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تاریخ پذیرش مقاله09/91/92 :

اين تحقیق با هدف بررسی ديدگاه مديران ،کارشناسان و دانشجويان نسبت به اجررای ررر
بومیگزينی در پذيرش دانشجويان دانشگاهها به روش توصریيی انجرام شرد .جامعره آمراری
شامل مديران ،کارشناسان دانشگاهها و دانشجويان دانشگاه فردوسی بود که  321نير مدير بره
شیوه سرشماری 311 ،نير کارشناس به شیوه هدفمنرد و  137نيرر از دانشرجويان برر اسراس
جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای سرنج ديردگاه مرديران ،کارشناسران و
دانشجويان از پرسشنامه استياده شرد .پايرايی پرسشرنامههرا از رريرق آليرای کرونبراا بررای
پرسشنامه مديران  0/18و پرسشنامه دانشجويان  0/10به دسرت آمرد .دادههرا برا آزمرونهرای
کایاسکوئر تک متغیره ( ) ،يومن -ويت نی و کروسکال والیس مورد تحلیل قرار گرفرت.
نترراين نشرران داد :از ديرردگاه دانشررجويان ،مررديران و کارشناسرران نسرربت برره موفقیررت رررر
بومیگزينی ،در برخی ابعاد مثبت و در برخی منيی بوده است .دانشجويان نسربت بره تحقرق
اهداف بومیگزينی در ابعاد عاريی ،اقتصادی و فرهنگی در مقايسه برا بعرد آموزشری توافرق
بیشتری داشتهاند؛ ضمن آنکه ،کارشناسان دانشگاه سیستان و بلوچسرتان ،فردوسری مشرهد و
شیراز در مقايسه با کارشناسان دانشگاههای خوارزمی ،صنعتی اصيهان و بوعلیسینای همدان
رضايت کمتری از اجرای رر داشتهاند.

تاریخ دریافت مقاله09/90/11 :

بررسي دیدگاه مدیران ،كارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای
طرح بوميگزیني
در پذیرش دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
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مقدمه
امروزه توسعه همه جانبه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسری برا توسرعة علمری و
فناوری گره خورده است و اين مستلزم توسعه آموزشی و از جمله گسرترش کمری و
ارتقای کیيی آموزش عالی کشور است .يکی از محورهای اساسی« ،توسعه مبتنری برر
دانايی» است که به نوبره خرود مسرتلزم آمروزش مرادامالعمرر ،دسترسری همگران بره
فرصتهای برابر آموزشی ،تعیین کیيیت آموزشهای پايه و توسعه سرمايه انسرانی برا
افزاي آموزش عالی و ايجاد مهارتهای پايه و قابلیتهای کانونی و يادگیری چگونه
آموختن است (فراستخواه .)1111 ،از اين رو ،افزاي دسترسری بره آمروزش عرالی و
حرکت به سوی همگانی کردن آن از اولويتهرای ملری توسرعه علروم و فنراوری در
کشور است .دورهای که آموزش عالی عمدتاً نخبرهگررا برود و بره ربقرات متوسر و
حداکثر برخی اليههای مجاور و پیرامونی آن اختصرا داشرت ،سررریشرده اسرت.
آموزش عالی در جهان امروز از دهه هرای پايرانی قررن بیسرت رو بره همگرانی شردن
گذاشته و به صورت تقاضای اجتماعی درآمرده اسرت بره ويرهه کره برا صهرور عصرر
ارالعات ،نیاز به دانستن بی از هر وقت ديگر در گذشته ،جنبه حیاتی به خود گرفته
است (مهر محمدی.)1111 ،
يکی از ارکان اساسی توسعه در هر جامعهای ،موفقیت در تحصریل در زمینرههرای
تخصصی گوناگون و ايجاد فرصتهای برابر برای دستیابی همه افراد جامعره بره ايرن
منابع میباشد و جوامع مختلف و به ويهه جوامرع در حرال توسرعه در ايرن راسرتا برا
موانعی جدی روبهرو هستند (نوربخ  .)1180 ،بنابر اين ،میتوان هدفهای عمدة هر
نظام دانشگاهی را بر چهار محور تصور کرد :الرف) پیشربرد مرزهرای دانر و تولیرد
دان ؛ ب) پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز توسعه کشور و کمک بره حرل
مسايل جامعه؛ ج) برآوردن تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی متناسب با ويهگیها،
انگیزهها ،انتظارات و تحصیالت افراد ،پرورش توانايیهای بالقوه شهروندان و تسرهیل
فرآيند يادگیری مداوم؛ د) کمک به تحقق هدفهای اجتماعی با فراه آوردن برابرری
در فرصتهای آموزش عالی (رحمان سرشت.)1110 ،
فراه آوردن فرصتهای آمروزش عرالی ،بررای جامعره زيرر پوشر دانشرگاه را
میتوان از جمله هدفهای اجتماعی هر دانشگاه منظور داشت .برای تحقق اين هدف
بايد سه جنبه :جنسریت ،منطقره جغرافیرايی و قشرربندی اجتمراعی -اقتصرادی را در
برنامهريزی توسعه دانشگاة مورد نظر قرار داد (بازرگان .)1138 ،دانشگاه به عنوان يکی
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از اصلیترين نهادهای آموزشی مدرن در ايران در رول هيتاد و چند سال تأسریس بره
لحاظ اهداف ،کارکرد و ساختار دچار تغییرات متعدد شده است .گزين دان آموزان
به شیوه بومی از جمله تغییراتی است که در چند سال اخیر مبنای پذيرش دانشرجويان
برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشرور قررار گرفتره اسرت .برومی
گزينی به صورت بومی استانی ،ناحیهای ،قطبی و گزين به صورت کشروری (بردون
بومیگزينی) میباشد (دفترچه راهنمای کنکور .)1111 ،سیاست بومیگزينی بیرانگر آن
است که دانشجويان مربوط به هر منطقه فق به دانشگاههای منطقه و بروم خرود وارد
شوند و از قبولی دانشجويان در خارج از ناحیه بومی خود (استان) جلوگیری شود.
در جلسه  231به تاريخ  3133/12/31شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب شد که
شهرهای کشور به سه منطقه بسیار برخوردار ،برخوردار و ک برخوردار تقسی شروند
و صرفیت دانشگاهها نیز در دوره های مختلف به نسبت جمعیرت ايرن منرارق تقسری
شود .همچنین در کنار اين تقسی بنردی منرارق ،برر اسراس مصروبه مجلرس شرورای
اسالمی چند صرفیت ديگر همچون شاهد و ايثارگر ايجاد شد .بر اسراس تبصرره دو و
سه اين مصوبه بیست درصد صرفیت رشتههای مربوط به بوم استان ،ناحیه و قطب بره
صورت آزاد و  11درصد مابقی در قالب سهمیههای منارق و برومی پرر مریشرود .بره
عنوان مثال صرفیت هر سه منطقه يک ،دو و سه از  11درصد برومی و  21درصرد آزاد
تکمیل میشود .در گزين سال  3111به گيته ريیس سازمان سنج مطابق برا قرانون
سال  3133عمل شد و در سال  11در دورههای روزانه  33/13درصد بومیگزينی اجرا
شد .در حالی که در سال قبل از آن اين مقدار  73/33درصد يعنی  33درصد کمتر بود.
در دوره شبانه اين مقدار در سالهای مشابه از  12/32به  17/13درصرد افرزاي يافتره
است .تحقیقات انجام شده در اين زمینه به دلیل اجرای بومیگزينی ری  31سرالی کره
از تصويب آن در شورای عالی انقالب فرهنگی میگذرد ،تقريباً در حد صرير اسرت و
تنها میتوان به مصوبه خود شورا و اصهارنظرهايی کره در دو سرال اخیرر و بره دنبرال
اجرای غیر منتظره آن به وقوع پیوست ،پرداخت (مهرعلیزاده و همکاران.)3133 ،
ربق مصوبه  ،جلسه  321شورای عالی انقالب فرهنگی در تاريخ  11/7/3در پاسرخ
به پیشنهاد ( )3111/1/23وزارت علوم ،سازمان سنج موصف شرد کره برا همکراری
وزارتخانه های علوم و بهداشت حداقل  37درصد از پذيرش دانشرجو را بره صرورت
بومی -استانی انجام دهد و دانشگاه آزاد اسالمی ه موصف بره انجرام همرین امرر در
مورد  11درصد از داورلبان شد .بومی گزينی چهار مرحله استانی ،ناحیهای ،منطقرهای

28

فصلنامه مطالعات اندازهگيری و ارزشيابي آموزشي

و کشوری دارد که در برخی از رشتهها مانند هنر پذيرش به صرورت کشروری اسرت
(همان .)3133 ،آمار سازمان سنج نشان میدهد کره در پرذيرش بره شریوه برومی-
استانی در سال  17/3 ،1113درصد ،در سال  17/1 ،1111درصد و در سال 11/8 ،1111
درصد شرکت کنندگان در آزمون سراسری در استانهای بومی خود پذيرفته شدهاند.
موضوع بومیگزينی در نظامهای آموزشی متمرکز با انتقادهای جدی مواجه اسرت
و موافقان و مخاليان زيادی دارد .هنوز در کشور ما به علت رروالنی برودن زمران ا رر
بومیگزينی مطالعه جدی در خصو ا رات مثبت و منيی آن انجام نشده است (پرند
و همکاران .)101 :1181 ،در چنین زمینهای ،واکاوی ابعاد مختلف رر بومیگزينی برا
توجه به اهداف مطر شده برای اين رر و تبیین نقاط قوت و ضرعف آن ارزشرمند
است .قضراوت صرحیو و ارمینران از ا رربخ برودن ررر جديردی مثرل پرذيرش
دانشجويان به شیوه بومی ،زمانی امکانپذير است کره متولیران امرر نسربت بره میرزان
دستیابی به اهداف رر پس از اجرا مطمئن و ارالعرات مسرتند و دقیقری در اختیرار
داشته باشند .تحقیق حاضر بدون جهتگیری خا از موضرع مخرالف يرا موافرق برا
هدف بررسی ديدگاه مديران ،کارشناسان دانشگاهها و دانشجويان بره عنروان نينيعران
رر مذکور ،در خصو اجرای رر و میزان موفقیت در دستیابی به اهرداف مرورد
نظر در ابعاد اقتصرادی ،آموزشری ،فرهنگری ،عراريی و مرديريتی انجرام شرده اسرت.
يافتههای اين پهوه میتواند در امر برنامهريرزی ،تغییررات احتمرالی و همچنرین در
رراحی الگويی بهینه برای ادامره رونرد صرحیو پرذيرش دانشرجويان بررای ورود بره
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ميیرد واقرع شرود .عرالوه برر آن ،وزارت علروم،
تحقیقات و فناوری ،کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسرالمی و شرورای
عالی انقالب فرهنگی میتوانند از نتاين اين تحقیق که استياده نمايند و تصرمی گیرری
صحیحی برای ادامه بومیگزينی در پذيرش دانشجويان اتخان نمايند.

