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  1394، 2 ةم، شمارانزدهش، سال 62؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  

  1 آزمون سراسريردزبان و ادبيات فارسي  درستحليل آماري 
  

E-mail: daneshgar@ut.ac.ir                    مريم دانشگر *  
E-mial: soheilaabedini@gmail.com              سهيال عابديني **  
E-mail: n.mohammadi.24@gmail.com               دا محمدين ***  

  
  19/1/1394: پذيرشتاريخ                 25/12/1392: تاريخ دريافت

  
  چكيده

هـاي   عنـوان يكـي از مؤلفـه       مطالعة حاضر، وضعيت زبان و ادب فارسي را بـه         
هاي مقاله، نتايج آزمون سراسري در سه سال         داده. كند هويت ملي بررسي مي   

ده و به روش تحليل     اخير است كه رسماً از سازمان سنجش كشور دريافت ش         
. شـده، مـوردِ بررسـي قـرار گرفتـه اسـت            محتوا مبتني بر آمار و ارقامِ ارائـه       

شـدگان   جامعة آماري تحقيق، منطبق بر نمونـة آمـاري و معـادل كـل پذيرفتـه               
سـؤال پـژوهش، بررسـي      . نفر است  457/719/1 ، برابر 92 و   91،  90هاي   سال

مون سراسري با گروه و رشـتة       شدگان آز  ارتباط دانش زباني و ادبي پذيرفته     
نتـايج پـژوهش نـشان      . چنين تأثير اين انتخاب بر هويت ملي اسـت          همقبولي و   

دهد ميان اين دو متغيـر رابطـة معكـوس وجـود دارد؛ و بـه طـور معمـول                      مي
اند كه كمتـرين ارتبـاط را         هايي را انتخاب كرده     داوطلباني با توانايي باال، رشته    

هـاي    بنـابراين در طـي سـال      . اشته است و بـرعكس    با زبان و ادبيات فارسي د     
متمادي، چرخة معيوبي شكل گرفته است كـه تـأثير منفـي آن در آينـدة زبـان                  

هاي هويتي ملي ـ زباني خواهد انجاميد و اين امر نيـاز    فارسي به ضعف بنيان
  .هاي ملي دارد ريزي به توجه جدي در برنامه

  
  .، آزمون سراسري، هويت ملي، هويت زبانيزبان فارسي، ادبيات فارسي :ها  واژهكليد

                                                            
 با يفارس ادب و زبان فرهنگستان در 1392سال  در سندگانينو كه استي پژوهش از برگرفته مقالههاي اين  داده. 1

 .اند داده انجام» 1392 تا 1390هاي  دبيات فارسي در آزمون سراسري سالهاي درس زبان و ا تحليل آماري نمره«عنوان 
 ، نويسنده مسئولفرهنگستان زبان و ادب فارسيي عضو هيئت علمو  گروه آموزش زبان و ادبيات فارسياستاديار  *

  پيام نوردانشگاه  ادبيات فارسي و  ارشد زبان كارشناس **
  تهرانعلوم پزشكي  دانشگاه ارشد آمار زيستي دانشجوي كارشناسي ***
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  طرح مسأله
ويـژه هنگـام خـروج       آموختگـان كـشور كـه بـه        كاهش سطح سواد زباني و ادبي دانـش       

 عنوان دانشجو، از سوي معلمان     وپرورش و ورود به دانشگاه به       آموزان از نظام آموزش     دانش
جانبـه   ي، و تأثير همـه شود، به سبب نقش هويتي زبان و ادبيات فارس      و استادان طرح مي   

  .شود هاي اقتصادي، اجتماعي جامعة ايران، يك مسئله ملي محسوب مي آن بر بنيان
ها قابـل طـرح      هاي زباني دانشجويان، براي همة رشته      چند توجه به رشد مهارت     هر

هـاي   شمار آيد اما باور عمومي اين است كـه كرسـي           است و بايد يك وظيفة همگاني به      
هاي زباني   ها، مسئول ارتقاي سواد و مهارت      رسي در مدارس و دانشگاه    زبان و ادبيات فا   

هـاي   ويژه مهـارت   هاي زباني به   هاي موجود در مهارت    و ادبي هستند و ضعف و كاستي      
بـه ايـن    . خواندن و نوشتن، برخاسته از ناتواني اين بخـش از سـاختار آموزشـي اسـت               

هـاي درسـي مـدارس و      رشـته كه متـون نوشـتاري متنـوع در سـاير     ترتيب با وجود اين 
و آمـوزان    بـسيار مـؤثري در وضـعيت سـواد دانـش          ولـي   ها، نقش غيرمـستقيم      دانشگاه

و دبيران و معلمـان ايـن درس        رشته زبان و ادبيات فارسي      اما عموماً   دارند،  دانشجويان  
حال باور مشترك همگـان      هر در. گيرند ها قرار مي    آماج اين حمله  و  هدف همة انتقادها    

 هـاي دوره   عنـوان يـك مـشكل آموزشـي، در آمـوزش           ت كه ريشة اين كاستي به     اين اس 
  .ابتدايي و متوسطه قابل بازيابي است

 ــ معمـوالً بـه      ـ از پايه تا عـالي      از سوي ديگر تأمين معلمان ادبيات در همة سطوح        
هاي زبان و ادبيات فارسي و ديگـر         هاي كشور است و چون پذيرش رشته       عهدة دانشگاه   

توانـد برحـسب عالقـه يـا         كـسي مـي     نزديك به آن شرايط خاصي ندارد، هر       هاي رشته
 ياهـ   هاما بررسـي نمـر    . بيند به تحصيل در اين رشته بپردازد       هايي كه در خود مي      توانايي

شدگان از  دهد كه جز در موارد نادر، ساير پذيرفته شدگان كنكور نشان مي  ادبيات پذيرفته 
اند و عالقه يا توانايي، مـالك انتخـاب آنـان نبـوده              ناچاري به اين رشته روي آورده      سر

اش در آزمون سراسري كمتر      وادبيات فارسي   داوطلبي كه ميانگين نمرة درس زبان     . است
 و  وادبيـات فارسـي و يـا آمـوزش           و در رشـتة زبـان      )1()3آمار ارسالي (درصد است   1از  

ي و ادبي خود يا عالقه بـه        هاي زبان   دليل توانايي   پرورش ابتدايي پذيرفته شده مطمئناً به     
  .زبان فارسي، به چنين انتخابي دست نزده است

سوي ديگر بيشتر داوطلبان پس از طي دورة كارداني يا كارشناسي تمايل به ادامـة                از
تحصيل دارند، پس اين احتمـال وجـود دارد دانـشجويي كـه در درس ادبيـات آزمـون                   

 ةاكنون مشغول تحـصيل در رشـت      سراسري، موفق به پاسخ درست به يك سؤال نشده و           
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هـاي آينـده موفـق شـود درجـات بـاالتر             سـال  آموزش زبان و ادبيات فارسي است، در      
ا اسـتادي  يـ طـور معمـول، بـه تـدريس در مـدارس و          اين مسير به  . تحصيلي كسب كند  

ورود اين افراد به چرخـة آمـوزش   . دانشگاه در يكي از مراكز دانشگاهي خواهد انجاميد      
آنجـايي كـه     ادبيات فارسي را سرعت خواهـد بخـشيد و از          و   ة زبان حركت نزولي رشت  

