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وضعیت«عدالتآموزشی»دربررسیآماری ۲دههبرگزاریکنکور

رتبههایبرتردر ۲۰سالکنکور؛مراکزاستانها83درصد،شهرستانهافقط17درصد!
غفوریان/عبدالهی-کنکور بــا همه حــرف و
حدیثها و جدا از اینکه بسیاری بر اصل آن ایراد
و اشکال دارند ،اما باالخره میتوان از آن به عنوان
یکشاخصمهمدرارزیابیوضعیتآموزشیکشور
بهره جست .شاخصی که بهطور مشخص چند
موضوعراعیانمیکند:
-1کیفیتتحصیلیدانشآموزانبراساس
تحلیلنتایج
-2برآوردوضعیتآموزشیدانشآموزان
براساسبومواستانمحلزندگی
-3تحلیلوضعیتنفراتبرتروهمچنین
نفراتپاییندررتبههادرشاخصهای
مختلف
-4تحلیلوضعیتکلیعدالتآموزشی
درشاخصهایگوناگون
-5تحلیلوضعیتجنسیتیبراساس
کیفیتنتایجودیگرشاخصها
...-6
اما در کنار همه این موارد که ذکر آن رفت ،یکی از
نکاتیکههموارهبااعالمنتایجنفراتبرترکنکور،
توجه بسیاری را به خود جلب میکند ،این است

کهدانشآموزانبرترازچهشهرواستانیهستند.
طبیعتا همه ما عادت کردیم که در همه کنکورها
بخشقابلتوجهیازحدود 40نفربرتردرتمامی
رشتههااهلیاساکنپایتختهستند.براینمونه
تعداد تهرانیها در5سال اخیر در میان رتبههای
برتر به این ترتیب است17 – 13 – 20 – 11 :
–  16و این در یک معادله ساده یعنی تهرانیها
در وضعیت و کیفیت بهتر آموزشی قرار دارند .به
همین میزان نیز در رتبه بعدی فراوانی رتبههای
برتر ،این مراکز استانها هستند که همواره نام
دانشآموزانشان در فهرست رتبه برتریها به
چشممیخورد.دریکنگاهکلیمیتوان اینطور
تحلیلکردکهمحلزندگیتاحدودزیادیباکسب
رتبه برتر در کنکور ارتباط مستقیم دارد .در این
گزارشبااعدادوارقاموبررسیوضعیترتبههای
برتر 20ســال برگزاری کنکور به نتایج جالبی
دست یافتیم این که  :مجموع میزان تهرانی ها و
مراکزاستانهادرجمعرتبههایبرتر در ۲۰سال
کنکور 83درصد ومجموعمیزانسایرشهرستان
ها در این مدت در جمع رتبه های برتر فقط 17
درصداست.

▪آیارتبههایبرترمالکاست؟

اینکه برای بررسی «برتر بودن آموزشی» صرفا
رتبههایکمتراز 10رامالکقراردهیمودربارهاش
تحلیل و قضاوت کنیم ،خود یک پرسش و چالش
اساسی است که به نظر نمیرسد بتوان فقط با
بررسی همین تعداد ،نتایج آن را مالک ارزیابی
قرار داد؛ اما از سوی دیگر باید بیان کرد که آنچه
در دسترس ما قــرار دارد ،همین آمــار حداقلی
است (معرفی نفرات برتر) و بیش از این اطالعات
مشخصی در دسترس عموم قرار ندارد؛ ضمن این
کهتاکنونتحلیلآماریمشخصینیزازنتایجکلی
کنکورمنتشرنشدهاست.
▪نامپررنگشمیرانات

یکی از مهم ترین مــواردی که در بررسی این آمار
به دست می آید ،نام پررنگ شمیرانات تهران در
میان رتبه برتری هاست .شمیرانات شمالی ترین
شهرستاناستانتهراناستکهدردامنههایالبرز
مرکزی قرار گرفته و از  ۲بخش لواسانات و رودبار
قصرانتشکیلشدهاست.اینشهرستانبراساس
سرشماری نفوس و مسکن ســال  ۱۳۹۵بدون

احتسابجمعیتشهرتجریشدارای۴۷/۲۷۹نفر
جمعیتباتعداد۱۶/۱۰۷خانواربودهاست.امابه
نظر می رسد با توجه به وجوه اقتصادی این شهر،
بتوان رابطه ای میان اقتصاد و تحصیل با کیفیت
ایجاد کرد و در مقابل ،این مناطق محروم اند که
سرشانبیکالهماندهاست.
▪استانهایکمفروغ

در میان تمام آنچ ــه از بــررســی محل زندگی
رتبهبرتریهابهدستمیآید،بهنظردراینفهرست
نامدانشآموزانچنداستانمشخصنسبتبهسایر
استانهاکمتربهچشممیخورد.بهطورقطعیافتن
پاسخ این موضوع و بررسی وضعیت کیفی آموزش
در این استانها را باید در مجالی مجزا و فرصتی
مستوفا بررسی و ابعاد آن را آسیبشناسی کرد اما
دریکنگاهکلیمیتوانبیانکردکهایناستانها
احتماالدردیگرشاخصهایتوسعهنیزجزومناطق
کمبرخوردار به شمار میآیند .طبق بررسی ما در
اینگزارش،ایناستانهاعبارتانداز:خوزستان،
سیستانوبلوچستان،هرمزگان،خراسانشمالی،
کرمانوایالم.

