
به س��ال 1386، نزدیک به 5 برابر شده است. بیشترین میزان افزایش 
تعداد پذیرفته ش��دگان، در گروه فني و مهندس��ي و ح��دود 7/8 برابر 
اس��ت1 جدول »ت۱«. علل اصلي افزایش تعداد پذیرفته شدگان مقطع 
کارشناسي برپائي دوره های جدید و افزایش ظرفیت دوره ها و تأسیس 

مراکز آموزشي جدید است.2
اما افزایش تعداد پذیرفته ش��دگان رش��تۀ معماری که در دفترچۀ 
کنکور سراس��ری در زیرگروه فني و مهندس��ي و در کتابچه های آمار 
آموزش عالي در زیرگروه هنر آمده با متوسط رشد پذیرفته شدگان هر 
دو زیرگروه کاماًل متفاوت است. از سال 1378 تا 1386 )هشت سال( 
تعداد دانش��گاه های دولتي که این رش��ته را به جمع رش��ته های خود 
اضافه کرده اند بیش از پنج برابر شده و از یازده به شصت و یک رسیده 
اس��ت. در سال 1378 ظرفیت پذیرش دانش��جوی مهندسي معماری 
)کارشناسي( در دانشگاه های دولتي کشور حدود 400 نفر بوده که بعد 
از هشت سال یعني در سال 1386 به بیش از 5300 نفر رسیده است. 
تفاوت این ارقام رش��دی بیش از 13 برابر، یعني حدود 2 برابر متوسط 

چکیده

رش��د تعداد دانش��جویان و بالطبع دانش آموختگان رش��تۀ مهندس��ي 
معماری نس��بت به دهه های گذش��ته و در مقایس��ه با دیگر رشته ها 
وضعیت غیرمتعارفي در کش��ور پیش آورده که مي تواند زمینه ساز بروز 
مش��کالتي در ابعاد آموزشي و ادامۀ تحصیل و از همه مهمتر اشتغال 
دانش آموختگان این رش��ته در آیندۀ نزدیک باشد. بررسي آمار اوضاع 
را بس��یار نگران کننده نش��ان مي دهد. بازار کار نامناسب باعث تمایل 
به ادامۀ تحصیل مي ش��ود که خود بحراني س��اخته است. با مهار روند 
فزوني پذیرفته شدگان و تغییر اوضاع کار مي توان از آثار نامطلوب این 
پدیده بر ساخت وساز کشور کاست. این مطلب وابسته به اقدامي سریع 

و مؤثر در این عرصه است. 

مقدمه
تعداد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسي دانشگاه های دولتي 
کش��ور در کل گروه های تحصیلي، طي هشت سال منتهي 

کلیدواژگان: آموزش معماری، اشتغال معماران، برنامه ریزی آموزش

 افزایش تعداد پذیرفته شدگان رشتۀ مهندسی معماری 
و تبعات آن

علی عالئی
استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتي

1. این آمار پذیرفته ش��دگان روزانه و 
شبانۀ کل مراکز آموزش عالي دولتي 

کشور است.
2. تعداد مراکز آم��وزش عالي دولتي 
کش��ور )با دوره های کارشناس��ي( در 
س��ال های 1378 و 1386 ب��ه ترتیب 
139 و 252 واح��د بوده اس��ت )آمار 
آم��وزش عالي ایران س��ال های 79-

1378 و 87-1386(. یعن��ي در ای��ن 
مدت مراکز آموزش��ي دولت��ي )واجد 
دوره های کارشناسي( تازه فقط حدود 
1/7 برابر ش��ده اند. ب��ا توجه به اینکه 
ام��کان افزایش ظرفی��ت پذیرش در 
هر رش��ته )با توجه به محدودیت های 
فضا و امکانات( محدود اس��ت، دلیل 
اصلي رش��د تعداد پذیرفته شدگان را 
مي توان در توسعۀ رشته های جدید در 
دانشگاه ها یافت. منظور از رشته های 
جدید فقط رش��ته های نو نیست بلکه 
رش��ته هایي نیز که قباًل در یک مرکز 
دانش��گاهي وجود نداشته و به تازگي 
ایجاد ش��ده نیز رشتۀ جدید محسوب 

