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دبیر انجمن علمی مهندســی صنایع و ســردبیر مجله علمی صنایع

انجمــن علمــی دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی شــریف حــدود بیســت ســال پیــش بــه دلیــل پاسـخگویی
بــه نیازمندیهــای جامعــه مهندســین صنایــع اقــدام بــه چــاپ مجلــه علمــی مهندســی صنایــع نمــود کــه شــامل
مقــاالت بــه روز دانشــجویان  -غالبــا دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف -میباشــد؛ مجــات علمــی صنایــع
انجمــن در هــر شــماره موضوعــی را مــورد بحــث و بررســی قــرار داده تــا بتوانــد بهعنــوان یــک مرجــع معتبــر در
دســترس دانشــجویان سراســر کشــور قــرار گیــرد .امــا هماکنــون بــا رشــد روزافــزون علــم و تکنولــوژی ،تبــادل
اطالعــات بیشــتر از طریــق فضــای مجــازی صــورت میگیــرد و بــه چــاپ کاغــذی احســاس نیــاز کمتــری میشــود.
اینــک بــه رســم پیشکســوتانمان و بــه پشــتوانه دانشــجویان پیشــین و اســاتید فعلــی بــرآن شــدیم تــا در ایــن
شــماره بــه موضــوع جــذاب تئــوری تصمیــم گیــری بپردازیــم و در ایــن راســتا از مقــاالت منتخــب دانشــجویان مــورد
تاییــد پروفســور عشــقی اســتفاده نمــوده ایــم .از آنجــا کــه ایــن مقــاالت بهصــورت مشــترک توســط دانشــجویان
کارشناســی و کارشناســی ارشــد گــردآوری شــده ،میتواننــد مــورد اســتفاده هــر دو گــروه ایــن دانشــجویان قــرار
گیــرد .مقاالتــی کــه در ایــن شــماره چــاپ شــده اســت موضوعاتــی را در برمیگیــرد کــه توانســته بــا مفاهیــم تئــوری
تصمیــم گیــری راهــکاری بــرای حــل مســائل موجــود در آن حــوزه ارائــه دهــد و دیــد کاربــردی مهندســی صنایــع را
گســترش دهــد .در واقــع نظریــه تصمیــم یــک مطالعــه اســتداللی اســت کــه انتخــاب در آن یــک عامــل بــه شــمار
میآیــد .تئــوری تصمیــم گیــری میتوانــد بگویــد در هنگامــی کــه یــک مســئله در حــال وقــع اســت و یــا رخ داده،
چگونــه میتــوان بــا تحلیــل دقیــق شــرایط وقــوع بــه بهبــود آن کمــک نمــود.
بــه امیــد اینکــه بــا نظــرات ســازنده خــود مــارا در انجمــن علمــی مهندســی صنایــع همراهــی کــرده و بتوانیــم جایــگاه
مهندســی صنایــع را روز بــه روز مرتفعتــر ســازیم و رســالت انجمنهــای علمــی مهندســی صنایــع را بــه نیکــی
بهجــا بیاوریــم.
دبیر انجمن علمی مهندســی صنایع
شــقایق حسـنپور سرمست
پاییــز1396
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چکیده
امــروزه ،آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ســازمان هــای کشــور کــه وظیفــه ی تربیــت نســل
آینــده را برعهــده دارد ،بــا مشــکالت متعــددی روبروســت و از اینــرو بــه طــور دائــم مــورد انتقــادات وســیع
قــرار میگیــرد .یکــی از مهمتریــن مشــکالتی کــه ایــن ســازمان بــا آن مواجــه اســت ،نرســاندن دانــش آمــوزان
بــه اصلــی تریــن هــدف مــدارس یعنــی پــرورش درکنــار آمــوزش اســت .امــروزه بــه علــت جــذب و تربیــت
ناصحیــح معلمــان ،ارزش نــدادن بــه جایــگاه معلــم ،فراهــم نکــردن حداقــل نیازهــای شــغلی و بســیاری دالیــل
دیگــر ،شــاهد بحــران بــی انگیزگــی و بــی عالقگــی معلمــان هســتیم .حــال آنکــه مهــم تریــن و نزدیــک تریــن
شــخص بــه دانــش آمــوز جهــت آمــوزش و پــرورش نیــز همیــن معلــم اســت .لــذا نیــاز اســت کــه یــک
بازطراحــی جــدی بــر ایــن فراینــد انجــام شــود .امــا مشــکالت تنهــا محــدود بــه معلمــان نمــی شــود ،بــی
عدالتــی و نابرابــری ،فســادهای مالــی ،طــرح هــای کوتــاه مــدت و برنامــه ریــزی نشــده ،محتــوای درســی
ناکارامــد ،روش هــای تدریــس و ارزیابــی قدیمــی و ردشــده نیــز نمونــه هایــی از دیگــر مســائلی هســتند کــه
میتــوان نــام بــرد .امــا علیرغــم ایــن مســائل ،پیشــنهاداتی نیــز بــرای بهبــود وضعیــت موجــود قابــل ذکر اســت.
تغییــر نظــام دانشــگاه فرهنگیــان ،جایگزینــی طــرح هــای کوتــاه مــدت بــا طــرح تربیــت درســت معلمــان تنهــا
نمونــه هایــی از ایــن پیشــنهادات هســتند.

 .1مقدمه:
دانــش آمــوزان بهعنــوان مهمتریــن عضــو سیســتم آموزشوپــرورش
و بهعنــوان افــرادی کــه ایــن نظــام بــا هــدف خدمــت بــه آنهــا فعالیــت
میکنــد از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه دانــش
آمــوزان کشــور مــا بــا مشــکالت بســیاری روب ـهرو هســتند .ایــن مشــکالت
از نبــود تجهیــزات و امکانــات اولیــه در مناطــق محــروم تــا مشــکالت روحــی
و رفتــار ناپســند برخــی مســئولین مــدارس را شــامل میشــود .بــه همیــن
منظــور بــرای تحلیــل و بررســی ایــن نظــام کــه دانــش آمــوزان بخــش
اعظــم و مهمــی از آن میباشــند ،ابتــدا مشــکالت موجــود را بــا اســتفاده
از طراحــی دو پرســشنامه بــا هــدف درک بهتــر مشــکالت دانــش آمــوزان
طراحــی کــرده و در اختیــار دانــش آمــوزان و دانشــجویان قراردادیــم .ســپس
بــا جســتوجو در ســایتهای اینترنتــی و بررســی مشــکالت کالن سیســتم
در کنــار مصاحبــه بــا معلمــان و مدیــران خبــره و باتجربــه در ایــن زمینــه
بــرای درک مشــکالت معلمــان کــه عضــو مهــم تربیتکننــده دانــش آمــوزان
هســتند ،جوانــب مختلــف مســئله را بررســی کردیــم.

ســپس بــا همفکــری اعضــای گــروه و همچنیــن جسـتوجو در ســایتهای
اینترنتــی بــه ارائــه پیشــنهادات کلــی پرداختــه و درنهایــت چنــد طــرح کلــی که
میتوانــد جایگزیــن طرحهــای موجــود در مــدارس باشــند را پیشــنهاد دادیــم.
علــت انتخــاب دانشــجویان بــرای ایــن پــروژه بهاینعلــت اســت کــه تجربــه
دوران دانشآمــوزی و درعینحــال آموزشهــا و تجربیاتــی کــه در دانشــگاه
بــه دســت آوردهانــد ،میتواننــد نظــرات باارزشــی را در اختیــار مــا قــرار دهنــد.
آنچــه از ایــن دادههــا بهخصــوص ارائــه پرسشــنامه بــه دســت آوردیــم ،حاکــی
از آن اســت کــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان رضایــت کمــی از مدرســه
خــود داشــته و عالقــه چندانــی بــه کتابهــا یــا روشهــای تدریــس نشــان
ندادهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه اکثریــت اذعــان داشــتند کــه دبیــران نقــش
بــه ســزایی در انگیــزه آنهــا بــرای تحصیــل و همچنیــن موفقیــت آنهــا در
آزمــون کنکــور و دروس دانشــگاهی داشــتهاند؛ بنابرایــن اگــر مــدارس چنیــن
نقــش مؤثــری بــر زندگــی دانــش آمــوزان در حــال حاضــر و آینــده آنهــا
دارد ،پــس منطقــی بــه نظــر میرســد کــه تــاش جــدی بــرای بهبــود ایــن
سیســتم انجــام شــود.
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 .2چارچوب مسئله
 .2.1فرضیات:
• سیســتم آموزشوپــرورش بســیار گســترده بــوده و بررســی تمــام جنبههــای
آن امکانپذیــر نیســت لــذا تنهــا چنــد جنبــه کلــی در ایــن تحقیــق موردبررســی
قــرار گرفتــه اســت .1 :دانــش آمــوزان  .2معلمــان  .3مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و( ...کــه میتــوان بهطورکلــی آنهــا را مســائل کالن نامیــد)
• بررســی روی آموزشوپــرورش ایــران ،شــامل مــدارس دولتــی و غیردولتــی در
مقاطــع دبســتان تــا متوســطه هنرســتان انجــام میشــود.
• پیشــنهادات ارائهشــده ازنظــر اقتصــادی موردبررســی قــرار نگرفتهانــد چراکــه
ـردن تمامــی جنبههــا وجــود نــدارد.
امــکان بــرآورد کـ ِ
 .2.2دادهها:
دادههــای موردنیــاز از طریــق مصاحبــه بــا افــراد خبــره در ایــن زمینــه ،بیشــتر
از جامعــه معلمیــن و مدیــران ،از طریــق تهیــه پرسشــنامه بــرای جامعــه دانــش
آمــوزان امــروزی و دانشــجویان کــه دانــش آمــوزان قدیــم میباشــند و وارد جامعــه
شــدهاند صــورت گرفتــه اســت همچنیــن از طریــق جســتوجو در ســایتهای
خبــری کــه بــا رئیسجمهــور حاضــر (دکتــر روحانــی) و وزیــر آموزشوپــرورش
مصاحبــه شــده بــود و یــا مطالعــه مقــاالت مرتبــط صــورت گرفــت .دادههــا بیشــتر
در مــورد مشــکالت موجــود بــرای جامعــه معلمیــن و جامعــه دانــش آموزان اســت؛
چراکــه هــدف مــا شــناخت آنهــا و ارائــه راهحلهــای مناســب بــرای رســیدن بــه
هــدف موردنظــر خواهــد بــود .عــاوه بــر بیــان مشــکالت ،بــه بررســی روشهــای
بهکارگرفتهشــده در کشــورهای پیشــرفته دنیــا پرداختیــم و از آنهــا بهعنــوان داده
اســتفاده کردیــم تــا در بخــش بعــد ،بــرای ارائــه پیشــنهادات خــود اســتفاده کنیــم.
در ایــن بخــش بــرای بررســی جامــع ،میتــوان مشــکالت را بــه  2بخــش کلــی
تقســیم نمود:
 .2.2.1بررسی مشکالت:
 .2.2.1.1مشکالت جامعه دبیران:
 .1جذب معلم
 .2وجود معلمان ضعیف
 .3وجهه نامناسب در اجتماع
 .4انگیزه ضعیف معلمان
 .5جذب ناصحیح نخبگان
 .6عدم انتقال دانش نسل معلمان قدیم و جدید
 .7اشتراک نگذاشتن بهروشها میان معلمان
 .8مشکالت مالی و چندشغله بودن دبیران به دلیل حقوق پایین
 .9انتقاد از دانشگاه فرهنگیان
 .2.2.1.2مشکالت آموزشی ،رفاهی و اجتماعی دانش آموزان:
 .۱عدم وجود عدالت آموزشی
 .۲اجــرای شــتابزده و عجوالنــه برخــی از مفــاد و بندهــای ســند تحــول نظــام
آموزشــی
 .۳عدم آموزش معلمان درزمینه آموزش الکترونیکی
 .۴تغییر کتابهای درسی بهطور شتابزده
 .۵کتب درسی و محتوای نامناسب آن
 .۶کنکور
 .۷فضا ،امکانات و تجهیزات نامناسب مدارس
 .۸زمان شروع و اتمام مدارس
 .۹ورزش و فعالیتهای عملی
 .10عدم استفاده از روشهای مناسب آموزشی
 .11روشهای ارزشیابی نامناسب
 .12تکالیف نامناسب
 .13فشارهای روحی بر دانش آموزان
 .2.2.2نمونههای برتر آموزشوپرورش
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 .2.2.2.1نمونههای برتر آموزشوپرورش دنیا:
راهکارهای بهکاربرده شده در کشورهای مترقی و پیشرفته:
 .1فضاسازی استاندارد
آنهــا ســعی کردهانــد فضای آموزشــی ،تاالرهــا ،کالسهــای درس ،آزمایشــگاهها،
کارگاههــا ،حتــی در و پنجــره کالسهــا دارای طــرح و نقشـهی دقیق علمی باشــد.
 .۲مدت حضور دانشآموزان
مــدت حضــور دانــش آمــوزان در مدرســه را بــر اســاس ضوابــط علمــی و تربیتــی
بــه حداکثــر رســاندهاند.
 .۳حملونقل
در کشــورهای پیشــرفته بــرای هم ـهی مــدارس نــاوگان حملونقــل اختصاصــی
وجــود دارد کــه بــا رنــگ زیبایــی مشــخص شــده اســت و همـهی دانشآمــوزان
چــه ثروتمنــد و چــه فقیــر ،چــه از راه دور و یــا نزدیــک ،بایــد بــا نــاوگان حملونقل
دانشآمــوزان در مدرســه حاضــر شــوند و یــا در پایــان کار مدرســه از آن خــارج
شو ند .
 .۴سالمت و بهداشت
مســئولیت ســامت دانشآمــوزان بــا مدرســه اســت ،دانشآمــوزان پیشدبســتانی،
دبســتانی ،راهنمایــی ،زیــر نظــر مربیــان بهداشــت هــرروز مــورد معاینــه و آزمایش
قــرار میگیرنــد.
 .۵حافظه پردازی
درحالیکــه نظــام آموزشــی در کشــور مــا بــر مبنــای حافظــه پــروری اســت در
کشــورهای پیشــرفته بــا بهرهگیــری از ابزارهــا و وســایل آزمایشــگاهی و ایجــاد
فضاهــای یادگیــری و روشهــای نــو تــاش میکننــد دانشآمــوزان بــا
فعالیتهــای آموزشــی ویــژه بــه تقویــت فکــر و اندیش ـهی خــود بپردازنــد ،روش
تدریــس در کشــور مــا بیشــتر جنبـهی حافظـهای دارد درحالیکــه بایــد معلمــان،
روش آزاداندیشــی و درســتاندیشــیدن و درســت انتقــاد کــردن را بــه دانشآمــوزان
یــاد بدهنــد.
روش آمــوزش مونتهســوری در مــدارس مونتــه ســوری :مونتــه ســوری بــر ایــن
بــاور بــود کــه فعالیتهــای کــودک بایــد بــا توجــه بــه عالئــق و ســلیقه کــودک
باشــد و نــه مربــی آمــوزش کــودکان رونــدی فعــال دارد ،نــه انفعالــی و کــودک،
خــود مــی آمــوزد وانتخــاب فعالیــت هــا بــا کــودک اســت و کــودک بر حســب نیاز
مــی توانــد بارهــا و بارهــا آن را تکــرار کند.مونتــه ســوری معتقــد بــود معرفــی ایــن
نظــام تــازه بــه آمــوزش و پــرورش ،کوششــی اســت بــرای پیونــد خانــه و مدرســه.
او فعالیــت هــای مدرســه اش را بــر اســاس فعالیــت هــای خانــه طــرح ریــزی
کــرد .در روش آموزشــی مونتــه ســوری ،آمــوزش اتوماتیــک یــا خودآمــوزی اصــل
مهمــی اســت .در ایــن روش فعالیــت هــا و مــواد آموزشــی بــه گونــه ای ســازمان
داده و طــرح ریــزی شــده بــود کــه کــودکان در هنــگام نظــارت آمــوزگار بــه خــود
آمــوزش مــی دادنــد.
 .2.3محدودیتها:
مهمتریــن محدودیــت موجــود مســئله بودجــه تخصیصیافتــه بــه
آموزشوپــرورش میباشــد ،میــزان بودجــه تخصیصیافتــه بــر حقــوق معلمــان،
امکانــات مــدارس و درنتیجــه بــر کیفیــت تدریــس نیــز تأثیرگــذار اســت .ســهم
اعتبــارات وزارت آموزشوپــرورش در الیحــه ســال آینــده 334805390 ،میلیــون
ریــال مــی باشــد.
 .2.4اهداف:
همانطــور کــه از عنــوان پــروژه مشــخص میباشــد ،هــدف مــا ارائــه
راهحلهایــی در جهــت تحــول نظــام آموزشوپــرورش و حداقــل کــردن
مشــکالت ایــن سیســتم مهــم میباشــد.
.2.5معیارها:
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه تاکنــون ارائــه شــده اســت  ،معیارهــا را بطــور کلــی دو
بخــش درنظــر میگیریــم  ،معیارهایــی کــه جهــت بهبــود مشــکالت دبیــران درنظر
داریــم و معیارهایــی کــه جهــت بهبــود مشــکالت دانــش آمــوزان و دیگــر مســائل
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وابســته بــه آنهــا می باشــد:
 :2.5.1دبیران
.1امنیت شغلی
.2درآمد
.3انتقال تجربیات
.4انگیزه
 :2.5.2دانش آموزان و مسائل مربوطه
.1ارزشیابی درست
.2توجه به سالمت و بهداشت
.3فعالیت های فوق برنامه
.4آموزش درست
.5هدایت تحصیلی مناسب
.6میزان شناخت اهداف
 .7تامین رفاه دانش آموزان
 .3پیشنهادات:
در ایــن بخــش آلترناتیوهــای متعــددی جهــت حــل مشــکالت گفتهشــده ذکــر
شــده اســت عــاوه بــر آن  2طــرح جایگزیــن کــه هماکنــون در مــدارس اجــرا
میشــود ارائــه شــده اســت.
 .3.1پیشنهادات جهت بهبود مشکالت جامعه معلمان:
 .1استفاده معلمان از تجربیات یکدیگر:
 .2ارتقای منزلت معلم:
 .3تأمین آموزشوپرورش ازنظر مالی و از بین بردن عوامل فساد مالی:
 .4اصالح طرح دانشگاه فرهنگیان (تربیتمعلم):
 .3.2پیشــنهادات در جهــت بهبــود مشــکالت آموزشــی ،رفاهــی و
اجتماعــی دانــش آمــوزان:
 .1ویژگی فضای فیزیکی و تجهیزات مدارس
 .2آموزش زبان خارجی (انگلیسی)
 .3آموزش عملی (کارگاهی ،آزمایشگاهی ،هنری و)...
 .4استفاده از روشهای نوین برای آموزش دروس حفظی چون تاریخ و...
 .5تربیتبدنی
 .6بومیسازی
 .7هدایت تحصیلی
 .8بهبود روشهای آموزشی
 .9بهبود روشهای ارزشیابی
 .10بهبود محتوای کتب درسی
 .11بهبود وضع تکالیف
 .12توجه به فشارهای روحی وارده بر دانش آموزان
 .13آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی به دانش آموزان
 .4نتیجه گیری
آمــوزش و پــرورش ایــران ،ســازمانی اســت کــه روزانــه نقــد هــای بســیار زیــادی
بــه آن وارد مــی شــود و مدیــران و مســئوالن زیــادی بــرای رفــع مشــکالت آن
قــدم برداشــته انــد .هــدف ایــن ســازمان ،آمــوزش و پــرورش دانــش آمــوزان امروز
کشــور و تربیــت مدیــران آینــده ی جامعــه ی ماســت .لــذا توجــه بــه ایــن ســازمان
و تــاش بــرای بهبــود آن از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت .از ســوی
دیگــر معلمیــن هســتند کــه تربیــت ایــن قشــر را در دســت دارنــد همانطــور رئیس
جمهــور در دیــدار بــا جمعــی از معلمــان و مدیــران حــوزه آمــوزش و پــرورش نیــز
اشــاره کــرده انــد«:آمــوزش و پــرورش پایــه اولیــه رشــد و توســعه آینــده اســت و
معلــم هــم پایــه اصلــی تعلیــم و تربیــت اســت و مگــر مــی شــود بــدون داشــتن
معلــم خــوب ،مهــارت دیــده ،عالــم و بــا انگیــزه ،دانــش آمــوز خوبــی آمــوزش داد؟
و بــی تردیــد اگــر دانــش آمــوزان خــوب نداشــته باشــیم جوانــان چطــور مــی توانند
در صحنــه هــای علمــی و صنعتــی ،مشــکالت جامعــه را حــل کننــد».