مباني نظری
نظريه فرصت برابر

يکی از مؤ رترين راههای تحقق عدالت اجتماعی ،ترأمین فرصرتهرای يکسران بررای
دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش است و همه آحاد انسانی حق دارنرد
از آموزش و پرورش يکسان برخوردار گردند .در جهان کنونی يکی از شراخصهرای
پیشرفت اجتماعی ،آموزش و پرورش و چگونگی بهرهمندی از آن میباشد ،بر همرین
مبنا کشورها به خصو کشورهای درحال توسعه در صدد ايجاد فرصرتهرای برابرر
دسترسی همگان به آموزش و پرورش هستند (عبدوس.)111 :1111 ،
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برابری به مهیا سازی فرصتهای برابر ،متناسب با نیازهرای ويرهه هرر فررد اشراره
دارد .زيرا افراد در دان  ،مهارت ،توانايی ،انواع يادگیری و پیشینه فرهنگی و نیازهرای
آموزشیشان با ه متياوتند (دهقانی .)1 :1117 ،برابری فرصتها و عدالت آموزشی را
میتوان از دو ديگاه متياوت بررسی کرد .آن را میتوان به عنوان هردف يرا بره عنروان
وسیله ای در جهت تحقق هدف بلند مدت برابری اجتماعی مورد توجره قررار داد .در
ميهوم لیبرال کالسیک ،برابری يعنی همره افرراد بردون توجره بره نهاد ،رنر  ،منشرا
اجتماعی و ملی ،در حقوق برابر و آزادند .در اين ميهوم ،برابری در آمروزش بره ايرن
معنی است که افراد بايد در شروع زندگی کاری و آموزش برابر باشند .در يک نگرش
سوسیالیستی ،آموزش به عنوان وسیلة اصلی برابرسازی تيراوتهرای اجتمراعی ديرده
میشود .برابری فرصتهای آموزشی زمانی محقق می شود که همه افراد در دستيابی
آموزش برابر باشند (بابادی عکاشه.)1118 ،
ميهوم برابری فرصتهای آموزشی ميهومی نسبی است که به تبع شراي اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی جامعه در حال تغییر است و تاکنون سه شکل مشخص بره
خود گرفته است .برابری فرصت های آموزشری بره معنری درونرداد مسراوی ،برابرری
فرصتهای آموزشی به معنی فرايند مساوی و برابری فرصتهای آموزشی بره معنرای
برونداد مساوی (جوادی.)71 :1111 ،
هنگامی که از نابرابری يا برابری فرصت صحبت میشود منظور نابرابری فرصت برین
دختران و پسران در برخورداری از آموزش ،نابرابری بین اقلیتهای مذهبی يا نابرابری در
دسترسی به امکانات آموزشی در بین منارق مختلرف کشرور مریباشرد (گرروه مشراوران
يونسکو .)17 :1117 ،از بین رفتن تبعیض يکی از اجرزا اصرلی فرصرت برابرر محسروب
میشود به گونهای که اين عنصر بر تساوی برخورد آموزش عالی با داورلبان ورود بره آن
داللت دارد ،به بیان دقیقتر ،اين موضوع مبین آن است که به داورلبان ورود به دانشگاه به
شیوه مشابه رفتار شود و تنها عامل ممیزه افراد از يکديگر استعداد تحصیلی آنان است کره
بر احتمال استياده آنان از رشته انتخابی تأ یر مستقی دارد (اوه ،فولستون ،نقرل از صرالحی
عمران .)1180 ،توسعه آموزش بدون توجه به فرصتهای برابر مشرکالت بسریاری را در
کشور به وجود میآورد.افزاي مهاجرت از منارق محروم به ررف شهرها و منارقی کره
دارای امکانات تحصیلی هستند و در نتیجه ،افزاي مشکالت ناشی از مهاجرت در منارق
شهری به ويهه در کالن شهرها .همچنین برنامهريزی برای آموزش عرالی در سرطو ملری
بدون توجه به فرصتهای آموزشی برای زنان و مردان قومیرتهرای مختلرف ،امکانرات
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موجود در منارق و عدم فراگیرری آمروزش در تمرام سرطو جامعره ،موجرب افرزاي
مشکالت جامعه و از جمله عدم تأمین خود کيرايی اسرتانهرا در تربیرت نیرروی انسرانی
متخصص میگردد (مسعودی.)1117 ،
به نظر میرسد ،سیاست بومیگزينی به شیوه فعلی (از سال  )1111اگر چه منجر به
قبولی و پذيرش دان آموزان بیشتری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عرالی نسربت
به سالهای گذشته شد و دسترسی به آموزش عالی در منارق مختلف کشرور را بررای
متقاضیان فراه نمرود ،امرا بره دلیرل محرومیرت بیشرتر اسرتانهرا و امکانرات انرد
سختافزاری و نرمافزاری دانشگاههای شهرستانها در مقايسه با دانشگاههای پايتخرت
و مراکز استانها ،نوعی نابرابری را برای استعدادهای منارق محروم در بر داشته است.
به اعتقاد منتقدان هدف از اجرای اين رر عدالت آموزشی يعنی رشرد و شرکوفايی -
استعدادها و کسب مهارتها و قرار گرفتن جوانان در محی های آموزشی متناسرب برا
استعدادهای آنان است .بنابراين ،اجرای رر بومیگزينی به شیوه فعلی زمانی ميید به
نظر میرسد که دسترسی و فرصت برابرر نسربت بره امکانرات آموزشری ،پهوهشری و
رفاهی در ساير منارق برای دانشجويان فراه باشد.

نظريه سرمايه اجتماعی

سرمايه اجتماعی بر وجود نوعی دارايی غیرملموس و غیراقتصادی داللت میکند که ريشه
در رواب اجتماعی افراد ،گروهها و سازمانها دارد .در واقع ،کیيیت و کمیت همین رواب
اجتماعی است که دارايی و سرمايه اجتماعی افراد را تشکیل میدهد .سرمايه دارترين افراد
و جوامع آنهايی هستند که از بیشترين سطو رواب اجتماعی پايردار و مرؤ ر و ارتباررات
شبکهای در جهت دستيابی بره پیشررفت برخوردارنرد .بانرک جهرانی ( ،)1888سررمايه
اجتماعی را پديدهای میداند که حاصل تأ یر نهادهای اجتماعی ،رواب انسانی و هنجارهرا
بر کمیت و کیيیت تعامالت اجتماعی است و تجارب اين سازمان نشان داده است که اين
پديده ،تأ یر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (امیری.)1115 ،
سرمايه اجتماعی ربق نظر بسیاری از انديشمندان به پیوندها و ارتبارات میان اعضرای
هر شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و از رريق هنجارها و اعتماد متقابل ،موجب
تحقق اهداف اعضا میگردد .سرمايه اجتماعی به عنوان منبعری کره ممکرن اسرت افرراد،
گروهها و جوامع برای نیل به نتاين مطلوب آن را به کرار گیرنرد ،قلمرداد مریشرود و آن
ميهومی است که در بسیاری موارد توس تحلیلگرران اجتمراعی بررای توصریف ریرف
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وسیعی از فرايندهای اجتماعی به کار برده میشود و موجب در اين پرس میشود که
چرا برخی افراد ،گروهها و ربقات مردم به نتاين سیاسی ،اقتصادی و يرا اجتمراعی مثبرت
تری نسبت به ديگران نايل میشوند( .انديشمند.)1111 ،
در غیاب سرمايه اجتماعی ،ساير سرمايهها ا ربخشی خود را از دست میدهند و بدون
سرمايه اجتماعی ،پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشروار
میشوند .در ديدگاههای سنتی مديريت ،توسعه سرمايه اقتصادی ،فیزيکی و نیروی انسانی
مه ترين نق را اييا میکردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه بره سررمايه
اقتصادی ،فیزيکی و انسانی نیازمند باشی به سرمايه اجتماعی به عنوان اصلی محوری برای
دستیابی به توسعه نیازمندي (صالحی و مهرعلیزاده .)1117 ،در اين میران ،دانشرگاههرا بره
عنوان نهادهای اجتماعی و فرهنگی ،میتوانند با سرمايهگذاری در زمینه سرمايه اجتماعی،
بر دان  ،مهارت و شايستگیهای هیأت علمی خود و همچنین در سرمايه ساختاری خود
از قبیل دارايی فکری ،نوآوری ،فرايندها و روشهای کاری ،يادگیری سازمانی ،سیست های
ارالعاتی بیيزايند (گاماس  .)7001 ،نتاين پهوه های انجام شده نشان میدهد ارتباررات
و اعتماد متقابل با افزاي سرمايه اجتماعی در دانشگاه رابطه مستقی دارد (فیضی.)1115 ،
همچنین ،افزاي رواب دانشجويان با اساتید خود منجر بره افرزاي پیشررفت تحصریلی
غرور و خود ا ربخشی دانشجويان شود (قانعی راد.)1115 ،
از مزايای سرمايه اجتماعی ،ايجاد يکرارچگی در میان اعضا است .هنجارها و باورهای
محک  ،موجب ايجاد شبکه اجتماعی قوی میشود کره آداب و رسروم و قروانین خاصری
است را دربر میگیرد و جايگزين کنترلهای رسمی میشود .در اين رابطه اوچی ()1810
چنین استدالل میکند که سازمانهای قبیلهای با هنجارهرای مشرتر قرومی هزينرههرای
نظارت اندکی دارند و تعهد بااليی را که در واقع همان سرمايه اجتماعی است ،در اختیرار
دارند (آدلر و وو ون  ،1887 ،نقل از صالحی عمران.)1180 ،
سرمايه اجتماعی به معنای شبکه رواب بین گروههای مذهبی و قومی ضرمن تقويرت
انسجام اجتماعی از برخوردها و تن های مذهبی و قومی جلوگیری مریکنرد (عبردالهی،
 .)1113در کشورهای غنا و اوگاندا سرمايه اجتماعی در بعد ساختاری و تعامالتی با تأکید
برشبکه رواب بین افراد و گروهها مورد تحلیرل قررار گرفرت و ا ررات آن را برر انسرجام
جمعی و توسعه اجتماعی به معنای خا نشان داده شد( .تاجبخ .)1113 ،
1. Gumas
2. Ochi
3. Adler
4. Wook Won
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عالوه بر اين ،يکی از ابعاد سرمايه اجتماعی اشاره به معاشررت و رفاقرت فررد برا
ربقات مختلف اجتماعی ،نهادها ،اقوام ،مذاهب و اديان مختلف دارد .بره عبرارتی هرر
چه فرد با ربقات و گروههای متعلق به نهادها و مذاهب مختلف در ارتباط باشرد و برا
آنها حالت دوستی ايجاد کرده باشد ،موجب فزونی سرمايه اجتماعی میشود (صالحی
عمران.)1180 ،
پذيرش دانشجويان در دانشگاههرا بره شریوه برومیگزينری و ممانعرت از حضرور
دانشجويان از ساير فرهن ها در کنار يکديگر ،با ايجاد همبسرتگی و تقويرت هويرت
ملی و نظريه سرمايه اجتماعی مغايرت دارد .زيرا اقروام ايرانری ،در اليره اسرتانی و ترا
حدی در اليه ناحیهای عمال محصور در ناحیه ،استان يا بوم خوي گشته و ايرن امرر
در بلند مدت به زيان همبستگی و امنیت ملی کشور (سرمايه اجتماعی) و حاک شردن
قومیت گرايی در برخی منارق کشور خواهد شد.
به رور کلی ،پس از اجرايی شدن سیاست بومیگزينری بره شریوه جديرد از سرال
 ،1111نظرات و ديدگاههای متولیان امر ،داورلبان کنکرور و سراير صراحبنظرران در
حوزه آموزش عالی پیرامون پذيرش دانشجويان به شیوه بومی در دو دسرته حامیران و
منتقدان (مخاليان) اجرای رر قرار میگیرد که از جمله ايرادها و انتقادهرای مهر بره
رر مذکور ،عدم توزيع فرصتهای برابر آموزشی در نقاط مختلف کشور و تضعیف
هويت ملی و سرمايه اجتماعی در جامعه دانشگاهی میباشرد .در ادامره بره برخری از
ديدگاههای مطر توس موافقان و مخاليان رر مذکور پرداخته میشود.
حامیان اين رر معتقدند ،پذيرش دانشجويان به شیوه بومیگزينی مریتوانرد بره
افزاي شاخص قبولی داورلبان بومی استانها و بالطبع افزاي میزان دسترسی آنان به
آموزش عالی میشود همچنین کاه مسائل عاريی و روانری دانشرجويان دخترر بره
خارر نزديکی به محل سکونت و خانواده ،کراه هزينرههرای جراری دانشرگاههرا و
کاه تقاضا برای خوابگاه و امور رفاهی از ديگر مزايايی است که حامیان رر  ،برای
آن نکر مینمايند .از ررف ديگر ،منتقدان رر معتقدند اين رر نابرابری آموزشری و
ناتوانی دولت در تأمین خوابگاهها و امکانات رفاهی برای دانشجويان را نشان میدهد.
همچنین پیامدهايی از قبیل نابرابری جنسیتی ،رشد پديده مهاجرت به شهرهای بزرگ،
جدايی و انيکا فرهن هرای مختلرف از يکرديگر و تضرعیف روحیرة همبسرتگی و
انسجام ملی و ايجاد نابرابریهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.
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پيشينه پژوهش
تمايل به آموزش ،نهضتی جهانی است که حد و مرز نمیشناسرد .رری سرالیان اخیرر
رشد شتابان و فزايندة دسترسی به آمروزش عرالی در بسریاری از کشرورها بره عنروان
پاسخی به ضرورتهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مرورد حمايرت کشرورها قررار
گرفته است .اين رويکرد باعث شده است که آموزش عالی به عنوان نقطة کرانونی کره
پیشرفت جوامع را در ساير زمینهها نیز تضمین میکند توجه بسیاری را به خود جلرب
نمايد .به همین خارر کشورها بر آن شدند تا نظام آموزش عالی خرود را ترا سرر حرد
توان گسترش دهند (روشن.)1111 ،
دانشگاهها مه ترين مرکز تولید عل و دانشمندان به شمار میآينرد .از ايرن رو هرر
برنامهای برای توسعة علمی بايد يکی از محورهای اصلی خود را توسعه اين نظرامهرا
قرار دهد .تأ یر اين نظامهای دانشگاهی چه از لحاظ محتوای برنامرههرای آموزشری و
پهوهشی که پاراداي های علمری را مریسرازند و چره از لحراظ زمینرههرای فرهنگری
اجتماعی حاک بر محی های دانشگاهی و بر دانشگاهیان میتواند ترا سرالهرا پرس از
تحصیالت عالی همچنان در نزد دان آموختگان براقی مانرده و بره رغر هرر مقرام و
موقعیتی که در جامعه داشته باشند و حتی برای آنها به شریوه زنردگی و روش فکرری
تبديل شود ،اهمیتی انکارناپذير دارد (فکوهی.)1113 ،
عوامل و مؤليههای بسیاری بر کارکرد و ا ربخشی نظامهای دانشگاهی مو رنرد .در
اين میان ،دانشجويان و شیوه ورود و پذيرش آنان ،يکی از دروندادهای مه و کلیردی
به شمار میروند .بومیگزينی بر اسراس مصروبه جلسره  711شرورای عرالی انقرالب
فرهنگی از سال  1138در آزمون سراسرری اجررا شرده اسرت برا توجره بره گسرترش
رشتههای تحصیلی و ماهیت هر رشته و توسعه مراکز آموزش عالی در سطو کشرور و
به منظور تحقق عدالت آموزشی به خصرو در رشرتههرای روزانره کره از آمروزش
رايگان برخوردارند ،گزين بومی به صورت بومی استانی ،بومی ناحیهای ،بومی قطبی
و کشوری اعمال میگردد .بر اساس جدول (الف) استانهای کشور بر اسراس شرانس
قبولی و همجواری جغرافیايی به نه ناحیه تقسی میشروند (پرنرد و همکراران:1181 ،
.)107
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جدول (الف) معرفي نواحي بومي استانهای كشور
نواحي بومي
ناحیه1
ناحیه7
ناحیه1
ناحیه7
ناحیه5
ناحیه3
ناحیه1
ناحیه1
ناحیه 8