مي شوند.
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رش��د زیرگروه هنر و 1/7 برابر متوسط رشد زیرگروه فني و مهندسي و 3 برابر 
متوس��ط رشد پذیرفته شدگان کل دوره های کارشناسي کشور را نشان مي دهد. 
این افزایش وضعیتي نامتعارف اس��ت و ممکن است در سال های آینده عواقب 

جبران ناپذیری برای این رشته به بار آورد.

توسعۀ کمی رشتۀ مهندسی معماری بعد از انقالب 
فرهنگی

در این بخش وضعیت پذیرش دانشجو در رشتۀ مهندسي معماری را، از ابتدای 
انقالب فرهنگي تا به امروز در س��ه دورۀ زماني 8 ساله )1362 الي 1386(، در 

دانشگاه های دولتي کشور بررسي مي کنیم.

دورۀ اول، 1362 تا 1370
این دوره با پذیرش اولین گروه دانش��جویان رش��تۀ مهندس��ي معماری پس از 
انقالب فرهنگي در بهمن سال 1362 )در مقطع کارشناسي ارشد پیوسته( آغاز 
مي ش��ود و پای��ان آن ورود اولین گروه فارغ التحصی��الن همین دوره به جامعۀ 
حرفه ای اس��ت. تعداد پذیرفته شدگان سالیانۀ رش��تۀ معماری3 از ابتدا تا انتهای 
این دوره در س��ه تا هفت دانش��گاه دولتي حدود 250 تا 320 نفر بوده اس��ت 

»ت۲«.
در طول این دوره، تعداد دانشگاه هایي که در رشتۀ مهندسي معماری، دانشجو 
پذیرفته اند، از سه به هفت رسیده است، اما تعداد کل پذیرفته شدگان رشد زیادی 
نداشته. زیرا تعداد متوسط پذیرفته شدگان در هر دانشگاه به تدریج کاهش پیدا 
 کرده و به حدود نصف س��ال های اول رس��یده اس��ت. این مطلب نشان دهندۀ 

پرسش های تحقیق
توسعۀ کمی رشتۀ معماری در ایران پس 

از انقالب چگونه بوده است؟
این توسعه چه تبعایت در معماری کشور 

داشته است؟

رشدپذیرفته شدگان 1386پذیرفته شدگان 1378گروه های تحصیلی

4/2 برابر62188260685علوم انساني

4 برابر1865574744علوم پایه

4/9 برابر721135061کشاورزی و دامپزشکي

7/8 برابر14807115639فني و مهندسي

5/2 برابر1071856250پزشکي

6/5 برابر221914495هنر

4/8 برابر115798556874متوسط کل

ت۱. تعداد پذیرفته شدگان مقطع 
کارشناس��ي در کل مراکز آموزش 
عالي دولتي کشور در هشت سال 
گذش��ته. مأخذ: آمار آموزش عالي 
ایران، س��ال های تحصیلي 1378 
و 1386.

3. منظور از پذیرفته ش��دگان رش��تۀ 
معم��اری کلیۀ پذیرفته ش��دگان این 
رش��ته در مقاطع کارشناس��ي ارش��د 
و  پیوس��ته  کارشناس��ي  و  پیوس��ته 
کارشناسي ناپیوس��ته است و پذیرفته 
ارش��د  کارشناس��ي  مقاطع  ش��دگان 
رش��ته های  و  معم��اری  ناپیوس��تۀ 
دیگر همچون شهرسازی  کارشناسي 

و مرمت را شامل نمي شود.
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حرکت دانشگاه ها به س��مت کیفیت آموزش در این سال هاست 
»ت۳«.