امــا ایــن در حالیســت کــه معلمیــن و نیــروی انســانی مــدارس چنــد ســالی اســت
کــه دچــار مشــکالت و مســائل متعــددی هســتند .معلمیــن در ایــران در عیــن
داشــتن چنیــن شــغل خطیــری ،از شایســتگی مــورد نیــاز بهره منــد نبــوده و وجهه
ی مناســبی در اجتمــاع ندارنــد ،نخبــگان مــا بــه ایــن حــوزه جــذب نشــده و در
صــورت عالقــه نیــز مــورد اقبــال قــرار نمیگیرنــد .ایــن عــدم اشــتیاق بــه شــغل،
در انگیــره و عالقــه ی معلمیــن بــه تدریــس موثــر گشــته و بــرای دانــش آمــوزان
تعلیــم مناســبی صــورت نمیگیــرد.
بحــران هــای دیگــری چــون ناعدالتــی امکانــات تحصیلــی ،مناســب نبــودن
زیرســاخت هــا و  ...نیــز در ایــن ســازمان وجــود داشــته کــه یــک بــه یــک مــورد
بررســی قــرار گرفتــه انــد.
مــا در ایــن پــروژه تــاش نمودیــم تــا پــس از بررســی مشــکالت و مســائل مطرح
در آمــوزش و پــرورش ،پیشــنهاداتی بــرای بهبــود ارائــه دهیــم .این پیشــنهادات نیز
بــه صــورت کلــی و جایگزیــن مطرح شــد.
امــا در انتهــای پــروژه اشــاره بــه ایــن مطلــب ضــروری اســت کــه مهــم تریــن
عضــو در آمــوزش ،معلمیــن هســتند و لــذا مهمتریــن نقــش در تربیــت نســل
آینــده در دســتان پرتــوان آن هاســت .کشــوری کــه معلمیــن خوبــی داشــته باشــد،
کشــوری متعالــی و پویــا خواهــد داشــت .آمــوزش و پــرورش ایــران بایــد تحــول در
ایــن حــوزه را در اولویــت اقدامــات خــود قــرار داده و دغدغــه ی تربیــت معلمینــی
شایســته را در ســر داشــته باشــد .همانطــور کــه در بخــش هــای گــزارش گفتــه
شــد ،بســیاری از بودجــه ی آمــوزش و پــرورش دچــار فســاد مالــی شــده ،در طــرح
هــای بــی نتیجــه خــرج گشــته و یــا بــه بطالــت مــی رونــد .ایــن درحالیســت کــه
معلمیــن بــرای رفــع نیــاز مالــی خــود بایــد در دوشــیفت فعالیــت نماینــد ،رضایــت
شــغلی کمــی دارنــد ،ورودی هــای ایــن حرفه از ســطح علمــی ،فرهنگــی و تربیتی
باالیــی برخــوردارد نیســتند و صالحیــت ورود بــه ایــن حرفــه بــه اشــتباه ســنجیده
مــی شــود .پــس در نتیجــه بایــد برنامــه ریــزی طوالنــی مدتــی بــرای تحــول
نیــروی انســانی آمــوزش و پــرورش انجــام شــده و نــگاه جدیــدی بــه ایــن حرفــه
ی کاری انداخــت.
در انتها قابل ذکر است که:
معلمیــن تعالــی بخــش ،آینــده ای متعالــی بــرای ایــران مــی آفریننــد .بــه امیــد
آن روز!
منابع:
big five challenges in school education, Prof.
Geoff Masters, online publication for school educators
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 «مــاک و معیــار نقــد کتابهــای درســی» ،ســازمان پژوهــش و برنامهریــزیآموزشی
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تحلیــل تصمیمگیری مســافران تجاری در انتخاب نوع پرواز
و تحلیل فضای رقابتی شــرکتهای ارائهدهنده خدمات
پروازی با ارائه راهکار بــرای طراحی جت تجاری جدید
بهزاد بالغی ،مرضیه آقایی ،صالح خسروآبادی
بهزاد بالغی ،دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا (مکانیک پرواز) ،دانشگاه صنعتی شریف • Baleghi@ae.sharif.ir
مرضیه آقایی ،دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا و مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی شریف • m.aghaei95@gmail.com
صالح خسروآبادی ،دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا (مکانیک پرواز) ،دانشگاه صنعتی شریف • sakhosro@gmail.com
چکیده
بــازار جتهــای تجــاری در دنیــا کــه در ســالهای ابتدایــی قــرن بیســت و یکــم بــا رشــد قابــل توجهــی مواجه
شــده بــود ،پــس از رکــود اقتصــادی ســال  2008بــا افــت قابــل توجهــی مواجــه شــد .ایــده اصلــی اســتفاده
شــده در ایــن مقالــه ،مربــوط بــه ایجــاد یــک بــازار جدیــد بــرای رقابــت و فــروش بیشــتر هواپیماهــای جــت
تجــاری در قالــب شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات چارتــری ایــن دســته از هواپیماهــا میباشــد .در ایــن
پــروژه ،تصمیمگیــری یــک هیئــت مســافری کــه تــا پیــش از تشــکیل شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات
چارتــری جتهــای تجــاری ،از خدمــات  1st classهواپیماهــای مســافربری بــرای ســفرهای تجــاری خــود
اســتفاده میکردهانــد؛ در انتخــاب بیــن ایــن دو گونــه حمــل و نقــل در قالــب روشهــای حســی و تحلیلــی
تصمیمگیــری مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد ودر نهایــت منجــر بــه ارزیابــی ســناریوهای مختلــف طراحــی
یــک جــت تجــاری جدیــد بــا هــدف ارضــای بهتــر نیازهــای ایــن دســته جدیــد از مشــتریان و پیشبینــی
میــزان افزایــش فــروش ناشــی از ایــن بــازار جدیــد بــرای هواپیماهــای جــت تجــاری در فضــای رقابتــی
ناشــی از فعالیــت شــرکتهای مختلــف ارائهدهنــده خدمــات پــروازی چارتــر و  1st classمیشــود.

 .1مقدمه
بــازار جتهــای تجــاری در دنیــا متاثــر از پارامترهــای اقتصــادی متفاوتــی
از جملــه میــزان  ،GDPتحــرک بــازار ســرمایه و بــورس و قیمــت جهانــی
نفــت میباشــد .ایــن بــازار کــه در ســالهای ابتدایــی قــرن بیســت و یکــم بــا
رشــد قابــل توجهــی مواجــه شــده بــود ،پــس از رکــود اقتصــادی ســال 2008
بــا افــت قابــل توجهــی مواجــه شــد .شکســت اقتصــادی ســال  2008عــاوه
بــر تاثیــر جــدی بــر میــزان کل فــروش جتهــای تجــاری در دنیــا ،تاثیــر
بهســزایی نیــز در تغییــر ذائقــه ،ترجیحــات و عالقهمندیهــای مشــتریان ایــن
دســته از خدمــات حمــل و نقــل هوایــی داشــته اســت بهطوریکــه ارائــه
مدلهــای رفتــاری یکســان بــرای مشــتریان مختلــف جتهــای تجــاری
در دو بــازه زمانــی قبــل و بعــد از شکســت اقتصــادی ســال  2008را عمــا
غیرممکــن ســاخته اســت.
 .2ایده بازارسازی برای بیزجتهای چارتری
خــروج بــازار جتهــایتجــاری از رکــود نیازمنــد جــذب تقاضــای جدیــد
بــه ایــن بــازار اســت .ایــدهی مطــرح شــده در ایــن پژوهــش افزایــش تقاضــای
ایــن بــازار توســط جــذب گروهــی از مشــتریان بالقــوه میباشــد.
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شــرکتهای چارتــر و مالکیــت کســری ســهم  15درصــدی از تقاضــای بــازار
جتهــای تجــاری را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .تقاضــای شــرکتهای
چارتــر بــه میــزان تقاضــای مشــتریان آنهــا بــرای اجــارهی هواپیمــا وابســته
اســت .در نتیجــه ارائ ـهی راهــکاری بــرای افزایــش تقاضــای ایــن مشــتریان
کــه بخشــی از آنهــا بــه دلیــل اســتفاده از ســرویسهای هواپیماهــای
مســافربری هماکنــون بــه عنــوان مشــتریان بالقــوه مــورد توجــه میباشــند،
بــه منزلـهی افزایــش تقاضــای خریــد جتهــای تجــاری توســط شــرکتهای
چارتــر و در نتیجــه افزایــش تقاضــای کل ایــن صنعــت خواهــد بــود .راهــکار
مــورد بررســی تعییــن ویژگیهــای یــک جــت تجــاری اســت بــا هــدف ایــن
کــه قابلیــت جــذب تقاضــای مشــتریان بالقــوهی مذکــور را داشــته باشــد.
 .2،1معرفی بازار جتهای تجاری چارتر
جتهــای تجــاری کوچــک و متوســط ســهم  67درصــدی در هواپیماهــای
اجــاره شــده توســط مشــتریان شــرکتهای چارتــر را داشــته و عمــدهی
نــاوگان ایــن شــرکتها را تشــکیل میدهنــد ،از ایــن رو شــرکتهای
ارائهدهنــده خدمــات چارتــری از مشــتریان عمــدهی بــازار جتهــای تجــاری
بــه حســاب میآینــد .شــرایط قابــل اســتفادهی هواپیمــا در کنــار قیمــت آن
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میباشــد.
 .3،2هزینه
عمــدهی هزین ـهی ســفر بــا هواپیمــای تجــاری را هزین ـهی بلیــت تشــکیل
میدهــد کــه بــا توجــه بــه طیــف مشــتریان مــورد بررســی قیمــت بلیــت
مربــوط بــه  business classو  1st classبایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
معــادل ایــن هزینــه در پــرواز بــا هواپیمــای چارتــر هزین ـهی چارتــر کــردن
هواپیمــا میباشــد .ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه از آن جــا کــه هزین ـهی
چارتــر کــردن بــرای تعــداد مســافرانی معــادل ظرفیــت هواپیمــا پرداختــه
میشــود در حالــی کــه هزین ـهی بلیــت تنهــا بــه ازای یــک نفــر اســت ،بــه
منظــور دســتیابی بــه معیــار صحیحــی بــرای مقایســه ،هزینــهی ســرانهی
چارتــر بــا فــرض اســتفادهی حداکثــری مســافر از ظرفیــت هواپیمــا منظــور
شدهاســت .هزینههــای دیگــری از جملــه هزین ـهی دســتیابی بــه فــرودگاه،
هزینههــای اضافــی بــرای اقامــت و یــا هزینــهی از دســت دادن یــک
فرصــت تجــاری کــه متاثــر از انعطافپذیــری برنام ـهی پــروازی اســت نیــز
بــر مقایســهی هزینههــای ســفر بیــن دو روش مــورد بررســی تاثیرگــذار
خواهــد بــود و بــه طــور کلــی در ســفر بــا هواپیمــای تجــاری چارتــر میــزان
کمتــری خواهــد داشــت امــا بــا توجــه بــه تخمینهــای انجــام شــده از
تاثیــر دادن ایــن عوامــل چشمپوشــی شــده و تنهــا هزین ـهی تهی ـهی بلیــت
و چارتــر کــردن هواپیمــا کــه عمــدهی اختــاف هزینــهی میــان دو روش
مــورد بررســی بــرای ســفر را تشــکیل میدهنــد منظورشدهاســت.
بــا توجــه بــه تغییــرات نــرخ بلیــط (بهویــژه بــرای پروازهــای مســافربری
عمومــی) در بــا توجــه بــه شــرایط خریــد بلیــط و در بازههــای زمانــی
مختلــف ،میــزان قیمــت و هزینــه مربــوط بــه هــر پــرواز ،بــه صــورت
یــک توزیــع نرمــال بــا مقادیــر میانگیــن قیمــت بلیــط و بــا انحــراف معیــار
مشــخص و یکســان مدلســازی شــده اســت .مقادیــر میانگیــن قیمــت
بلیــط در درخــت تصمیمگیــری تشــکیل شــده در جــدول 1 4و در جــدول
بــازی تشــکیل شــده بهعنــوان اســتراتژیهای بازیکنــان درنظــر گرفتــه
شــده اســت.
 .3،3کیفیت
کیفیــت ســفر از دو جهــت راحتــی مســافر و کارآیــی وی در طــول ســفر
قابــل بررســی اســت .از آن جــا کــه مســافران مــورد توجــه قــرار گرفتــه در
ایــن پژوهــش عمدتــا بــه مقاصــد تجــاری ســفر میکننــد ،معیــار کارآیــی از
اهمیــت بــه مراتــب بیشــتری بــرای آنــان برخــوردار میباشــد .لــذا کارآیــی
بــه عنــوان معیــار اصلــی کیفیــت مــد نظــر قــرار داده شدهاســت .نتایــج
نظرســنجی بــه عمــل آمــده از کارمنــدان شــرکتهای اســتفادهکننده از
هواپیمــای تجــاری نشــان میدهــد کــه ایــن افــراد  72درصــد از زمــان
پــرواز را در ســفر بــا جتهــای تجــاری بــه امــور کاری خــود اختصــاص
میدهنــد؛ در حالــی کــه ایــن عــدد در ســفر بــا هواپیماهــای مســافربری بــه
 31درصــد کاهــش مییابــد [.]5

مهمتریــن پارامترهــای مــد نظــر ایــن شــرکتها را در انتخــاب هواپیمــا
تشــکیل میدهــد.
st
 .2،2معرفی بازار سفرهای 1 class
در ســال  2015در حــدود  9میلیــون بلیــت  business classخریــداری
شدهاســت کــه قیمــت هــر یــک معــادل  100تــا  250دالر بــر ســاعت
میباشــد [ .]4ایــن در حالــی اســت کــه جــذب تنهــا  5درصــد از ایــن تقاضــا
بــه بــازار جتهــای چارتــر موجــب افزایــش تقاضــا بــرای جتهــای تجــاری
بــه میــزان  30تــا  60عــدد در ســال خواهــد شــد.
از طرفــی بنابــر گــزارش[ ]4یکــی از دالیــل کاهــش رزرو پروازهــای تجــاری
در اروپــا افزایــش اســتفاده از ســرویسهای هوایــی شــخصی بــوده و عــاوه
بــر ایــن ســرویس هــای ایرالیــن هــا در زمینــه اجــاره یــا فــروش بلیــت
جتهــای تجــاری نیــز رو بــه افزایــش اســت بــه همیــن دلیــل در صــورت
ایجــاد مدلهــای تجــاری جدیــد و کــم هزینــه در ســرویس هــای چارتــر،
امــکان افزایــش تقاضــا بــرای بــازار جتهــای تجــاری وجــود خواهــد داشــت.
افزایــش تمایــل مســافران بــه ســفرهای لوکــس در ســالهای اخیــر را
میتــوان یکــی از دالیــل اصلــی افزایــش اقبــال بــه اســتفاده از ســرویسهای
مذکــور بــر شــمرد .چنــان کــه مرجــع [ ]4نشــان میدهــد کــه بــر خــاف
بحــران اقتصــادی رزرو  1st classدر کلیــه مناطــق جهــان رو بــه افزایــش
بــوده و در ســال  ۲۰۱۵آمــار ایــن رزروهــا در پروازهــای داخلــی آمریــکای
شــمالی بــه بیــش از  ۱۲میلیــون رســیده اســت.
 .3اثر عدم قطعیتها بر تصمیمگیری مسافر
زمــان ،هزینــه و کیفیــت بــه عنــوان ســه عامــل کلیــدی در اغلــب مســائل
مربــوط بــه تصمیمگیریهــای انســانی شــناخته میشــوند .درایــن بخــش
بــه منظــور دســتیابی بــه یــک مــدل از نحــوهی رفتــار مســافران در انتخــاب،
بــه بررســی ایــن ســه عامــل متناســب بــا موضــوع مــورد بحــث و تاثیــر هــر
یــک در میــزان مطلوبیــت مســافر پرداختــه خواهدشــد.
 .3،1زمان
در جــدول 1 3زمــان متوســط عوامــل موثــر در ســفر هوایــی بــرای یــک
شــهر بــا جمعیــت بیشــتر از  10میلیــون نفــر تخمیــن زده شــده اســت .عوامــل
متعــددی بــه صــورت عــدم قطعیــت در تعییــن زمــان وارد خواهــد شــد کــه
از جملـهی آنهــا وضعیــت آب و هــوا ،ترافیــک مســیر و تاخیــر در پروازهــا را
میتــوان نــام بــرد .ایــن عــدم قطعیتهــا باعــث بوجــود آمــدن یــک واریانــس
و انحــراف معیــار از ایــن میانگیــن خواهــد شــد .بــا توجــه بــه تفاوتهــای
موجــود در پــرواز عمومــی تجــاری و پــرواز بــا جــت تجــاری اجــارهای ،ایــن
عــدم قطعیتهــا تاثیــر کمتــری روی پــرواز بــا جــت تجــاری اجــارهای
خواهنــد داشــت .بدیــن ترتیــب ،زمــان ســفر هوایــی بهصــورت یــک توزیــع
نرمــال بــا مقادیــر میانگیــن اشــاره شــده در جــدول 1-3و مقادیــر انحــراف
معیــار مشــخص مدلســازی شــده اســت کــه انحــراف معیــار بــرای توزیــع
مربــوط بــه پــرواز عمومــی تجــاری بیشــتر از پــرواز جــت تجــاری اجــارهای

جدول 1-3جدول تخمین زمان متوسط سفر هوایی
پرواز ( 1st classدقیقه)

پرواز با جت تجاری اجارهای (دقیقه)

زمان انتظار پیش از پرواز

60

10

زمان انتظار برای تحویل گرفتن بار

15

زمان دستیابی به فرودگاه مبدا
زمان پرواز

زمان دستیابی از فرودگاه مقصد به مقصد نهایی
جمع

45

30

300

300

100

30

520

10

380
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نشریه علمی -تخصصی صنایع • تئوری تصمیمگیری

 .3،4تشکیل تابع مطلوبیت چند متغیره برای مسافر
در ایــن بخــش بــا توجــه بــه معیارهــای معرفــی شــده تابــع مطلوبیــت
مســافران تخمیــن زده شدهاســت .بــه منظــور ایــن تخمیــن و نیــز تخصیــص
احتمــال بــه شــاخههای منتهــی بــه هــر یــک از مقادیــر مطلوبیــت از مــدل
لوجیــت اســتفاده شــده اســت .بــر طبــق ایــن مــدل تابــع مطلوبیــت بــرای
اســتفاده از یــک روش حمــل و نقــل بــه صــورت ترکیبــی خطــی از پارامترهــای
مربوطــه میباشــد و احتمــال اســتفاده مســافر از روش kام حمــل و نقــل بــا
میــزان مطلوبیــت  Ukاز طریــق رابطــه  1قابــل محاســبه اســت.

بــا مــد نظــر قــرار دادن غالــب بــودن ســفرهای کاری و تجــاری بــرای
طیــف مســافران مــورد بررســی ،ایــدهی اصلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
در ایــن بخــش تناســب مطلوبیــت بــا هزین ـهی مربــوط بــه ســفر اســت .لــذا
وزن تاثیــر پارامترهــای تاثیرگــذار بــر مطلوبیــت بــا توجــه بــه تاثیــر آنهــا
بــر میــزان هزینــه و نرمالســازی مطلوبیــت محاســبه شــده طبــق رابطــه 2
منظــور شدهاســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ادامــه مقداردهیهــای الزم بــرای محاســبهی
مطلوبیــت بــا توجــه بــه نتایــج بخــش 2صــورت خواهــد گرفــت .همچنیــن در
رابطــه  2بــا توجــه بــه میانگیــن درآمــد بیــن  60تــا  90هــزار دالر در ســال
بــرای طیــف مســافران مــورد بررســی و بــا فــرض ایــن کــه ســفرها در زمــان
کاری انجــام شــدهاند ،میانگیــن هزینـهی هــر ســاعت زمــان یــک مســافر 40
دالر در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا میانگیــن درآمــد وی بــه ازای یــک ســاعت
معــادل میباشــد.
 .3،5تولید تابع احتماالتی مطلوبیت
بــا توجــه بــه توزیــع احتمــاالت معرفــی شــده ،میتــوان توزیــع احتمــال
مطلوبیــت را بدســت آورد .بــرای ایــن کار از نــرم افــزار تحلیــل احتماالتــی Rt
اســتفاده شــده اســت .نتیجــه ایــن تحلیــل بــرای هواپیمــای جــت تجــاری بــه
صــورت شــکل 4.1اســت.
بــرای ادامــه تحلیــل بــرای پــرواز بــا هواپیمــای مســافربری و بــرای اجــاره
جــت تجــاری ،بــازه مطلوبیــت را بــه ســه دســته تقســیم کــرده و احتمــال هــر
بخــش بــه میانگیــن حســابی ایــن بــازه اختصــاص داده میشــود .جــدول
 2-3نشــان دهنــده احتمــال و مطلوبیــت نرمــال شــده آن ،بــرای هواپیمــا
مســافربری و جــت تجــاری میباشــد.
جدول 2-3احتمال بروز مطلوبیتهای مختلف

مقدار مطلوبیت

احتمال بروز هر مطلوبیت

جت تجاری

مسافربری

U=0

U = 0.15

0.2

U = 0.017
U = 0.033

U = 0.2
U = 0.27

0.6
0.2

همانطــور کــه مشــخص اســت عــدم قطعیــت در پــرواز بــا هواپیمــای
مســافربری بیشــتر اســت امــا میانگیــن مطلوبیــت نیــز باالتــر اســت.
 .4تشکیل درخت تصمیمگیری برای مسافر
در ایــن گام از پــروژه یــک درخــت تصمیمگیــری بــرای تحلیــل تصمیــم
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یــک مســافر تشــکیل میگــردد .در ایــن درخــت تصمیمگیــری ،دو انتخــاب
مختلــف بــرای نــوع ســفر وجــود خواهــد داشــت )1 :اســتفاده از ســفر هوایــی
 1st classبــا اســتفاده از هواپیماهــای مســافربری بــرای پــرواز یکنفــره
یــا گروهــی و  )2چارتــر کــردن یــک هواپیمــای جــت تجــاری از طریــق
شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات چارتــری.
مبنــای تصمیمگیــری در ایــن درخــت ،اســتفاده از تابــع احتماالتــی مطلوبیــت
چنــد متغیــره ارائــه شــده بــرای مســافر میباشــد .نیــاز بــه یــادآوری اســت
کــه پارامترهــای مرتبــط بــا زمــان و هزینــه ســفر در هــر انتخــاب مســافر بــه
صــورت احتماالتــی و پارامتــر کیفیــت ســفر بهصــورت قطعــی مدلســازی
شــدهاند.
 .4،1رویدادهای احتماالتی گسسته
همانطــور کــه در شــکل  5.1مشــاهده میشــود ،بــهازای هریــک از
انتخابهــای هیئــت تجــاری مســافری در گــره اول تصمیمگیــری درخــت
ارائــه شــده ســه رویــداد احتمالــی گسســته پیشبینــی شــده اســت .ایــن
رویدادهــای احتمالــی ناشــی از عدمقطعیتهــای مرتبــط بــا زمــان و هزینــه
ســفر میباشــند .بدیــن ترتیــب ،در نتیجــه تابــع توزیــع احتمــال حاصــل شــده
بــرای مطلوبیــت مســافر در پــرواز  1st classمســافربری و جــت تجــاری
چارتــری (شــکل ،)4.1ســه رویــداد احتمالــی گسســته بــا مقادیــر مطلوبیــت
مشــخص و احتمــال رویــداد مشــخص (جــدول ،)2 3مبنــای محاســبات
درخــت تصمیمگیــری (شــکل )5.1قــرار گرفتهانــد.