شـود،   هاي زباني و ادبي كودكان، نوجوانان و جوانان مرتبط مـي           مستقيماً با رشد مهارت   
بـر خواهـد     هـا را در    آسيب آن عالوه بر علوم انساني و زبان فارسي، تمـامي تخـصص            

شـود و    ملي محسوب مـي لشياچزبان فارسي، فقر لة أسبب امروزه مس به همين . گرفت
  .طلبد  آن عزمي جدي و فراگير ميهاي كاستيرفع 

  
  هاي تحقيق پرسش

شدگان كنكور سراسري با گروه و رشتة         ميان سواد زباني و ادبي پذيرفته      يچه ارتباط  -1
 ادبيات فارسي وجود دارد؟ و  هاي مرتبط با آموزش زبان ويژه در رشته قبولي آنها به

  گيرد؟ ونه تحت تأثير اين ارتباط قرار ميهويت ملي چگ -2
  
  تحقيقهاي  هفرضي

شدگان كنكور سراسري با گروه و رشتة قبـولي آنهـا    ميان سواد زباني و ادبي پذيرفته      -1
هاي مرتبط با آموزش زبان و ادبيات فارسي ارتباطي نادرست ايجاد شده       ويژه در رشته   به

هـاي مـرتبط بـا زبـان         نتخـاب رشـته   شده در اين درس تأثيري در ا       است و نمرة كسب   
 .فارسي و آموزش آن ندارد

كه ميان هويت زباني و هويت ملي، ارتباط بارز و آشكاري وجـود دارد،               آنجا از -2
شدگاني كه در آيندة زبان فارسي و احتمـاالً آمـوزش             توجهي به ضعف زباني پذيرفته      بي

  . داردآن در كشور دخيل هستند، نقش منفي در هويت ملي ايرانيان
  

  پيشينة تحقيق
هاي حوزة ادبيات، خالف مباحـث مربـوط بـه سـنجش و              كه در پژوهش   به اين    توجه با

هـا،   وجـو در مقـاالت، كتـاب       جـست رود،   كار نمـي   ، شيوة تحليل آماري به    گيري آزمون
پژوهشي كه بتـوان آن را پيـشينة   اي دربرنداشت و   نتيجههاي موجود،  و گزارشها  رساله

انـد؛ يـك     هـاي پيـشين دو دسـته       پژوهش مجموع در. شمار آورد يافت نشد    اين مقاله به  
پردازد و دسـتة ديگـر       هاي مختلف، مي   ، از جنبه  »كنكور«دسته آنهايي كه صرفاً به مقولة       
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 ادبيـات  و زبـان «تلفيق و تركيب    . گيرد را پي مي  »  فارسي وادبيات  زبان«شناسي   كه آسيب 
  .اي ندارد پردازد، سابقه  كه اين مقاله به آن ميبه شيوه تحليل آماري» فارسي در كنكور

  
  ين مفاهيميتب
سـازمان سـنجش آمـوزش    شـود كـه     اطالق ميآزموني در ايران به :آزمون سراسري -1

ورود بـه    داوطلبـان  ، بـراي سـنجش    وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري     نظر ، تحت كشور
 دانشگاه آزاد اسالمي ـ در پنج گروه آزمايشي علوم رياضي  اًهاي دولتي ـ و اخير دانشگاه

  .كند برگزار مي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان
عنوان يك آزمون استاندارد و معتبر توجـه كـرده و             عه به آزمون سراسري به    اين مطال 

  .بدون تشكيك در اعتبار علمي آن، به بررسي نتايج حاصل پرداخته است
اولـين كنكـور ايـران در سـال         . گـردد   برمي 1347تاريخچة آزمون سراسري به سال      

 سـازمان   1354ال  در سـ  .  نفر داوطلب در آن شركت كردند      47703 برگزار شد و     1348
هـا بـه دليـل      كـه دانـشگاه  61 تـا  59هاي  سنجش آموزش كشور تشكيل شد و جز سال 

: بـا اسـتفاده از    (ساله آزمون سراسري برگزار شده اسـت         انقالب فرهنگي تعطيل بود، هر    
  .)18/9/92؛ توكلي، 18/9/92سازمان سنجش، 

 728هـزار و    33و  ميليون   كنندگان آزمون كنكور به يك      تعداد شركت  1392در سال   
كننده در نخستين آزمون سراسـري،       كه جمعيت شركت    درحالي )2آمار ارسالي (نفر رسيد   

درصـدي   68اين انفجار آماري ـ كـه نـرخ رشـد     . نفر بوده است703 هزار و 47حدود 
دهـد ـ از ميـزان      نـشان مـي  1348كنندگان آزمون را نسبت به رقم مـشابه سـال    شركت
كنـد و بـر       جامعة ايراني نسبت بـه موضـوع حكايـت مـي           مندي جمعيت جوان و     عالقه

  .افزايد اهميت توجه به آن مي
هـايي بـود كـه تـدريس آن در مراكـز             ادبيات فارسي از نخستين رشـته      و    زبان ةرشت

 1313آموزش عالي، نخست در دارالمعلمين و سپس با تأسيس دانشگاه تهران در سـال               
اكنون برنامة آموزشي مصوب وزارت علوم      . ددر دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران آغاز ش      

ادبيات فارسي اجرا    و  و فناوري در سه دورة كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري زبان          
اي اسـت كـه      ادبيات فارسي، اولين رشته    و  داليل مختلف معموالً رشتة زبان     به. شود مي

هـاي   ن رشـته  همـين سـبب يكـي از فراگيرتـري         شـود بـه    اندازي مـي   در هر دانشگاه راه   
  .آيد شمار مي دانشگاهي در سراسر كشور به

. جمع همة نمرات بخش بر تعداد آنهاست        ميانگين يا معدل، حاصل    :ميانگين نمره  -2
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شـده براسـاس آن شـكل         ميانگين، كه تمـامي مطالعـات انجـام        ةمنظور اين مقاله از نمر    
ــه،  ــات فارســي ت  «گرفت ــومي و ادبي ــان فارســي عم ــرة درس زب ــانگين نم خصــصي مي
 است كه سازمان سنجش 1392، 1391، 1390هاي  سال» شدگان آزمون سراسري پذيرفته

هاي  داده. )3،  2،  1آمار ارسالي   (رسمًا به فرهنگستان زبان و ادب فارسي اعالم كرده است           
  .را به خود اختصاص دهد+ 100 تا -33اي بين  توانسته دامنه حاصل، مي

هومي پيچيده است و بـه دو سـطح فـردي و            هويت مف  :هويت ملي، هويت زباني    -3
هـايي اسـت كـه فـرد را از        در بعد فردي، هويت شامل ويژگي     . شود اجتماعي تقسيم مي  
هـاي   ميـان گـروه    كند و در بعد اجتماعي، جايگاه فرد در جامعه و در           ديگران متمايز مي  

ست و  هاي اجتماعي ا   هويت ملي يكي از انواع هويت     . شود اجتماعي متنوع را شامل مي    
بنـابراين  . شـود   محسوب مي هاي سياسي و اجتماعي      يكي از عوامل اصلي پايداري نظام     