دورۀ دوم، از 1370 تا 1378
دانش آموخت��گان  گ��روه  اولی��ن  ورود  ب��ا  دوره  ای��ن   آغ��از 
 مهندس��ي معم��اری )ورودی ه��ای بع��د از انق��الب فرهنگي( 
 ب��ه جامع��ۀ حرف��ه ای و پای��ان آن ب��ا ش��روع پذی��رش اولین 
 دورۀ دانش��جویان ای��ن رش��ته در مقط��ع کارشناس��ي مصادف 
فق��ط  س��ال 1378  ت��ا  معم��اری  مهندس��ي  رش��تۀ   اس��ت. 
 مقط��ع کارشناس��ي ارش��د پیوس��ته دارد و فق��ط تع��دادی از 
دانش��جویان و به علل خاص با مدرک کارشناس��ي دانش��گاه را 

ترک مي کنند.4
 تع��داد پذیرفته ش��دگان س��الیانۀ رش��تۀ معم��اری از ابت��دا 
 ت��ا انته��ای ای��ن دوره در هف��ت ت��ا ی��ازده دانش��گاه دولتي، 
 از 300 ت��ا 400 نف��ر متغی��ر ب��وده اس��ت »ت۲«. در ط��ول 
مهندس��ي  رش��تۀ  در  ک��ه  دانش��گاه هایي  تع��داد  دوره   ای��ن 
رش��د  50درص��د  ح��دود  پذیرفته ان��د،  دانش��جو   معم��اری 
در  پذیرفته ش��دگان  تع��داد  متوس��ط  ش��اخص  ام��ا   داش��ته، 
دانش��جو   37 ح��دود  ب��ه  و  ش��ده  کمت��ر  دانش��گاه   ه��ر 
در هر دانش��گاه رسیده است که همچون دورۀ قبل نشان دهندۀ 
حرکت دانش��گاه ها به س��مت کیفیت آموزش در این دوره است 

»ت۳«.

دورۀ سوم، از 1378 تا 1386
از س��ال 1378 کارشناسي ارشد پیوستۀ رشتۀ مهندسي معماری 
به مقطع کارشناس��ي تبدیل ش��د. آغاز دورۀ سوم پذیرِش اولین 
گروه دانشجویان رشتۀ مهندس��ي معماری در مقطع کارشناسي 
در دانش��گاه های دولتي است. در انتهای این دوره یعني در سال 
1386 تعداد کل پذیرفته ش��دگان رش��تۀ مهندس��ي معماری در 
دانش��گاه های دولتي کش��ور به بیش از 5300 نفر رسید: بیش از 

13 برابر در 8 سال »ت۲«.
در طول این دوره تعداد مراکز آموزشي که در رشتۀ مهندسي 
معم��اری، دانش��جو پذیرفته اند، بیش از پنج برابر ش��ده و به 61 
رسیده است. متوسط تعداد پذیرفته شدگان در هر مرکز نیز در این 
مدت بیش از دو برابر ش��ده و از 37 نفر به 87 نفر رس��یده است. 
افزایش نسبت تعداد دانشجو به مراکز آموزشي از نشانه های افت 

کیفیت آموزشي است »ت۳«.

افزایش تعداد پذیرفته شدگان رشتۀ 
مهندسی معماری در سال های اخیر

گفتیم که تعداد پذیرفته ش��دگان رش��تۀ مهندس��ي معماری در 
دانشگاه های دولتي کش��ور در سال های اخیر افزایشي چشم گیر 
داشته است. این آمار با اضافه کردن پذیرفته شدگان رشتۀ مهندسي 
معماری دانش��گاه آزاد ب��ه واقعیت نزدیک تر مي ش��ود.»ت۴«. 