شکل :4.1نمایش توزیع احتمال تابع مطلوبیت برای جت تجاری

بــرای محاســبات مربــوط بــه تابــع مطلوبیــت ،مشــخص بــودن مقادیــر مرتبــط
بــا زمــان و هزینــه ســفر ،بهعــاوه مقــدار کارایــی مرتبــط بــا کیفیــت ســفر
ضــروری میباشــد .جــدول 1-4ارائهدهنــده فرضیــات اســتفاده شــده در
تشکیل درخت تصمیمگیری شکل 5.1میباشد.
جدول 1-4فرضیات سناریوی اول درخت تصمیمگیری
1st Class Bizjet Charter
Pax Number
8
8
]Ticket Price [$/hour
212.5
375
]Wage Rate [$/hour
40
40
Productivity
0.31
0.72
]Flight Time [hour
5
5
]Block Time [hour
8.7
6.3
بدیــن ترتیــب ،ســناریوی بهینــه تصمیمگیــری بـهازای فرضیــات ارائــه شــده
در ایــن بخــش ،شــاخه باالیــی درخــت تصمیمگیــری ارائــه شــده در شــکل5.1
میباشــد .همانطــور کــه در ایــن شــکل قابــل مشــاهده اســت ،بــا توجــه بــه ایــن
فرضیــات ،هیئــت تجــاری موردنظــر اســتفاده از پــرواز  1st classرا بــر اســتفاده
از هواپیمــای جــت تجــاری ترجیــح خواهنــد داد.

صنایع       تئوری تصمیمگیری
نشریه علمی -تخصصی
•

قابــل توجــه اســت کــه ایــن نــوع نــگاه بــه ایــن مســاله تصمیمگیــری،
اینطــور تداعــی میکنــد کــه هــر تعــداد هیئــت تجــاری کــه مــدل ذهنــی
و رفتــاری ایشــان مطابــق تابــع مطلوبیــت ارائــه شــده باشــد و در ایــن
موقعیــت تصمیمگیــری بــا فرضیــات ارائــه شــده قــرار گیرنــد ،بــا توجــه
بــه مطلوبیــت بیشــتر اســتفاده از پــرواز  ،1st classایــن نــوع ســفر را بــر
اســتفاده از هواپیمــای جــت تجــاری ترجیــح خواهنــد داد .ایــن در حالــی
اســت کــه مســاله در واقعیــت شــکل پیچید هتــری بهخــود میگیــرد.
در واقــع ،بیشــتر بــودن مطلوبیــت یــک انتخــاب نســبت بــه انتخــاب
دیگــر در یــک درخــت تصمیمگیــری نمیتوانــد بهصــورت مطلــق
منجــر بــه انتخــاب گزینــه بــا مطلوبیــت بیشــتر بــرای همــه مســافرانی
باشــد کــه (بــا تابــع مطلوبیــت یکســان) در ایــن موقعیــت تصمیمگیــری
قــرار میگیرنــد.
براســاس مــدل لوجیــت و بــا فــرض اینکــه تعــداد کل تقاضــا
بــرای ســفر مقــدار ثابتــی دارد (بــرای مثــال  1000هیئــت تجــاری)،
میــزان اختــاف مطلوبیــت دو گزینــه پی ـشرو بــرای انتخــاب نــوع ســفر
مشــخصکننده تعــداد هیئــت تجــاریای خواهــد بــود کــه هرکــدام از
گزینههــا را بــرای ســفر خــود انتخــاب خواهنــد کــرد.
 .4،2تحلیل تصمیمگیری مسافران برپایه مدل لوجیت
بــا فــرض در نظــر گرفتــن جامع ـهای از تصمیمگیــران ،تعــداد کســانی
کــه گزینــه بــا مطلوبیــت باالتــر را بــر ســایر گزینههــا ترجیــح میدهنــد،
وابســته بــه میــزان اختــاف مطلوبیــت مربــوط بــه هــر گزینــه خواهــد
بــود .نســبت تعــداد مســافرانی کــه هریــک از دو گزینــه را انتخــاب
خواهنــد کــرد ،از رابطــه  1پیــروی میکنــد.
بدیــن تریــب و در مــورد درخــت تصمیمگیــری ارائــه شــده در شــکل
 ، 5.1میــزان ســهم بــازار هریــک از دو انتخــاب پی ـشرو در جــدول 2-4
آورده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود و برخــاف مــدل
پیشــین و اگرچــه مطلوبیــت اســتفاده از پــرواز  1st classبــرای هیئــت
تجــاری باالتــر از گزینــه چارتــری جــت تجــاری اســت ،ولــی تنهــا 55
درصــد از هیئتهــای تجــاریای کــه در ایــن موقعیــت تصمیمگیــری
قــرار میگیرنــد ،گزینــه پــرواز  1st classرا انتخــاب خواهنــد نمــود و
جدول 2-4تحلیل تصمیمگیری مسافران براساس مدل لوجیت
Bizjet Charter
45

1st Class
55

]Market Share [%

 45درصــد دیگــر همچنــان از مزایــای اســتفاده از پــرواز چارتــری جــت
تجــاری بهــره خواهنــد بــرد.
براســاس تحلیــل ارائــه شــده در ایــن بخــش از پــروژه و بــا توجــه بــه
رقابتــی کــه میــان ارائهدهنــدگان خدمــات پــرواز مســافربری 1st class
و ارائهدهنــدگان خدمــات پــرواز چارتــری جــت تجــاری وجــود دارد و در
ســا لهای آینــده نیــز افزایــش خواهــد داشــت ،تحلیــل تصمیمگیــری
ایــن دو بازیگــر معرفــی شــده در فضــای رقابتــی معرفــی شــده از اهمیــت
بســزایی برخــوردار میباشــد.
 .5تحلیل تصمیمگیری شرکتهای ارائهدهنده خدمات
در ایــن بخــش اســتراتژ یهای بازیگرانــی کــه در بخشهــای .15
و  .25معرفــی شــدهاند مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا اســتفاده از
تحلیــل جــدول بــازی نقطــهی تعــادل آ نهــا مشــخص میگــردد.
 .5،1استراتژیهای 1st class Commercial
تغییــر قیمــت بلیــت اســتراتژی اســت کــه بازیگــر ارائهدهنــده خدمــات
پــروازی  1st classمیتوانــد در برابــر اســتراتژ یهای جــت تجــاری
اتخــاذ کنــد .قیمــت بلیــت مقــداری پیوســته اســت ،بــه منظــور امکا نپذیــر

ســاختن مد لســازی تصمیــم مشــتریان و تخمیــن تقاضــای آ نهــا توســط
درخــت تصمیــم ســه مقــدار گسســته بــرای قیمــت بلیــت منظور شد هاســت.

شکل 5.1درخت تصمیمگیری انتخاب هیئت تجاری برای نوع سفر؛ سناریوی 1

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه منظــور مســتقل ســاختن تحلیــل ایــن
اســتراتژی از طــول مســیر و نیــز قابــل مقایســه بــودن بــا هزینــهی
پرداختــی مســافر در اســتفاده از جــت تجــاری از قیمــت بلیــت بــر ســاعت
بــرای  8نفــر مســافر اســتفاده شدهاســت.
جدول 1-5قیمتهای بلیت بهازای هر ساعت برای  8نفر مسافر
1

قیمت بلیط (دالر)
2

1700

3

2000

 .5،2استراتژیهای جت تجاری
هزینــهی اولیــه و هزینههــای عملیاتــی بــرای شــرکتهای چارتــر
بســیار حائــز اهمیــت اســت ،چــرا کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا بــرآورده
کــردن حاشــیه ســود مــورد انتظــار دارد .در نتیجــه اســتراتژیهای جــت
تجــاری بــر حســب هزین ـهی اولیــه و هزینههــای عملیاتــی کــه مجموعــا
در پارامتــر  DOCقــرار میگیرنــد و قیمــت بلیــت کــه عاملــی تاثیرگــذار
بــر تقاضــا بــوده و نیــز درآمــد شــرکت را تعییــن میکنــد اســتوار اســت.
بــا توجــه بــه گزینههــای پیــش رو بــرای طراحــی هواپیمــا کــه بــر
 DOCتاثیرگــذار هســتند ســه اســتراتژی بــرای جــت تجــاری مــد نظــر
قــرار گرفتــه کــه درواقــع وابســته بــه تکنولــوژی مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه در هواپیمــا میباشــد.
 .5،3سناریوهای طراحی یک هواپیمای جت تجاری
 DOCیــک جــت تجــاری نمونــه کــه در دســت طراحــی اســت
بــه عنــوان هزینــهی پایــه مــد نظــر قــرار گرفتــه و تاثیــر اعمــال دو
ســناریوی طراحــی کــه یکــی مربــوط بــه افــزودن  Wingletو
دیگــری قابلیــت پــرواز در یــک آرایــش پــروازی اســت بــر میــزان
 DOCمــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه در
ایــن بررســی عمــر عملیاتــی هواپیمــا  15ســال و تعــداد ســاعات پــروازی
آن در ســال  1000ســاعت فــرض شدهاســت .در جــدول  2 5هزینــهی
مالکیــت از تقســیم قیمــت اولیــه هواپیمــا بــر کل تعــداد ســاعات پــروازی
هواپیمــا در دور هی عملیاتــی آن بــه دســت میآیــد .هزینههــای متغیــر
بــا توجــه بــه هزین ـهی ســوخت ،بیمــه ،تعمیــر و نگهــداری و بــا اســتفاده
از روش راســکام محاســبه شــده اســت و  DOCنیــز مجمــوع ایــن
دو هزینــه میباشــد .هزینــه اجــاره  /چارتــر یــک جــت تجــاری نیــز
بهصــورت تابعــی از هزینههــای مســتقیم عملیاتــی ( )DOCآن و بــا
درنظــر گرفتــن یــک حاشــیه ســود درنظــر گرفتــه شــده اســت.
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جدول 2-5هزینههای هواپیما برای استراتژیهای مختلف طراحی
اجاره

هزینههای ساعتی (دالر)

مالکیت

3000

DOC
2283

متغیر

1350

933

2700

2256

1302

953

افزودن
Winglet

2400

2141

1208

933

قابلیت پرواز
آرایشیافته

هواپیمای پایه

 .5،4تشکیل جدول بازی و تحلیل نقاط تعادل
بدیــن ترتیــب ،جــدول بــازی بــرای دو بازیگــر ارائهدهنــده خدمــات مســافرتی )1
جــت چارتــری و  )2پــرواز  1st classبــه صــورت جــدول 3 5تشــکیل میشــود.
توزیــع تقاضــا بیــن شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــت در ایــن جــدول ،بــا اســتفاده
از مــدل لوجیــت انجــام گرفتــه اســت .همانطــور کــه از جــدول 3 5مشــخص

حیــن و بعــد از پــرواز خــود قــرار دارنــد ،مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .نــوع نــگاه
در مدلســازی مــدل ذهنــی و رفتــاری ایــن دســته از مســافران برگرفتــه از ســه
دســته پارامتــر اساســی )1 :زمــان ســفر )2 ،هزینــه ســفر و  )3کیفیــت ســفر بــوده
اســت .یــک مــدل تابــع مطلوبیــت بــا بهرهگیــری از مفهــوم هزینــه تعمیمیافتــه
توســعه داده شــده اســت تــا بــرای تحلیــل تصمیمگیــری ایــن دســته از مســافران
در انتخــاب بیــن ایــن دو گونــه حمــل و نقــل مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .تابــع
توزیــع احتمــال مطلوبیــت ،بــا اســتفاده از نمونهبــرداری توابــع احتماالتــی پایــه
(مربــوط بــه زمــان و هزینــه ســفر) و بــا کمــک نرمافــزار تحلیــل ریســک ،Rt
بــرای هریــک از دو گونــه حمــل و نقــل توســعه داده شــدند.
بدیــن ترتیــب ،در ابتــدا بــا برخــورد کالســیک بــا درخــت تصمیمگیــری ،شــاخه
بهینــه کــه دارای مطلوبیــت مــورد انتظــار بیشــتری نســبت بــه شــاخه دیگــر بــود
(اســتفاده از  )1st classتعییــن گردیــد ،امــا بــا اســتفاده از مفاهیــم مــدل لوجیــت،
برخــورد احتماالتــی مســافران در برخــورد بــا ایــن مســاله تصمیمگیــری مــورد
توجــه قــرار گرفــت ،بهطــوری کــه مشــخص شــد بــا توجــه بــه فرضیــات صــورت
گرفتــه در ایــن مرحلــه 55 ،درصــد هیئتهــای تجــاری عالقهمنــد خواهنــد بــود
پــرواز  1st classرا انتخــاب نماینــد و  45درصــد دیگــر همچنــان تمایــل خواهنــد
داشــت تــا از ویژگیهــای و امکانــات چارتــری هواپیماهــای جــت تجــاری در ســفر

جدول 3-5جدول بازی برای توزیع تقاضا و میزان سود هر بازیگر به ازای استراتژیهای مختلف
]1st class Ticket Price [$/hour
1500
1700
2000
()496 ,504
()485 ,515
()470 ,530
()99182 ,80150
()194162 ,81821
()328773 ,84322
()517 ,483
()506 ,494
()491 ,509
()103384 ,270042
()202567 ,275913
()343459 ,284723
()532 ,467
()522 ,478
()506 ,494
()106528 ,401461
()208866 ,410460
()354492 ,423988

اســت ،نقطــه تعــادل بــازی اســتراتژی قیمــت  2300بــرای جــت تجــاری و قیمــت
 1500بــرای پــرواز مســافربری اســت کــه در ایــن اســتراتژی مطلوبیــت پــرواز بــا
جــت تجــاری باالتــر از پــرواز بــا هواپیمــای مســافربری نیــز میباشــد .همچنیــن
در صورتــی کــه کل تقاضــا  1000نفــر در نظــر گرفتــه شــود ،توزیــع تقاضــا بــه
ازای اســتراتژیهای مختلــف بــه صــورت خواهــد بــود .بــا مقایســه ایــن دو جدول
مشــاهده میشــود کــه در نقطــه تعــادل پایــدار ارائــه شــده ،اگرچــه تعــداد مســافر
چارتــر جــت تجــاری نســبت بــه نقــاط کنــاری آن کمتر اســت ،امــا افزایــش قیمت
بلیــط جــت تجــاری (ســتونی) منجــر بــه افزایــش ســود جــت تجاری شــده اســت.
از ســوی دیگــر بــا مقایســه نقطــه تعــادل پایــدار بــا ســایر نقــاط همســطر خــود،
مشــاهده میشــود کــه افزایــش قیمــت پــرواز  1st classموجــب شــده اســت تــا
مســافر بیشــتری بــه پــرواز چارتــری روی بیاورنــد کــه ایــن باعــث افزایــش ســود
شــرکت ارائهدهنــده خدمــات چارتــری شــده اســت.
 .6جمعبندی و نتیجهگیری
در ایــن مقالــه ایــده ایجــاد یــک بــازار جدیددبــرای جتهــای تجــاری بــا
هــدف کاهــش اثــرات رکــود ســالهای بعــد از شکســت اقتصــادی ســال 2008
میــادی بــر بــازار فــروش ایــن دســته از هواپیماهــا ارائــه شــد .ایــن ایــده بــر پایــه
ایجــاد ویژگیهایــی در طراحــی ،قیمتگــذاری و ایجــاد شــرایط مالــی مناســب
در هواپیماهــای جــت تجــاری بــا هــدف ایجــاد رقابــت بــا بخــش 1st class
هواپیماهــای مســافربری شــکل گرفتــه اســت.
در همیــن راســتا ،پارامترهــای موثــر بــر تصمیمگیــری آن دســته از هیئتهــای
تجــاری کــه در موقعیــت تصمیمگیــری اســتفاده از امــکان پــرواز از طریــق بخــش
 1st classهواپیماهــای مســافربری یــا اجــاره (چارتــر) یــک جــت تجــاری
خصوصــی و بهرهمنــدی از امکانــات ویــژه ایــن دســته از هواپیماهــا در قبــل،
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()Demand
()Profit
2300
2700

Bizjet Charter
Ticket Price
[]hour/$

3000

تجــاری خــورد بهرهمنــد گردنــد.
بــا تشــکیل جــدول بــازی میــان دو بازیگــر اصلــی  )1شــرکتهای ارائهدهنــده
خدمــات ســفرهای  1st classو  )2چارتــری هواپیماهــای جــت تجــاری ،تحلیــل
نقــاط تعــادل جــدول بــازی میــان شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــت نشــان
میدهــد کــه اســتفاده از یــک جــت تجــاری جدیــد بــا امکانــات پایــه ،بهتریــن
اســتراتژی بــرای رســیدن بــه بیشــترین میــزان ســود بــرای شــرکت ارائهدهنــده
خدمــات چارتــری خواهــد بــود کــه در نهایــت منجــر بــه فــروش تعــداد بیشــتری
جــت تجــاری در بــازار و کاهــش اثــرات رکــود اقتصــادی بــر بــازار ایــن دســته از
هواپیماهــا میگــردد.
منابع و مراجع
[ ]1ســید محمــد سیدحســینی؛ برنامهریــزی مهندســی حمــل و نقــل و جابجایــی
مــواد ،انتشــارات دانشــگاه علــم و صنعــت.1380 ،
[2] Business Jet Aircraft Industry: Structure and Factors
Affecting Competetivieness, Unites States International Trade
Commission, 2012.
[3] Private Jet Charter Trend, Private Fly, 2016.
[4] Shaping the Future of Luxury Travel, AMADEUS, 2015.
[5] The Real World of Business Aviation, Harris Interactive.
INC, 2009.
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چکیده
از دیربــاز تــا کنــون ،تصمیمگیــری یکــی از مهمتریــن ارکان زندگــی بشــر در تمامــی ابعــاد بودهاســت .در
نوشــتار پیشرو ســعی شــده بــه یکــی از مصادیــق تصمیمگیــری در زندگــی بشــر پرداختهشــود .در این راســتا؛
مســألهی مهــم کنکــور سراســری در نظــر گرفتهشــده و تــاش صــورت گرفتهاســت تــا آلترناتیوهــای جایگزینی
بــه جــای حالــت فعلــی آزمــون کنکــور معرفــی شــود.به ایــن منظــور ،معیارهــای متفاوتــی درتعریفشــد ه و بــه
هریــک وزنهایــی نیــز تخصیــص دادهشدهاســت ،ســپس بــا ســتفاده از ایــن وزنهــا و بــا توجــه بــه امتیــازی
کــه هریــک از آلترناتیوهــا کســب کردهانــد ،بهتریــن جایگزیــن کنکــور سراســری پیشــنهاد شدهاســت.