اعتقـاد و   . شـود  ثبـاتي اجتمـاعي مـي      هرگونه تزلزل، تجزيه و تـضعيف آن موجـب بـي          
. ت ملـي اسـت    يـ هـاي فرهنگـي هو     گذاري نسبت به زبان فارسي يكـي از مؤلفـه           ارزش

 عنـوان   نهاد مؤثر در تحكـيم هويـت ملـي بـه           ترين  مهم )20  و 12  و 1: 1387ابوالحسني،  (
 و آمـوزش  نقـش . پرورش است و مقولة مهم و اساسي، در تمامي كشورها نهاد آموزش

هاي  بديل است كه معموالً از طريق كتاب بي نقشي ملي، هويت به دهي شكل در پرورش
دم شده براي ميزان موفقيـت يـا عـ         هاي انجام  بررسي. شود درسي به مخاطبان منتقل مي    

دهـد امـا فـارغ از نـوع كـاركرد،            موفقيت در ارائة اين نقش، نتايج متناقضي را نشان مي         
؛ خـدايار،   47: 1392صـالحي عمـران،     : ك.ن(همگان بر اهميت و تأثير آن اتفاق نظر دارند          

  .)51 و 50  و28: 1387
هـاي مختلـف     ميـان مؤلفـه     معتقد است كه زبـان فارسـي در        )1386(داوري اردكاني 

چنـين بـا افـزايش سـن و      هـم . اي برخـوردار اسـت   ي ايراني، از جايگاه ويـژه    هويت مل 
دهندة هويت   هاي تشكيل  تري را درميان مؤلفه    تحصيالت افراد، زبان فارسي جايگاه مهم     

اي بـه   ريزان زبان فارسي توجه ويـژه  دليل سزاوار است كه برنامه     همين به. كند  احراز مي 
  .ار پيكرة آن داشته باشندريزي شأن زبان فارسي در كن برنامه

در بـين  «: سيدحسين نصر، شأني دوگانه براي زبان فارسي قائل است و معتقد اسـت   
بيني فرهنگ مـا بـوده اسـت فارسـي از همـه               هايي كه در طول تاريخ محمل جهان        زبان
تر و از مقام خاصي برخوردار است و حتي در قرون گذشته زبان ادبي براي بسياري              مهم

بـراي حفـظ    ... آمده است    به شمار مي   ، بوده يشان غير از فارس     ه زبان مادري  از افرادي ك  
عنوان هم، زبـان فكـري و علمـي و هـم،             ايران و فرهنگ آن بايد اهميت زبان فارسي به        
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گيرنـد و از هرحيـث ايرانـي          زبان مشترك بين اقوامي كه سرزمين فعلي ايران را دربرمي         
 .)190: 1387به نقل از سرفراز، (» هستند تأييد شود

 سـه   ي دارا يت اجتمـاع  يـ  تاجفل، هو  يت اجتماع ية هو ياز طرف ديگر براساس نظر    
ُاست ي و احساس  ي، ارزش يعد شناخت ب  .شـهروندان دربـاره     يزان آگاه ي به م  يعد شناخت ب 

 يامـدهاي ارزشـ   ي شـامل پ   يعد ارزشـ  ب. گردد  ين برم يشان نسبت به سرزم     تعلق و ارتباط  
 بـه  يبعد احـساس . ن خاص قائل استيك سرزمياش به  علق است كه فرد درباره ت   يمثبت

گـر هموطنـانش    يشـان و د     ين مـادر  يعواطف و احساسات شهروندان نسبت بـه سـرزم        
رانـي  ي ا  دانش شـهروندان   .)57  و 53: 1390عباسي قادي و خليلي كاشاني،      (شود    يمربوط م 

ت يـ  هو ياختعـد شـن   شان، ب   ي در زندگ  يات فارس يگاه زبان و ادب   يت و جا  ينسبت به اهم  
 كي از اركان  ي يات فارس يادب و   گر، از آنجا كه زبان    يبه عبارت د  . دهد  يل م ي آنها را تشك   يمل
ـ و ادب    كه شهروندان نسبت بـه زبـان       يزان شناخت يگيرد م   يها را دربرم    رانيي ا يت مل يهو  اتي

. هاست رانيي ايت مليجاد هوين مؤلفه در اي ايگاه و نقش واقعي دارند نشانگر جايفارس 
 فردوسي،  ة، شاهنام ير گلستان سعد  ي نظ ي افراد از آثار منثور و منظوم فارس       يزان آگاه يم
  .هاست رانيي ايت ملي هوي بعد شناختي از جمله اجزايوان حافظ و مثنوي مولويد

شامل احساس افتخار بـه      يات فارس يادب   و   در ارتباط با زبان    يت مل ي هو يعد ارزش ب 
 ي در زنـدگ   ي منثـور پنـدآموز فارسـ      يها  برد شعرها و متن   ران است و كار   ي ا يراث ادب يم

  .گونه آثار قائل است ني اي است كه فرد برايزان ارزشيانگر ميروزمره ب
انگر يـ  ب يات فارسـ  يران نسبت به زبان و ادب     ي مردم ا  يري عاطف يگ  اين جهت  بر   عالوه

ات يـ ادب   و   شخصي كـه بـه زبـان      .  آنهاست يت مل ي در هو  يات فارس يگاه زبان و ادب   يجا
اث يـر  م يع برا يگاهي رف ي خود جا  يت مل يف هو ي تعلق خاطر داشته باشد در تعر      يفارس
ت يـ ف هويـ توجـه باشـد در تعر      يران ب ي ا يراث ادب ي هم كه به م    ي قائل است و كس    يادب
  .دهد ين مقوله نميتي به اي خود اهميمل

شـود،   اده مـي  آنچه در اين مقاله از لفظ زبـان و ادبيـات ار            :زبان و ادبيات فارسي    -4
مجموعة . شود هاي زباني و ادبي است كه در دورة تحصيل آموخته مي           ها و قاعده   دانسته
  :شود يهاي زباني و ادبي داوطلبان كنكور، در دو مرحله سنجيده م دانش
عنـوان   گانـه بـه   هاي پـنج  مرحلة اول در آزمون عمومي براي كلية داوطلبان شاخه  -1

  .سؤال 25 مادة درسي، با 4يكي از 
مـادة  10عنـوان يكـي از    مرحلة دوم در آزمون اختصاصي گروه علوم انـساني بـه         -2

  .)11 و 9: 1392 سازمان سنجش،1دفترچة شمارة ( سؤال 30درسي، با 
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هاي درسـي طراحـي      براساس اعالم سازمان سنجش، سؤاالت آزمون براساس كتاب       
  .كند شود و مطالعة آنها براي موفقيت در كنكور كفايت مي مي

  
  1392 تا 1390تحليل نمرات درس زبان و ادبيات فارسي در آزمون سراسري 

  )عمومي(وادبيات فارسي  نقد و تحليل نمرات زبان -1
 فارســي ادبيــات و  زبــانبــراي پاســخ بــه ســؤال اصــلي تحقيــق، ميــانگين نمــرة درس 

ـ       هاي آزمايشي پنج   شدگان كنكور سراسري در گروه     پذيرفته ي، گانة علـوم رياضـي، تجرب
  .شود  بررسي مي92 و 91 و 90هاي  انساني، هنر و زبان در سال