استانهای تابعه
تهران ر البرز -زنجان ر سمنان ر قزوين ر ق ر مرکزی
آنربايجان شرقی ر آنربايجان غربی ر اردبیل
اصيهان ر چهارمحال و بختیاری ر يزد
سیستان و بلوچستان ر کرمان
بوشهر ر فارس ر کهکیلويه و بويراحمد ر هرمزگان
کردستان ر کرمانشاه ر همدان
ايالم ر خوزستان ر لرستان
خراسان شمالی ر جنوبی ،رضوی
گلستان ر گیالن ر مازندران

 معرفی استانهای کشور بر اساس منارق نهگانه در رر بومیگزينی( /پرند و
همکاران) 01 : 3 ،

همة داورلبان بر اساس محل اخذ مردر سره سرال آخرر تحصریلشران در دوره
متوسطه جزو يکی از ناحیههای بومی محسوب میشوند .نحوه اعمال سهمیه بومی بره
اين ترتیب است که ضرايب دو درس تخصصی که بیشترين تأ یر را نسبت به درسها
دارند برای داورلبان بومی در  1/1ضرب میشود .تا سال  1138به جای اعمال ضريب
 1/1برای داورلبان ناحیه ،در همة رشتههای ناحیه شرانس دو برابرر نسربت بره سراير
داورلبان و برای رشته دبیری شانس بین  7تا  7/5برابر برای داورلبان بومی اختصا
يافت .اما در سال  1138با توجه به گسترش رشتههای تحصیلی و ماهیت هر رشرته و
توسعه مراکز آموزش عالی در سطو کشور و بره منظرور تحقرق عردالت آموزشری بره
خصو در رشتههای روزانه کره از آمروزش رايگران بررخوردارنرد ،ررحری توسر
سازمان سنج آموزش کشور پیشنهاد و به تصويب کمیته مطالعه و برنامهريزی کشور
و سرس شورای عالی انقالب فرهنگی رسید که باعث تغییرات عمده در گزين بومی
شد (پرند.)107 :1181 ،

دالیل و اهداف بوميگزیني

ربق مصوبه جلسه  711به تاريخ  1138/07/11شورای عالی انقالب فرهنگری و اصهرار
نظر متولیان امر ،مه ترين اهداف بومیگزينی در سال  1138عبارتند از:
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در رشتههای روزانره برخروردار از آمروزش