مقدمه
یکــی از مهمتریــن بخشهــای زندگــی بشــر تصمیمگیــری اســت .ماهیــت
زندگــی فــردی و اجتماعــی تمامــی افــراد بــر اســاس تصمیمهــای آنــان
شــکل میگیــرد .هــر روز صبــح از زمانــی کــه از خــواب برمیخیزیــم ،تــا
هنگامــی کــه بــه خــواب میرویــم؛ لحظهبهلحظــه درگیــر تصمیمگیــری
بیــن چندیــدن گزینــه هســتیم .مهــارت انتخــاب بیــن چنــد چیــز و مهــارت
تصمیمگیــری ،اگــر مهمتریــن رکــن زندگــی مــا نباشــند قطعــا یکــی از
مهمتریــن ارکان آن هســتند.
درس تئــوری تصمیمگیــری بــه ارائــهی روشهائــی جهــت مطالعــهی فرآینــد
تصمیمگیــری و مطالعــهی ســاختار آن میپــردازد .هــدف اصلــی در ایــن درس
ارائــهی شــیوههائی جهــت بررســی و تحلیــل تصمیمــات گرفتــه شــده در
شــرائط و موقعیتهــای مختلــف و توســط افــراد مختلــف بودهاســت.
عنــوان پــروژهی درس تئــوری تصمیمگیــری عبــارت اســت« :بررســی
مشــکالت ایجــاد شــده پیرامــون کنکــور سراســری و بررســی تعــدادی از
راهحلهــای جایگزیــن آن» .همانطــور کــه از عنــوان برمیآیــد ،هــدف

از انجــام ایــن پــروژه در درجــهی اول آشــنائی بــا یــک مســاله واقعــی (کنکــور
سراســری) و بررســی تعــدادی از راهحلهــای موجــود بــرای آن اســت .ســعی
شدهاســت در رونــد حــل پــروژه تــا حــد ممکــن ،عــاوه بــر درخواســتهای
آموزشــی مطــرح بــرای پــروژه بــه عالئــق اعضــای تیــم پــروژه و مســائل
دنیــای واقعــی توجــه کنیــم .از طرفــی در بعضــی مواقــع ســعی کردهایــم از
بعضــی تقریبهــای بیمــورد ،شــرائط حاشــیهای ،مســائل کماهمیــت و...
جهــت تســهیل فرآینــد پــروژه صرفنظــر کنیــم .در تمامــی مــوارد ایــن مــوارد
کامــا توضیــح دادهشــدهاند .همچنیــن ســعی شدهاســت،
بهجــز شــرح مســاله ،کــه تــا حــد باالئــی منطبــق بــر دنیــای واقعــی اســت،
در مــورد معیارهــا ،آلترناتیوهــا ،فرضیــات و اهــداف تمامــی مطالــب نظــر
اعضــای تیــم پــروژه اســت .ســعی شدهاســت تمامــی ایــن معیارهــا تاحــد
ممکــن واقعــی بــوده و بــر دســتآوردهای کلــی مــورد انتظــار از پــروژه منطیــق
باشــند .ایــن انطبــاق بــا اســتفاده از بررســیهای مکــرر قوانیــن موجــود و
اطالعیههــای ســازمانهای زیربــط و همچنیــن جســتجو در منابــع آنالیــن
تامیــن اعتبــار شدهاســت.
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در نهایــت بــا بررســی عناویــن پــروژه و بــا توجــه بــه معیارهــای بــاال ،ســعی
در کمــی کــردن مقایســههای انجامگرفتــه کردیــم ،در نهایــت بــا توجــه بــه
معیارهــای موجــود ,گزینــه برگــزاری آزمــون مختــص هــر دانشــگاه بــه عنــوان
بهتریــن آلترناتیــو موجــود بــرای حــل مســالهی عنوانشــده انتخــاب شــد.
رونــد تعریــف مســاله ،بررســی اجــزای مختلــف آن و ارائــه راهحــل در ادامــه
ارائــه میگردنــد.
.1مشکالت
 1. 1فشار روحی داوطلب
در جامعــه مــا  ،همــه سرنوشــت یــک جــوان بــه کنکــور ورودی دانشــگاه
گــره خــورده اســت و بــا توجــه بــه محــدود بــودن ظرفیــت دانشــگاه هــا ،ایــن
موضــوع از نظــر روحــی  ،ضربــه هــای جبرانناپذیــری بــر جوانــان وارد مــی
کنــد .ایــن اشــتباه بزرگــی اســت کــه همــه سرنوشــت جــوان را بــا امتحانــی
کــه معلــوم نیســت تــا چــه حــد در ارزیابــی توانایــی علمــی و ذهنــی جــوان
موفــق اســت گــره بزنیــم  .بــه هــر حــال مــا ایــن امــکان را نداریــم کــه بــرای
همــه داوطلبــان ورود بــه دانشــگاه هــای معتبــر را میســر کنیــم و بخــش
اعظــم داوطلبــان  ،معمــوال از ورود بــه دانشــگاه بــاز مــی ماننــد و موکــول
کــردن همــه آینــده جــوان بــه قبولــی در کنکــور  ،قطعــا بــرای انبــوه پشــت
کنکــوری هــا ســبب شکســت هــای بــزرگ روحــی مــی شــود کــه تبعــات
فــردی و اجتماعــی بــدی را در پــی خواهــد داشــت.
یکــی از بــزرگ تریــن مشــکالت داوطلبــان کنکــور  ،انتظــارات خانــواده و
اطرافیــان آنهــا بــرای قبولــی ایشــان اســت .هــر چــه ســطح انتظــار خانــواده
هــا از داوطلــب کنکــور باالتــر باشــد و ایــن انتظــار را شــدیدتر بــروز دهنــد
 ،فشــار بیشــتری بــر فــرد وارد مــی آیــد کــه ایــن فشــار روحــی در جلســه
کنکــور  ،مــی توانــد تاثیــر نامطلوبــی بــر توانایــی پاســخگویی او بــه پرسـشها
داشــته باشــد؛ امــا تاثیــر ایــن فشــارها در زمــان اعــام نتایــج  ،بــه اوج خــود
مــی رســد .اگــر مــا شــاهدیم کــه داوطلبــی پــس از ناکامــی  ،حتــی تــا مرحلــه
خودکشــی هــم پیــش مــی رود ،یکــی از عمــده تریــن دالیلــش  ،همیــن
فشارهاســت.
تــرس از ناکامــی در کنکــور بهطــور حتــم ،از دالیــل اضطــراب و فشــار روانــی
اســت کــه بــه دانشآمــوزان در چنــد روز پیــش از کنکــور تحمیــل میشــود
و ســامت آنــان را بهشــدت تهدیــد میکنــد.
پــدر و مــادری کــه رشــته امتحانــی فرزندشــان را در کنکــور سراســری انتخــاب
میکننــد و حتــی بــه توانمنــدی و از همــه مهمتــر عالقــه فرزندشــان  ،توجهــی
نکــرده چگونــه و بــا چــه راهــکاری توقــع دارنــد کــه او همــان شــود کــه
میخواهنــد؟ چــرا کــه انگیــزه ،عالقــه پشــتکار ،همــواره رمــز زندگــی مــردان
و زنــان بزرگــی بــوده اســت کــه کارهــای بزرگــی کردهانــد.
کــم نبودهانــد دانشــجویانی کــه بهدلیــل عالقهمنــد نبــودن بــه رشــته
تحصیلــی خــود ،در میانــه راه ،تحصیــل را کنــار گذاشــتهاند کــه ایــن مســئله
هدررفتــن ســرمایه انســانی و یــک عمــر تــاش شــما بــرای تعلیــم و پــرورش
میباشــد .اســتعداد و عالقــه هــر دانشآمــوز بــا دیگــری متفــاوت اســت و
دانشآمــوزی میتوانــد از ســامت روان کامــل برخــوردار باشــد کــه بــه
عالیــق و اســتعدادهایش توجــه شــود و ســپس آنهــا را در جهــت مناســب
ســوق داد.
کنکــور و مســائل حاشــیهای آن ،همیشــه از آن دســت مســائلی اســت کــه انگار
بــا نگرانــی پیونــد خــورده اســت؛ معضــل کنکــور در جامعــه تــا حــدی ریشــه
دوانــده کــه تبلیغــات منفــی آن عــاوه بــر افــراد وخانــواده هــای آنــان ،ســطوح
گســترده ای از جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و اســترس هــای ناشــی
از آن ،مســتقیم بــه محیــط هــای خانــواده منتقــل مــی شــود و روابــط افــراد
را متأثــر مــی کنــد.
یکــی از راهکارهــای موجــود دررابطــه بــا ایــن موضــوع بــا توجــه بــه نظــر
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دکتــر مرتضایــی  ،جامعــه شــناس بــه ایــن شــکل میباشــد کــه ایــن وظیفــه
جامعــه اســت کــه راههایــی بجــز پذیرفتــه شــدن در کنکــور را در برابــر جوانــان
قــرار دهــد تــا انبــوه جوانانــی کــه در کنکــور پذیرفتــه نمــی شــوند ،راههــای
دیگــری را بــرای آزمــودن تــوان و اســتعداد خویــش  ،پیــش رو داشــته باشــند.
او مــی گویــد :در حــال حاضــر متاســفانه همــه راههــا بــه دانشــگاه ختــم مــی
شــود .جــوان اگــر احســاس کنــد در بــن بســت گرفتــار شــده  ،ممکــن اســت
از روی بــی تجربگــی دســت بــه کارهایــی بزنــد کــه هــم خــود و خانــواده اش
را بــه دردســر بینــدازد و هــم بــرای اجتمــاع ناخوشــایند باشــد .مــا مدتهاســت
پیشــنهاد راه انــدازی دوره هــای تخصصــی و عملــی تخصصهــای مختلــف و
متنــوع را مطــرح کــرده ایــم .دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی  ،نمونــه ای از
ایــن پیشــنهاد اســت  .ایــن دانشــگاه بایــد آنچنــان گســترش یابــد کــه هــر
داوطلبــی بــا هــر گرایــش و اســتعدادی  ،جــای خــود را در آن پیــدا کنــد و
بتوانــد صرفــا بــا اثبــات اســتعداد و عالقــه خــود ،بــدون برگــزاری کنکــور بــه
مفهومــی کــه اکنــون وجــود دارد وارد آن شــود و آینــده خــود را بــا گذرانــدن
دوره هــای کوتــاه مــدت تخصصــی و دریافــت دانشــنامه کاربــردی بســازد و
دولــت هــم ابــزار مناســب را بــرای ایجــاد کارگاه در اختیــار فــارغ التحصیــان
ایــن دوره هــا قــرار دهــد.
 1. 2هزینه باالی امنیت برگزاری
 1. 2. 1چگونگی طراحی سواالت کنکور
برخــاف آنچــه بســیاری تصــور مــی کننــد کنکــور سراســری طــراح خاصــی
نــدارد کــه مدتهــا در قرنطینــه بمانــد و تحــت مــوارد امنیتــی باشــد .ســواالت
کنکــور در طــول ســالیان مختلــف در اســتانهای مختلــف توســط اســاتید و
دبیــران آمــوزش و پــرورش کــه مــورد تاییــد ســازمان ســنجش هســتند و
متعهــد شــده انــد بــه هیــچ وجــه اعــام نکننــد کــه ســوال بــرای ســازمان
ســنجش طــرح مــی کننــد و یــا در کالســهای کنکــور مشــارکت داشــته باشــند،
طــرح مــی شــود .ســواالت در بانکــی در یــک رایانــه بــا مراقبتهــای شــدید
امنیتــی نگهــداری مــی شــوند .در زمــان برگــزاری کنکــور چندیــن دســته
ســوال از بانــک اســتخراج مــی شــود و پــس از تطبیــق بــا کتــب درســی
ســال جــاری در اختیــار کمیتــه ای در ســازمان ســنجش قــرار مــی گیــرد.
بــرای برقــراری امنیــت و افزایــش ضریــب امنیــت چندیــن بســته از هــر درس
ســوال تهیــه مــی شــود کــه بــه صــورت رنــدم و تصادفــی بســته ای انتخــاب
مــی شــود.
 1. 2. 2چاپ سواالت کنکور
محــل چاپخانــه کــه بــرای چــاپ ســئواالت کنکــور در نظــر گرفتــه شــده
اســت بــه صــورت مجتمعــی از چنــد بلــوک اســت .زیرزمیــن مربــع شــکلی کــه
حــدود  1600مترمربــع مســاحت دارد مــکان قــرار گیــری چاپخانــه و قرنطیــه
اســت .دســتگاههای چــاپ ویــژه ای کــه بــه هیــچ عنــوان از فواصــل مختلــف
توســط وســایل الکتریکــی قابــل دسترســی نیســتند در ایــن محــل قــرار داده
شــده انــد.
محــل چاپخانــه و دســتگاههای چــاپ در محــل قرنطینــه توســط  20تــا 26
دوربیــن بــه طــور کامــل حفاظــت مــی شــوند ضمــن اینکــه چندیــن الیــه
نیروهــای امنیتــی در محیــط اطــراف چاپخانــه امنیــت را تامیــن مــی کننــد.
موبایــل نیــز در ایــن اطــراف شناســایی و تخلیــه باتــری مــی شــوند .افــرادی
کــه در ایــن چاپخانــه فعالیــت مــی کننــد بیــش از یــک مــاه تــا پایــان
برگــزاری کنکــور بــدون هیــچ ارتباطــی بــا محیــط بیــرون در قرنطینــه باقــی
خواهنــد مانــد.
بســته هــای ســئواالت کــه پــس از چــاپ در الیــه هــای مختلــف پلمــپ شــده
انــد از بــرزخ بــا رعایــت تمامــی نــکات امنیتــی وارد کانتیتــر مــی شــوند .بــرای
انتقــال ســئوال از ماشــینهای حامــل کانتینــر مســقف اســتفاده مــی شــود .ایــن
کانتینرهــا مســقف بــوده و هیــچ دریچــه ای بــه بیــرون ندارنــد .اگــر مــوردی
یافتــه شــود کــه روزنــه ای از کانتینــر بــه بیــرون وجــود دارد آن ماشــین
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پذیــرش نمــی شــود.
همچنیــن بــرای حفاظــت از ایــن کانتینرهــا از نیروهــای یــگان ویــژه نیــروی
انتظامــی اســتفاده مــی شــود .در واقــع پــس از اینکــه ســواالت وارد کانتینــر
شــد ،کانتینــر پلمــپ مــی شــود و نیروهــای یــگان ویــژه در کنــار راننــده تــا
مقصــد مــی نشــیند بــرای داشــتن فضــای مانــور در صــورت بــروز هرگونــه
حادثــه اجــازه داده نمــی شــود شــخص دیگــری ســوار ایــن اتومبیــل شــود.
کانتینرهــای حمــل ســئواالت کنکــور توســط خودروهــای مناســب و از نظــر
فنــی کامــ ً
ا ســالم اســکورت مــی شــوند .در ایــن اتومبیــل نیــز نیروهــای
یــگان ویــژه و یــک نماینــده آمــوزش دیــده ســازمان قــرار دارنــد .کانتینرهــا
بــه فاصلــه زمانــی مشــخصی ســواالت را بارگیــری کــرده و حرکــت مــی کننــد.
بــر اســاس هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا معاونــت هــای مرتبــط نیــروی
انتظامــی ایــن مســئله بــه صــورت شــفاف اعــام شــده اســت کــه هــر گونــه
همــکاری بــا یــگان هــای ویــژه همــراه کانتینــر صــورت گیــرد تــا ســواالت
بــدون مشــکل بــه اســتان مــورد نظــر حمــل شــود .البتــه اگــر هرگونه مشــکلی
بــرای ماشــین حامــل ســواالت پیــش آیــد بــه هیــچ عنــوان یــگان ویــژه اجــازه
بــاز کــردن پلمــپ را نخواهنــد داد و بایــد بــا شــماره تلفنهایــی کــه بــه آنهــا
داده شــده تمــاس بگیرنــد و مراتــب را اطــاع دهنــد تــا مشــکل رفــع شــود.
زمــان الزم بــرای هرگونــه مشــکالت احتمالــی دیــده شــده تــا در زمــان
مناســب ســواالت بــه مقصــد برســد .تحویــل گیرنــده هــای ســئواالت در هــر
اســتان توجیــه شــده انــد و در همــان اســتان حضــور دارنــد .بــه محــض تخلیــه
بــار در اســتانها ســواالت بــه ســمت مخــزن بــرده مــی شــوند.
ســئواالت کنکــور در برخــی اســتانها توســط هواپیمــا فرســتاده مــی شــود
امــا در ســایر مناطــق بــه صــورت زمینــی ارســال مــی شــود .بســته هــای
ســئواالتی کــه بایــد بــه فــرودگاه برونــد نیــز بــه همیــن منــوال در کانتینــر
پلمــپ مــی شــوند تــا در فــرودگاه تحویــل شــوند .بــا همــکاری خوبــی کــه بــا
حراســت فــرودگاه بــه عمــل آمــده اســت ایــن بســته هــا بــه هیــچ عنــوان در
فــرودگاه بــاز نمــی شــوند و تنهــا وزن شــده و هزینــه آن محاســبه مــی شــود
 1. 2. 3تحویل سواالت در استانها
وی در مــورد تحویــل ســواالت در اســتانها نیــز گفــت :در این اســتانها ســربازان
یــگان ویــژه بــه محــض اینکــه ســواالت را تحویــل نماینــدگان مــورد نظــر
دادنــد و ســواالت بــا حفاظــت کامــل وارد مخــزن شــد ،ماموریــت خــود را تمــام
یافتــه مــی بیننــد .البتــه ســربازانی کــه برخــی اســتانها اعــزام مــی شــوند بایــد
تــا پایــان آزمــون منتظــر بماننــد تــا پاســخنامه هــا را پــس از پلمــپ شــدن
بــه همیــن منــوال بــه قرنطینــه خدمــات ماشــینی در تهــران تحویــل دهنــد.
نحوه بازگشت پاسخنامه ها به قرنطینه سازمان سنجش
ایــن مقــام مســئول در مــورد امنیــت پاســخنامه داوطلبــان نیــز ادامــه داد:
پاســخنامه هــا پــس از برگــزاری کنکــور تحویــل گرفتــه شــده و بــه صــورت
بســته هــای پلمــپ شــده بــه قرنطینــه بازگردانــده مــی شــوند .بــه جــز چنــد
اســتان ســایر پاســخنامه هــا در اســتانهای مختلــف بــا هواپیمــا بــه تهــران
بازگردانــده مــی شــود .پاســخنامه هــا در بســته هــای پلمــپ شــده بــه قرنطینــه
بازگردانــده مــی شــوند و پــس از برگــزاری کنکــور بــه مســئوالن اجرایــی
تحویــل مــی شــوند.
در تمامــی مراحلــی کــه ذکــر شــد ،عــاوه بــر کنترلهــای ذکــر شــده ،مراقبتهــا
و کنترلهــای نامحســوس نیــز صــورت مــی گیــرد تــا امنیــت هــر چــه بیشــتر
آزمــون فراهــم شــود.
درنهایــت بایــد توجــه داشــت دانشآمــوزی کــه ســالهای زیــادی را تــاش
کــرده اســت تــا نتیجــه عملکــردش را پــس از کنکــور سراســری ببینــد ،فقــط
و فقــط و تنهــا خواســتهاش از مســئوالن اجرایــی کنکــور سراســری ،برگــزاری
یــک آزمــون کامــا ســالم اســت چــرا کــه اطمینــان داوطلبــان کنکــور از
برگــزاری آزمــون ســالم و حمایتهــای خانــواده ،قطعــ ًا میتوانــد از فشــار
روانــی و اضطــراب آنــان بکاهــد.