  در كنكور سراسري) عمومي(ادبيات فارسي  و  هاي زبان بهترين و بدترين نمره -1- 1
 هاي دانشگاهي موجود در هـر گـروه آزمايـشي، بـه     ، تعداد رشته 1در جدول شمارة    

ـ    ترين ميانگين نمرة كسب    همراه باالترين و پايين    فارسـي در همـان     وادبيـات    انشـدة زب
  .رشته ثبت شده است

  
  )عمومي(شدة زبان و ادبيات فارسي  هاي كسب  بهترين و بدترين ميانگين نمره:1جدول شمارة 

 زبان هنر انساني تجربي رياضي 
 15 21 91 121 118 هاي هرگروه تعداد رشته

 90سال 7/50 6/45 7/45 7/50 4/49 باالترين ميانگين نمره ادبيات

 5/9 8/5 -2/2 1/3 6/8 ترين ميانگين نمره ادبيات پايين

 17 20 98 128 126 هاي هرگروه تعداد رشته

 91سال 5/49 0/29 5/42 0/56 0/44 باالترين ميانگين نمره ادبيات

 1/7 2/4 -4/1 5/8 0/8 ترين ميانگين نمره ادبيات پايين

 18 28 100 128 130 هاي هرگروه تعداد رشته

 92سال 33/46 21/24 02/44 13/73 30/80 باالترين ميانگين نمره ادبيات

 -40/0 93/2 -17/12 -41/23 -82/8 ترين ميانگين نمره ادبيات پايين
  

ادبيـات   و   باالترين درصد ميانگين نمرة زبان     1390شود در سال     كه مالحظه مي   چنان
كـه   ايـن   به  توجه با. ده است هاي تجربي، زبان و سپس رياضي بو       فارسي مربوط به گروه   

ترين و   گروه آزمايشي علوم انساني و هنر، يكي از مرتبط         زبان و ادبيات فارسي براي دو     
هاي انساني و    ترين ميانگين به گروه    شود پايين   ترين مواد آموزشي است، مشاهده مي      مهم

  .شده استهاي جزئي در دو سال بعد نيز تكرار  همين نتيجه با تفاوت. هنر متعلق است
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ويـژه    درس زبان فارسي كه بـه      ةدهد نمر   نشان مي  91 و   90چنين مقايسه دوسال     هم
ها جز در گروه آزمايشي تجربي،       در گروه هنر با افت شديدي همراه بوده، در همة گروه          

رسد عامـل اصـلي و مـؤثر در ايـن افـزايش، رقابـت        به نظر مي. سير نزولي داشته است   
زشكي در گروه تجربي، بوده و اين رقابت سبب شده اسـت            شديد براي ورود به رشتة پ     

كـه بـا ورود رشـتة دكتـراي پيوسـتة            چنان .هاي درس ادبيات سير صعودي يابد      كه نمره 
 و ايجاد رقابت فشرده در اين سال، شـاهد          1392بيوتكنولوژي در گروه رياضي در سال       

درصـد در سـال     44 از   افزايش سريع و ناگهاني ميانگين نمرة ادبيات اين گروه آزمايشي         
  .)1 جدول شمارة :ك.؛ نيز ن3 و 1آمار ارسالي ( ايم درصد بوده 30/80قبل، به 

هـاي گـروه آزمايـشي هنـر در سـال            وادبيات فارسيِ باالترين رتبه     ميانگين نمرة زبان  
ميانگين فوق  . )3آمار ارسالي   (درصد بوده است    24 مربوط به رشتة سينما و معادل        1392
سؤال  6درست به حدود     شدگانِ گروهِ آزمايشيِ هنر، فقط با پاسخ       ذيرفتهدهد پ  مي نشان

  .اند اي در درس ادبيات، در رشتة مورد نظر خود پذيرفته شده چهارگزينه
 اما در مقايـسه، ميـانگين       ،ها در جدول نياز به توضيح ندارد        ترين رتبه   وضعيت پايين 

ده از ضـعف عمـومي دانـش ادبـي          سال اتفاق افتـا     منفي گروه علوم انساني كه در هرسه      
  .كند شدگان اين گروه حكايت مي پذيرفته

هـاي دانـشگاهي در        و ادبيات فارسي بـا رشـته         زبان ةشد  هاي كسب    ارتباط ميانگين نمره   -2-1
  هرگروه آزمايشي

هـاي   شـده و رشـته     به بررسي ارتباط بين نمرات ادبيـات كـسب         2شماره   در جدول 
شدگان كنكور برحسب نمرة درس زبان و ادبيـات          پذيرفته. ايم منتخب داوطلبان پرداخته  

هـاي   دسـته، تعـداد رشـته      شده ذيل هر    عدد درج . اند  تقسيم شده  گروه هفت   بهفارسي  
شـدگان بـه آن دسـته        اي است كه ميانگين نمرة زبان و ادبيات فارسي پذيرفته          دانشگاهي

  .متعلق بوده است) دهك نمره(
  نمرة فارسي عمومي در پنج گروه آزمايشي مقايسة ميانگين :2 جدول شمارة

  1392-1390شده در هرگروه از  هاي پذيرفته براساس تعداد رشته
 شده در هر دهك نمره هاي پذيرفته تعداد رشته

نمرة  گروه آزمايشي
زير 
 صفر

نمرة 
 10تا0

نمرة 
 20 تا 11

نمرة 
 30تا 21

نمرة 
 40 تا 31

نمرة 
 50 تا 41

نمرة 
اد  51 باالي

عد
ع ت

جم
شته

ر
 

 118 0 8 22 38 44 6 0 90سال
ضي 126 0 4 20 39 58 5 0 91سال

ريا
 130 3 7 20 33 36 29 2 92سال 
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 121 0 11 27 29 38 16 0 90سال
بي 128 4 16 25 32 47 4 0 91سال

جر
ت

 128 3 15 18 26 30 34 2 92سال 
 91 0 3 3 13 26 45 1 90سال
ني 98 0 2 2 11 27 54 2 91سال

نسا
ا

 100 0 2 4 9 31 47 7 92سال 
 21 0 1 0 7 8 5 0 90سال
 28 0 0 0 4 10 14 0 92سال هنر 20 0 0 0 4 8 8 0 91سال
 15 0 5 3 4 2 1 0 90سال
ان 17 0 3 4 3 4 3 0 91سال

زب
 18 0 1 4 4 3 5 1 92سال 

 366 90سال

كل 389 91سال
ع 
جم

 
اد 

عد
ت شته

ر
 404 92سال 

1159 

  
ـ بـه     رشته در پنج گروه آزمايشي     1159 كه جمعاً    )92 و   91 و   90(ال پياپي   در سه س  

ـ پذيرش شده است، تنها ميانگين نمرة زبان و ادبيات            رشته 404 و   389 و   366تفكيك  
 51ده رشته ـ مربوط به دو گروه آزمايشي رياضي و تجربـي ـ بـاالي     ) عمومي(فارسي 

 و   آن بـاالترين امتيـاز را در درس زبـان          شـدگان  كـه پذيرفتـه    اين ده رشته  . درصد است 
  :اند از اند عبارت دست آورده به) عمومي( ادبيات فارسي