ت۲. )راست( تعداد پذیرفته شدگان 
و دانش آموختگان روزانه و ش��بانۀ 
رش��تۀ مهندس��ي معماری از سال 
1362 تا سال1386 5 در کل مراکز 
آموزش عالي دولتي کشور. مأخذ: 
آمار آموزش عالي ایران، سال های 

1362 الي 1386.
ت۳. )چ��پ( تعداد دانش��گاه های 
عرض��ه کنندۀ رش��تۀ مهندس��ي 
ش��اخص  متوس��ط  و  معم��اری 
پذیرفته شدگان در هر یک از سال 
1362 تا سال 1386 در کل مراکز 
آموزش عالي دولتي کش��ور. منبع: 
آمار آموزش عالي ایران، سال های 

1362 الي1386 6. 

4. حمید ندیم��ي، »آموزش معماری، 
دیروز و امروز«، ص 28.
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در س��ال های گذش��ته، پذیرفته شدگان هرس��الۀ رشتۀ مهندسي 
معماری در مقاطع کارشناس��ي پیوس��ته و ناپیوسته و کارشناسي 
ارشد پیوسته دانشگاه آزاد اس��المي بیش از دانشگاه های دولتي 
کش��ور بوده اس��ت. با احتساب دانش��گاه آزاد اسالمي، جمع کل 
پذیرفته ش��دگان رشتۀ مهندسي معماری کش��ور در بیست سال 
گذشته نزدیک به 43 برابر رشد کرده و از حدود 250 نفر در سال 

1366 به بیش از 10000 نفر در سال 1386 رسیده است.
دربارۀ ای��ن افزایش تعداد پذیرفته ش��دگان دو نگراني وجود 
دارد. نگراني اول و اصلي اینکه آیا رشد فزایندۀ جذب دانشجویان 
مهندس��ي معماری بر مبنای نیاز جامعه و بازار کار صورت گرفته 
است؟ و آیا کشور ما نیازمند این افزایش در تربیت مهندس معمار 
است؟پرورش دانش��جو به ویژه دانشجوی رشتۀ معماری نیازمند 
مدرس و امکانات فراوان است و بالطبع برای آموزش عالي کشور 
و خانوادۀ دانش��جویان هزینه دارد. آیا این سرمایه گذاری فزاینده 
مورد نیاز جامعه و برای کش��ور ضروری است؟ این مطلبي است 

که در بخش های بعد بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
ام��ا نگراني دوم کیفیت آموزش اس��ت. آی��ا در این افزایش 
پذیرش دانش��جو، حداقل کیفیت آموزش��ي حفظ ش��ده اس��ت؟ 
نبای��د این نکت��ه را فراموش کرد که کیفی��ت آموزش دوره های 
کارشناسي مهندسي معماری بس��یار مهم است. کیفیت آموزش 
دانش��جویان این دوره ها مس��تقیمًا در کیفیت ساخت و ساز کشور 