 1. 3ارزیابی نامناسب علمی
مســاله مهمــی کــه در برگــزاری کنکــور سراســری بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد ایــن اســت کــه بــرای ارزیابــی داوطلبــان کنکوربایــد ایــن مووضــع
کــه چقــدر مفاهیــم درس هــا بــرای داوطلــب جــا افتــاده اســت مــورد ارزیابــی
قرارگیــرد  ،در ســالهای اخیــر بســیاری فنــون تســت زنــی در اموزشــگاههای
کنکــور ندریــس میشــوند کــه بعضــا بــا اطــاع کمــی از مفاهیــم درســی
میتــوان بــه پاســخ ســواالت چهارگزینــه ای رســید ایــن موضــوع متاســفانه
مشــکلی اســت کــه در طــرح ســوال چهارگزینــه ای بــرای کنکــور سراســری
وجــود دارد .همچنیــن ایــن موضــوع وجــود دارد کــه ســواالتی کــه در ازمــون
مطــرح میشــود لزومــا بــرای همــه شــرایط برابــر ارزیابــی را ایجــاد نمیکنــد
کــه الزم بــه ذکــر اســت ایــن موضــوع تــا حــدی غیرقابــل اجتنــاب میباشــد.
 1. 4عدم یکسانی شرایط فیزیکی آزمون برای همه
در برگــزاری کنکــور سراســری متاســفانه شــرایط فیزیکــی هــم بــرای همــه
یکســان نیســت اولیــن موضــوع میتوانــد ایــن باشــد کــه ممکــن اســت
داوطلبــی بــا تســلط بــاال در ان روز بخصــوص و سرنوشــت ســاز بیمــار باشــد و
شــرایط روحــی و فیزیکــی مناســبی بــرای دادن ازمــون نداشــته باشــد.همچنین
بســیاری از داوطلبــان از شــرایط نامناســبی مثــل گرمــی هــوا  ،نامناســب بــودن
صندلــی ،ســروصدا در ســالن،رعایت نکــردن ســکوت توســط مراقــب امتحــان
 ،نبــود صندلــی دســت چــپ بــرای داوطلبــان دســت چپی،نبــود ســرویس
بهداشــتی مناســب در نزدیکــی محــل برگــزاری آزمــون و  ...شــکایت دارنــد
ایــن کمبــود هــا اصــا قابــل چشــم پ.شــی نیســتند چــرا کــه درصورتــی کــه
داوطلــب شــرایط مســاعد فیزیکــی بــرای دادن ازمــون زا دارا نباشــد قطعــا
نتیجــه خوبــی نخواهــد گرفــت درصورتیکــه ممکــن اســت داوطلبــی بــا همــان
میــزان تســلط در شــرایط مســاعد نتیجــه قابــل توجهــی از ایــن ازمــون بگیــرد.
 .2بررسی آلترناتیوها
 2. 1ابقای کنکور بصورت فعلی (هماهنگ)
در حــال حاضــر کنکــور بــه صــورت یــک آزمــون چهارگزینــهای بــرای هــر
رشــته ،بــه صــورت هماهنــگ ،در سراســر کشــور ســاالنه برگــزار میگــردد.
ایــن آزمــون شــامل ســوالهایی از پایــهی دوم تــا چهــارم دبیرســتان میباشــد
کــه تقریبــا تمامــی درس هــا را پوشــش میدهــد .البتــه ناگفتــه نمانــد نمــرات
امتحاناتــی کــه بــه صــورت نهایــی ،سراســری و کشــوری برگــزار میشــوند
نیــز بــر روی نتایــج نهایــی تاثیــر خواهنــد گذاشــت بدیــن صــورت کــه طبــق
اطالعــات مربــوط بــه کنکــور  ،96ایــن تاثیــر بــرای امتحانــات دروس ســال
ســوم متوســطه بــه ميــزان حداكثــر  25درصــد بــه نســبت ســوابق تحصيلــي
موجــود داوطلــب و بــرای امتحانــات دروس پایــهی پیشدانشــگاهی حداکثــر 5
درصــد و بــه صــورت تأثيــر مثبــت در نمــرهكل نهايــي آنــان لحــاظ مــي شــود.
زمانبنــدی آزمــون کنکــور سراســری بهگونــهای اســت عــاوه بــر دانــش
علمــی شــخص ،مهارتهــای زمانبنــدی ،ســرعت عمــل و تمرکــز وی را
مــورد ســنجش قــرار میدهــد کــه شــاید در چنیــن شــرایطی ،مهــارت هــای
ســرعت عمــل شــخص در مقایســه بــا دانــش وی آنچنــان حائــز اهمیــت
نباشــد کــه عــدهی کثیــری از دانشــجویان بــه دلیــل کمبــود وقــت (بــا وجــود
داشــتن علــم کافــی) از گرفتــن نمــرات بــاال در ایــن آزمــون محــروم شــوند.
در نتیجــه میتــوان از زمــان کــم ایــن آزمــون ،بــه عنــوان امتیــازی منفــی
یــاد کــرد (بــه عنــوان مثــال بــا توجــه بــه ســایت مهرنیــوز ،در کنکــور ،95
تعــداد ســواالت  235و مــدت زمــان کل آزمــون  250دقیقــه بــود) .همچنیــن
اخیــرا طراحــان ســوال هــم بــرای پررنــگ کــردن ایــن موضــوع ،ســوالهایی
طوالنــی (کــه ممکــن اســت خیلــی از اطالعــات آن اضافــه و زائــد باشــد)
مطــرح کــرده تــا از لحــاظ روانــی دانشآمــوز را کــه بــا ســوالی طوالنــی
مواجــه شــده اســت ،تحــت تاثیــر قــرار دهنــد کــه عــدهی کثیــری ممکــن
اســت آن ســواالت را نخوانــده رد کننــد کــه در واقــع در ایــن حالــت در تلــهی
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طــراح قــرار گرفتهانــد!
از دیگــر ویژگیهــای کنکــور میتــوان بــه نحــوهی نگــهداری از ســواالت
کنکــور اشــاره کــرد .بدیــن گونــه کــه بــه گفتــهی ایســنا ،در هــر اســتان دو
مخــزن اصلــی بــرای نگــهداری ســواالت آزمــون وجــود دارد ،یکــی بــرای
ســواالت آزمــون صبــح و دیگــری بــرای بعدازظهــر کــه پــس از ارســال
ســواالت از تهــران بــه مخــزن و اســتقرار آن ،نماینــده ســازمان در مخــزن
مربــوط مســتقر شــده و تــا زمــان برگــزاری آزمــون ،امــکان خــروج از مخــزن
را نخواهــد داشــت( .قرنطینــه!) همچنیــن زمانــی کــه درهــای مخــزن بســته
میشــود و ســواالت در مخــزن اســتقرار یافتــه اســت ،هیــچ کــس اجــازه ورود
بــه داخــل مخــزن را نخواهــد داشــت .از دیگــر ویژگیهــای مخــازن ،ایــن
اســت کــه تمامــی آنهــا بایــد تنهــا یــک درب ورود و خــروج داشــته باشــد،
همچنیــن پنجرههــا بایــد بــه نحــوی مهــر و مــوم شــده کــه حتــی نــور آفتــاب
از آن عبــور نکنــد ،از ســوی دیگــر فضــای فیزیکــی مخــزن امــکان اســتقرار
تمامــی وســایل امتحانــی را داشــته باشــد .ســاعتی قبــل از شــروع آزمــون
رابطیــن بــا تدابیــر امنیتــی ســواالت را از مخــازن خــارج کــرده و پــس از تاییــد
مدیــر حــوزه امتحانــی ،در رابطــه بــا بســته بــودن بســتهبندیهای ســواالت،
آنهــا را بــاز کــرده و میــان داوطلبــان بــا اعــام بلندگــوی حــوزه توزیــع
خواهنــد کــرد .بنابرایــن اولیــن فــردی کــه در بیــرون از چاپخانــه ســواالت را
میبینــد ،داوطلــب اســت.
از پیامدهــای اســتفاده از آزمــون کنکــور بــه عنــوان آزمــون معیــار ســنجش
نهایــی دانشآمــوزان ،ایــن اســت کــه فشــار حاصــل از کــم بــودن زمــان (بــه
عــاوهی همــهی فشــارهای روحــی دیگــر کــه مفصــل بحــث خواهدشــد)
باعــث میشــود کــه بتوانــد مقــدار  40/100از معیــار آرامــش روحــی داوطلبیــن
را ارضــا کنــد (بهتریــن حالــت بــراوردن معیــار را  100و بدتریــن را صفــر در
نظــر گرفتهایــم) .همچنیــن همانطــور کــه بیــان شــد ،بــا توجــه بــه شــرایط
ســختگیرانه نگــهداری از ســواالت ،هزینههــای نگــهداری از آنــان و در واقــع
قرنطینــهی افــراد (در کنــار هزینههــای دیگــر) بــه حــدی اســت کــه نتوانیــم
بــه معیــار صرفهجویــی در هزینــه بیشــتر از  60/100اختصــاص دهیــم .بــرای
معیــار منطبــق بــر اســتاندارهای علمــی بــودن ،بــا اینکــه تمامــی مطالــب
دوره دوم متوســطه تــا پیــش دانشــگاهی مــورد ســوال قــرار میگیــرد امــا
تکنیکهــای طراحــی ســواالت طوالنــی بــرای ایجــاد اســترس مضاعــف بــه
دانشآمــوزان مــا را از ایــن معیــار دور میکنــد طــوری کــه امتیــاز 70/100
بــه آن میدهیــم.
بردار امتیاز تعریف شده (به کمک روش حسی):
آلترناتیو )40.60.70( : 1
 2. 2برگزاری یک آزمون به صورت تشریحی :
در آلترناتیــو دوم ،اینگونــه فــرض میکنیــم کــه بجــای آزمــون چهارگزینــهای
کنکــور ،آزمونــی تشــریحی از دانشآمــوزان گرفتــه شــود بدیــن ترتیــب کــه
همچنــان ماننــد کنکــور از مباحــث ســال دوم متوســطه تــا پیــش دانشــگاهی
ســوال طــرح شــود .همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه بیشــتر از  4ســاعت آزمــون
دادن ،بــرای دانشآمــوز طاقتفرســا خواهــد بــود و درواقــع دانشآمــوز رونــد
فرسایشــی طــی خواهــد کــرد ،بایــد در قالــب همیــن  4ســاعت آزمــون بــه
پایــان برســد در نتیجــه تعــداد ســوالها بایــد کاهــش پیــدا کنــد (مثــا در
حــد  20ســوال) .همچنیــن دیگــر خبــری از ســوالهای طوالنــی بــا اطالعــات
زائــد کــه صرفــا قصــد گیــج کــردن دانشآمــوز را دارنــد نیســت در عــوض،
کیفیــت ســوالها بایــد بــاال رود و بــه ســمت مفهومــی تــر شــدن (و طبعــا
خــارج شــدن از چهارچــوب فرمولهــای متعــدد و خــاص یــک نــوع ســوال)
پیــش رود.
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از نظــر هزینــه ،نــه تنهــا هزینههــای ســنگین نگــهداری باقــی اســت ،بلکــه
تصحیــح ایــن آزمــون فراینــدی ســخت خواهــد بــود چــرا کــه بحــث عدالــت
در تصحیــح در میــان اســت! بــرای حــدودا  900هــزار داوطلــب (طبــق آمــار
موجــود بــرای ثبــت نامیهــای کنکــور  )96تعــداد زیــادی مصحــح احتیــاج
اســت تــا در زمــان نســبتا کــم یــک ماهــه ،تمامــی برگههــا تصحیــح شــوند و
اینکــه مصححــان بایــد کامــا بــر مباحــث مــورد آزمــون تســلط داشــته باشــند
و هــر برگــه حداکثــر ســه بــار (ماننــد امتحانــات نهایــی کــه هماکنــون هــم
فراینــد تصحیحشــان بدیــن شــکل اســت) میتوانــد مــورد تصحیــح قــرار
بگیــرد کــه اینــکار هزینــهی بســیار ســنگینی دارد.
فشــار وارده بــر دانشآمــوز در حالــت مواجــه بــا  20ســوال نســبت بــه حالــت
 235ســوال بســیار کمتــر خواهــد بــود ،مخصوصــا اینکــه زمــان هر دو ،یکســان
خواهــد بــود .در ایــن حالــت دانشآمــوز فرصــت کافــی داشــته تــا بــرای هــر
ســوالی ،وقــت کافــی بگــذارد و از اطالعــات علمــی خــود بــه نســبت بیشــتری
در مقایســه بــا حالــت امتحــان چهارگزینــهای کــه کمبــود زمــان باعــث ایجــاد
اســترس میشــود ،اســتفاده کنــد .همچنیــن ایــن نتیجــهی حتمــی وجــود
دارد کــه در پاســخگویی بــه ســواالت ،شــانس دخالتــی نــدارد در صورتــی
کــه در حالــت آزمــون چهارگزینــهای شــانس در پاســخ دادن بــه ســواالت
دخیــل اســت .البتــه بیــان ایــن نکتــه هــم حائــز اهمیــت اســت کــه ارزیابــی
دانشآمــوز بعــد از  12ســال تحصیــل ،در  4ســاعت ممکــن اســت کمــی از
عدالــت بــه دور باشــد!
بــا توجــه بــه مقایســات انجــام شــده و هزینههــای بیــان شــده ،ایــن آلترناتیــو،
مقــدار  50/100از معیــار آرامــش روحــی داوطلبیــن را ارضــا میکنــد.
همچنیــن معیارهــای صرفهجویــی در هزینــه و منطبــق بــر اســتانداردهای
علمی بودن را به ترتیب به میزان  30/100و  80/100ارضا میکند.
بردار امتیاز تعریف شده (به کمک روش حسی):
آلترناتیو )50.30.80(: 2
 2. 3برگــزاری چنــد آزمــون بهصــورت تســتی یــا تشــریحی
(هماهنــگ)
در ســومین آلترناتیــو ،آمدهایــم فــرض کردیــم کــه بــه جــای ارزیابــی
دانشآمــوز تنهــا در  4ســاعت کــه ممکــن اســت اتفاقــات زیــادی هــم قبــل
یــا زمــان آزمــون رخ دهــد کــه باعــث شــود دانشآمــوز نتوانــد از پتانســیل
خــود کــه مدتهــا زمــان گذاشــته و بــه آن ســطح رسیدهاســت اســتفاده کنــد،
وی را در چنــد آزمــون مختلــف (هــم تســتی هم تشــریحی) مــورد ارزیابــی قرار
دهیــم .مثــا در دورهی متوســطه ،در پایــان هــر ســال تحصیلــی ،امتحانــات
نوبــت دوم ،بصــورت هماهنــگ کشــوری (و طبعــا تشــریحی) برگــزار شــود (در
واقــع بــه همــان شــکلی کــه هماکنــون در ســال ســوم متوســطه ،امتحانــات
نهایــی برگــزار میشــود و همانطــور هــم کــه ذکــر شدهاســت ،تاثیــر مثبــت
 25درصــدی در ارزیابــی نهایــی میگــذارد) .در پایــان چهارســال متوســطه
هــم ،یــک آزمــون نهایــی بــه صــورت چهارگزینــهای از دانشآمــوزان گرفتــه
شــود ،بــا ایــن تفــاوت کــه حجــم ســواالت کمتــر از حالــت کنونــی کنکــور
باشــد (چراکــه دانشآمــوز در پایــان هرســال تحصیلــی ،مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتــه اســت) .و مثــا ســواالت از یکســری مباحــث خــاص و مهــم (کــه بعــدا
قــرار اســت دانشآمــوز در دانشــگاه آنهــا را بهطــور مفصلتــر فرابگیــرد)
باشــند تــا پایــه علمــی دانشآمــوز قــوی گــردد .از طرفــی ســواالتی کــه
جنبــهی کامــا حفظــی دارنــد (بهطــور کلیتــر ،مباحــث عمومــی دوران
متوســطه) همگــی آنهــا در آزمونهــای تشــریحی پایــان هرســال مــورد
ارزیابــی قــرار بگیرنــد تــا از انباشــته شــدن مطالــب حفظــی در پایــان ایــن
چهارســال در آزمــون نهایــی چهارگزینــهای جلوگیــری شــود.

صنایع       تئوری تصمیمگیری
نشریه علمی -تخصصی
•

فراینــد تصحیــح برگههــا درواقــع تلفیقــی از فراینــد تصحیــح در دو آلترناتیــو
قبــل اســت بــا ایــن تفــاوت کــه دیگــر نیــاز بــه وسواســی کــه در آلترناتیــو
دوم در تصحیــح برگههــا بــه خــرج میدادیــم نیســت ،چراکــه حجــم کــم
ســواالت و همچنیــن حجــم کــم منابــع ،امــکان متعــدد بــودن جــواب بــرای
هــر ســوالی را تقریبــا بــه صفــر میرســاند (در واقــع بــه همــان شــیوهای کــه
هماکنــون در تصحیــح آزمونهــای نهایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد).
امــا بازهــم مســئلهای کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه از هــر دانشآمــوز5 ،
بــار امتحــان هماهنــگ کشــوری گرفتــه میشــود و درواقــع همیــن هماهنــگ
بــودن ایــن آزمونهــا ،باعــث افزایــش فــراوان هزینههــا خواهــد بــود.
در ایــن آلترناتیــو ،دانشآمــوزان بــه دلیــل حجــم کمتــر آزمــون (نســبت
بــه آزمونهــای قبــل) از زیــر بــار فشــار روانــی خــارج میشــوند و درواقــع
ارزیابــی مــا تنهــا بــر مبنــای توانایــی علمــی دانشآمــوزان خواهــد بــود و
در واقــع زمــان جبــران بــرای اتفاقــات ناگهانــی بــرای دانشآمــوزان فراهــم
اســت.
پــس طبــق فرضیــات بیــان شــده ،میتوانیــم بگوییــم کــه ایــن آلترناتیــو
معیــار آرامــش روحــی داوطلبیــن ،معیــار صرفهجویــی در هزینــه و معیــار
منطبــق بــر اســتاندارهای علمــی بــودن را بــه ترتیــب بــه میــزان ،90/100
 20/100و  80/100دانســت.
بردار امتیاز تعریف شده (به کمک روش حسی)
 3آلترناتیو)90.20.80(:
 2. 4برگزاری یک آزمون به همراه مصاحبه (هماهنگ)
در آلترناتیــو چهــارم ،بعــد از آزمــون نهایــی (بــه فــرض همــان کنکــور) فــرض
کردهایــم کــه مصاحبــهای از دانشآمــوزان بــه عمــل آیــد .عناصــر مــورد
پرســش در مصاحبــه میتواننــد ســواالتی راجعبــه مفهومهــای اساســی
و پایــهای کــه معمــوال بــرای دانشآمــوزان ســخت اســت و اکثــرا ســعی
میکننــد کــه آنهــا را حفــظ کننــد تــا اینکــه درک کننــد .در واقــع ایــن
مصاحبــه کمــک میکنــد کــه تــا ســطح علمــی ارزیابــی دانشآمــوزان بــاال
رود و درواقــع کســانی برتــر خوانــده شــوند کــه واقعــا مطالــب و مفاهیــم را بــه
درســتی درک کــرده و فهمیدهانــد .در پایــان هــم بــرای ارزیابــی دانشآمــوزان
فــرض کردهایــم کــه مثــا درصــد تاثیــر کنکــور بــر ارزیابــی  40درصــد و
تاثیــر مصاحبــه 60 ،درصــد باشــد امــا بدیــن صــورت کــه ابتــدا آزمــون کنکــور
گرفتــه شــود ،و ســپس از  40درصــد رتبههــای اول ،مصاحبــهای صــورت
خواهدگرفــت و در پایــان ،ارزیابــی دانشآمــوزان براســاس نتایــج مصاحبــه
مشــخص میشــود .درنتیجــه همانطــور کــه واضــح اســت تمرکزمــان بیشــتر
بــر روی مصاحبههــا خواهــد بــود و مصاحبههــا بایــد بهطــور کامــا حرفــهای
طراحــی شــوند کــه مفاهیمــی کــه مــد نظرمــان هســتند را شــامل شــوند.
البتــه مشــکل عمــدهای کــه در ایــن آلترناتیــو بــا آن مواجــه هســتیم ،بحــث
عدالــت و نحــوهی رتبهبنــدی و نمرهدهــی اســت .هرچــه در انتخــاب داوران
مصاحبــه دقــت بــه خــرج دهیــم بازهــم همچیــن احتماالتــی وجــود دارد کــه
یــک شــخص بــه نــاداوری قبــول شــود (و یــا برعکــس آن) .از نظــر هزینــه
هــم ،طبعــا بایــد هزینههایــی جــدا از تصحیــح اوراق کنکــور ،بابــت اســتخدام
داوران خــرج کــرد کــه هزینــهی نســبتا ســنگینی خواهــدبــود.
طبــق گقتههــا ،رتبهبنــدی معیارهــای آرامــش روحــی داوطلبیــن،
صرفهجویــی در هزینــه و منطبــق بــر اســتاندارهای علمــی بــودن ،بــه ترتیــب
 5/100 ،70/100و  90/100خواهــد بــود.
بردار امتیاز تعریف شده (به کمک روش حسی):
آلترناتیو )70.5.90( : 4