هاي ريلي   سازه  ط، مهندسي خطو  )96/51(مديريت بيمه اكو     :در گروه علوم رياضي   
 .)30/80(، دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي )64/52(

، دندانپزشـكي   )2/52( ، داروسـازي  )0/52( فلـسفه و عرفـان       :در گروه علوم تجربي   
ــه ، )0/56(، پزشــكي )4/55( ــراي حرف ــراي )43/54(اي  پزشــكي دكت ، دندانپزشــكي دكت

  .)13/73(، دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي )67/52(اي  حرفه
وادبيـات فارسـي      رشـته از درس زبـان     15تـرين امتيازهـا، ميـانگين        در بررسي پايين  

هـا بـه     شـدگانِ ايـن رشـته      طِ پذيرفته هاي غل  عمومي، منفي بوده است يعني تعداد پاسخ      
هاي صحيح بوده است بنابراين اگر  ادبيات فارسي بيشتر از پاسخ و  هاي درس زبان   سؤال

 10از ايـن مجموعـه،      . كردند دادند امتياز بهتري كسب مي     آنان به هيچ سؤالي پاسخ نمي     
گين هريـك را در     ها و ميان   نام اين رشته  . رشته به گروه علوم آزمايشي انساني تعلق دارد       
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  :خوانيم ادامه مي
 ي، كـاردان  )-2/2( كارداني علمـي كـاربردي خـدمات پـرواز           :در گروه علوم انساني   

شناسـي    شيعه،)-4/1(كار   علمي كاربردي روابطي، كاردان)-4/0(علمي كاربردي اشتغال    
، كـارداني باستانـشناسي     )-98/0(، علوم ومعارف قرآن     )-08/2(، علوم حديث    )-17/12(
، معـارف اسـالمي وعلـوم تربيتـي         )-60/2(كـاربردي اشـتغال      ، كارداني علمـي   )-24/0(
  ؛)-61/0(معارف قرآن مجيد  ،)-64/7(

  ؛)-98/1(، علوم قران وحديث )-82/8(معارف اسالمي  :در گروه علوم رياضي
، كـارداني تكنولـوژي شـيالت       )-53/0( معـارف اسـالمي      :در گروه علـوم تجربـي     

  ؛)-41/23(
  .)-40/0(كارداني مترجمي زبان انگليسي  :هاي خارجي در گروه زبان

چنين جايگاه نازل اين درس در دوگـروه آزمايـشي علـوم انـساني و هنـر كـامالً               هم
ادبيـات   و  آموختگـان در درس زبـان      ترين دانش  مشهود و به اين معني است كه ضعيف       

  .شوند يهاي گروه آزمايشي علوم انساني و هنر م فارسي جذب رشته
  

  )اختصاصي( نقد و تحليل نمرات زبان و ادبيات فارسي -2
شـدگان كنكـور     ادبيات فارسي پذيرفتـه    و   ادامه، ميانگين نمرة اختصاصي درس زبان      در

گيريم تـا     پي مي  92 و   91 و   90هاي   آزمايشي علوم انساني در سال     سراسري را در گروه   
  .ي انتخابي ايشان معلوم شودها هاي گروه علوم انساني با رشته ارتباط نمره

  هاي دانشگاهي منتخب هاي ادبيات تخصصي و رشته  ارتباط ميان نمره-2- 1
شـده و    هاي ادبياتِ تخصصي كـسب      به بررسي ارتباط بين نمره     3شمارة   در جدول 

شـدگان كنكـور     در ايـن جـدول نيـز پذيرفتـه        . ايـم  هاي منتخبِ داوطلبان پرداختـه      رشته
 عـدد درج  . انـد  بندي شده   دسته تقسيم   ادبيات فارسي در هفت   و  برحسب نمرة درس زبان   

ادبيـات   و   اي است كـه ميـانگين نمـرة زبـان          دسته، تعداد رشتة دانشگاهي    شده ذيل هر    
هـايي   نام تمامي رشته  . متعلق بوده است  ) دهك نمره (شدگان به آن دسته      فارسي پذيرفته 

بـه نيـاز ايـن مقالـه، فقـط           امـا باتوجـه      ،اند مشخص اسـت    كه در هر گروه جاي گرفته     
 اند ثبت شـده و در      ترين و باالترين نمرات را به خود اختصاص داده         هايي كه پايين    رشته

 ادبيات فارسي و ديگـر     و هاي ميانگين، اطالعات مربوط جز براي رشتة زبان        ساير دسته 
  .هاي مرتبط، حذف شده است رشته
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  ايشي علوم انساني ميانگين فارسي اختصاصي در گروه آزم:3 جدول شمارة
  1392 و 1391 و 1390) برحسب تعداد رشته(
51باالي 50 تا 4041 تا 3031 تا2021 تا 1011صفر تا  زير صفر نمرة ادبيات اختصاصي

 0 )5(3 2 )4(8 18 )3(55 )2(5 ) رشته91( 90سال
 )10(1 1 2 )9(4 )8(21 )7(63 )6(6 ) رشته98( 91سال
 0 )15(2 1 )14(10 )13(27 )12(53 )11(7 ) رشته100( 92سال

 1 4 4 12 39 171 18 جمع
  

   مقايسة نمرة ميانگين فارسي اختصاصي در گروه آزمايشي علوم انساني:1نمودار شمارة 
  1392 و 1391 و 1390) برحسب درصد(

    
ادبيات فارسـي اختـصاصي، در       و  ها، در ميانگينِ درس زبان     بيشترين انباشتگي رشته  

 و  )1 و نمـودار شـمارة       3جدول شـمارة    : ك.ن( تعلق دارد    10هاي صفر تا     همجموع به نمر  
شدگان رشتة علـوم انـساني، از ايـن درس           نمايانگر آن است كه بيش از نيمي از پذيرفته        

انـد و در نهايـت و در بهتـرين حالـت             كسب كرده ) نمره از صد (اي بين صفر تا ده       نمره
سال اخير،     دبيات در آزمون سراسري سه     درس ا  ي سؤال اختصاص  30ال از   ؤس 3فقط به   

  .اند پاسخ صحيح داده
ادبيات فارسي، درس    و   كند كه درس زبان    هايي جلب نظر مي    چنين امتياز پايين رشته    هم

» آموزش زبان و ادبيات فارسي«هاي   مانند رشته،شود بنيادي و اصلي ايشان محسوب مي   
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ها كه    شدگان اين گروه   نتظار از پذيرفته  كه كمترين ا   درحالي» وپرورش ابتدايي   آموزش«يا  
جذب ساختار آموزشي كشور ـ آموزش و پرورش ـ خواهند شد، اين است كه به زبـان    
 فارسي تسلط داشته باشند و با انتقال دانش و توانايي خود به نسل بعد، در سازندگي هويت    

  .دهد شان مي اما نتايج نمرات آزمون سراسري، خالف اين را ن،ملي ايشان مؤثر باشند
ويژه در دورة ابتدايي كـامالً آشـكار و         هاي زبان فارسي به    تأثير معلم بر استحكام پايه    

له فارغ  أگاه از اين مس    ريزان آموزش نيز هيچ    شده است و نظام آموزشي و برنامه         پذيرفته
ادبيـات فارسـي در آزمـون سراسـري          و  به همين دليل اسـت كـه درس زبـان         . اند نبوده