 تحقق عدالت آموزشی به خصورايگان
 کاه مشکالت روانری و اجتمراعی دانشرجويان ناشری از دوری از خرانواده وتضادهای قومی ،فرهنگی
 کاه مشکالت اقتصرادی دانشرجويان ناشری از مشرکالت اقرامتی و معیشرتیدانشجويان.
از جمله اهداف و داليل مورد تأکید ديگر برای اجرای رر بومیگزينی میتروان
به موارد نيل اشاره نمود:
 -1کاه مشکالت اقامتی و معیشتی دانشجويان و دانشگاه (نظیر مشرکل کمبرود
خوابگاه ،افت تحصیلی ناشی از دوری خانواده و مشکالت اقتصادی)
 -7کاه مهاجرتهای درون کشوری
 -1گزين بومی باعث خواهد شد تا داورلبان هر ناحیه با امتیازات در نظر گرفتره
شده ،بتوانند از امکان قبولی بیشتر در رشتههای بومی بهرهمند گردند.
 -7بومیگزينی بسترسازی مناسبی را فراه میآورد تا برا جرذب نخبرههرا داخرل
استانهای محل سکونتشان ،باعث ارتقای بی از پی سطو کیيی دانشرگاههرای آن
استان شود و رقابت علمی واقعی بین دانشگاهها در کل کشور را فرراه مریآورد و از
تجمیع دانشجويان برتر در يک يا چند دانشگاه خا جلوگیری مینمايد.
 -5پذيرفتهشدگان شهرها و نواحی مختلف کشور به خصو منارق محرروم ،برا
اقامت در شهرهای بزرگ ،پس از فراغت از تحصیل ،تمايلی بره بازگشرت بره منرارق
خود ندارند (پرند.)105 :1181 ،
سیاست بومیگزينی در سال  1111با موجی از ديدگاههای موافق و مخالف روبهرو
شد به گونهای که جهتگیریهای خاصی را در میران نماينردگان مجلرس ،مرديران و
مسئوالن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان سنج آموزش کشور و همچنین
اعضای هیأت علمی ،مديران و رؤسای بعضی از دانشگاههای معروف و مادر کشور و
مديران و صاحب نظران علمی و فرهنگی کشور در بر داشته اسرت .مهرر علری زاده و
همکاران ( )1181همسو با پهوه حاضر ،تحقیقی را با عنوان "آسیبشناسی سیاست
بومیگزينی کنکور" با تحلیل سايتهای اينترنتی و رسانههای عمومی کشرور در برازه
زمانی انجام رر بومیگزينی در چند سال اخیر انجام داد که از جمله يافتههای آن در
توصیف ديدگاه موافقان و مخاليان رر بومیگزينی عبارتند از:
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الف -موافقان رر  :آنها به مزيتهايی مانند تمرکز زدايی و جلوگیری از مهاجرت
نخبگان  ،ارتقا ارزش افزوده در منارق کشور ،کاه هزينه رفت و آمرد خرانوادههرا،
کاه آسیبهای فرهنگی و اخالقی دختران و پسران دانشجو اشاره نمودهاند.
ب -مخاليان رر  :مخاليان اين تصمی چنین استدالل میکنند که اين شیوه منجرر
به بروز آسیبهايی مانند عدم رعايت عدالت آموزشی و اجتمراعی مریشرود برا ايرن
توضیو که ايرن ررر باعرث مریشرود دانر آمروزان شهرسرتانهرا از دسترسری بره
دانشگاههای بزرگ باز بمانند و رقابت شهرستانیها در رسیدن به دانشگاههرای تهرران
سختتر شود که اين کامالً به نيع دان آموزان تهرانی است .ضمن آنکره ،برا اجررای
رر مذکور ،بیشتر به کارکردهای سیاسی رر تا علمی آن توجه خواهد شرد .بردين
معنی که دانشجويان شهرستانی در امور سیاسی فعالترر عمرل مریکننرد و ايرن بررای
محدود کردن حضور آنها در دانشگاههای تهران که کانون فعالیتهای سیاسی اسرت و
همچنین کمرن ساختن جنب های زنان ،به دلیل کمیت باالتر آنان در آموزش عرالی،
اتخان شده است کاه همبستگی اجتمراعی و ملری اقروام ايرانری ،مسرائل اقتصرادی
دولت ،مانند تأمین خوابگاه برای دانشجويان ،کاه کیيیت علمری دانشرگاههرا ،نگراه
جنسیتی و زمینهسازی بیعدالتی آموزشی از جمله ايرادات ديگرر مطرر شرده اسرت
(مهرعلیزاده و همکاران.)1181 ،
از جمله انتقادات ديگری که صاحبنظران و برخی از مديران دانشگاهها نسبت بره
اجرای رر بومیگزينی مطر نمودهاند ،يکی مربوط به دانشگاههرای برزرگ و مهر
کشور است که در حال حاضر در کالن شرهرها احرداش شردهانرد و اعتبرار علمری و
امکانات آموزشی ،رفاهی و صنيی دانشگاههای مذکور با دانشرگاههرای ترازه تأسریس
شهرستانها قابل مقايسه نیست و اين بره نروعی نرابرابری آموزشری را در برر خواهرد
داشت .ضمن آنکه ،برخی نیز بر اين باورند بومیگزينی در پذيرش دانشجويان باعرث
افزاي فاصله بین مرکز و پیرامون کشور و موجب تن بین آنها مریشرود و ايرن بره
نوبه خود باعث تهديد انسجام ملی میشود (فکوهی.)1111 ،
به زع کريمی ( )1180يکی از شیوههرای سراختاری ايجراد و تحکری همبسرتگی
اجتماعی تمهید شراي ادغام و تقويت پیوندهای اجتمراعی اسرت کره بره روشهرای
 .هر سال دانشگاههای تهران اکثريت داورلبان باهوش را جمع میکنند ،در حالی که اين افراد میتوانند در
خدمت منطقه خود باشند .بسیاری از داورلبانی که به تهران آمدهاند حاضر به بازگشت نیستند و در نتیجه اين به
توزيع نامتوازن افراد تحصیل کرده در سراسر کشور منجر میشود.
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گوناگون مثل سکونت در محلههای مشتر  ،ازدواجهای بینگروهی ،زندگی مشرتر
در محی های درسی ،تيريو و شیوههای مشرابه میسرر اسرت .از ايرن راه ارتباررات و
تماسها تشديد میشود ،آگاهی از ديگر گروهها افرزاي و فاصرله اجتمراعی کراه
میيابد و در مقابل پیوندهای مشتر فزونی میگیرد .اگر از اين منظر به شیوه جرذب
بومیگزينی نظام آموزش عالی کنونی ايران نگريسته شود میتوان گيت که ايرن شریوه
در جهت تقويت ارتبارات بین قومی نیست ،فاصله اجتماعی بین اعضرای گرروههرای
قومی را تضعیف نمیکند ،فرايند ادغام اجتمراعی را تسرهیل نمریکنرد و بره انباشرت
سرمايه اجتماعی مدد نمیرساند.
صالحی عمران و همکاران ( )1180در مقالة خود با عنوان بررسی سیاست پذيرش
دانشجوی بومی در دانشگاههای ايران ،در بررسی روند پذيرش دانشجويان از سالهای
 1111و  1111به اين نتیجه دست يافت که در چند سال اخیر اگر چه با افزاي تعداد
دانشگاهها و افزاي قبولی ،تعداد دانشجويان به بس فرصتهای آموزشی کمک شده
اما اجرای سیاست بومیگزينی بر نابرابریهای آموزشی افزوده است.
مرور مبانی نظری و تحقیقات انجام شده نشان داد تحقیق جامعی که ابعاد مختلف
رر بومیگزينی را متناسب با دغدغه متولیان امر و اهداف مورد نظرر ،مرورد بررسری
قرار دهد انجام نشده است .مرور مبانی نظری و بررسری برخری تحقیقرات مررتب برا
موضوع پهوه  ،حکايت از آن دارد که اهداف مطر شده برای بومیگزينی در سرال
 1111با توجه به عدم برخورداری منارق مختلف کشور از زيرساختهای نرم افرزاری
و سخت افزاری الزم در حوزه آموزش ،پهوه و امکانات صنيی و رفاهی برا مبرانی
نظری ازجمله نظريه فرصتهای برابر آموزشی و نظريه سررمايه اجتمراعی همخروانی
نداشته و برخی اصهار نظرهای صرورت گرفتره توسر مخاليران و منتقردان ررر در
خصو اشکاالت آموزشی و فرهنگی نیز مؤيد آن میباشرد .برا عنايرت بره مطالرب
مذکور و بررسی اهداف دستاندرکاران آموزش عالی از اجرای ررر برومیگزينری و
همچنین مرور اجمالی ديردگاههرای موافقران و مخاليران اجررای ايرن ررر  ،در ايرن
پهوه بومیگزينی در پنن بعد اقتصادی ،فرهنگری ،آموزشری ،عراريی و مرديريت و
برنامه ريزی از ديدگاه مديران و کارشناسان دانشگاهها و همچنین دانشجويان دانشرگاه
فردوسی مشهد از حیث میزان موفقیت رر در دستیابی هر يک از ابعاد مذکور مرورد
بررسی و واکاوی قرار گرفت.
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سؤاالت پژوهش

 .ديدگاه دانشجويان مورد بررسی نسبت به میزان موفقیت رر برومیگزينری در
هر يک از ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی و عاريی -روانی چگونه است؟
 .ديدگاه مديران و کارشناسران مرورد بررسری نسربت بره میرزان موفقیرت ررر
بومیگزينی در هر يک از ابعاد اقتصرادی ،فرهنگری ،آموزشری ،عراريی و مرديريت و
برنامهريزی خدمات دانشجويی چگونه است؟
 .آيا بین ديدگاه مديران و کارشناسان در دانشگاههرای مرورد بررسری نسربت بره
میزان موفقیت رر بومیگزينی تياوت معنیداری وجود دارد؟
 .آيا بین ديدگاه کارشناسان در شر دانشرگاه مرورد بررسری نسربت بره میرزان
موفقیت رر بومیگزينی تياوت معناداری وجود دارد؟
 .5آيا بین ديدگاه دانشجويان درباره موفقیت رر بومیگزينی در ابعاد مورد نظر بر
حسب جنسیت ،نوع پذيرش و محل سکونت آنان تياوت معنیداری وجود دارد؟

روش پژوهش

تحقیق حاضر با هدف بررسی ديدگاه مديران ،کارشناسان و دانشجويان نسبت بره ررر
بومیگزينی در پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور انجام شرد.
در اين پهوه ابتدا ديدگاه مديران ،کارشناسان و دانشجويان مذکور پیرامون ابعاد مختلف
رر بومیگزينی ،توصیف و سرس مورد مقايسه و تحلیرل قررار گرفرت .ايرن تحقیرق از
حیث روش ،تحقیق کمی و از نوع تحقیقات توصیيی به شمار میرود .تحقیقات توصیيی
شامل مجموعه روشهايی است که هدف آن توصیف شراي يا پديدههای مورد بررسری
است .اجرای تحقیق توصیيی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شراي موجود يرا يراری
دادن به فرايند تصمی گیری باشد (سرمد 11 :1117 ،و .)17جامعه آماری اين تحقیق را سه
گروه تشکیل دادهاند .گروه نخست شامل مديران دانشگاههای سراسر کشور (همة معاونان
دانشجويی و فرهنگی ،مديران امور دانشجويی و مديران امور فرهنگی شررکت کننرده در
نشست سراسری در سال  ،)1118گروه دوم را کارشناسان آموزشی ،دانشجويی -رفاهی و
فرهنگی در ش دانشگاه فردوسی مشهد ،شیراز ،اصيهان ،بوعلی سینای همدان ،خوارزمی
(تربیت معل سابق) و سیستان و بلوچستان تشکیل میدهند که تعداد آنها  138نير برود و
گروه سوم شامل دانشجويان ورودی سال  1111و  1111پذيرفته شده در دانشگاه فردوسی
 .نشست سراسری معاون ،مديران فرهنگی و دانشجويی دانشگاهای کشور ،اسيندماه  ،3111شهر ق
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مشهد که به ترتیب برابر  7771نير و  7130نير بودند .جدول (پ) جامعه آماری تحقیق را
به تيکیک سه گروه مذکور با توجه به پست سازمانی هر يک از مرديران و دانشرگاههرای
مورد بررسی نشان میدهد.
جدول (ب) جامعه آماری تحقيق به تفكيك گروههای سهگانه
ردیف

گروهها

3

مدیران

2

كارشناسان

1

دانشجویان
دانشگاه فردوسي

پست سازماني
معاون دانشجوی و فرهنگی
مدير امور دانشجويی
مدير امور فرهنگی
سیستان و بلوچستان (زاهدان)
تربیت معل تهران (خوارزمی)
شیراز
فردوسی مشهد
اصيهان
بوعلی سینا همدان
دانشجويان ورودی سال 11
دانشجويان ورودی سال 11
مجموع

تعداد
71
77
11
13
21
23
17
21
21
2771
2131

تعداد كل
 321نير

 311نير

 7121نير
 7127نفر

با توجه به نشست سراسری و مشتر جامعه مديران ،نمونهگیری از جامعه مديران
به روش سرشماری انجام شد که تعداد  171نير از مديران بره پرسشرنامه بره صرورت
کامل پاسخ دادند و همان تعداد مبنای بررسی و تجزيه و تحلیرل قررار گرفرت .شر
دانشگاه مورد بررسی در اين پهوه نیز بر اساس معیار موقعیرت جغرافیرايی و قررار
گرفتن در نواحی پنن گانه فرهنگی انتخاب شردند .بردين ترتیرب کره از ناحیره يرک
خوارزمی (دانشگاه تربیت معل سابق) ،از ناحیه دو دانشرگاه بروعلی سرینای همردان،
ناحیه سه دانشگاه فردوسی مشهد ،از ناحیه چهار دانشگاه صنعتی اصريهان و از ناحیره
پنن دانشگاه شیراز انتخاب شدند .عالوه بر اين ،برای ارالع از نظرات کارشناسران در
دانشگاههای منارق محروم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان انتخاب گرديرد .در مجمروع
کارشناسان ش دانشگاه مذکور ،برا توجره بره امکران دسترسری بره افرراد شراغل در
حوزههای آموزشی ،دانشجويی -رفاهی و فرهنگی اين دانشگاهها ،به روش سرشماری
انتخاب شدند .بررای نمونرهگیرری از جامعره دانشرجويان پذيرفتره شرده در دانشرگاه
فردوسی مشهد نیز با استياده از جدول مورگان نمونهای به حج  115نير شرامل 118
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نير دانشجوی ورودی سال  1111و  113نيرر دانشرجوی ورودی سرال  1111انتخراب
شدند که از اين تعداد  788نير دانشجوی دختر و  713نير دانشجوی پسر میباشند.
در اين پهوه برای سنج ديدگاه مديران ،کارشناسان و دانشجويان نسبت به رر
بومیگزينی در پذيرش دانشجو ،از دو پرسشنامه محقق ساخته برا مقیراس پرنن درجرهای
لیکرت استياده شد .پرسشنامه نخست دارای بیست سؤال بوده که ديردگاه دانشرجويان را
نسبت به میزان موفقیت رر بومیگزينی در چهار بعرد اقتصرادی ،فرهنگری ،آموزشری و
عاريی مورد سنج قرار داد .پرسشنامه دوم دارای  77سرؤال برود و ديردگاه مرديران و
کارشناسان را نسبت به میزان موفقیت رر مذکور در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشری،
عاريی و مديريت و برنامهريزی خدمات دانشجويی مورد سنج قررار داد .ابعراد مرورد
بررسی رر بومیگزينی در تحقیق حاضر و معیارهای مربروط بره هرر يرک از ابعراد در
پرسشنامههای مذکور به شر جدول (پ) میباشد.
جدول (پ) ابعاد مورد بررسي طرح بوميگزیني و معيارهای كلي مربوط به هر یك
از ابعاد مورد بررسي در این پژوهش
ابعاد
پرسشنامه بررسي دیدگاه مدیران ،كارشناسان و دانشجویان