 2. 5برگزاری آزمون مختص هر دانشگاه
آخریــن آلترناتیــو تعریفــی مــا ،آلترناتیــوی میباشــد کــه هــر دانشــگاه ،مختــص
خــود ،آزمــون ورودی از دانشآموزانــی کــه عالقهمنــد بــه تحصیــل در آن
دانشــگاه هســتند را بگیــرد .آزمونهــای هــر دانشــگاه هــم میتوانــد کامــا
متفــاوت و بــه ســلیقهی خــود دانشــگاه باشــد .چهارگزینــهای یــا تشــریحی
و یــا حتــی بــا یــک مصاحبــه .ایــن کار در واقــع فشــار را از دانشآمــوزان
بهطــور کامــل برمــیدارد چراکــه بــه فــرض ،اگــر دانشآمــوزی در دانشــگاه
اول کشــور نتوانســت قبــول شــود ،هنــوز دانشــگاههای دوم ،ســوم و  ...نیــز
گزینــهی ممکــن میباشــند .از طرفــی دانشــگاهها هــم براســاس میــزان
توانایــی کــه از دانشآمــوزان انتظــار دارنــد ،میتواننــد ســبک ســواالت
متفاوتــی داشــته باشــند .بهطــور مثــال ،دانشــگاهی برایــش اطالعــات پایــهی
دروس اختصاصــی دانشآمــوزان مهــم اســت و دروس عمومــی برایــش
اهمیتــی نــدارد ،در نتیجــه در آزمونــش ،ســواالت دروس عمومــی نخواهــد آورد.
دانشــگاهی دیگــر ممکــن اســت همچیــن نظــری نداشتهباشــد و آزمونــش
شــامل تمامــی دروس شــود .پــس آزادی در نــوع امتحــان برقــرار اســت.
از نظــر هزینــه هــم اگــر بخواهیــم بررســی کنیــم ،ایــن حالــت میتوانــد
هزینــهی نســبتا متغیــری داشــته باشــد (بســته بــه اینکــه اکثریــت آزمونهــا
تســتی باشــند یــا تشــریحی) .بــه فــرض اکثریــت دانشــگاههای دولتــی آزمــون
تســتی برگــزار کننــد ،هزینــه بــه نســبت بســیار کمتــر خواهدشــد .همچنــان بــا
توجــه بــه ایــن نکتــه کــه دانشــگاهها میتواننــد هزینــهی ورودی آزمــون
متفاوتــی داشــته باشــند (بنــا بــه دالیلــی کــه خــود مســئولین دانشــگاه صــاح
میبیننــد) .پــس درکل میتــوان گفــت کــه هزینــه نســبت بــه آلترناتیوهــای
پیشــین ،بهطــور میانگیــن ،کمتــر پیشبینــی میشــود.
طبــق فرضهــای گفتهشــده ،امتیــاز معیارهــای معیارهــای آرامــش روحــی
داوطلبیــن ،صرفهجویــی در هزینــه و منطبــق بــر اســتاندارهای علمــی بــودن،
بــه ترتیــب برابــر  30/100 ،95/100و  85/100خواهدشــد.
بردار امتیاز تعریف شده (به کمک روش حسی):
آلترناتیو )95.30.85( : 5
 .3فرضیات
 3. 1تعداد صندلیهای دانشگاه نسبت به داوطلبین
در کنکــور سراســری ســال  ۹۴تعــداد ظرفیــت پذیــرش در گــروه علــوم ریاضــی
و فنــی  ۲۸۰هــزار و  ۲۴۷نفــر بــود کــه ایــن تعــداد در کنکــور سراســری ســال
 ۹۵بــه  ۲۵۳هــزار و  ۴۲نفــر کاهــش یافتــه اســت.
ایــن میــزان در دوره روزانــه گــروه علــوم ریاضــی و فنــی از تعــداد  ۴۹هــزار و
 ۹۸۴نفــر بــه  ۴۹هــزار و  ۵۲۹نفــر کاهــش یافــت .امــا نوبــت دوم یــا شــبانه
نیــز  ۱هــزار و  ۴۲۵افزایــش ظرفیــت نســبت بــه ســال گذشــته داشــته اســت.
پذیــرش در پردیــس خودگــردان و دوره هــای مشــترک در گــروه علــوم
ریاضــی و فنــی امســال بــه دفترچــه اضافــه شــده اســت کــه تعــداد  ۷۷۴نفــر
در پردیــس خودگــردان و  ۵۰نفــر در دوره هــای مشــترک پذیرفتــه مــی شــوند.
کاهــش ظرفیــت در گــروه علــوم ریاضــی و فنــی در بخــش دانشــگاه هــا و
موسســات غیرانتفاعــی نیــز مشــهود اســت و از میــزان  ۱۰۶هــزار و  ۳۲نفــر
ســال  ۹۴بــه  ۱۰۵هــزار و  ۵۲۳نفــر در ســال  ۹۵کاهــش داشــته اســت.
دانشــگاه پیــام نــور هــم در گــروه علــوم ریاضــی و فنــی کاهــش داشــته اســت
و از  ۱۱۰هــزار و  ۴۴۹نفــر ســال  ۹۴بــه  ۸۲هــزار و  ۸۱۴نفــر ســال  ۹۵کاهــش
یافته اســت.
در مجمــوع ظرفیــت پذیــرش بــا آزمــون و ســوابق تحصیلــی در گــروه علــوم
ریاضــی و فنــی ســال  ۹۵نســبت بــه ســال  ۹۴و ظرفیــت پذیــرش منحصــرا بــا
اعمــال ســوابق تحصیلــی نیــز نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت.
وضعیــت گــروه علــوم تجربــی بــا توجــه بــه اینکــه  ۶۸درصــد داوطلبــان
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کنکــور در ایــن گــروه شــرکت کــرده انــد بســیار قابــل توجــه اســت.
ظرفیــت پذیــرش در ایــن گــروه بــه شــدت کاهــش داشــته اســت.
در کنکــور سراســری ســال  ۹۴تعــداد ظرفیــت پذیــرش در گــروه
جدول -1مقایسه میان ظرفیت پذیرش در گروه علوم ریاضی و فنی کنکور  ۹۴با کنکور ۹۵
دوره

روزانه (علوم ریاضی)

دوره های شهریه ای
(علوم ریاضی)
جمع ظرفیت

سال ۹۴

سال ۹۵

 49هزار و  489نفر

 49هزار و  479نفر

 228هزار و 787

 203هزار و 197

 280هزار و 247

 253هزار و 42

علــوم تجربــی  ۲۲۷هــزار و  ۲۲۰نفــر بــود کــه ایــن تعــداد در کنکــور
سراســری ســال  ۹۵بــه  ۱۵۵هــزار و  ۴۷۲نفــر کاهــش یافتــه اســت.
دوره روزانــه گــروه علــوم تجربــی هــم ایــن کاهــش را تجربــه کــرده
اســت و نســبت بــه ســال گذشــته از تعــداد  ۵۳هــزار و  ۹۲۹نفــر بــه
 ۴۷هــزار و  ۸۷۶نفــر کاهــش یافــت امــا نوبــت دوم یــا شــبانه ایــن
گــروه نســبت بــه ســال گذشــته تعــداد  ۹۸۲نفــر افزایــش ظرفیــت
دارد.
پذیــرش در پردیــس هــای خودگــردان گــروه علــوم تجربــی کــه
بــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی اختصــاص دارد نســبت بــه ســال
گذشــته تــا حــدودی افزایــش داشــته و از یــک هــزار و  ۸۴۴نفــر ســال
 ۹۴بــه یــک هــزار و  ۹۸۲نفــر ســال  ۹۵رســیده اســت.
در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی ظرفیــت دیگــری نیــز بــا عنــوان
ظرفیــت مــازاد تعریــف شــده اســت کــه ایــن میــزان در ســال  ۹۴عــدد
 ۳۶۷نفــر بــود امــا در ســال  ۹۵بــه  ۶۷۷نفــر افزایــش یافتــه و تقریبــا
دو برابــر شــده اســت.
در گــروه علــوم تجربــی دانشــگاه هــا و موسســات غیرانتفاعــی نیــز
بخــش مهمــی از ظرفیــت را بــه خــود اختصــاص داده انــد امــا ایــن
ظرفیــت نیــز نســبت بــه ســال گذشــته نصــف شــده و بــه شــدت
کاهــش یافتــه اســت .از میــزان  ۴۴هــزار و  ۹۱۵نفــر در ســال  ۹۴بــه
 ۲۸هــزار و  ۸۰۴نفــر در ســال  ۹۵کاهــش دارد کــه تقریبــا مــی تــوان
گفــت نیمــی از ظرفیــت هــا کاهــش یافتــه اســت.
دانشــگاه پیــام نــور هــم در گــروه علــوم تجربــی بــا کاهــش شــدید
مواجــه شــده اســت .ایــن میــزان از  ۱۱۶هــزار و  ۱۰۱نفــر در ســال ۹۴
بــه  ۶۸هــزار و  ۴۲نفــر ســال  ۹۵کاهــش یافتــه اســت.
در مجمــوع در گــروه علــوم تجربــی ظرفیــت پذیــرش چــه در بخــش
بــا آزمــون و ســوابق تحصیلــی و چــه در بخــش پذیــرش منحصــرا
بــا اعمــال ســوابق تحصیلــی ســال  ۹۵نســبت بــه ســال  ۹۴کاهــش
شــدید را نشــان مــی دهــد.
 3. 2بودجه تخصیص یافته برای حل این مساله محدود است :
طبیعــی اســت کــه بــرای حــل مســاله بــه ایــن شــکل بایــد دقــت کــرد
کــه بودج ـهی اختصــاص داده شــده توســط دولــت بــه ایــن موضــوع یعنــی
جدول -2مقایسه میان ظرفیت پذیرش در گروه علوم تجربی کنکور  ۹۴با کنکور ۹۵
دوره

روزانه (علوم تجربی)
دوره های شهریه ای
(علوم تجربی)
جمع ظرفیت
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برگــزاری کنکــور سراســری بودج ـهی محــدودی اســت کــه بــا جســتجو در
موتورهــای جســتجو بودجـهی مشــخص شــده و دقیقــی بــرای برگــزاری تعیین
نشــده ،همچنیــن بــا تمــاس بــا ســایت ســازمان ســنجش ســوال مقــدار بودجــه
مطــرح شــد و پاســخی در ایــن زمینــه داده نشــد.اما همــواره در طــول حــل
مســاله بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بودجــهای کــه بــرای حــل
مســاله و ارزیابــی دانشــجویان درراســتای ورود بــه دانشــگاه صــورت میگیــرد
محــدود اســت و ایــن محدودیــت  ،محدودیتــی جــدی بــه حســاب میآیــد.
 3. 3نیروی متخصص برای ارزیابی داوطلبین :
از محدودیتهــای قابــل توجــه در برگــزاری کنکــور سراســری تعــداد پرســنلی
کــه الزم اســت درگیــر ایــن فراینــد شــوند اســت درحقیقــت بایــد توجــه داشــت
کــه ممکــن اســت اجرایــی کــردن برخــی ایدههــا نیازمنــد بکارگیــری تعــداد
زیــادی از پرســنل باشــد بــه همیــن دلیــل اســت کــه بایــد درنظــر داشــت
تعــداد نیرویــی کــه قابــل درگیــر شــدن بــرای برگــزاری آزمــون سراســری
هســتند محــدود میباشــد در رابطــه بــا تعــداد افــراد درگیــر شــده در برگــزاری
ایــن فراینــد نیــز پرســجوهای زیــادی صــورت گرفــت کــه متاســفانه پاســخ
صحیحــی دریافــت نشــد.
.4محدودیت ها
 4. 1نیروی انسانی کافی برای مصاحبه وجود ندارد:
یکــی از آلترناتیوهــای موجــود بــرای بهبــود شــرایط ارزیابــی آزمــون سراســری
ای ماننــد کنکــور اضافــه کــردن مصاحبــه حضــوری بــه آزمــون تســتی اســت
بــه نحــوی کــه سرنوشــت داوطلــب تنهــا بــه یــک آزمــون چهــار ســاعته
گــره نخــورد همچنیــن خیلــی از رشــته هــای تحصیلــی نــه تنهــا بــه ارزیابــی
چهارگزینــه ای بلکــه بــه ارزیابــی تواناییهــای برقــراری ارتبــاط و  ...داوطلــب
نیازمنــد اســت کــه بــا مصاحبــه شــخص توســط نیــروی متخصــص میتــوان
داوطلــب را ارزیابــی کــرد و درصــدی از عملکــرد او در مصاحبــه را در فراینــد
تصمیــم گیــری بــرای انتخابــش درنظــر گرفــت امــا واضــح اســت کــه بــا
توجــه بــه تعــداد داوطلبــان متقاضــی بــرای ورود بــه دانشــگاه کــه در بخــش
قبــل بــه جزییــات بــه آن اشــاره شــد تعــداد نیــروی خیلــی زیــادی بایــد
اســتخدام شــوند تــا ارزیابــی از طریــق مصاحبــه هــم بــه برگــزاری آزمــون
چهارگزینــه ای اضافــه شــود امــا بایــد توجــه داشــت بــرای اینکــه عدالــت
در ایــن مصاحبــه هــا برقــرار شــود و همچنیــن ارزیابــی داوطلــب بــه دقــت و
متناســب بــا توانایــی هــای او در آن حــوزه تخصصــی انجــام شــود الزم اســت
کــه مصاحبــه کننــده حتمــا متخصــص آن رشــته و زمینــه باشــد و ایــن موضوع
بســیار ســخت و تــا حــدی ناممکــن اســت چــرا کــه بایــد تعــداد زیــادی نیــروی
متخصــص از رشــته هــای متفــاوت آمادگــی همــکاری بــا ســازمان ســنجش را
داشــته باشــند بــه همیــن دلیــل پیــاده ســازی ایــن موضــوع در دنیــای واقعــی
بــا مشــکالت خاصــی روبــرو میباشــد.
 4. 2هزینــهی کافــی بــرای برگزاری مصاحبــه برای تمامــی داوطلبین
وجود نــدارد
برگــزاری مصاحبــه از افــراد ،هزینههــای متفاوتــی را بــه سیســتم تحمیــل
میکنــد .از جملــه ،هزینــه حقــوق و مزایــای افــرادی کــه مصاحبــه را انجــام
میدهنــد ،هزینــه گزینــش افــرادی کــه مصاحبــه را انجــام میدهنــد ،هزینــهی
زمانــی کــه صــرف انجاممصاحبــه میشــوند و  ...بهعــاوه اغلــب افــرادی کــه
قــرار اســت مصاحبــه را انجــام دهنــد ،بــار علمــی باالئــی دارنــد و اگــر زمــان
آنهــا صــرف مصاحبــه شــود ،از فعالیتهــای مهمتــری بــاز خواهندمانــد.
بــا توجــه بــه مطالــب بــاال ،ایــن نکتــه را در نظــر گرفتهایــم کــه در کشــور مــا،
شــرائط برگــزاری مصاحبــه بــرای تمامــی افــراد داوطلــب ورود بــه دانشــگاه
وجــود نــدارد.
 4. 3انتخاب سلیقه ای میگردد

صنایع       تئوری تصمیمگیری
نشریه علمی -تخصصی
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در هــر مســالهی تصمیمگیــری وقتــی انتخــاب بــه نظــر انســان نزدیــک
میشــود ،امــکان خطــا و دخالــت ســلیقه بــاال مــیرود .از دیــدگاه هیــچ دو
فــردی روی کــرهی خاکی،تعاریــف زیبائــی ،شایســتگی ،صداقــت ،نجابــت
یکســان نیســتند .راهحلــی کــه بــرای ایــن مســاله میتــوان قائــل شــد ایــن
اســت کــه بایــد ســعی شــود تــا حــد امــکان رونــد بررســی کمــی شــود .یعنــی
بهجــای دخالــت نظــر نیــروی انســانی ،معیارهــای عــددی بــه کار گرفتــه
شــوند.
بــا توجــه بــه تفاســیر بــاال ،فــرض کردهایــم کــه هرکجــا کــه معیــار
تصمیمگیــری بــه ســمت مصاحبــه بــا افــراد بــه جــای برگــزاری آزمونهــای
کمــی بــرود ،انتخــاب بــه ســمت ســلیقهای شــدن ســوق پیــدا میکنــد .ایــن
فــرض در بررســی آلترناتیوهــا و ســایر مســائل پــروژه مــد نظــر قــرار گرفتــه
شد هاســت.
 .5اهداف
اهــداف فراینــد تصمیمگیــری فــوق مبتنــی بــر ســه موضــوع کلــی اســت کــه
در زیــر بــه آنهــا اشــاره و در مــورد آنهــا صحبــت خواهیــم کــرد .ســپس بــه
بررســی اثرگــذاری آلترناتیــو هــا بــر روی ایــن اهــداف میپردازیــم.
 5. 1رعایت عدالت در فرایند ارزیابی داوطلبین :
بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی کــه سیســتم ارزیابــی داوطلبیــن بــرای ورود بــه
دانشــگاه هــا آلترناتیــو برگــزاری آزمــون سراســری(کنکور) از طــرف ســازمان
ســنجش کشــور اســت بــا پدیــده ای رو بــه رو هســتیم کــه بســیاری از افــراد
ســودجو بــا آمــاده دیــدن یــک فضــای رقابتــی نامناســب بــرای کســب درآمــد
خــود از طریــق ترفنــد هــای مختلــف درصــدد برآمــده انــد تــا بتوانــد از
طریــق ایــن سیســتم ارزشــیابی بتواننــد کســب درآمــد و همچنیــن بســیاری
از داوطلبیــن کنکــور سراســری را متضــرر نماینــد.
وجــود بســیاری از مراکــز آمــوزش تکنیکهــای تســت زنــی ،مشــاوره کنکــور،
تعلیــم روش هــای غیــر علمــی و نامســتند بــرای موفقیــت در کنکــور و  ....از
جملــه معضــات ایــن موضــوع میباشــد.
فلــذا در تصمیــم گیــری در مــورد ایــن بررســی آلترناتیوهــای موجــود یکــی از
اهــداف مــد نظــر از بیــن بــردن ایــن بازارهــای مخــرب اســت .نکتــه دیگــری
کــه در حالــت کلــی وجــود دارد ،کــه بــه علــت اینکــه در اســکوپ ایــن پــروژه
قــرار نــدارد صرفــا بــه آن اشــاره میکنیــم ایــن اســت کــه ،وجــود ایــن
بازارهــا میتوانــد از نقطــه نظــر اقتصــادی نیــز بــرای توســعه کشــور مضــر
باشــد.
نکتــه دیگــر در مــورد برقــراری عدالــت در ایــن فراینــد ،ســازوکار و نحــوه
برگــزاری ایــن آزمــون اســت کــه بطــور مثــال اگــر آزمــون موضوعیــت
تشــریحی پیــدا کنــد یــا اساســا ایــن ارزیابــی چــه کامــل ،چــه بصــورت بخشــی
بصــورت مصاحبــه حضــوری بــا داوطلــب باشــد ،ارزشگــذاری بطــور ســلیقه ای
خواهــد بــود.
همچنیــن ایــن هــدف بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه میتوانــد فراینــد
ارزیابــی داوطلبیــن را از مــدار عدالــت خــارج کنــد ایــن اســت کــه بســیاری
از ایــن مراکــز دانــش آمــوزان خــود را بــه تعلیــم روش هــای غیــر علمــی و
صرفــا تکنیــک و نــه روشهــای مفهومــی و پایـهای علمــی ترغیــب میکننــد و
ایــن موضــوع بســیاری از افــرادی کــه از نقطــه نظــر علمــی شــاید افــرادی بــه
مراتــب بهتــر از گــروه نخســت باشــد ولــی بــه صــرف اینکــه نمیتواننــد وارد
ایــن مراکــز شــوند را کنــار خواهنــد زد کــه ایــن موضــوع نیــز برخــاف اصــل
عدالــت در فراینــد ارزیابــی اســت.
 5. 2کاهش هزینه های ارزیابی داوطلبین :
اصــوال از مهمتریــن هدفهــا در بیشــتر مســائل تصمیمگیــری کاهــش
هزینههــای یــک سیســتم اســت.
در اینجــا مــا صرفــا هزینههــای مســتقیمی کــه در طــی ارزیابــی داوطلبیــن