اثر دارد. دانش آموختگان دوره های کارشناسي مهندسي معماری 
مجوز مس��ئولیت حرفه ای و حقوقي دارند و به نام مهندس معمار 
در جامع��ه فعالیت مي کنند. این مطلب ب��ه ویژه در کوران توجه 
به دوره های تحصیالت تکمیلي، که به علل گوناگون حتي مورد 
توجه دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي با سابقه نیز هست، 
واهمۀ بي توجهي به دوره های کارشناسي را دوچندان کرده است. 
حفظ حداقل کیفیت آموزش معماری در دورۀ کارشناس��ي مطلب 
مهمي اس��ت که امروزه، به علت رشد کمي دانشجویان، دغدغۀ 
فکری مدرس��ان و محققان و دلسوزان شده است.7 در سال های 
اخیر، ش��اخص تعداد دانشجو نس��بت به هر مؤسسۀ آموزشي در 
رش��تۀ معماری رو به افزایش بوده است. به طور متوسط )در کل 
رش��ته ها( در س��ال 1385 به ازای هر 30 دانش��جوی روزانه در 
کل مراکز آموزش عالي دولتي کش��ور ی��ک عضو هیئت علمي 
مش��غول به فعالیت بوده است.8 در برخي رشته ها همچون رشتۀ 
مهندس��ي معماری، که دروس کارگاهي زیاد دارد ، این شاخص 
به حدود 20 یا حتي در برخي دانش��گاه های معتبر به 15 دانشجو 
ب��ه ازای هر مدرس مي رس��د.9 با در نظر گرفتن این س��رانه در 
مراکز آموزش عالي کشور )یک مدرس برای حدود 20 دانشجو(، 
برای آموزش حدود 29000 دانش��جوی رشتۀ مهندسي معماری 
)کارشناسي( در سال 1386،10 1450 مدرس مورد نیاز بوده است. 
آیا دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور این تعداد مدرس 
معماری داش��ته اند؟ این مدرس��ان چقدر سابقه و تجربۀ آموزشي 
داش��ته اند؟ روشن است که افزایش س��ریع تعداد دانشجویان، به 
ج��ذب دانش آموختگان جوان برای آم��وزش خواهد انجامید که 
مس��تقیمًا باعث افت کیفیت آموزش خواهد شد. با توجه به رشد 
جمعیت دانشجویي پیش بیني مي شود مراکز آموزش عالي کشور 
تا سال 1394 نیازمند حدود 4000 مدرس در این رشته باشند. آیا 

برای تربیت یا جذب مهندسان توانا در تدریس کاری کرده ایم؟
کیفی��ت آموزش عالي به عواملي چون مدرس��ان و برنامه و 
محتوای آموزش��ي و امکانات و تجهیزات آموزشي وابسته است. 

ت۴. رش��د تعداد پذیرفته ش��دگان 
روزانه و ش��بانۀ رش��تۀ مهندسي 
معم��اری در کل مراک��ز آموزش 
عالي دولتي و غیردولتي کش��ور11. 
منابع: مرکز آزمون دانش��گاه آزاد 
اس��المي12 و آمار آم��وزش عالي 
ایران، سال های 1362 الي 1386.

5. دانشجویان رشتۀ مهندسي معماری 
حدفاصل سال های 1362 الي 1378 
در مقطع کارشناس��ي ارش��د پیوسته 
پذیرفته ش��ده و آمار دانش آموختهان 
در این مدت ش��امل پذیرفته شدگان 
مقاطع کارشناسي )سال های گذشته( 

و کارشناسي ارشد پیوسته است.
رش��تۀ  ش��دگان  پذیرفت��ه  آم��ار   .6
مهندس��ي معم��اری از س��ال 1385 
به بعد مش��تمل بر پذیرفته ش��دگان 
روزان��ه و ش��بانۀ مقاطع کارشناس��ي 
کد رش��ته های معماری و مهندس��ي 
معماری و علمي و کاربردی معماری 

و معماری داخلي است.
7. نک: زهرا طاقي، »تأملي در تبعات 
رش��د کمي دورۀ کارشناسي معماری 

در دانشگاه های کشور«.
8. مهندس��ین مش��اور نق��ش. برنامۀ 
راهبردی )مرحل��ۀ نهائي( از مجموعه 
گزارش ه��ای مرحل��ۀ تدوی��ن برنامۀ 
راهبردی دانشگاه بوعلي سینا همدان. 

ج۶.
9. هم اکنون این شاخص در دانشکدۀ 
معماری و شهرس��ازی دانشگاه شهید 
بهشتي تقریبًا 15 دانشجو به ازای هر 