عنــي ي )16( دارد4هــا ضـريب   يكـي از دروس عمــومي، بـراي تمــامي رشـته   عنــوان  بـه 
اين . وادبيات فارسي است  درصدِ كل امتيازِ دروسِ عمومي در اختيار زبان        36درمجموع،  

درصد بيانگر اهميتي است كه برنامة آموزشي كـشور ـ از سـطح مدرسـه تـا دانـشگاه ـ       
سوي ديگر سؤاالت ايـن درس در        از. براي درس زبان و ادبيات فارسي قائل شده است        

انـد   هاي درسي، طراحي شده    شده و در حد كتاب     آزمون سراسري باتوجه به منابعِ اعالم     
بـا ايـن وجـود، نمـرات        . اي نياز نيست   دادن به آنها مهارت پيچيده     و عموماً براي پاسخ   

شدگان كنكور كه در موارد متعددي زير صـفر و منفـي اسـت نـشان        شدة پذيرفته  كسب
  .اند دهي به اين سؤاالت ناتوان بوده آموختگان در پاسخ دهد كه دانش مي

  هاي مرتبط با ادبيات تخصصي در كنكور سراسري بررسي وضعيت رشته -2- 2
هاي زبان و ادبيات فارسي و       ، نمرات ميانگين درس ادبيات در رشته      2نمودار شمارة   

  .دهد  مينشانهاي مرتبط را برحسب درصد  ساير رشته
  )برحسب درصد(هاي مرتبط  ميانگين نمره ادبيات تخصصي رشته: 2ر شمارة نمودا
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هايي كـه بـا زبـان     سال اخير در رشته شدگانِ سه  از مقايسة ميان نتايجِ آزمونِ پذيرفته     
 ةهاي هويت ملي ارتباط مـستقيم دارد، سـه نكتـ           ترين مؤلفه  عنوان يكي از مهم    فارسي به 

  :شود قابل تأمل دريافت مي
  »ادبيات فارسي و  دبيري زبان «ة درس زبان و ادبيات در رشتةاال بودن ميانگين نمرب )الف
  »ادبيات داستاني« باال بودن ميانگين نمرة درس زبان و ادبيات در رشتة )ب
پـرورش   و   آمـوزش «هـاي     پايين بودن ميانگين نمرة درس زبان و ادبيات در رشـته           )پ

  »آموزش زبان و ادبيات فارسي«و » ابتدايي
مورد اول بايد توجه داشته باشيم كه رشتة دبيري زبان و ادبيات فارسـي در ايـن                  در

كـه انتخـاب    آنجـايي  اي است كه نمـودار آن سـير صـعودي دارد و از    جدول تنها رشته 
گيــرد، بايــد عالقــه و  وهلــة نخــست تحــت تــأثير متغيــر نمــره قــرار مــي داوطلــب در

چنـد   هـر . شود بررسي و تقويت شود     ميها   هايي كه سبب انتخاب برخي رشته      جذابيت
ـ رشته دبيري زبان و       اما دربارة اين مورد خاص     ،له نياز به بررسي مستقلي دارد     أاين مس 

 توان اظهارنظر كرد كه توجه بـه آينـدة شـغلي و كـارِ تـضمين                 ـ قطعاً مي   ادبيات فارسي 
چنـين ايـن     هم. تترين عاملِ تأثيرگذار بر انتخاب داوطلبان اين رشته بوده اس          شده، مهم 

كنـد و آن ايـن       ادبيات فارسي را برجسته مـي      و مقايسه، يكي از نقاط ضعف رشتة زبان      
پـس  . آموختگان اين رشته هيچ ضمانت شغلي مناسبي وجود ندارد          است كه براي دانش   

آموختگان رشتة زبان و ادبيـات فارسـي، ايجـاد شـغل و               حل مشكل كاريابي براي دانش    
شود كه داوطلبان كنكور با آگـاهي و          شغلي در آينده، سبب مي     تالش براي بهبود امنيت   

  .اطمينان به انتخاب دست بزنند و افراد توانمندتري به اين رشته روي بياورند
هاي تخصـصي سـبب شـده كـه داوطلبـان        در مورد دوم بايد گفت كه ايجاد گرايش       

ادبيات فارسي برايشان   و   تر به اين رشته توجه كنند و آنان كه عنوان كلي رشتة زبان              آگاه
منـد   عالقـه » ادبيـات داسـتاني   «هيچ جذابيتي نداشته است به موضوع و عنوانِ تخصصي          

ها، در باالبردن ميانگين     كردن و ايجاد گرايش    استفاده از اين روش يعني تخصصي     . شوند
  .ريزان قرار گيرد شدگان مؤثر خواهد بود و بهتر است مورد توجه برنامه نمرة پذيرفته

هـاي   دارد؛ سطحِ پايينِ نمـره    » هويت ملي «و  » آموزش«ش سوم ارتباط مستقيم با      بخ
آمـوزش زبـان و ادبيـات       «و  » پرورش ابتـدايي   و  آموزش«هاي   دانشجويانِ وروديِ رشته  

ورود نيروهـاي نـاتوان و      . آيـد  ، براي نظام آموزشي نتيجة مطلوبي به شمار نمي        »فارسي
دار تربيتِ معلمان و مدرسان اسـت،         كه عهده  يهاي هبنيه به دانشگاه و تحصيل در رشت        كم

وپرورش كـشور و ايـن    اي نخواهد داشت جز سستي و ناكارامدي ساختار آموزش        نتيجه
  .ناپذيري خواهد بود پرورش ابتدايي لطمة جبران و  ويژه براي آموزش امر به
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  گيري و تحليل وضعيت كلي نتيجه
بيـات فارسـي بـا رشـتة دانـشگاهي منتخـب            سؤال نخست مقاله، ارتباط نمرة زبان و اد       

ها نشان داد كه ميان اين دو متغير رابطـة معكـوس وجـود               نتايج بررسي . داوطلبان است 
اند كه كمترين ارتباط را با زبان و         را انتخاب كرده   هايي ها، رشته  يعني باالترين نمره  . دارد

اند كه توانايي    انتخاب كرده هايي را    ها، رشته  ترين نمره  ادبيات فارسي داشته است و پايين     
و » آموزش زبان و ادبيات فارسي    «زبان و ادبيات فارسي در آنها اهميت زيادي دارد مثل           

  .»پرورش ابتدايي و  آموزش«
ادبيـات فارسـي     و   هـا، در ميـانگينِ درس زبـان        چنين بيـشترين انباشـتگي رشـته       هم

دهندة اين است     و نشان  )2ة  جدول شمار : ك.ن( تعلق دارد    20 تا   11هاي   عمومي، به نمره  
 سوم كل جمعيت پذيرفتـه   رشته، معادل يك  372شامل  (شدگان   اي از پذيرفته   كه بخش عمده  

 سؤال عمومي كنكور در درس زبـان و         25 سؤال از مجموعة     5 تا   2 فقط به حدود     )شده
  .اند ادبيات فارسي، پاسخ صحيح داده

كند و انباشتگي    باز هم افت مي   در گروه آزمايشي علوم انساني وضعيت اين ميانگين         
 53ابد كه اين رقـم حـدود        ي   تعلق مي  10هاي صفر تا     ها به ميانگين مربوط به نمره      رشته