اقتصادی
فرهنگي
آموزشي
عاطفي-رواني
مدیریت و

برنامهریزی

معيارها
کاه هزينههای تحصیل /اياب و نهاب دانشجويان -برخورداری همه
دانشجويان از امکانات رفاهی و خوابگاهی -کاه هزينههای جاری دانشگاه-
کاه تقاضا برای خوابگاه -جذب و اشتغال دانشجويان بومی
آشنايی با فرهن های محلی -ايجاد قرابت فرهنگی-تقويت هويت ملی -تبادل
افکار دانشجويان با يکديگر -تبعیض جنسیتی -حمايت از تنوع فرهنگی-
تروين تيکرات قومیتی -تقويت آداب و رسوم محلی و بومی
قبولی بیشتر دانشجويان در دانشگاه -افزاي فرصت تحصیلی -پیشرفت
تحصیلی -نابرابری آموزشی -گردش نخبگان در منارق بومی -کاه
مشکالت تحصیلی -موقعیت علمی دانشگاه -رقابت علمی
افسردگی ،انزوا ،کاه مشکالت ارتباری و رفتاری -کاه افت تحصیلی-
کاه آسیبهای روحی -احساس استقالل بی از حد -امنیت روحی و
عاريی
افزاي کیيیت خدماتی رفاهی و دانشجويی -تسهیل کار مديريت امور
دانشجويی -کوچک شدن ساختار مديريت امور دانشجويی -کاه حج
کاری پرسنل حوزه دانشجويی

 ديدگاه سره گرروه مرديران ،کارشناسران و دانشرجويان نسربت بره ابعراد و معیارهرای معرفری شرده در
پرسشنامهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.
 مؤليه/بعد مديريت و برنامهريزی تنها از ديدگاه مديران و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
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با انجام آزمون مقدماتی ،پايايی پرسشنامهها با آليرای کرونبراا محاسربه گرديرد و
ارزش آن به ترتیب برای پرسشنامه بررسی ديدگاه مديران و کارشناسان  0/18و بررای
پرسشنامه بررسی ديدگاه دانشجويان برابر با  0/10به دست آمد .روايی پرسشنامهها برا
تعیین روايی محتوايی به شیوه داوری تخصصی ،از حیث مطابقت برا اهرداف در نظرر
گرفته شده برای رر بومیگزينی توس صاحبنظران ارمینان حاصل شد.
شیوه اصلی جمعآوری دادهها در اين تحقیق از رريق توزيع پرسشنامه به صرورت
حضوری و با هماهنگی قبلی در بین دانشرجويان ،مرديران و کارشناسران حروزههرای
آموزشی ،دانشجويی -رفاهی و فرهنگی دانشگاههای مرورد بررسری صرورت گرفرت.
برای کسب ارالع از ديدگاه مديران نسبت به رر بومیگزينری در ابعراد مرذکور ،برا
هماهنگی قبلی در نشست سراسری معاونان ،مديران کل امور دانشرجويی و فرهنگری
دانشگاههای کشور ،ضمن توضیو فرايند و اهداف تحقیق ،پرسشنامه مرورد نظرر برین
آنان توزيع و در همان روز جمعآوری گرديد .برای دريافت نظر کارشناسان مورد نظر
در ش دانشگاه مورد بررسی ،ابتدا با معاونان دانشجويی دانشگاههرا همراهنگیهرای
الزم به عمل آمد و سرس پرسشنامهها برای توزيع به دانشگاه مربوط ارسرال گرديرد و
در نهايت پس از دو هيته  118پرسشنامه تکمیل شده دريافت شد .در تحقیرق حاضرر
برررای دريافررت نظرررات دانشررجويان ورودی سررال  1111پررس از دريافررت فهرسررت
دانشجويان از آموزش دانشکدهها با مراجعه حضوری به افرراد مرورد نظرر و توضریو
اهداف رر مذکور ،ديدگاههای آنان از رريق پاسخ بره سرؤاالت پرسشرنامه دريافرت
شد .برای دريافت نظر دانشجويان ورودی سال  ،1111با هماهنگی قبلری برا مسرئوالن
برگزاری اردوی توجیهی دانشجويان جديدالورود و حضرور مسرتقی تری تحقیرق در
اردوگاه ،پرسشنامه مورد نظر به صورت تصادفی در بین دانشجويان توزيرع و پرس از
تکمیل جمعآوری گرديد.
دادههای جمعآوری شده با استياده از نرمافزار ( ،)spssدر سطو آمار توصریيی و
استنباری مورد تجزيه و تحلیل قررار گرفرت .بررای ايرن کرار ،در بررسری متغیرهرا و
مقايسههای الزم میان گروههای مورد مطالعه ،ضمن بهرهگیری از شراخصهرای آمرار
توصیيی ،با توجه به مال هايی مانندتوزيع دادها (نرمال يا غیر نرمال برودن توزيرع) و
سطو اندازهگیری متغیرها ،از آزمونهای آماری کایاسکوئر تک متغیره ( ) ،يرومن-
وايت نی و کروسکال والیس استياده شد.
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یافتهها
در تحقیق حاضر ،با توجه به اين که پری فرر الزم بررای اسرتياده از آزمرونهرای
پارامتری (نرمال بودن توزيع دادهها که برا اسرتياده از آزمرون کرالموگرف اسرمینروف
مشخص شد) وجود نداشت ،تحلیل سؤاالت پهوه با استياده از آزمونهای آمراری
ناپارامتريک انجام پذيرفت .برر ايرن اسراس بررای پاسرخ بره سرؤاالت تحقیرق ،ابتردا
پاسخهای دريافتی از سه گروه دانشجويان ،مديران و کارشناسان بررای هرر سرؤال بره
تيکیک در دو دسته موافق و مخالف (نمرات باال و پايین) مورد ربقهبندی قرار گرفت
و سطو اندازهگیری متغیر به رتبهای تبديل شرد و بردين وسریله معنریداری يرا عردم
معنرریداری تيرراوت بررین دو توزيررع مشرراهده شررده و مررورد انتظررار از رريررق آزمررون
کایاسکوئر تک متغیره ( ) مورد بررسی قرار گرفت .برای پاسخ به سؤاالت سوم و
پنج از آزمون ناپارامتريک يومن -وايت نی (برای مقايسه دو گروه مسرتقل) و بررای
سؤال چهارم از آزمون آماری کروسکال والریس (بررای مقايسره چنرد گرروه مسرتقل)
استياده شد.
سؤال  -1دیدگاه دانشجویان مورد بررسيي نسيبت بيه مييزان موفقييت طيرح
بومي گزیني در هر یك از ابعاد اقتصادی ،فرهنگي ،آموزشيي و عياطفي -روانيي
چگونه است؟
جدول ( )3ميزان موافقت /مخالفت دانشجویان نسبت به هر یك از ابعاد طرح بوميگزیني
اهداف بوميگزیني

تعداد مشاهده شده
مخالفان

موافقان

اقتصادی

773

718

فرهنگی
آموزشی
عاريی

737
101
331

751
717
313

تعداد مورد انتظار

)(df=1

)(n=115
33/171

151/5

73/122
33/331
172/332

P <0/000
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بر اساس دادههای جدول ( )1همان گونه که مالحظه میشود ،فراوانی مورد انتظار
برای دو ربقه موافق و مخالف در ابعاد مورد بررسی در اين سؤال برابر  115/5فرر
شده است که از تقسی اعداد کل فراوانی بر تعداد ربقات به دست آمد .برا توجره بره
مقادير کایاسکوئر برای هر چهار بعد مورد بررسی ،مطرابق جردول ( )1و برر اسراس
سطو معنیداری کوچرکترر از  ، p<0/000تيراوت برین ايرن دو نسربت (موافقران و
مخاليان) از لحاظ آماری معنیدار میباشد .در بین ابعاد مورد بررسی ،میرزان موافقرت
دانشجويان با ابعاد عاريی و اقتصادی در مقايسه با میزان مخاليت آنان بیشتر مشراهده
میشود .تعداد موافقین بعد آموزشی در مقايسه با ابعاد عاريی و اقتصادی و فرهنگری
بومی گزينی کمتر است .به عبارت ديگر ،تياوت خیلری زيرادی در میرزان موافقرت و
مخاليت دانشجويان نسبت به اهداف آموزشی بومیگزينی وجود ندارد به روری کره،
نزديک به نیمی ( 71درصد) از دانشجويان انعان داشتهاند اجرای رر بومیگزينی در
بعد آموزشی متناسب با انتظارات آنان نبوده اسرت .امرا دانشرجويان نسربت بره ابعراد
عاريی و اقتصادی ديدگاهی مثبت و فراتر از انتظار داشتهاند؛ به گونهای که 17 ،درصد
دانشجويان نسبت به بعد عاريی 31 ،درصد نسبت به بعد اقتصرادی و  31درصرد نیرز
نسبت به بعد فرهنگی بومیگزينی ديدگاهی مثبت داشتهاند.
سؤال  -2دیدگاه مدیران و كارشناسان مورد بررسي نسبت به مييزان موفقييت
طرح بومي گزیني در هر یك از ابعاد اقتصادی ،فرهنگي ،آموزشيي ،عياطفي و
مدیریت و برنامهریزی خدمات دانشجویي چگونه است؟
جدول ( )2ميزان موافقت /مخالفت مدیران دانشگاهها نسبت به هر یك از ابعاد طرح
بوميگزیني
اهداف بوميگزیني