عضو هیئت علمي است.
10. جمعیت کل دانش��جویان روزانه 
و ش��بانۀ رشتۀ مهندس��ي معماری در 
کش��ور در س��ال 1386 برابر حاصل 
مجموع حدود 15800 نفر دانشجویان 
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اس��تفاده از مدرس��ان کم تجربه و عدم نظارت صحیح بر اجرای 
دورۀ کارشناسي ممکن است صدمات جبران ناپذیری به آموزش 
بدن��ۀ اصلي حرفه ای معماری کش��ور وارد آورد. از طرف دیگر تا 
زماني که توس��عۀ کمي بر دانش��گاه ها حاکم باش��د، جایي برای 
ارزیابي محتوای آموزش��ي نخواهد ماند و کیفیت آموزش مغفول 
خواهد بود. با س��رعت گرفتن رش��د کمي، امکان توس��عۀ کیفي 

محدود بلکه منتفي مي شود.
غی��ر از نی��از به مدرس��ان و موضوع مهم کیفی��ت آموزش، 
کمیت و کیفیت فضای آموزش��ي و دسترس��ي به منابع و حضور 
در کارگاه ه��ای س��اختماني و بس��ترهای غني معم��اری نیز از 
مهمترین ابزارهای آموزش در رشتۀ معماری است. وجود فضای 
آموزشي مناسب و کارگاه ها و امکان آشنایي با مصالح ساختماني 
و فعالیت ه��ای میداني و حضور در کارگاه های فعال و مناس��ب 
و دسترس��ي ب��ه نش��ریات و کتاب ها و پایان نامه ه��ای به روز و 
غني همگي از ملزومات آموزش رش��تۀ مهندسي معماری است. 
هنگامي که موضوعات اصلي چون تأمین مدرس دچار مش��کل 
و کمبود اس��ت و اجرای صحیح برنامه های آموزش��ي و ارزیابي 
مستمر محتوای آموزشي نیز در کار نیست، بالطبع بحث و گفتگو 
دربارۀ امکانات جانبي آموزش از قبیل فضای آموزش��ي مناس��ب 
و منابع آموزش��ي الزم و کافي جایگاهي ندارد. پرسش این است 
ک��ه هم اکنون در تأیید ایجاد دوره های کارشناس��ي مهندس��ي 
معماری در دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور چقدر به 

این عوامل توجه مي شود؟

افزایش تعداد دانش آموختگان رشتۀ 
مهندسی معماری و تبعات آن

با افزایش تعداد پذیرفته ش��دگان رش��تۀ مهندس��ي معماری در 
س��ال های گذش��ته، تعداد دانش آموختگان این رشته نیز افزون 
خواهد ش��د. در دو دورۀ اول پ��س از انقالب فرهنگي، از 1362 
تا 1378، تعداد کل دانش آموختگان رش��تۀ مهندس��ي معماری 

دانش��گاه های کش��ور )اعم از دولت��ي و غیر دولت��ي( به 5000 
نفر نرس��یده بود، ولي فق��ط در دورۀ س��وم )از 1378 تا 1386( 
دانش آموختگان این رش��ته بیش از 11000 نفرند »ت۵«. تعداد 
پذیرفته ش��دگان این رشته در س��ال 1386 بیش از 10000 نفر 
بوده اس��ت. با فرض تداوم افزایش س��االنه 500 نف��ر بر تعداد 
پذیرفته ش��دگان تا 1391، جمع کل دانش آموختگان این رش��تۀ 
تحصیلي در دورۀ هشت س��الۀ چهارم پس از انقالب فرهنگي )از 
سال 1386 الي 1394( بیشتر از 65هزار نفر خواهد شد: بیش از 
چهار برابر کل دانش آموختگان این رش��ته در سه دورۀ قبلي )از 