يعنـي بـيش از نيمـي از        . گيـرد  شدگان در گروه علوم انـساني را دربرمـي         درصد پذيرفته 
 ؤاالتدرصـد سـ    90هاي گروه علوم انساني، توانايي پاسخگويي به         شدگان در رشته   پذيرفته

از (سـؤال    5/2در اين بخش، ميانگين پاسخ به سؤاالت، كمتـر از           . اند زبان فارسي را نداشته   
اين ترتيب داوطلباني كه به هيچ سـؤالي از ايـن درس پاسـخ     به.  است ) سؤال عمومي  25

  .اند انساني شده اند، با اكتساب نمرة صفر، مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمايشي علوم نداده
 دوم مقاله، به تأثير انتخاب داوطلبان و رشتة قبولي آنها بر هويت ملي ايرانيـان                سؤال

گذارد قابل بررسي  له از منظر تأثيري كه بر ساختار آموزشي كشور ميأاين مس. پردازد مي
هـاي   ويـژه در دوره   آموختگان علوم انساني به     كه معلوم است بخشي از دانش      چنان. است

عنـوان    پـرورش ابتـدايي بـه      و   ادبيات فارسـي و آمـوزش      و  انكارداني مانند آموزش زب   
يابي   يتاهميت هو . شوند  پرورش مي    و   آموزگار و معلم در مقطع ابتدايي جذب آموزش       

بر ايـن گـروه سـني       در گروه سني كودك و نوجوان سبب خواهد شد كه تأثير آموزش،             
تقويت بنيادهاي هويتي و    . تر شود   جلوة آشكارتري بيابد و نقش معلمان ابتدايي برجسته       

چنين بـراي حفـظ      هم. زباني عالوه بر عشق و افتخار، نياز به دانش و آگاهي كافي دارد            
شينيان و افزودن به گنجينـة فعلـي زبـان و ادبيـات فارسـي، بـه مطالعـات و                    يمواريث پ 
اگـر نتـايج   . هاي منسجمي نياز است كه با دانش جهاني نيز مـرتبط شـده باشـد       پژوهش
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اسري را فقط به بعد شناختي هويت ملي ايرانيان مـرتبط بـدانيم و دو بخـش                 آزمون سر 
گيري خارج بدانيم، چنين قضاوت خواهيم كـرد كـه            ارزشي و احساسي را از اين اندازه      

آموختگاني كه حراست و نگاهباني از زبان فارسـي           ي پاية دانش  ها ميزان آگاهي و دانسته   
  .كند ريزان را تأمين نمي اندك است و اهداف برنامهايم ناكافي و  را رسماً به آنان سپرده

 كشور در بخش آموزش زبـان و        يِمطالعة اين نتايج كه آشكارا نقصِ ساختارِ آموزش       
  :كند هاي مقدر در اذهان ايجاد مي اي از سؤال دهد، مجموعه ادبيات فارسي را نشان مي

سؤال درسي  » صفر«هي به   د اي كه با پاسخ    ميانگين نمره «براي دستيابي به اين نتيجه؛      
همه تالش و دستگاه عريض و طويل آموزشي بوده اسـت؟   ، آيا نياز به اين»دست آيد   به

هاي  آموزان و خانواده آيا تمامي متوليان امر آموزش كشور همراه با جمعيت فراوان دانش
 و   چنين عايد شود؟ فايدة گنجاندن درس زبـان        يكنند كه نتايج   سال تالش مي  12ايشان  

شود چيست؟ اصـوالً     دبيات فارسي در آزمون سراسري و هزينة بااليي كه صرف آن مي           ا
فلسفة وجودي اين درس و فوايد آن در خدمت چيست يا كيست؟ زبان و ادبيات يـك                 

گيـري و انتقـال       ملت، نظام معنايي يك ملت است و ابزاري مهـم بـراي حفـظ و شـكل                
عنوان يكي   و جايگاه ارزشي زبان فارسي به     آيا اين نتايج با شأن      . آيد  فرهنگ به شمار مي   

  هاي هويت ملي ايرانيان، تناسب دارد؟  از نمادهاي اصلي و مؤلفه
گردد كـه     پرورش كشور بازمي     و   ها و ايرادها به نهاد رسمي آموزش          بخشي از اشكال  

هـاي    آمـوزان در كـالس      اي كه دراختيار داشته است از اوقات دانـش          ساله12در فرصت   
 اما بخش ديگر ساختار كنكور سراسري و نحـوة برگـزاري            ،انسته استفاده كند  درسي نتو 

تـرين هـدف برگزاركننـدگان كنكـور تـشخيص           ظاهراً مهـم  . آن را زيرسؤال خواهد برد    
ترين افراد به لحاظ علمي بـراي جـذب          كنندگان و انتخاب مناسب    توانايي علمي شركت  

رسـد ميـان اهـداف برگزاركننـدگان         ينظر مـ    اما به  ،هاي دانشگاهي ايران است     در رشته 
كـه   توجـه بـه ايـن      هـايي وجـود دارد و بـا        كننـدگان تفـاوت    كنكور با اهـداف شـركت     

باره انجام نشده، با رشـد جمعيـت و افـزايش رقابـت      اين اي در شناسي و بررسي   آسيب
گزار خارج شـده و      ها، مهار و كنترل آن از عهدة نهادهاي سياست         براي ورود به دانشگاه   

  .هاي اوليه در برخي موارد مغاير است يج حاصل، با سياستنتا
ريـزان را بـه شـأن زبـان      كه اشاره شد توجـه برنامـه   چنين تحقيقات پيشين، چنان   هم

 امـا نتـايج مطالعـة حاضـر كـه         ،كنـد  عنوان يك از نمادهاي هويتي جلـب مـي         فارسي به 
آوري شـده     ، جمـع  يخلـ هاي دا  هاي آن براساس نتايج يكي از استانداردترين آزمون         داده

 بلكـه   ؛تنها به شأن زبـان فارسـي اهميتـي داده نـشده            عمل نه  دهد كه در    است نشان مي  
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هـا و    جهـت خـالف انتظـار و توصـيه         دستاوردهاي ساختار رسمي آموزشي كـشور در      
  .ها بوده است ريزي برنامه
و » درس زبان و ادبيات فارسـي     «اين اساس نياز به بررسي ساختار فعلي آموزشي          بر

  .هاي آيندة آن كامالً آشكار است ريزي تحول در شيوة نگرش، ساختار و برنامه
  

  پيشنهادها
هـايي بـراي بهبـود فـوري ايـن           حل رسد پيشنهادهاي زير، راه    نظر مي  حال حاضر به   در

ريـزي بيـشتري نيـاز      كه به زمان و برنامه   8 و   7وضعيت است و جز پيشنهادهاي شمارة       
  :ت قابل پيگيري و اجراستسرع دارد، ساير موارد به

ادبيات فارسـي؛ تـصويب قـانون حـداقل          و    تعيين نمرة حداقل براي درس زبان      -1
هاي آزمون سراسري امـري اسـت        نمره براي مجازشدن به انتخاب رشته در تمامي گروه        