اقتصادی
فرهنگی
آموزشی
عاريی
مديريت و برنامهريزی

تعداد مشاهده شده
موافقان
مخالفان
75
18
13
11
71

11
78
77
37
11

تعداد مورد
انتظار
)(n=128

37

)(df=1

33/213
1/113
37/327
11/113
3/113

P

0/001
0/001
0/000
0/000
1/273
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بر اساس دادههای جدول ( )7همان گونه که مالحظه میشود ،فراوانی مورد انتظار
برای دو ربقه موافق و مخالف در ابعاد مورد بررسی در اين سؤال برابر برا  37فرر
شده است .ارزش مشاهده شده مجذور کا به ترتیرب بررای بعرد اقتصرادی (=11/711
و ،)P =1/113بعد فرهنگری ( = 1/011و ،)P =1/111بعرد آموزشری (= 15/175
و )P =1/111و برای بعد عاريی ( = 10/011و )P =1/111مریباشرد کره نشران
میدهد تياوت معنیدار بین فراوانیهای مورد انتظار بین اين دو نسبت از لحاظ آماری
معنیدار میباشد .در بین ابعاد مورد بررسی ،مديران نسبت به بعد فرهنگی و آموزشری
در مقايسه با ابعاد عاريی و اقتصادی بومی گزينی موافقت کمتری داشتهاند ،به روری
که  31درصد مديران نسبت بره بعرد آموزشری و  31درصرد از آنران نسربت بره بعرد
فرهنگی ،ديدگاهی پايینتر از حد انتظار ( )n=37داشتهاند .در حالی که ،آنان نسبت به
میزان دستیابی رر بومیگزينی به اهداف اقتصادی و عاريی توافق بیشتری داشتهانرد؛
به روری که  15درصد از مديران نسبت به بعد عاريی -روانی و  35درصد نسبت بره
بعد اقتصادی نگاهی مثبت و فراتر از حد انتظار ( )n=37داشتهاند .دادههای جدول ()7
همچنین نشان میدهد ارزش مجذور کا برای بعد مرديريت و برنامرهريرزی (= 1/111
و ،)P =1/273میباشد و سطو معنیداری مشاهده شده بزرگتر از  1/17است کره
با وجود باال بودن تعداد موافقان نسبت به مخاليان ،تياوت بین اين دو نسبت از لحاظ
آماری معنیدار نبود.
جدول ( :)1ميزان موافقت /مخالفت كارشناسان دانشگاهها نسبت به هر یك از ابعاد طرح
بوميگزیني
اهداف بوميگزیني

اقتصادی
فرهنگی
آموزشی
عاريی
مديريت و برنامهريزی

تعداد مشاهده شده
مخالفان

موافقان

75
81
18
31
11

177
13
80
317
33

تعداد مورد
انتظار
)(n=110

17/5

)(df=1

11/131
3/131
1/133
31/133
3/331

P

0/000
0/181
0/181
0/007
1/211
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همان رور که دادههای جدول ( )1نشان میدهرد ،فراوانری مرورد انتظرار بررای دو
ربقه موافق و مخالف در پنن بعد مورد بررسی ،برابر برابر با  17/5فر شرده اسرت.
بر اساس دادههای جدول ( )1ارزش مشاهده شرده مجرذورکا بره ترتیرب بررای بعرد
اقتصررادی ( =11/181و )P=1/111و برررای بعررد عرراريی برابررر بررا (=10/033
و )P =1/112میباشد که نشان میدهد تياوت بین فراوانیهای مشاهده شرده و مرورد
انتظار بین اين دو نسبت از لحاظ آماری معنیدار میباشد .اين نتیجه نشان دهنده نگراه
مثبت کارشناسان دانشگاه ها نسبت به دو بعد مذکور مریباشرد .ارزش مشراهده شردة
مجذور کا برای بعد آموزش ( = 0/113و )P =1/131بود .اگر چه تعداد کارشناسان
موافق با بعد آموزشی بومیگزينی بیشتر از مخاليان آن بود اما ايرن تيراوت بره لحراظ
آماری معنادار نیست .به عبارت ديگر میزان موافقت و مخاليرت کارشناسران از حیرث
تحقق اهداف آموزشی رر با يکديگر تياوت چندانی نداشت .از ررف ديگرر ،ارزش
مشاهده شدة مجذور کار به ترتیب بررای بعرد فرهنگری ( = 1/110و )P =1/333و
برای بعد مديريت و برنامهريزی ( = 1/131و  )P =1/211بود که سطو معنریداری
مشاهده شده بزرگتر از  1/17است .بنابراين تياوت بین فراوانیهای مشراهده شرده و
مورد انتظار بین دو گروه موافق و مخالف در دو بعد فرهنگی و مديريتی نیز از لحراظ
آماری معنیدار نیست .در بین پنن بعد مورد بررسی ،کارشناسان بیشرترين موافقرت را
نسبت به دو بعد اقتصادی ( 15درصد موافق) و فرهنگی ( 31درصد موافق) و بیشترين
میزان مخاليت را با بعد فرهنگی ( 55درصد مخاليت) بومیگزينی داشتهاند.
سؤال  -3آیا بين دیدگاه مدیران و كارشناسان در دانشگاههای ميورد بررسيي
نسبت به ميزان موفقيت طرح بوميگزیني تفاوت معنيداری وجود دارد؟
جدول ( )7آزمون یومن– وایتني برای مقایسه دیدگاه مدیران و كارشناسان دانشگاهها
نسبت به ميزان موفقيت طرح بوميگزیني
ديدگاه
نسبت به
رر
بومیگزينی

مديران
کارشناسان
مجموع

n

Mewn
Rank

SUM
R

M-w u

Wil W

Z

P

171
138

151/11
175/11

18317
77538

10707/000

77538/000

-0/115

0/707

781
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آزمون يرومن -وايرتنری هماننرد آزمرون ( )tبررای دو نمونره مسرتقل در حالرت
ناپارامتری است .مقايسه ديدگاه دو گروه مديران و کارشناسان در اين سؤال با استياده
از آزمون يومن -وايتنی نشان میدهد میانگین رتبه گروه اول يعنی مديران ()151/11
از گروه دوم يعنی کارشناسان دانشگاهها ( )175/11بیشتر است .اما با توجه به اين کره
سطو معنیداری برابر با  P1>/17است ،در میزان موافقت مديران و کارشناسان نسبت
به کلیت رر بومی گزينی بره لحراظ آمراری تيراوت معنراداری وجرود نردارد .بررای
نمونههای بیشتر از بیست ،جدول  Uبه توزيع نرمال تقريب زده میشرود و از ايرن رو
در اين آزمرون ،از مقردار آمراره  Zاسرتياده شرده اسرت .بنرابراين ديردگاه مرديران و
کارشناسان نسبت به کلیت رر بومیگزينی در پنن بعرد مرورد بررسری برا يکرديگر
تياوت معناداری ندارند.
سؤال  -4آیا بين دیدگاه كارشناسان در شش دانشگاه مورد بررسي نسيبت بيه
ميزان موفقيت طرح بوميگزیني تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول ( )7نتيجه آزمون كروسكال واليس برای مقایسه دیدگاه كارشناسان دانشگاهها
نسبت به طرح بوميگزیني

ديدگاه نسبت به
رر بومیگزينی

سیستان و بلوچستان
تربیت معل
شیراز
فردوسی مشهد
صنعتی اصيهان
بوعلی سینا همدان
مجموع

n

Mewn Rank

13
71
71
15
71
71

38/71
111/57
17/78
53/11
103/83
100/31

)(df=5

11/057

P

0/000

110

برای مقايسه ديدگاه کارشناسان در ش دانشگاه مورد بررسی از آزمون کروسکال
والیس استياده شد .اين آزمون که معادل ناپارامتری آزمون تحلیل واريانس يک ررفره
( Fيا  )ANOVAاست زمانی به کار میرود که تعداد گروهها بی از دو گروه باشرد.
در اين سؤال مقدار آزمون کایاسکوئر برای تمامی گرروههرا (ديردگاه کارشناسران در
ش دانشگاه نسبت به تمام رر در پنن بعد) برابر برا ( =11/057و )P =1/111و
در سطو خطای کوچکتر از  0/01معنیدار میباشد .بنابراين به لحاظ آماری در میزان
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موافقت کارشناسان دانشگاههای مختلف نسبت به رر بومیگزينی در ابعاد پنن گانه،
تياوت وجود دارد .همانررور کره در جردول ( )5مشراهده مریشرود نمررة میرانگین
کارشناسان در دانشگاههای تربیت معل  ،صنعتی اصيهان و بروعلی سرینای همردان در
مقايسه با سه دانشگاه ديگر باالتر است ،بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت که کارشناسران
در اين سه دانشگاه ،نگاه مثبتتری نسبت به رر برومیگزينری و ابعراد پرننگانره آن
داشتهاند.
سؤال  -5آیا بين دیدگاه دانشجویان درباره موفقيت طرح بوميگزیني در ابعياد
مورد نظر بر حسب جنسيت ،نوع پذیرش و محل سكونت آنان تفاوت معنيي-
داری جود دارد؟
جدول ( )3آزمون یومن وایتني برای بررسي دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسيت،
پذیرش و محل سكونت آنها
n

پسران 713
دختران 788
ديدگاه
روزانه 583
دانشجويان
شبانه 118
بومی 510
غیر بومی 175
مجموع

Mewn
Rank

SUM R

785/71
115/08
177/01
187/85
113/51
715/11

31117/50
87151/50
707011/50
71777/50
770177/50
11715/50

M-WU

Wil W

Z

P

70113/500

31117/500

-5/111

0/000

71180/500

707011/500

-7/711

0/013

71117/500

11715/500

-1/118

0/000

115

با توجه به مستقل بودن گروههای مورد مقايسه ،همانند سؤال چهار بررای تحلیرل
دادههای مربوط به اين سؤال بر اسراس جنسریت دانشرجويان (پسرر و دخترر) ،محرل
سکونت آنان (دانشجويان بومی و غیر بومی) و نروع پرذيرش (دانشرجويان روزانره و
شبانه) از آزمون يومن -وايت نی استياده شد .همانرور کره در جردول ( )3مشراهده
میشود ،ديدگاه دانشجويان بر حسب جنسیت آنان ،میانگین رتبره دانشرجويان دخترر
( )M=115/08از دانشجويان پسر ( )M=175/11بیشرتر و سرطو معنری داری برابرر برا
 <P1/17میباشد .همچنین ،میانگین رتبة دانشجويان بومی ( )M=113/51در مقايسه با
دانشجويان غیر بومی ( )M=715/11بیشتر و سطو معنریداری نیرز ،برابرر برا <P1/17
میباشد .بنابر اين در میزان موافقت دانشجويان نسبت به رر بومیگزينی برر حسرب
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جنسیت و محل سکونت آنان به لحاظ آماری تياوت معناداری وجود دارد .با توجه به
باال بودن میرانگین نمرره کرل دانشرجويان دخترر و دانشرجويان برومی در مقايسره برا
دانشجويان پسر و دانشجويان غیر بومی ،میتوان نتیجه گرفت که ،دانشجويان بومی و
دانشجويان دختر نسبت به اجرای رر بومیگزينی نگاه مثبتتری داشتهاند .از رررف
ديگر ،بررسی ديدگاه دانشجويان بر حسب نوع پذيرش آنان نیرز نشران مریدهرد کره
میانگین رتبه دانشجويان شبانه ( )M=187/85دانشرجويان دوره روزانره ()M=177/01
بیشتر و سطو معنیداری برابر با  <P1/17میباشد .برر ايرن اسراس ،مریتروان نتیجره
گرفت که دانشجويان دوره شبانه در مقايسه با دانشجويان روزانه نگاه مثبتتری نسبت
به رر بومیگزينی و ابعاد مربوط به آن داشتهاند.