انقالب فرهنگي تا 1386(.
طبیعي اس��ت که افزایش دوره ها و تعداد پذیرفته شدگان هر 
رش��تۀ تحصیلي باید بر مبنای افزایش میزان تقاضا و نیاز به آن 
رش��ته در جامعه باش��د. اگر چنین نباشد با رکود شغلي و بیکاری 
دانش آموختگان و تبعات آن مواجه خواهیم ش��د. در س��ال های 
قبل در برخي رش��ته های تحصیلي کشور شاهد چنین پدیده ای 
بوده ایم.13 بر اساس آمار سازمان نظام مهندسي ساختمان ایران، 
در س��ال 1378 حدود 5700 نفر در رش��تۀ مهندس��ي معماری 
پروانۀ اش��تغال داش��ته اند. تعداد مهندس��ان معمار عضو سازمان 
نظام مهندس��ي در س��ال های 83 و 85 و 87 ب��ه ترتیب حدود 
8900 و 11300 و 12700 نف��ر ب��وده اس��ت. بدی��ن ترتیب در 
مدت ده سال گذش��ته حدود 7000 نفر به جمعیت شاغالن این 
رش��ته در کل کش��ور افزوده شده است.14 در ش��ش سال آینده 

تع��داد  پیش بین��ي  ت۵. 
مهندسي  رش��تۀ  دانش آموختگان 
معم��اری در کل مراک��ز آموزش 
عالي دولتي و غیردولتي کش��ور15. 
اطالع��ات مرکز آزمون دانش��گاه 
آزاد اس��المي و آمار آموزش عالي 
ایران، سال های 1362 الي 1386.

این رش��ته در مراکز آموزش دولتي و 
حدود 13300 نف��ر در مراکز آموزش 
غیر دولتي )دانش��گاه آزاد اس��المي( 
اس��ت. آمار آموزش عال��ي ایران.11. 

پیشین.
12. از ریاس��ت مرکز آزمون دانشگاه 
آزاد و کارشناسان آن برای عرضۀ این 

اطالعات تشکر مي کنم.
13. یک��ي از این رش��ته ها پزش��کي 

است.
14. این اطالعات از ش��ورای مرکزی 
سازمان نظام مهندسي ایران اخذ شده 

است.
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جمعی��ت دانش آموختگان این رش��ته )از بعد از انقالب فرهنگي( 
از مرز 80 هزار نفر خواهد گذش��ت. در این اوضاع به سیل عظیم 
دانش آموخت��گان جوی��ای کار در رش��تۀ مهندس��ي معماری در 
س��ال های آینده چه پاسخي باید داد؟ آیا برای اشتغال این تعداد 

دانش آموخته برنامه ای داریم؟

اشتغال
ب��ا حف��ظ ای��ن اوض��اع ت��ا ده س��ال آین��ده، بی��ش از نیمي از 
دانش آموختگان این رش��ته بیکار خواهند شد یا به علت کاهش 
میزان اش��تغال، فعالیت س��الیانۀ آنها کفاف مخارج زندگیشان را 
نخواهد داد. در س��ال های اخیر نیز بس��یاری از دانش آموختگان 
رشتۀ مهندس��ي معماری چنین تجربه ای داشته اند. مساحت کل 
پروانه های س��اختماني صادر شده در نقاط شهری کشور در سال 
1380 نزدی��ک به 59میلیون مترمربع بوده و در س��ال 1386 به 
بیش از 100میلیون مترمربع رس��یده اس��ت.16 اگر مساحت کل 
پروانه های س��اختماني مورد نیاز برای احداث ساختمان در نقاط 
ش��هری کشور تا ده سال آینده حدود دو برابر شود، مساحت کل 
پروانه های ساختماني به حدود 200میلیون مترمربع خواهد رسید. 
در ای��ن وضعیت اگر قوانین و ضوابط حضوِر مهندس��ان معمار را 
در طراحي بناها در شهرها اجباری کند، یعني مهندسان معمار در 
کل کش��ور پراکنده ش��وند و تخریب و نوسازی بناها هم نیازمند 
جواز س��اختماني و حضور مهندس معمار در آن باش��د، با در نظر 
گرفتن متوس��ط حدود 10000 مترمربع فعالیت سالیانه برای هر 
مهندس معمار، تنها حدود20هزار مهندس معمار قادر به فعالیت 
خواهن��د بود. در حالي که دس��ت کم 50ه��زار مهندس معمار در 
س��طح کشورند: بیش از دو برابر ظرفیت. در این اوضاع یا برخي 
از دانش آموختگان این رشته بي کار خواهند ماند یا فعالیت شغلي 