وجــود دارد را اوال بــه ســه دســته کلــی هزینههــای امنیــت و برگــزاری
آزمــون ،هزینههــای طراحــی ســواالت و هزینههــای تصحیــح ســواالت
تقســیم بنــدی میکنیــم ،ســایر هزینههایــی کــه بطــور غیــر مســتقیم در ایــن
سیســتم (ماننــد هزینــه اســترس وارد بــر داوطلبیــن ،بوجــود آمــدن مشــکالت
روحــی یــا جســمی افــراد در ایــن سیســتم ،و  )...وجــود دارد را در ســایر اهــداف
کــه بعــدا بــه آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد بررســی میکنیــم.
در مــورد هزینههــای امنیــت و اجــرای آزمــون بــرای داوطلبیــن بایــد بــر ایــن
نکتــه تاکیــد داشــت کــه اگــر قــرار باشــد آلترناتیــوی کــه پیشــنهاد میکنیــم
در یــک بــازه زمانــی کوتــاه مــدت یــا بلنــد مــدت باشــد بســیار متفــاوت
خواهــد بــود و هرچــه ایــن فراینــد طوالنیتــر باشــد ،هزینــه برگــزاری آن نیــز
بیشــتر خواهــد بــود (مثــا برگــزاری  4آزمــون متوالــی و مرحلــه ای در یــک
ســال) مضافــا بــر اینکــه واضــح اســت کــه هرچــه ســبک برگــزاری آزمــون
بــه ســمت بــازه زمانــی بلندتــر مــیرود ،هزینــه برقــراری امنیــت ســواالت
و برگــزاری و برخــورد و جلوگیــری از تخلفــات انجــام شــده در ایــن فراینــد
بیشــتر خواهــد شــد.
بحــث پیرامــون هزینــه امنیــت ایــن آزمــون صرفــا مختــوم بــه برگــزاری
آزمــون نخواهــد بــود ،برقــراری یــک سیســتم بــرای طراحــی ســواالت ،بــدون
درز ســواالت ،موضــوع قرنطینــه بــودن طراحــان ،حفاظــت ســواالت طراحــی
شــده و غیــره نیــز میتوانــد موضــوع بحــث باشــد ،کــه انتظــار میــرود هرچــه
آلترناتیــو بــه ســمت یــک آزمــون سراســری صرفــا در یــک روز خواهــد داشــت،
حساســیت موضــوع امنیــت بیشــتر میگــردد فلــذا هزینــه آن نیــز بیشــتر
میگــردد.
در مــورد هزینههــای مرتبــط بــا تصحیــح ســواالت در حــال حاضــر کــه
آزمــون بصــورن هماهنــگ توســط ســازمان ســنجش انجــام میگــردد،
تصحیــح برگههــا توســط دســتگاههای قرائــت پاســخ بصــورت اتوماتیــک
بــوده همچنیــن ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه هرچــه آلترناتیــو مورد بررســی
بــه ســمت برگــزاری ازمونــی هماهنــگ بــرود هزینــه متغیــر تصحیــح ســواالت
پایینتــر میایــد همچنیــن آلترناتیــو مــورد بررســی اگــر بــه شــکل فعلــی،
یعنــی برگــزاری ازمونــی تســتی باشــد هزینــه تصحیــح نیــز پایینتــر مــی
آیــد ولــی هرچــه بــه ســمت برگــزاری آزمونــی تشــریحی حرکــت نماییــد ایــن
هزینــه بطــور نمایــی افزایــش خواهــد یافــت.
 5. 3کاهش فشار های روحی بر داوطلبین :
یکــی از مهمتریــن ایراداتــی کــه بــه طــرح فعلــی کنکــور سراســری مطــرح
میشــود ،وارد کــردن فشــار هــای بســیار زیــاد روحــی و روانــی بــه داوطلبیــن
بــوده کــه ایــن فشــار هــا ممکــن اســت کوتــاه مــدت یــا بلنــد مــدت باشــد.
در ابتــدا بــه بررســی ریش ـههای ایــن معضــات میپردازیــم ،ســپس بررســی
میکنیــم کــه آلترناتیــو هــای مختلــف چــه تاثیــری بــر روی مرتفــع کــردن
ایــن مشــکل دارد.
اساســا میتــوان مشــکالت مختلــف در زمینــه فشــارهای روحــی بــر داوطلبیــن
را بــه دو دســته عمــده فشــار هــای ناشــی از شــرایط جلســه و فشــارهای
فضــای رقابتــی تقســیم بنــدی کــرد.
در مــورد فشــارهای ناشــی از شــرایط جلســه شــاید بتــوان ریشــه ایــن فشــار
را اصــل رقــم خــوردن سرنوشــت فــرد در چنــد ســاعت دیــد ،بســیاری از
داوطلبیــن بــوده انــد کــه بــا وحــود تــاش هــای مناســب و علمــی خــود بــه
صــرف یــک حادثــه و اتفــاق یــک روز مانــده بــه کنکــور سراســری نتوانســته
انــد در ایــن آزمــون شــرکت کننــد .مســاله حتــی بــه اینجــا نیــز ختــم نمیشــود
و مشــاهده شــده اســت کــه وجــود بــار روانــی بســیار زیــاد بــر روی داوطلبیــن
حتــی در حیــن جلســه کنکــور نیــز بعضــا راندمــان داوطلبیــن را پاییــن آورده
اســت.
پــس بــه نظــر میرســد یکــی از راه حلهــای موجــود بــرای حــل ایــن
مشــکل تغییــر رونــد یکبــاره ازمــون ورودی داوطلبیــن بــه یــک آلترناتیــو
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بــا دامنــه اجــرای گســترده تــر (بطــور مثــال چنــد مرحلــه ای) باشــد .البتــه
جایگزیــن کــردن چنــد آزمــون مرحلــه بــه مرحلــه تضمینــی نمیدهــد کــه بتواند
اســترس و فشــار روحــی را کاهــش دهــد چــه بســا ایــن فشــار یــک روزه،
تبدیــل بــه وارد کــردن اســترس و فشــار روحــی مضاعــف در چنــد روز شــود ،در
اینجــا بایــد اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه دامنــه و اســکوپ ایــن پــروژه تغییــر
در ایــن ســاختار ارزشــیابی منــوط بــه تغییــرات ســازمانی صرفــا هــر همیــن
حــوزه اســت و ممکــن اســت بــرای پیــاده ســازی آلترناتیــو فــوق الذکــر مجبــور
باشــیم دینامیــک هــای دیگــری در حــوزه هــای اقتصــادی ،اجتماعــی و حتــی
حــوزه اشــتغال را فعــال نمــود بطــور مثــال ممکــن اســت اجــرای ایــن آلترناتیــو
نیــاز داشــته باشــد کــه تغییــرات عمــده در بســتر بــازار کار فراهــم شــود کــه از
تقاضــای سرســام آور بــرای ورود بــه دانشــگاه کاســته شــود.
نکتــه دیگــر مــورد انتخــاب یــک آلترناتیــو مناســب بــرای میــل بــه هــدف
کاهــش فشــار هــای روحــی فضــای رقابتــی داوطلبیــن اســت.
شــاید بتــوان گفــت علــل اصلــی در بــروز ایــن فشــارهای روحــی از عوامــل
گســترده تــر نحــوه برگــزاری آزمــون ورود بــه دانشــگاه هــا نشــات میگیــرد،
عواملــی چــون فشــار خانــواده هــا ،فضــای مــدارس و غیــره کــه بــه نظــر
میرســد از آلترناتیــو هــای تصمیمگیــری کــه در دامنــه و اســکوپ ایــن پــروژه
وجــود دارنــد بتوانــد بــه برگــزاری چنــد آزمــون مرحلــه ای اشــاره کــرد کــه
ایــن آلترناتیــو میتوانــد از میــزان اهمیــت هــر آزمــون کاهــش دهــد وتقریبــا
حجــم اســترس وارد بــر داوطلبیــن بیــن هــر آزمــون حــدودا تقســیم میگــردد.
ایــن آلترناتیــو همچنیــن باعــث میشــود ســطح توقــع خانــواده هــا نیــز از
فرزنــدان خــود کاهــش یابــد ،کــه ایــن موضــوع رابطــه مســتقیمی بــا کاهــش
فشــار روحــی و بــار روانــی وارد بــر داوطلبیــن را دارد .متاســفانه در چنــد ســال
اخیــر متولیــان ســازمان هــای مرتبــط بــا برگــزاری ایــن آزمــون و ســازمان
هــای مرتبــط بــا آمــوزش عالــی کشــور بــرای کاهــش ایــن فشــار کــه بــه آن
اصطــاح قیــف وارونــه اطــاق شــده اســت ،بــرای بــه تعویــق انداختــن بــازار
کار افــراد و همچنیــن کنتــرل سیســتم تعادلــی عرضــه و تقاضــا بــرای ورود
بــه بــازار کار ،عمــا کــه بجــای اینکــه تقاضــا کنتــرل گــردد ،عرضــه صندلــی
هــای دانشــگاهی بیشــتر شــده اســت کــه موضــوع نتوانســته اســت بــا ادعــای
اینکــه «بــرای تمامــی داوطلبیــن صندلــی در دانشــگاه هــا وجــود دارد» از
دغدغــه و فشــار و اســترس روحــی وارد بــر آنهــا بکاهــد.
در ادام ســعی میگــردد معیارهایــی بــر اســاس هــدف هایــی کــه ذکــر
شــد بــه نحــوی انتخــاب شــود کــه آلترناتیوهــای مختلــف را بــر حســب
تواناییهــای بالقــوه هــر کــدام از آنهــا بــرای نیــل بــه اهــداف فــوق دســته
بنــدی و ارزشگــذاری نماینــد.
 .6بررسی معیارها
 6. 1هزینه
یکــی از مهمتریــن معیارهــای بررســی گزینههــا( نهتنهــا در مســالهی
کنکــور ،بلکــه در تمامــی مســائل تصمیمگیــری) مســالهی هزینــه اســت.
آلترناتیوهــای مختلــف بایــد از نظــر هزینــه بــا یکدیگــر مقایســه شــوند و در
نهایــت ،گزینــهای کــه انتخــاب میشــود از لحــاظ هزینه(بــا بررســی ســایر
معیارهــا) منطقــی باشــد.
هزینههــای موجــود بــرای راهحلهــای مختلــف در حالــت کلــی بــه دو
دســتهی .1هزینههــای مالــی و .2هزینههــای غیرمالــی تقســیم میشــوند.
در محــدودهی پــروژهی درس تئــوری تصمیمگیــری ،منظــور از «هزینــه»
هزینههــای مالــی اســت و هزینههــای غیرمالــی از جملــه فشــارهای روحــی
واردشــده بــر افــراد دخیــل در سیســتم و هزینــهای کــه در صــورت ورود افــراد
بــدون مهارتهــای علمــی کافــی بــه دانشــگاه بودهاســت در بخشهــای
دیگر(معیارهــای بعــدی) مــورد بررســی قرارگرفتهانــد.
در حــال حاضــر ،هزینههائــی کــه بــرای حــل مشــکل ورود افــراد بــه دانشــگاه
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صــرف میشــوند از محــل اعتبــارات ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور
اســت کــه آنهــم از محــل خزانــهی کل دولــت و بــا تصویــب ســازمان
برنامهوبودجــه بــه ایــن نهــاد تخصیــص مییابــد .اگــر قــرار باشــد راهحلــی
جایگزیــن راهحــل فعلــی شــود ،بایــد بودجــهی آن از همیــن محــل تامیــن
شــود .طبیعیتــا بودجــهی ســازمان ســنجش نیــز بــرای حــل ایــن مشــکل
محــدود اســت و بخــش اعظــم ایــن بودجــه در حــال حاضــر بــرای برگــزاری
کنکــور سراســری و امتحانــات نهائــی صــرف میشــود( در مــورد آلترناتیــو
کنکــور سراســری ایــن هزینههــا بهطــور کامــل بررســی شــدهاند).
نکتــهی مهــم و مــورد توجــه در مــورد معیــار هزینــه ،در نظــر گرفتــن اهمیــت
نســبتا کــم بــرای آن اســت.
پــس از بررســیهای بســیار ،آمــار کاملــی از هزینههــای صرفشــده بــرای
کنکــور سراســری بهدســت نیاوردیــم .امــا میدانیــم ،در واقعیــت امــر
هزینههــای در نظــر گرفتهشــده بــرای حــل مشــکل ورود افــراد بــه دانشــگاه
بخــش آنچنانــی ای از بودجــهی کلــی کشــور را دربــر نمیگیرنــد .ایــن
ـه ســالها اســت کــه بــه همیــن نســبت در بودجــهی کلــی کشــور لحــاظ
بودجـ 
شدهاســت و احتمــاال معضــل اساســی ای در راســتای تخصیــص آن وجــود
نــدارد.
در ایــن قســمت از پــروژه ،مــا بنــا را بــر ایــن نهادیــم کــه هزینــهی در نظــر
گرفتهشــده بــرای آلترناتیوهــای مختلــف از الویتهــای بــاالی ارزیابــی آن
آلترناتیوهــا برخــوردار نیســت ولــی همچنــان دارای اهمیــت اســت .بهعــاوه
فــرض نمودهایــم ،معیــار ارزیابــی بایــد بــر اســاس ویژگیهــای مثبــت
آلترناتیوهــا باشــد ،لــذا بــرای معیــار هزینــه بهجــای درنظــر گرفتــن هزینــه،
از معیــار صرفهجوئــی در هزینههــا استفادهشــده اســت .ایــن رویــه ســبب
میشــود توجــه بــه جنبههــای مثبــت آلترناتیوهــا بــه جــای جنبههــای
منفــی آنــان بیشــتر شــود کــه ایــن امــر خــود ســبب توجــه بیشــتر بــه
پیشــرفتها در مقابــل کاســتیها و ایجــاد یــک مجموعــه رویکــرد مثبــت
انگیزشــی میشــود .بــا ایــن اوصــاف ضریــب در نظــر گرفتهشــده بــرای
معیــار مقایســهی «صرفهجوئــی در هزینههــا» برابــر  0.25در نظــر گرفتــه
شد هاســت.
منطبق بودن بر استاندارهای علمی :

6. 2
یکــی از مهمتریــن معضــات و دغدغههــای متولیــان امــور مربــوط بــه ورود
افــراد بــه دانشــگاهها ،جلوگیــری از ورود افــراد بــا بنیــهی علمــی ضعیــف بــه
دانشــگاههای کشــور و بازمانــدن افــراد قــوی از لحــاظ علمــی از راهیابــی
بــه دانشــگاهها اســت .اکــر چنیــن شــود ،در آینــدهی نزدیــک شــاهد کاهــش
ســطح علمــی دانشــگاهها ،کاهــش تــوان علمــی کشــور ،عــدم پــرورش افــراد
شایســته بــرای موقعیتهــا و پســتهای مهــم و حســاس و در حالــت کلــی
ضعــف عملکــرد کشــور خواهیمبــود.
بــرای جلوگیــری از ایــن امــر بودهاســت کــه در طــول تاریــخ برگــزاری آزمــون
سراســری همیشــه بحثهــای مربــوط بــه تعــداد قبولیهــا و بهخصــوص
قبولیهــای دانشــگاههای مطــرح مــورد بحــث و جــدل بودهانــد.
در محــدودهی پــروژهی درس تئــوری تصمیمگیــری ،منظــور از منطبــق بــر
اســتانداردهای علمیبــودن ،ایــن اســت کــه مخاطــب ورود بــه دانشــگاهها:
او ًال :مطالــب تعریفشــده در نظــام آموزشوپــرورش کشــور( کــه تبعــ ًا
پیشنیازهــای الزم بــرای تحصیــل در دانشــگاهها هســتند)  ،را در حــد
دانشــگاهی کــه میخواهــد در آن بــه تحصیــل ادامــه بدهــد مســلط باشــد.
دومــا :بــر مطالــب تعریفشــده در یــک عمــق مشــخص تســلط داشتهباشــد،
بهعنــوان مثــال مطالــب کتــاب هــای درســی را در بــازهی کوتــاه
نیاموختهباشــد و همچنیــن بتوانــد در تمــام طــول تحصیــل از آنهــا اســتفاده
کنــد .بــه عــاوه مطالــب را بــرای کاربردهــای فرعــی و شــرائط محــدود
فرانگرفتــه باشــد .بهعنــوان مثــال بهجــای فراگیــری راهحــل کلــی یــک
مســاله ،تعــدادی الگوریتــم ســریع بــرای پاســخ بــه برخــی مصداقهــای آن
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مســاله را فــرا نگرفتهباشــد.
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده ،الویــت ایــن آلترناتیــو تــا حــد معقولــی از
آلترناتیــو قبلــی بیشــتر در نظــر گرفتهشــده اســت.
مجــددا ،بــا رویکــرد توجــه بــه جنبههــای مثبــت بــرای یــک مســاله ،بــه
عنــوان معیــار دوم از عنــوان «منطبقبــودن بــر اســتانداردهای بــاال» اســتفاده
کردهایــم.
بــا توجــه بــه مطالــب عنوانشــده در مــورد اهمیــت ایــن معیــار ،وزن  0.35را
بــرای آن در نظــر میگیریــم.
 6. 3شرائط روحی داوطلبین :
هــر ســال پــس از اعــام نتایــج کنکــور سراســری بحثهــای فراوانــی را
پیرامــون شــرائط روحــی داوطلبــان کنکــور سراســری بعــد از اعــام نتایــج
میشــنویم .همچنیــن ،همهســاله ،اشــخاص بســیار زیــادی درگیــر فرآینــد
کنکــور هســتند ،کــه همــواره گزارشــات بســیاری از درگیریهــای متعــدد
فکــری و روانــی ایــن افــراد و خانوادههایشــان شــنیده میشــود.
بــا توجــه بــه شــرائط اقتصــادی کشــور مــا ،اغلــب افــراد تحصیــل در
دانشــگاهها را بهعنــوان پلــی بــرای رســیدن بــه درآمــد و تشــکیل زندگــی در
آینــده میداننــد .گذشــته از ایــن مــورد ،بــرای آقایــان ورود بــه دانشــگاه یــک
راهحــل فــوری و ضــروری بــرای بــه تاخیــر انداختــن فرآینــد ورود بــه خدمــت
نظــام وظیفــه اســت .همچنیــن امــروزه در کشــور مــا یــک معیــار مهــم بــرای
ازدواج جوانــان ،میــزان تحصیــات آنــان و مخصوصــا وجــود تحصیــات
دانشــگاهی اســت .خیلــی از افــراد هــم ورود بــه دانشــگاه و ســپس ادامــه
تحصیــات عالــی در خــارج از کشــور را بــه منزلــهی راهــی بــرای خــروج از
جمهــوری اســامی ایــران تلقــی میکننــد .تمــام مســائل عنوانشــده در بــاال
ســبب میشــود کــه بــر داوطلبــان ورود بــه دانشــگاه فشــار روحــی باالئــی
وارد شــود و مســالهی ورود بــه دانشــگاه عــاوه بــر تمــام حواشــی آن یــک
درگیــری فکــری و روحــی بــاال بــرای افــراد پیرامــون آن تلقــی شــود.
بــه دلیــل تمــام مســائل بــاال و بــا توجــه بــه تجربیــات شــخصی افــراد تیــم
پــروژه و ســایر افــراد همسنوســال کــه بــا موضــوع درگیــر بودهانــد؛ بــه
ایــن معیــار امتیــاز باالتــری از ســایر معیارهــا اختصــاص دادیــم.
البتــه اختــاف فاحشــی بیــن ایــن معیــار و معیــار منطبقبــودن بــر
اســتانداردهای بــاالی علمــی در نظــر نگرفتهایــم ،زیــرا اهمیــت انــان تقریبــا
در یــک انــدازه ارزیابــی شدهاســت.
بــر طبــق رویکــرد توجــه بــه جنبههــای مثبــت ،بــه ایــن معیــار تحــت عنــوان
« آرامــش روحــی « امتیــاز دادهایــم.
وزن معیار آرامش روحی ،معادل  0.4در نظرگرفتهشدهاست.
 .7نتیجه گیری
بــا توجــه بــه بحثهایــی کــه شــد و امتیازاتــی کــه بهصــورت حســی دادیــم،
ماتریــس  Pبــرای امتیازدهــی بــه هــر کــدام از آلترناتیوهــا تعییــن شدهاســت.
بــا توجــه بــه نتیجهگیریهایــی کــه در بخــش بررســی معیارهــا و ارزشدهــی
بــه هرکــدام مطــرح شــد ،بــردار  wبــرای وزندهــی بــه هرکــدام از معیارهــا
تعییــن گردیدهاســت .حــال بــرای رتبهبنــدی آلترناتیوهــا میتــوان از ضــرب
ماتریــس  Pدر بــردار  wبهطــور حســی تخمیــن مناســب از ارزشنهایــی
هرکــدام از آلترناتیوهــا بــرای تصمیمگیــری اســتفاده نمــود .توضیــح اینکــه
نمرهدهــی بــه آلترناتیوهــا در بــازهی ( 0بدتریــن) و ( 100بهتریــن) و همچنیــن
وزندهی به معیارها در بازهیصفر و یک ،انجام شدهاست.

جدول3

رتبه آلترناتیو

نام آلترناتیو

2

برگزاری چند آزمون بهصورت تستی یا
تشریحی (هماهنگ)

1

3

4
5

برگزاری آزمون مختص هر دانشگاه

برگزاری یک آزمون به همراه مصاحبه
(هماهنگ)

ابقای کنکور بصورت فعلی (هماهنگ)
برگزاری یک آزمون به صورت
تشریحی

امتیاز

75.25
69
60.75

55.5
55.5

طبــق محاســبات فــوق ،بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه آلترناتیــو برگــزاری
آزمــون مختــص هــر دانشــگاه بهتریــن آلترناتیــو در میــان آلترناتیوهــای موجود
اســت .توضیــح اینکــه ایــن آلترناتیــو بــا توجــه بــه بررســیها و تحقیقــات
انجــام شــده در اســکوپ ایــن پــروژه تعریــف و امتیازهــای آن تخمیــن زده
شدهاســت .فلــذا آلترناتیــو پشــنهاد شــده بــا توجــه بــه ســایر محدودیتهــای
موجــود در سیســتمهای کشــور ،لزومــا آلترناتیــو بهینــهی سراســری نیســت
چراکــه بــرای حــل موضــوع ارزیابــی داوطلبیــن بــرای ورود بــه دانشــگاه بایــد
دینامیکهــای دیگــری در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی نیــز
در کنــار تحــوالت آموزشــی بــه اجــرا دربیایــد مضافــا براینکــه بــرای تخمیــن
ماتریــس  Pو بــردار  wاز روشهــای حســی اســتفاده شدهاســت و میتــوان
بــرای افزایــش دقــت در ایــن رتبهبنــدی از روشهایــی همچــون  AHPو
 ANPاستفاده نمود.
منابع:
 .1اطالعيــه ســازمان ســنجش امــوزش کشــور دربــاره ميــزان و نحــوه تاثيــر
ســوابق تحصيلــي در ازمــون سراســري ســال  / 1395/8/10 / 1396برگرفتــه
ازwww.sanjesh.org :
 .2جــدول زمانــی کنکــور  /۹۵مــدت زمــان پاســخگویی بــه ســئواالت اعــام
شــد  / 1395/4/22 /برگرفتــه ازwww.mehrnews.com :
 .3فرآینــد ارســال دفترچههــای کنکــور و تعبیــه مخــازن نگهــداری ســواالت /
 / 1392/4/5برگرفتــه ازwww.isna.ir :
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بررسی مســاله سربازی رفتن جوانان
پریسا صحرائیان ،سید محمود ابطحی ،عرفان زمانی ،محمد مهدی جعفری
پریسا صحرائیان ،دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف • p.sahraeiyan@gmail.com

سید محمود ابطحی ،دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف • mahmood.abtahi@yahoo.com

عرفان زمانی ،دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف • erfanzamani73@gmail.com
محمد مهدی جعفری ،دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف • mmmahdijafari@gmail.com
چکیده
مســاله خدمــت ســربازی جــزو مســائل مهــم کشــور در چنــد ســال اخیــر اســت .خریــد ســربازی،
اســتفاده از معافیــت هــای پزشــکی ،ادامــه تحصیــل بــرای معافیــت ،پــروژه هــای کســری خدمــت ،غیبــت
از ســربازی و حتــی فــرار از کشــور جــز راه هــای پیــش رو در قبــال ایــن مســئله اســت .از آســیب هــای
ســربازی اجبــاری مــی تــوان بــه بــاال رفتــن ســن ازدواج و کاهــش نــرخ زاد و ولــد ،آشــنایی بــا مفاســد
و ناراضــی تراشــی اشــاره کــرد .در ایــن مقالــه بــه بررســی آلترناتیــو هــای پیــش رو از طریــق روش
 AHPپرداختــه شــده اســت .بــه همیــن منظــور ابتــدا پرسشــنامه ای بــرای یافتــن ترجیحــات بیــن
آلترناتیــو هــا تهیــه شــده ودر اختیــار جمعــی از مشــموالن ایــن طــرح قــرار گرفــت .ســپس بــا اســتفاده
از اعــداد بدســت آمــده بوســیله نــرم افــزار  Expert choiceمعیــار هــا و آلترناتیــو هــای ایــن طــرح
مقایســه شــد و در انتهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اقبــال عمومــی مشــموالن بــه خریــد ســربازی و
ســپس ســربازی تخصصــی و ادامــه تحصیــل مــی باشــد .در نتیجــه میتــوان انتظــار داشــت کــه دریافــت
کارت معافیــت بــا پرداخــت هزینــه آن راهــکاری مناســب بــرای ســامان دادن بــه ایــن طــرح مــی باشــد.