سال

تهران و مراکز استان ها

درصد سهم از
رتبه های برتر

کنکور 99

تهران ( 11رتبه) ،اصفهان ( 3رتبه) ،مشهد ( 2رتبه) ،گرگان ( 2رتبه) ،ارومیه ( 2رتبه)/یک رتبه برتر :شیراز ،ساری ،یزد ،اردبیل ،قزوین ،کرج ،تبریز

 67.5درصد

کنکور 98

تهران ( 19رتبه) ،تبریز(4رتبه) ،مشهد ( 2رتبه) ،شیراز (2رتبه) ،اهواز (2رتبه)/یک رتبه برتر :اصفهان ،ساری ،رشت ،بیرجند ،شهرکرد

 ۸۵درصد

کنکور99؛سهممدارسدولتیفقط 2نفردرمیان 39رتبهبرتر
وضعیت مدرسه تحصیل نفرات برتر کنکور امسال در شرایطی تقریبا مشابه با سال  98با 67
درصد و فراوانی  26نفر به سمپادیها اختصاص دارد .نفرات برتر
در سال قبل  73درصد از مدارس سمپاد 14 ،درصد از
مدارس غیرانتفاعی و 13درصد نیز از نمونهدولتیها
بودند که مدارس دولتی عادی هیچ سهمی در
میان برترینهای کنکور نداشتند .در عین
حال نکته قابلتوجه دیگر در کنکور امسال
حضور  5درصدی با فراوانی  2نفر از جمع
دانشآموزان مدارس تما مدولتی در میان
برترینهای کنکور است .نکتهای که به نظر
میرسد موضوع «عدالت آموزشی» را به معنای
واقعی زیــرســوال بــرده اســت .رهبر انقالب،
امسال در ابتدای سال تحصیلی در سخنانی از
وضعیت مــدارس دولتی انتقاد کردند و گفتند :باید
سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به
گونهای شود که دانشآموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور
کمتر است و خانوادهها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بیپناه میفرستند.

سایر شهرستان ها

درصد سهم از
رتبه های برتر

الهیجان(2رتبه) ،فردوس ،زابل ،بابل ،آمل ،خمینی شهر ،شهرضا ،قائنات ،دلیجان ،شمیرانات
دماوند ،سبزوار

 32.5درصد

الر( 2رتبه) ،الهیجان ،تفت ،ابرکوه ،بهار

۱۵درصد

کنکور 97

تهران ( 13رتبه) ،تبریز ( 3رتبه) ،کرج ( 2رتبه) ،بندرعباس ( 2رتبه) ،اصفهان ( 2رتبه)/یک رتبه برتر :مشهد ،قم ،شهرکرد ،یزد ،ارومیه ،ساری ،بیرجند

 80درصد

تربت حیدریه( 2رتبه) ،بابلسر ،قوچان ،تالش ،کاشان ،کامیاران

 20درصد

کنکور96

تهران ( 17رتبه) ،یزد ( 4رتبه) ،تبریز ( 4رتبه)/یک رتبه برتر :اصفهان ،شیراز ،اردبیل ،بیرجند ،کرج ،یاسوج

 86درصد

بابل ( 2رتبه)  ،سیرجان،کاشان ،کامیاران

 14درصد

کنکور95

تهران ( 17رتبه) ،تبریز( 2رتبه) ،اصفهان( 2رتبه) ،مشهد( 2رتبه)/یک رتبه برتر :قم ،شیراز ،اردبیل

 72درصد

شمیرانات ( 4رتبه) ،سیرجان ،شیروان ،تربت جام ،تربت حیدریه ،مراغه ،نور

 18درصد

کنکور94

تهران( 8رتبه) ،شیراز (6رتبه) ،یزد(5رتبه) ،اصفهان(3رتبه)/یک رتبه برتر :قم ،ارومیه ،تبریز ،زاهدان ،بیرجند ،کرج ،اردبیل

 80درصد

شمیرانات( 2رتبه) ،بابلسر ،لنگرود ،نور ،نجف آباد ،کاشان

 20درصد

کنکور93

تهران ( 11رتبه) ،اصفهان ( 7رتبه) ،تبریز( 2رتبه) ،خرم آباد (2رتبه)/یک رتبه برتر :مشهد ،شیراز ،رشت