بحث و نتيجهگيری
اين پهوه با هدف بررسری ديردگاه دانشرجويان ،مرديران و کارشناسران آموزشری،
دانشجويی ،رفاهی و فرهنگی دانشگاهها نسبت به رر برومیگزينری از حیرث میرزان
دستیابی به اهداف مطر شده در پنن بعرد اقتصرادی ،عراريی ،آموزشری ،فرهنگری و
مديريتی انجام شد .يافتههای اين تحقیق حاکی از آن است که ،از ديدگاه دانشرجويان،
مديران و کارشناسان شرکت کننده در اين پهوه رر مذکور در برخی از ابعراد بره
نسبت موفق بوده است به روری که رضايت نسبی مديران ،کارشناسان و دانشرجويان
را به همراه داشته و در برخی از موارد نیز ديدگاه منيی آنان را در پی داشته است.
تحلیل دادههای مربوط به سوال اول پهوه نشان داد میزان موافقرت و مخاليرت
دانشجويان مورد بررسی در اين پهوه نسبت به اجرای رر بومیگزينی در هر يک
از ابعاد مورد نظر متياوت است و اين تياوت به لحاظ آماری معنادار میباشد .در برین
ابعاد مورد بررسی ،میزان موافقت دانشجويان به ترتیب با ابعاد عاريی و اقتصرادی در
مقايسه با دو بعد فرهنگی و آموزشی بیشتر میباشد .اين بردان معناسرت کره اکثريرت
دانشجويان نسبت به مرتيع شدن و کاه برخی دغدغههای اقتصادی ناشی از اجرای
رر و همچنین کاه مشکالت عاريی و روانی انعان داشرتهانرد امرا در خصرو
موفقیت رر در بعد آموزشی چندان خوشبین نبودند ،آنان بر اين باورنرد کره ررر
مذکور اگر چه شانس قبولی در دانشگاه را برای آنان فراه نموده است ،اما با توجه به
عدم توزيع امکانات برابرر آموزشری در تمرامی دانشرگاههرای کشرور بره ررور کامرل
پاسخگوی نیازهای آموزشی آنان نبوده و مروفقیتی در پری نداشرته اسرت .از ايرن رو،
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پذيرش و قبولی بیشتر دانشجويان دلیلی بر ايجاد فرصرت برابرر آموزشری بررای آنران
نمیباشد زيرا برای دسترسی و فرصت برابر ،به معنای فراه نمودن امکانات آموزشی،
پهوهشی و رفاهی برای دانشجويان در همه منارق میباشد.
يافتههای مربوط به سوال دوم و سوم نیز در خصو بررسری ديردگاه مرديران و
کارشناسان نسبت به میزان موفقیت رر بومیگزينی در پذيرش دانشرجو بررای ورود
به دانشگاه حاکی از آن است که مديران و کارشناسان در ش دانشگاه مرورد بررسری
در اين پهوه نیز همسو با يکديگر در بین ابعاد مطر شرده بررای برومیگزينری بره
موفقیت نسبی رر در ابعاد اقتصادی و عاريی انعان داشتهاند در حالی کره در ابعراد
آموزشی و فرهنگی موافقتی ک تر از حد انتظار داشتهاند .برا توجره بره معنرادار برودن
تياوت ديدگاه مرديران و کارشناسران مریتروان نتیجره گرفرت کره برا اجررای ررر
بومیگزينی ،يکی از دغدغههای متولیان امر که کراه مشرکالت اقتصرادی ناشری از
مشکالت اقامتی و معیشتی و رفاهی دانشگاه و دانشجويان بوده است ،به ررور نسربی
تحقق يافته است اما با توجه به اين که منظور از بومی در رر مذکور ،محدودة استان
و ناحیه میباشد ،به دلیل فاصله برخی شهرها از دانشگاهها و مراکز استان ،هزينههرای
جاری دانشگاهها مانند تغذيه و سرويس اياب و نهاب دانشجويان و همچنرین تقاضرا
برای خوابگاه ،کاه چش گیری را در پی نداشته و به قوت خود باقی است .از ررف
ديگر ،مديران و کارشناسان همسو برا دانشرجويان برر ايرن باورنرد کره اجررای ررر
بومیگزينی در اهداف مطر شده در بعد آموزشری مروفقیتی در حرد انتظرار نداشرته
است ،به روری که نزديک به هيتاد درصد از مرديران و نزديرک بره پنجراه درصرد از
کارشناسان شرکت کننده در اين پهوه نسبت به بعد آموزشی و حدود هيتاد درصرد
از مديران و کارشناسان نسبت به بعد فرهنگی بومیگزينی ،ديدگاهی پرايینترر از حرد
انتظار داشتهاند .يافتههای فوق ،بیانگر آن است که رر برومیگزينری در دسرتیابی بره
برخی از اهداف آموزشی ازجمله ايجاد فرصتهای برابرر آموزشری ،جرذب و حير
نخبهها در داخل استانهای محل سکونت خود و عدم تجمیع دانشجويان برتر در يک
يا چند دانشگاه خا  ،موفقیت چنردانی نداشرته اسرت و برا ديردگاه منتقردان ررر
بومیگزينی در اين زمینه ه سويی دارد .نکته مه و قابل تأمل آن است که در اهرداف
رر بومیگزينی چنین آمده است" :بسترسازی برای جذب و حي نخبهها در داخرل
استانهای محل سکونت خود و عدم تجمیع دانشجويان برتر در يک يا چند دانشرگاه
خا " .الزمره تحقرق ايرن هردف ،بسرتر سرازی ،تقويرت و ارتقرای کمری و کیيری
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دانشگاههاست .به عبارت ديگر ،بسترسازی ،از الزامات اجرای رر بومیگزينی اسرت
و بايستی وجهه همت مسئوالن نظام آموزش عالی کشور قرار گیررد .از رررف ديگرر،
کاه مشکالت عاريی و روانی دانشجويان ،به خارر نزديرک شردن محرل تحصریل
دانشجو به خانواده و محل سکونت ديدگاه مثبت مديران ،کارشناسان و دانشرجويان را
به همراه داشته است .يکی از اهداف رر مذکور کاستن از مشکالت عاريی و روانی
دانشجويان (به ويهه دانشجويان دختر) همچون افسردگی ،انزوا ،مشرکالت ارتبراری و
رفتاری و افت تحصیلی ناشی از آن ،آسیبهای روحی ناشی از عدم برقرراری ارتبراط
مؤ ر ،احساس استقالل بی از حد به خارر عردم حضرور والردين ،عردم آشرنايی برا
مهارتهای زندگی و موارد مشابه بوده است .بر اساس يافتههای اين پهوه  ،به نظرر
میرسد پذيرش دانشجويان در دانشگاهها به صورت بومی میتواند مشکالت عراريی
را کاه دهد .البته مشکالت مذکور به خصو مشرکالت عراريی و روانری داليرل
بیشماری دارد و میتواند ريشه در بسیاری از موضوعات ديگر داشته باشد و تنهرا برا
پذيرش بومی دانشجويان نمیتوان انتظار داشت مشکالت به نحو چش گیرری کراه
يابد ،که پرداختن به آن مورد بحث اين پهوه نمیباشد.
موافقت کمتر از حد انتظار مديران و کارشناسان مرورد بررسری نسربت بره میرزان
موفقیت بومیگزينی در بعد فرهنگی از جمله يافتههای ديگر ايرن پرهوه اسرت .در
اين خصو  ،آنچه بی از هر چیز بايستی مد نظر قررار گیررد آن اسرت کره بتروانی
وضعیت نظام آموزش عالی خود را با خواستههای روبه رشد جامعه انطباق دهی  .چند
قومی و چند فرهنگی بودن کشور ايران نیاز مهمی همچون انسجام و همبسرتگی ملری
را به وجود میآورد .با اجرای رر مذکور اگر چه پذيرش دانشجويان بومی آن منطقه
میتواند به تقويت فرهن محلی بینجامد اما اين آسریب را نیرز در برر دارد کره سراير
فرهن ها ناديده گرفته شود و يا يک فرهن و قومیت خرا در يرک منطقره حراک
گردد و اين میتواند تضعیف هويت ملی را در بر داشته باشد .ايرن يافتره پرهوه برا
برخی ديدگاههای مخاليان رر فکوهی ( )3111و کريمی ( )3131همسرو مریباشرد.
دانشگاه محلی است که بهتر از هر جای ديگر اين توانايی را دارد تا به نیاز دانشجويان
در خصو ارالع از فرهن های متياوت و هماهنگی آنها در جهت تقويت هويت و
فرهن ملی پاسخگو باشد .دانشگاه از جمله ساختارهای رسمی براز شرناخته شردهای
است که در ايجاد هنجارهای رسمی و غیر رسمی بره ررور فرف و گسرتردهای نقر
آفرينی میکند .اين نق آفرينی در دانشگاه با به ه درآمیختن شبکهها و هنجارهرای
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رسمی و غیر رسمی به ايجاد ه کنشی بیشتر در میان افراد و اجتماعرات و در نتیجره
به افزاي سرمايه اجتماعی میانجامد (اشرف نظری .)3131 ،نکته مه و قابرل توجره
آن است که اين يافته و ساير نتاين تحقیرق در جمرع معاونران دانشرجويی و فرهنگری
عضو کارگروه همبستگی و هويت ملری مطرر و مرورد تأيیرد و تأکیرد قررار گرفرت
(جلسه کارگروه همبستگی و هويت ملی ،ارديبهشتماه.)3113 ،
بررسی ديدگاه مديران نسبت به بعد مديريت و برنامهريزی خدمات دانشجويی در
اين پهوه نشان داد اگر چره میرزان موافقرت مرديران و کارشناسران در مقايسره برا
مخاليان اندکی بیشتر است اما اين تياوت به لحاظ آماری معنرادار نیسرت .ايرن يافتره
بیانگر آن است که مديران و کارشناسان مورد بررسی بر اين باورند که رر مذکور در
بعد مديرتی ،به معنای تسهیل مديريت و کیيیت برنامرهريرزی خردمات دانشرجويی و
رفاهی ،موفقیت چش گیری نداشته است .میتوان انتظار داشت کره برا اجررای ررر
بومیگزينی با کاه قابل توجه دانشجويان غیر بومی ،تقاضا برای خوابگاه و امکانات
رفاهی کمتر شود و صرف هزينه و اعتبارات برای احداش خوابگراه و سراير فضراهای
مورد نیاز برای دانشجويان غیربومی کاه يابد و ايرن بره نوبره خرود از هزينرههرای
جاری و منابع انسانی مورد نیاز برای اداره تشکیالت گسترده در دانشگاهها میکاهد و
در کل سبب عملکرد بهتر مديريت حوزه دانشجويی برای برنامرهريرزی بهترر و ارائره
خدمات با کیيیت بهتر میگردد .اما اين انتظار زمانی محقق میشرود کره اوالً پرذيرش