مقدمه:
یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای پســران ایرانــی مســاله ســربازی اســت.
تقریبــا از ســال هــای آخــر دبیرســتان فکــر کــردن دربــاره ی ســربازی و راه
هــای مواجهــه بــا آن بــه ســراغ پســران ایرانــی مــی آیــد ،چــرا کــه در صــورت
عــدم قبولــی در کنکــور بایــد راهــی ســربازی شــوند .آســیب شناســیهای
زیــادی دربــاره ی ســربازی صــورت گرفتــه اســت ،از جملــه بررســی فشــار
هــای روانــی  ،میــزان بهــره وری ســربازی ،خطــرات موجــود در ســربازی،
میــزان تاثیــر بــر ادامــه ی تحصیــل  ،تاثیــر بــر افزایــش ســن ازدواج  ،تاثیــر بــر
ورود بــه بــازار کار و . ...امــا بــه علــت شــرایط خــاص موضــوع و ارتبــاط آن بــا
نهــاد هــای نظامــی پیشــنهاد و پژوهــش هــای زیــادی بــرای بهبــود ســربازی
صــورت نگرفتــه اســت.
شــاید بتــوان بــا بهبــود شــرایط ســربازی و یــا بهینــه کــردن آن دو ســال از
عمــر جوانــان را در مســیر بهتــری در اختیــار کشــور قــرار داد چــه آن مســیر
اســتفاده ی بهتــر در ســربازی باشــد ،چــه انجــام پــروژه هــای ملــی و چــه
پرداخــت پــول بــرای داشــتن فرصــت کافــی خدمــت بــه کشــور .اگــر بخواهیــم
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شــرایط کشــور و امــکان تغییــرات ســاختاری ســربازی را در نظــر بگیریــم
گزینــه هــای عملــی پیــش رو خیلــی زیــاد نیســت لــذا بایــد بــا بررســی همــان
گزینــه هــای محــدود ســعی در بهینــه نمــودن آن هــا نمــود.
تعریف مساله :
مســاله مــورد بررســی در ایــن پــروژه خدمــت ســربازی و بهینــه ســازی آن
چــه از نظــر دولتــی و چــه از نظــر ســربازان واجــد شــرایط اســت .ابتــدا شــرایط
مســاله را مــورد بررســی قــرار داده ایــم و ســپس بــا بررســی گزینــه هــای
موجــود و پیشــنهاد چنــد گزینــه جدیــد نســبت بــه بررســی ایــن گزینــه هــا بــا
توجــه بــه معیــار هــای تصمیــم گیــری گفتــه شــده اقــدام کردیــم.
 )1هدف:
• کشور :بهینه سازی خدمت سربازی
• خانوادگی :آمادگی و استقالل برای حضور در جامعه
• کاری( ســازمانی) :اســتفاده از نیــروی کار بــا قیمــت پاییــن  ،تامیــن امنیــت
کشــور
• شــخصی :کارت پایــان خدمــت و اســتفاده از مزایــای آن ،حضــور در ارتــش،

صنایع       تئوری تصمیمگیری
نشریه علمی -تخصصی
•

ســپاه و ...
 )2داده /پارامتــر :ســن – وضعیــت تاهــل – مــدرک تحصیلــی -ســامتی –
شــرایط دریافــت کفالــت در خانــواده -وضــع مالــی -وضعیــت امنیــت کشــور (
جنــگ یــا صلــح ) – شــرایط اقتصــادی کشــور
 )3آلترناتیو  /گزینه :در ادامه توضیح داده شده است.
 )4فرضیــات :ســرباز متقاضــی و واجــد شــرایط  -تقاضــا بــرای ســرباز -مــدت
زمــان ســربازی – آموزشــی – ســربازی اصلــی
 )5محدودیــت قوانیــن :قوانیــن حاکــم بــر ســربازی – عــدم امــکان انتخــاب
مــکان ســربازی – ظرفیــت محــدود پــادگان هــا
 )6تصمیمــات دیگــران  :تصمیمــات دولــت هــا – امنیــت کشــور – مصوبــات
مجلــس
 )7معیــار هــا  :هزینــه مالــی – هزینــه جانــی -مــدت زمــان – ســختی کار-
منفعــت هــای دولتــی
*آلترناتیوهــا :بــرای خالصــه شــدن مطالــب و جلوگیــری از اطالــه کالم تنهــا
آلترناتیــو هایــی کــه در حــل بــه کمــک روش  AHPاســتفاده شــده انــد بــه
تفصیــل توضیــح داده شــده و باقــی تنهــا بــه صــورت تیتــروار بیــان میگــردد.
-1خرید سربازی:
در شــرایط اســتفاده از خریــد ســربازی آمــده اســت کــه بــرای اســتفاده از
آن بایــد حداقــل  8ســال غیبــت داشــت و بــا توجــه بــه مــدرک تحصیلــی
مــی تــوان بــا پرداخــت مقــداری پــول از ســربازی معــاف شــد .میــزان هرینــه
پرداختــی در ایــن طــرح بدیــن شــکل اســت :مشــموالن زیــر دیپلــم  10میلیون
تومــان ،دیپلــم  15میلیــون تومــان ،فــوق دیپلــم  20میلیــون تومــان ،لیســانس
 25میلیــون تومــان ،فــوق لیســانس  30میلیــون تومــان،دکتــرا پزشــکی 35
میلیــون تومــان ،دکتــرا غیرپزشــکی  40میلیــون تومــان و پزشــکان متخصــص
و باالتــر تــا  50میلیــون تومــان.
مزایــای اصلــی ایــن طــرح :ایــن طــرح بــرای کســانی کــه شــرایط مالــی خوبی
دارنــد مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد همچنیــن بودجــه ی مناســبی بــرای
نیروهــای مســلح تامیــن مــی شــود و مــی توانــد خیلــی از کســانی کــه مــدت
هاســت بــه علــت غیبــت از خیلــی از خدمــات اجتماعــی محــروم هســتند را
ترغیــب کنــد تــا بدیــن شــکل کارت پایــان خدمــت بگیرنــد.
همچنیــن مهــم تریــن معایــب طــرح را میتــوان ایــن گونــه عنــوان کــرد:
موجــب نابرابــری طبقاتــی مــی شــود  ،در طــول  8ســال غیبــت خیلــی از
امکانــات ار دســترس خــارج میشــود و قیمــت هــای پیشــنهاد شــده منطقــی
بــه نظــر نمــی رســند چــون بــه کســانی کــه ســطح تســهیالت پاییــن تــری
دارنــد امــکان بهــره بــرداری بیشــتری مــی دهــد.
-2معافیت پزشکی
 -3معافیت از طریق درس خواندن:
بــرای بــه تاخیــر انداختــن ســربازی مــی تــوان از ادامــه تحصیــل و معافیــت
موقــت تحصیلــی اســتفاده کــرد .یکــی از گزینــه هــا در ادامــه تحصیــل ســعی
در کســب رتبــه هــای خــوب کنکــور یــا المپیــاد هــا بــرای عضویــت در بنیــاد
نخبــگان اســت.
نحــوه ســربازی بــه ایــن شــکل اســت کــه افــرادی کــه مشــمول ایــن طــرح
مــی شــوند میبایســت یــک پــروژه تحقیقاتــی در موضوعــات لشــکری و
کشــوری را انجــام داده و پــس از آن بــا گذرانــدن یــک دوره آموزشــی کارت
پایــان خدمــت بگیرنــد.
مزیــت اصلــی ایــن طــرح اســتفاده از نیروهــای نخبــه بــرای انجــام پــروژه
هــای نظامــی کشــور اســت کــه از ایــن طریــق بودجــهی قابــل توجهــی
صرفــه جویــی مــی شــود همچنیــن وقــت ایــن افــراد صــرف کارهــای روزمــره
ســربازی نمــی شــود امــا عیــب اصلــی ایــن طــرح محدودیــت هــای زیــاد
بــرای مشــمولین ایــن طــرح اســت بــه طــوری کــه افــراد بســیار کمــی شــامل
آن مــی شــوند در حالــی کــه تعــداد افــرادی کــه مــی تواننــد از نظــر علمــی

چنیــن فعالیتــی داشــته باشــند بســیار بیشــتر اســت .همچنیــن نبایــد ســربازی
بــرای افــراد تحصیــل کــرده را صرفــا بــه بحــث پــروژه محــدود کــرد ،چــرا کــه
امــکان اســتفاده هــای بهینــه تــری نیــز وجــود دارد( .ماننــد بحــث ســربازی
تخصصــی) از دیگــر عیــوب ایــن طــرح مــی تــوان بــه عــدم تخصیــص پــروژه
هــای مناســب و کاربــردی اشــاره کــرد.
-4پروژه های کسری خدمت
-5غیبت و فرار از سربازی
-6فرار از کشور:
مزایــای اصلــی طــرح :نرفتــن بــه خدمــت ســربازی و تلــف نشــدن  2ســال از
عمر،اگــر شــخص قصــد اقامــت در خــارج از کشــور را داشــته باشــد میتوانــد
بــدون انجــام خدمــت و تنهــا بــا از دســت دادن  15میلیــون تومانــی کــه
بــه عنــوان ودیعــه بــرای خــروج از کشــور گذاشــته اســت ،ایــن کار را انجــام
دهــد کــه هــم از لحــاظ زمانــی و هــم از لحــاظ مالــی ( بــرای افــراد بــاالی
دیپلــم) بــه صرفــه اســت و در نهایــت شــخص پــس از بازگشــت بعــد از 8
ســال میتوانــد بــا خریــد ســربازی بــه زندگــی عــادی خــود در کشــور بازگــردد،
کــه البتــه  15میلیــون هزینــه بیشــتر از کســانی کــه همیــن  8ســال در داخــل
کشــور فــراری بــوده انــد در پــی دارد .بــه طــور کلــی بــرای افــرادی کــه قصــد
مهاجــرت دارنــد اگــر در نــا معادلــه  2ســال ســربازی و  15میلیــون تومــان
وزن  15میلیــون کمتــر باشــد ایــن گزینــه یکــی از بهتریــن گزینــه هــا بــرای
فــرد اســت.
امــا ایــن طــرح دارای معایبــی نیــز هســت ،از جملــه  :عــدم امــکان ورود بــه
کشــور بــدون انجــام ســربازی الاقــل تــا  8ســال ،از دســت دادن  15میلیــون
تومــان پــول و درصورتــی کــه قبــل از  8ســال بــاز گــردد ،عــاوه بــر 15
میلیــون تومــان بایــد خدمــت ســربازی را نیــز انجــام دهــد و همچنیــن بنــا بــه
قانــون بــا تخلــف وی برخــورد خواهــد شــد کــه تمامــا ضــرر اســت.
-7رفتن به سربازی در حالت عادی:
از جملــه معایــب و آســیب هــای ایــن طــرح مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
کــرد:
بــاال رفتــن ســن ازدواج :پســر بعــد از تحصیــل و ســربازی دیگــر هــم کفــود
دختــر نیســت.
تحقیر :تحمیل دو ساله کارهایی دون شان و غیر دلخواه
بطالــت و بیهودگــی :عقــب افتادگــی عظیــم در زندگــی آینــده در مقایســه بــا
کشــورهای دیگــر
حقوق کم :عالوه بر عدم امکان اشتغال و کسب درآمد
آشــنایی بــا مفاســد :مصــرف مشــروبات الکلــی ،اســتعمال حشــیش ،خالکوبــی،
قماربــازی و ...
تضعیــف وجــدان کاری :خصلــت از زیــر کار در رویــی و از ســر بــاز کــردن
کارهــا
آمــوزش ناکافــی :نامناســب بــرای عصــر جنــگ هــای ســیبرنتیک ،تهدیدهــای
نــرم و ســخت
هزینه بی بازده :تحمیل هزینه به دولت ،بی انگیزگی سربازان
ناراضــی تراشــی :دشــمن پــروری بــا نظــام بــه علــت رفتارهــای بــد و نابخردانه
مقامــات مافوق
-8استفاده در آموزش و پرورش (سپاه دانش-سرباز معلم)
-9سربازی تخصصی:
مــدت زمــان خدمــت در ایــن طــرح حداقــل  5ســال امــا بــا حقــوق ثابــت و
مزایــای عــادی وزارت کار اســت .لیســت شــغل هــای مــورد نیــاز در دو مــاه
بعــد در اول هــر مــاه بــر روی ســایت نظــام وظیفــه قــرار خواهــد گرفــت.
مزایــای اصلــی طــرح  :امــکان کار در یــک شــغل مرتبــط بــا رشــته ی تحصیلی
بــرای افــراد ســرباز ،درآمــد و امــکان شــروع زندگــی مســتقل ،تضمیــن شــغلی
بــرای حداقــل  5ســال ،تامیــن نیــاز هــای مراکــز بــه افــراد بــا افــراد متخصــص
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و احتمــاال بــا هزینــه ای بســیار کمتــر و کاهــش بیــکاری.
معایبــی نیــز در ایــن طــرح موجــود اســت از جملــه :زمــان زیــاد تــر از خدمــت
ســربازی معمولــی ،کاهــش تعــداد ســرباز بــرای انجــام کار هــای روزمــره ی
مراکــز دریافــت ســرباز و عــدم امــکان نرفتــن پــس از قبولــی در صــورت کــه
بــه عنــوان مثــال بــرای ادامــه تحصیــل شــخص قبــول شــود.
-10استفاده از شرایط شرکت های دانش بنیان
-11سربازی به عنوان شغل
 -12معافیت کفالت
نمودار های علی:
بــرای بررســی شــرایط موجــود بایــد تاثیــر داده هــا ،پارامتــر هــا و معیارهــا را
بــر آلترناتیــو هــا بررســی کنیــم و بــا توجــه بــه ایــن کــه آلترناتیــو هــا جداگانــه
بــر هــم تاثیــر آن چنانــی ندارنــد مــی توانیــم بــه صــورت معیــار بــه معیــار و
داده بــه داده بررســی کنیــم کــه در زیــر یکــی از نمــودار هــا بــه عنــوان نمونــه
آورده شــده اســت:

نتایــج حاصــل قابــل مشــاهده اســت.
ماتریس ها:
معیارهای اصلی:

هزینه مالی:

هزینه جانی:

درخت تصمیم گیری:
بــا توجــه بــه توضیحــات ذکــر شــده در مــورد هــر آلترناتیــو و بررســی شــرایط
هــر کــدام درخــت تصمیــم گیــری بــه عنــوان درخــت تصمیــم ایــن مســاله
رســم شــده اســت امــا بــه علــت کیفــی بــودن و عــدم وجــود داده هــای
عــددی کافــی امــکان محاســبه احتمــال و حــل عــددی مســاله وجــود نــدارد و
بــه همیــن دلیــل در ایــن مقالــه نیــز آورده نشــده اســت.
پرسشنامه:
بــا توجــه بــه توضیحــات ذکــر شــده امــکان حــل عــددی مســاله وجــود نــدارد
کــه ایــن قضیــه بــرای مطلوبیــت نیــز صــدق مــی کنــد امــا بــرای بررســی و
داشــتن داده و بدســت آوردن دیــد کلــی بــرای آلترناتیــو هــا پرســش نامــه ای
طراحــی و در اختیــار عمــوم قــرار گرفــت کــه نتایــج آمــاری آن نیــز در ادامــه
آمــده اســت .ایــن پرسشــنامه میتوانــد بــرای تعییــن آلترناتیــو هــای اصلــی مــا
بــرای حــل بــه کمــک روش  AHPمــورد اســتفاده قــرار گیــرد .همچنیــن
در صورتــی کــه جــواب بدســت آمــده بــا روش  AHPبــا نتایــج نظرســنجی
مطابقــت نداشــته باشــد میتوانیــم بفهمیــم در وزن دهــی مشــکالتی وجــود دارد.
بررسی مساله توسط فرایند سلسله مراتبی (:)AHP
بــرای حــل مســاله از ایــن روش  5معیــار کــه بــه نظــر مهــم تــر مــی آمدنــد
(هزینــه مالی-هزینــه جانــی – منفعــت دولــت – ســختی کار – مــدرک
تحصیلــی) بــه عــاوه ی  5آلترناتیــو اصلــی را انتخــاب کردیــم( .خریــدن-
درس خوانــدن – فــرار از کشــور – رفتــن بــه ســربازی – ســربازی تخصصــی)
و بــر محــور آن هــا ماتریــس هــای مــورد نیــاز را تشــکیل دادیــم کــه در ادامــه
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نشریه علمی -تخصصی
•

نتایج حاصل از ماتریس ها:

همانطــور کــه مشــخص اســت بهتریــن گزینــه بــر اســاس وزن دهــی انجــام
شــده خریــد ســربازی در صــورت امــکان و پــس از آن ســربازی تخصصــی
اســت .در ادامــه بــا هــدف قــرار دادن هریــک از معیارهــا نتایــج زیــر حاصــل
شــده اســت (یعنــی بــه جــای هــدف اصلــی ،آن معیــار را هــدف قــرار داده
ایــم):
 )1بــا هــدف قــرار دادن هزینــه مالــی ،بهتریــن گزینــه ســربازی تخصصــی و
بدتریــن آنهــا فــرار از کشــور اســت.
 )2بــا هــدف قــرار دادن هزینــه جانــی ،بهتریــن گزینــه خریــدن ســربازی و
بدتریــن آنهــا رفتــن بــه ســربازی اســت.
 )3بــا هــدف قــرار دادن منفعــت دولــت ،بهتریــن خریــدن ســربازی و بدتریــن
آنهــا فــرار از کشــور اســت.
 )4بــا هــدف قــرار دادن ســختی کار ،بهتریــن گزینــه خریــدن ســربازی و
بدتریــن آنهــا ســربازی تخصصــی اســت.
 )5بــا هــدف قــرار دادن مــدرک تحصیلــی ،بهتریــن گزینــه درس خوانــدن و
بدتریــن آنهــا رفتــن بــه ســربازی اســت.
مراجع:
سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی :
-1
vazifeh.police.ir
سایت بنیاد ملی نخبگان به نشانی :
-2
bmn.ir
سایت خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی :
-3
epolice.ir
ســامانه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکت هــا و موسســات
-4
دانــش بنیــان بــه نشــانی :
reg.daneshbonyan.ir
Frederick S.Hillier , Gerald J.Lieberman
-5
operation
research
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بررسی تصمیمگیری دربار هی
مهاجرت یا ماندن
مریم اباذری ،خشایار تیموری
مریم اباذری ،دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی شریف • abazary_maryam@ie.sharif.edu
خشایار تیموری ،دکتری مهندسی مکانیک ،دانشگاه مکگیل • khashayar.teymoori@mcgill.ca

چکیده
رونــد مهاجــرت و جابهجایــی بینالمللــی اتبــاع تحصیلکــرده و بــه بیــان عمومیتــر ،جامعــه نخبــگان ،از
مســائلی اســت کــه در اکثــر کشــورها بــهصــورت مســتمر مــورد رصــد آمــاری قــرار گرفتــه و گزارشهــای
رســمی و معتبــر داخلــی و خارجــی در مــورد آن منتشــر میگــردد و مبنــای تصمیمســازی قــرار میگیــرد.
مســائلی کــه نیازمنــد تصمیــم گیــری هســتند ،ریشــه در مســائل شــخصی ،خانوادگــی ،کاری،جامعــه و
مســائل جهانــی دارند.تصمیــم هــا بــر هــم اثــر مــی گذارنــد و تمامــی تصمیــم هــا در همــه ســطوح  ،بطــور
بالقــوه مهــم هســتند .بــه خاطــر تاثیــرات فراگیــری کــه تصمیــم افــراد تحصیــل کــرده،در رابطــه بــا مهاجــرت
یــا مانــدن ،بــر جامعــه و خانــواده و خــود شــخص دارد  ،قصــد داریــم تــا در ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از
ابزارهــای کارآمــد تئوریتصمیــم گیــری در ایــن رابطــه یــک مســیر روشــن از پیامدهــا و نتایــج گزینههــای
پی ـشروی فردتحصیــل کــرده را بــه او نشــان دهیــم و در ایــن تصمیــم مهــم او را یــاری کنیــم.
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