 70درصد

شمیرانات ( 4رتبه) ،بابل ،آمل ،آستانه اشرفیه ،لنگرود ،میانه ،کاشمر ،خمینی شهر

 30درصد

کنکور92

تهران ( 11رتبه) ،یزد( 3رتبه) ،مشهد(2رتبه) ،شیراز( 2رتبه) ،کرج (2رتبه) ،اهواز ( 2رتبه)/یک رتبه برتر :اصفهان ،قم ،رشت ،ارومیه ،ساری ،تبریز ،قزوین

 80درصد

مبارکه  ،بروجرد ،شیروان ،ممسنی ،شمیرانات ،قوچان

 20درصد

کنکور91

تهران ( 10رتبه) ،یزد(4رتبه) ،مشهد(3رتبه) ،اصفهان(3رتبه) ،تبریز(2رتبه) ،کرمان(2رتبه)/یک رتبه برتر :اهواز ،قزوین ،کرج ،ساری ،کرمانشاه ،سنندج ،اردبیل

 84درصد

بابل( 3رتبه) ،کاشان ،شمیرانات ،گناباد

 16درصد

کنکور90

تهران ( 10رتبه) ،اصفهان (2رتبه)/یک رتبه برتر :مشهد ،رشت ،کرج ،شیراز ،تبریز ،کرمان

 86درصد

رفسنجان ،آمل ،بابل

 14درصد

کنکور89

تهران (17رتبه) ،شیراز(4رتبه) ،همدان(2رتبه) ،کرمان( 2رتبه) ،کرمانشاه(2رتبه)/یک رتبه برتر :بیرجند ،تبریز ،قم

 83درصد

شمیرانات(2رتبه) ،سیرجان ،نوشهر ،پاوه ،سبزوار

17درصد

کنکور88

تهران (8رتبه) ،اصفهان( 4رتبه) ،شیراز(4رتبه) ،یزد(4رتبه) ،کرج(2رتبه) ،تبریز(2رتبه)/یک رتبه برتر :مشهد ،اهواز ،قم ،کرمان ،سمنان ،اراک

 83درصد

ثالث باباجانی ( 2رتبه) ،بهشهر ،جهرم  ،گرمسار ،نور

 17درصد

کنکور87

تهران (17رتبه) ،تبریز(4رتبه) ،اصفهان (4رتبه) ،شیراز(2رتبه)/یک رتبه برتر :كرمانشاه ،ساری ،رشت ،يزد ،مشهد ،سنندج ،كرمان

 95درصد

سبزوار ،ساوه

 5درصد

کنکور86

تهران ( 10رتبه) ،شیراز (3رتبه) ،ارومیه (3رتبه) ،سنندج ( 2رتبه)/یک رتبه برتر  :اهواز ،یزد ،اصفهان،کرمان ،کرمانشاه

 64درصد

شمیرانات (5رتبه) ،قائم شهر ،بندر انزلی ،دوگنبدان ،سلماس ،قائنات ،پیرانشهر  ،فسا ،هشتگرد

 36درصد

کنکور85

تهران(13رتبه) ،تبریز(4رتبه) ،یزد(3رتبه) ،اصفهان(2رتبه) ،ساری (2رتبه) ،کرج (2رتبه)/یک رتبه برتر :قزوين  ،رشت ،اهواز ،شيراز ،كرمان ،مشهد ،كرمانشاه ،اراک

 95درصد

شميرانات(2رتبه برتر)

 5درصد

کنکور84

تهران (21رتبه) ،اصفهان(3رتبه) ،شیراز(2رتبه) ،قم (2رتبه) ،کرمان (2رتبه)/یک رتبه برتر  :يزد ،ساری ،اروميه

92درصد

تربت حيدريه ،بابل ،گناوه

 8درصد

کنکور83

تهران ( 9رتبه) ،رشت(2رتبه)/یک رتبه  :مشهد  ،شيراز ،اصفهان ،کرج(در سال  83برای هر رشته  3رتبه برتر اعالم شد)

 100درصد

-

کنکور81

تهران ( 14رتبه) ،اصفهان (8رتبه) ،مشهد (2رتبه) ،کرمان (2رتبه)/یک رتبه برتر :قم ،اهواز ،اروميه ،يزد ،تبريز ،کرج ،همدان

 92درصد

گرگان ،خمين ،بهبهان

 8درصد

کنکور 80

تهران ( 14رتبه) ،اصفهان ( 6رتبه) ،تبریز(2رتبه) ،ساری (2رتبه) ،کرمانشاه (2رتبه)/یک رتبه برتر  :يزد ،شيراز ،اراک

 88درصد

آمل ،كاشان ،نجف آباد ،شميرانات

 12درصد

مجموع میزان تهرانی ها و مراکز استان ها در جمع رتبه های برتر  83 :درصد

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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مجموع میزان سایر شهرستان ها در جمع رتبه های برتر  17 :درصد