بومی دانشجويان به صورت محل سکونت باشرد نره بره صرورت ناحیرهای و اسرتانی
(شیوه فعلی) انیاً دانشگاه هرای کشرور بره لحراظ توزيرع امکانرات برابرر آموزشری و
پهوهشی پاسخگوی نیازهای دانشجويان باشند .بنابراين افزاي کیيیت ارائره خردمات
دانشجويی به دانشجويان از رريق پذيرش بومی دانشجويان مستلزم بسترسازی مناسب
و توجه به وضعیت موجود دانشگاهها از حیث برخورداری از زيرسراختهرای مرورد
نیاز برای اجرای چنین ررحری مریباشرد کره در حرال حاضرر دانشرگاههرا بره ويرهه
دانشگاههای شهرستانها فاقد چنین صرفیتی میباشند.
در سؤال سوم تحقیق ،ديدگاه مديران و کارشناسران دانشرگاههرای مرورد بررسری
نسبت به رر بومیگزينی با توجه به ابعاد پرننگانره اقتصرادی ،فرهنگری ،آموزشری،
عاريی و مديريتی مورد مقايسه قرار گرفت .يافتههای مربوط به اين سؤال حاکی از آن
است که با وجود تياوت در نمره میانگین دو گروه (براالتر برودن میرانگین نمرره کرل
مديران در مقايسه با کارشناسان) ،بین ديدگاه مديران و کارشناسان دانشگاهها نسبت به
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اجرای رر بومیگزينی به لحاظ آماری تياوت معنیداری وجرود نردارد .بره عبرارت
ديگر نمیتوان نسبت به میزان توافق يا رضايت بیشتر مديران در مقايسه با کارشناسان
از اجرای رر بومیگزينی و ابعاد مورد نظر ،با ارمینان و صرراحت ايرن موضروع را
پذيرفت.
در سؤال چهرارم ،ديردگاه کارشناسران در شر دانشرگاه سیسرتان و بلوچسرتان،
خوارزمی (تربیت معل تهران سابق) ،شیراز ،فردوسی مشهد ،اصيهان و بوعلی سرینای
همدان نسبت به اجرای رر بومیگزينی با توجه به ابعاد پننگانه مورد بررسری قررار
گرفت .تحلیل دادهها نشان داد که بین ديردگاه کارشناسران در دانشرگاههرا نسربت بره
اجرای رر بومی گزينی به لحاظ آماری تياوت معناداری وجرود دارد .برا توجره بره
باالتر بودن نمره میانگین ديدگاه کارشناسان دانشگاههای خوارزمی (تربیت معل تهران
سابق) ،صنعتی اصيهان و بوعلی سینای همدان نسبت به رر بومیگزينی در مقايسره
با سه دانشگاه ديگر ،میتوان نتیجه گرفت که کارشناسان مورد نظر در اين دانشگاههرا
از اجرای رر رضرايت بیشرتری داشرتهانرد .پرايینترر برودن نمرره میرانگین ديردگاه
کارشناسان دانشگاههای سیستان و بلوچستان ،فردوسی مشهد و شیراز نسبت به اجرای
رر بومیگزينی ،حاکی از عدم رضايت آنان از پذيرش دانشرجويان بره شریوه برومی
گزينی در دانشگاههایشران بروده اسرت .رضرايت نسربی کارشناسران دانشرگاههرا در
خصو اجرای رر بومی گزينی مبتنی بر يافتههای اين سؤال ،نشان میدهد اجرای
اين رر اگر چه در برخی از ابعاد مرورد نظرر و در برخری دانشرگاههرا ترا انردازهای
پاسخگوی دغدغه مسئوالن و برنامهريزان آموزش عالی کشور بوده است اما به عنروان
ررحی جامع و مبتنی بر واقعیات آموزش عالی کشور ،موفقیت اندکی را در بر داشرته
است .به نظر میرسد عدم رضايت کارشناسران در دانشرگاه سیسرتان و بلوچسرتان از
اجرای رر به اين علت باشد که در دانشگاههای اين استان بیشرترين نسربت برومی-
گزينی انجام شده است و ديدگاه منيی کارشناسان برگرفته از مشاهده تبعات آموزشری
و فرهنگی – اجتماعی اين رر در مقايسه با سالهای قبل از اجرای رر بوده است.
ضمن اينکه ،اين يافته با نتاين حاصل از سؤال دوم پهوه همخوانی دارد .به عبرارت
ديگر ،میتوان چنین استنباط نمود که ديدگاه کارشناسان دانشگاه سیستان و بلوچستان
درباره رر بومیگزينی با ديدگاه مديران درباره ابعاد فرهنگری -اجتمراعی و علمری-
آموزشی رر همخوانی دارد.
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سؤال شش پهوه به مقايسه ديدگاه دانشجويان نسبت به رر برومیگزينری برر
اساس جنسیت ،محل سکونت و نوع پذيرش آنران پرداختره اسرت .تجزيره و تحلیرل
دادهها حکايت از آن دارد که بین ديدگاه دانشرجويان دخترر و پسرر نسربت بره ررر
بومیگزينی ،تياوت معناداری وجود دارد .باالتر بودن میرانگین نمرره کرل دانشرجويان
دختر بیانگر رضايت نسبی آنان از اجرای رر در مقايسه با پسران میباشرد .مقايسره
ديدگاه دانشجويان بومی و غیربومی نیز حکايت از نتیجه مشابه داشت به رروری کره،
دانشجويان بومی در مقايسه با دانشجويان غیربومی نسبت بره ررر و تحقرق اهرداف
بومیگزينی در ابعاد مورد نظر موافقت و رضايت بیشتری داشتهانرد .نتراين حاصرل از
اين سؤال با يافتههای سؤال اول پهوه مبنی بر رضايت دانشجويان نسبت بره ابعراد
اقتصادی ،روانی -عاريی و فرهنگی رر بومیگزينی همخوان بوده و انتظرار مریرود
که دانشجويان بومی ،موافقت و رضايت بیشرتری از اجررای ررر داشرته باشرند کره
يافتههای اين سوال نیز مويد آن است .از ديگر يافتههای ايرن سرؤال مقايسره ديردگاه
دانشجويان روزانه و شبانه (نوبت اول و نوبت دوم) نسبت به رر بومیگزينی بود که
نتاين نشان داد ،تياوت بین دو گروه مذکور به لحاظ آماری معنادار است براالتر برودن
میانگین نمره کل ديدگاه دانشجويان دوره شبانه در مقايسه با دانشجويان روزانه نشران
میدهد اين دسته از دانشجويان نسبت به اجرای رر بومیگزينری رضرايت بیشرتری
داشتهاند.
آموزش عالی بخ مه و حائز اهمیتی است کره دارای حروزه ا رگرذاری بسریار
وسیعی در ديگر نهادها و بخ های اقتصادی ،اجتمراعی ،فرهنگری و سیاسری جامعره
است .اين نظام با تربیت تخصصی افراد ،مديران و رهبران جامعه و با رشد توانايیهرا،
نبوغ و صرفیت فکری انسان در توسعه مرزهای دانر بشرری نقر بسریاری دارد .از
جمله دغدغهها و اهداف مسئوالن دانشگاهها و وزارت علوم ،از پرذيرش دانشرجويان
به شیوه بومیگزينی ،پاسخ به تقاضای بریشرمار داورلبران شررکت کننرده در آزمرون
سراسری برای ورود به دانشگاهها و فراه نمودن تحصیالت عالی برای همه متقاضیان
آموزش عالی در کشور بود .هدف عمده ديگر ،کاه هزينههای دانشرگاههرا و ارائره
خدمات کافی و مناسب به دانشجويان متقاضری خوابگراه و امرور رفراهی و همچنرین
کاه مشکالت عاريی و روانی ناشی از دور بودن دانشجويان غیر برومی از خرانواده
آنان بود .اگر چه اجرای پذيرش برومی در چنرد سرال اخیرر ترا انردازهای در کراه
هزينههای مذکور مؤ ر بوده است اما به نظر میرسد با توجه به تبعرات ديگرر اجررای
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اين رر همچون نابرابری آموزشی و کمرن شردن همبسرتگی اجتمراعی و انسرجام
ملی ،اجرای رر مذکور ،مشکالت بعد اقتصادی را به صورت بنیادی حل نمریکنرد.
پذيرش بومی دانشجويان به صورت استانی و ناحیهای به خارر فاصله برخی شهرها از
دانشگاهها و مراکز استان ،برخی از هزينههای جاری همانند تغذيه ،رفت و آمد ه بره
خانواده دانشجويان و ه به دانشگاه و همچنین تقاضا برای خوابگراه بره دانشرگاههرا
تحمیل میشود .از سوی ديگر ،با توجه به کیيیرت پرايین امکانرات آموزشری ،کمبرود
امکانات رفاهی و صنيی و نبود اعضای هیأت علمی متخصص در برخی دانشرگاههرا،
پذيرش باالی دانشجويان به شیوه بومی در دانشگاههای استانهرا سربب پرايین آمردن
کیيیت آموزش در دانشگاهها میشود .از اين رو اجرای چنین ررحی به صورت کلری
و جامع در کشور نیازمند ايجراد بسرتر فرهنگری و زيرسراختهرای سرختافرزاری و
نرمافزاری الزم در تمامی دانشگاهها میباشرد .يکری از چرال هرای عمرده فررا روی
اجرای رر بومیگزينی در پذيرش دانشجويان ،عدم دستیابی افرراد نرواحی مختلرف
جغرافیايی و فرهنگی کشور به فرصتهای برابر و يکسان آموزشی ،پهوهشی و حتری
رفاهی میباشد که يکی از علل اصلی نارضايتی و عدم موافقت مديران ،کارشناسران و
دانشجويان با اجرای رر مذکور در تحقیق حاضر برود .ايرن مسرئله از اينجرا ناشری
میشود که دانشگاههای درجه يک اغلب در پايتخت و در برخری مراکرز اسرتانهرای
بزرگ تأسیس شدهاند و از کیيیت براالتری در ارائره خردمات آموزشری ،پهوهشری و
اساتید متخصص در رشتههای تحصیلی برخوردار میباشند .اجرای رر بومیگزينری
و پذيرش زياد دانشجويان به شیوه بومی در برخی رشتههای تحصیلی و پر ررفدار در
سالهای اخیر محدوديتهايی را برای پذيرش دانشجويان شهرستانهرا و نرواحی کر
برخوردار برای تحصیل در اين دانشگاهها ايجاد نموده است .از ررفی ،با توجه به اين
که ،خرده فرهن های مختليی در نقاط کشرور وجرود دارد و هويرت ملری و انسرجام
اجتماعی با کنار ه قرار دادن اين خرده فرهنر هرا و در تعامرل برا يکرديگر معنرا و
ميهوم پیدا میکند ،به نظر میرسد بازانديشی در شیوه گرزين دانشرجو و سراماندهی
مجدد آن بر مبنای الگويی بهینه میتواند به ارتقای نق همبستگیساز آمروزش عرالی
منجر شود.
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