ايـن ميـزان تـوافقي      . رفتة زبان فارسي را بازگردانـد      دست حدي شأن از   تواند تا   كه مي 
 اصـالً ) 100از   (20جه به نتايج، پيشنهاد ما اين اسـت كـه نمـرة كمتـر از                تو است اما با  

نيـاز در دورة   ، به گذراندن واحـدهاي پـيش  50 تا   20رشته نشود و بين      مجاز به انتخاب  
اين نيز براي درس زبان انگليسي، حد مجازي تعيين شده و            از پيش. تحصيل ملزم باشد  

عنوان  ظفند در دانشگاه واحدهايي را به     ؤد م صورت نرسيدن به اين ح     شدگان در   پذيرفته
  .نياز بگذرانند پيش
هـايي كـه    تعيين حداقل نمرة درس زبان و ادبيات فارسي براي ورود به تمامي رشته        -2

  .پرورش ابتدايي و  هاي تربيت دبيري و آموزش  با آموزش ارتباط دارد مانند رشتهمستقيماً
 و  آزمايـشي بـراي انتخـاب رشـتة زبـان          يها  مجاز شدن داوطلبان در همة گروه      -3

 و   سـالة اخيـر نـشان داد كـه نمـرة درس زبـان              ادبيات فارسي؛ بررسي نتايج آزمون سه     
 بنابراين پيـشنهاد    ؛ها كمتر است   داوطلبان گروه علوم انساني از ساير گروه       ادبيات فارسي 

ادبيات فارسي   و  هاي آزمايشي نيز امكان انتخاب رشته زبان       شود داوطلبان ساير گروه    مي
جملـه   هـا از   كه در برخي رشـته     همچنان. با رعايت حدود و شرايط الزم را داشته باشند        

كننـدگان   هاي شناور تمامي شركت    عنوان رشته  ادبيات عرب، اين اتفاق افتاده و به       و   زبان
  .مجاز به انتخاب آنها هستند

يـق ايجـاد و     ادبيـات فارسـي در دانـشگاه از طر         و   كـردن رشـتة زبـان        تخصصي -4
اي براي افزايش رغبت به تحـصيل        رشته هاي تخصصي و مطالعات ميان     گسترش گرايش 

  .ادبيات فارسي براساس آنچه قبالً اشاره شد و  در رشتة زبان
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ادبيـات فارسـي از كارشناسـي بـه          و   شـدگان رشـتة زبـان       ارتقاي سطح پذيرفته   -5
 افزايش رقابت در ورود بـه رشـتة         ارشد يا دكتري پيوسته براي ايجاد جاذبه و        كارشناسي

  .ادبيات فارسي براساس آنچه قبالً اشاره شد و  زبان
واحد به   3ادبيات فارسي در دوره كارشناسي از        و   افزايش واحد درس عمومي زبان     -6

  .ادبيات فارسي و   براي تقويت زبان)واحد ادبيات فارسي 3واحد زبان فارسي و 3(واحد  6
سـازي بـسترهاي مناسـب بـراي جـذب           غلي و آمـاده    رسيدگي بـه وضـعيت شـ       -7

كردگان رشتة زبان و ادبيات فارسي در مشاغلي كه عالوه بر هماهنگ بـودن بـا                  تحصيل
  .اي آّنان، درآمدزايي مناسبي داشته باشد هاي حرفه توانايي

پـرورش،   و شوراي عـالي آمـوزش    ( در سند برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران          -8
كننـدة   عنـوان يكـي از عناصـر تقويـت          توجه به زبان و ادبيات فارسي به       )24 و   9: 1391

توانـد   پرورش مـي   و  بنابراين وزارت آموزش   ،هويت ملي، مورد تأكيد قرار گرفته است      
وضعيت نابسامان آموزش زبـان و ادبيـات فارسـي را همگـام بـا اجرايـي كـردن سـند،                

آمـوزانِ برتـر بـراي ورودِ بـدون         شطور مثال استعداديابي و جذب دان      به. ساماندهي كند 
توانـد بـه     هاي مرتبط با زبان و ادبيات فارسي، مـي         كنكور به دانشگاه فرهنگيان در رشته     

  .ارتقاي سطح علمي نسل آيندة معلمان زبان و ادبيات فارسي كمك شايان توجهي كند
  
  

  ها يادداشت
 در رشـتة  1391 فارسـي اختـصاصي سـال        براساس آمار سازمان سنجش، ميانگين نمرة درس زبـان و ادبيـات            -1

  .درصد بوده است 7/0ادبيات فارسي  و  درصد و در رشتة كارداني آموزش زبان 2/0پرورش ابتدايي  و  كارداني آموزش
، )-9/1( ، معـارف قـرآن كـريم    )-5/1( شناسي ، كارداني باستان  )-4/0( كارداني علمي كاربردي روابط كار     -2

  ).-3/2( ، كارداني علمي كاربردي اقتصاد)-2/2( ت پروازكارداني علمي كاربردي خدما
زبـان و ادبيـات    ،)3/3( كارداني آموزش زبان و ادبيات فارسـي ، )7/1( كارداني آموزش و پرورش ابتدائي    -3
  ).7/8( نگاري  روزنامه،)9/7( فارسي
  )4/22( ادبيات داستاني -4
  ).0/43( مديريت بيمه اكو، )5/42( ، معارف اسالمي و حقوق)9/49( علوم قضايي -5
، )- 7/0( ، كارداني مديريت گمركي)-3/0( ، كارداني امور بانكي)-2/0( كارداني مديريت صنعتي كاربردي -6

، )-3/3( وري ، كارداني علمي كاربردي اقتصاد كار و بهره       )-5/2( رساني كارداني علمي كاربردي كتابداري و اطالع     
  ).-6/7( كارداني علمي كاربردي اشتغال

 نگـاري   روزنامـه ،  )7/0(  كارداني آموزش زبان و ادبيات فارسي      ،)2/0(كارداني آموزش و پرورش ابتدائي       -7
  ).9/10( شناسي زبان ،)8/6( زبان و ادبيات فارسي، )1/4(

  ).0/20( ادبيات داستاني -8
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  ).7/23( دبيري زبان وادبيات فارسي -9
  ).3/51( معارف اسالمي و حقوق -10
، كارداني تربيت معلم قرآن )-11/2 (، علوم ومعارف قرآن)-83/3 (، علوم حديث)-09/17 (اسيشن شيعه -11
، معـارف اسـالمي وعلـوم    )-95/2 (، معـارف اسـالمي  )-20/2(ل كاربردي اشتغاي ـ  ، كارداني علم)-16/0 (مجيد
  .)-59/5 (تربيتي

، )58/3(ادبيـات فارسـي    زش زبـان و   ، كارداني آمـو   )53/10(، زبان وادبيات فارسي   )29/6(نگاري روزنامه -12
  .)71/3(كارداني آموزش وپرورش ابتدايي

  ).11/11(شناسي ، زبان)38/20 (ادبيات داستاني -13
  .)63/30(دبيري زبان وادبيات فارسي -14
  .)17/44(، مديريت بيمه اكو)31/46(علوم قضايي -15
 ، زبـان عربـي    )3ضـريب   ( الميتري دارنـد؛ فرهنـگ و معـارف اسـ          ساير دروس عمومي ضرايب پايين     -16

  ).2ضريب ( ، زبان انگليسي)2ضريب (
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