آنها نیاز مالي آنها را برآورده نخواهد کرد.
افزای��ش تعداد دانش آموختگان جذب ایش��ان را در بازار کار 
با مش��کالتي مواجه مي کند و تعداد بیش��تری از ایشان به ادامۀ 

تحصیل روی مي آورند. کاماًل روش��ن است که ادامۀ تحصیل در 
ن موقتي به تعویق  این اوضاع مشکل اش��تغال را همچون ُمسِکّ
خواه��د انداخت. بار مالي مضائف��ي را هم بر دوش آموزش عالي 
کش��ور و داوطلبان خواهد گذاشت که معلوم نیست چه زماني به 
بازدهي خواهد رسید. ادامۀ تحصیل با این هدف ضرر دوچنداني 

به دولت و دانشجویان وارد مي کند.

ادامۀ تحصیل در دوره های باالتر
تجربۀ آموزش عالي کشور در دهه های گذشته مؤید این واقعیت 
اس��ت که با افزایش تعداد دانش آموختگان هر رش��تۀ تحصیلي 
تع��داد متقاضیان تحصیل در مقاطع باالتر آن رش��ته نیز افزایش 
پیدا مي کند. در سال های جاری با افزایش تعداد دانش آموختگان 
مقطع کارشناس��ي معماری، تعداد متقاضیان ش��رکت در آزمون 
تحصیالت تکمیلي آن نیز فزوني یافته اس��ت. این پدیده در چند 
س��ال اخیر دس��ت اندرکاران آزمون کارشناس��ي ارشد تخصصي 
را در رش��تۀ معماری و علوم وابسته ش��گفت زده کرده و حتي با 

مشکالتي نیز مواجه کرده است.17
در س��ال تحصیل��ي 88-1387 حدود 5900 نف��ر در آزمون 
دوره های کارشناس��ي ارشد رشتۀ معماری و علوم وابسته شرکت 
کرده ان��د: 16 برابر ش��رکت کنن��دگان این آزم��ون )حدود 356 
نفر( در پنج س��ال قب��ل18 »ت۶«. گرچه در ای��ن مدت ظرفیت 
پذیرفته ش��دگان دوره های کارشناسي ارشد بیش از دو برابر شده 
)یعني از 129 نفر به 274 نفر(، نسبت پذیرفته شدگان به داوطلبان 
از ح��دود 36درصد در س��ال 83-1382 به کمت��ر از 5درصد در 
س��ال 88-1387 رسیده است. یعني تعداد داوطلبان در این مدت 

پنج ساله بیش از 7 برابر پذیرفته شدگان رشد کرده است.
در س��ال تحصیل��ي 88-1387 حدود 5900 نف��ر در آزمون 
دوره های کارشناسي ارشد رشتۀ معماری یا علوم وابسته شرکت 
کرده اند که تقریبًا برابر اس��ت با تعداد کل پذیرفته ش��دگان دورۀ 
کارشناس��ي این رشته در چهار س��ال قبل. این بدان معني است 

15. جم��ع تزای��دی ب��ا اس��تفاده از 
اطالع��ات ارائ��ه ش��ده در ک��ردار 1 

صفحات قبل تهیه شده است.
16. این اطالعات از س��النامۀ آماری 
س��ال 1386 مرکز آمار ایران برداشت 

شده است.
17. رقاب��ت و عجلۀ دانش��جویان در 
کس��ب معدل های برتر و آماده شدن 
ب��رای ش��رکت در آزم��ون دوره های 
کارشناسي  دوره های  باالتر  تحصیلي 
را ب��ه محل گذر ب��ه دوره های باالتر 
تبدیل کرده اس��ت. این عجله و فشار 
رواني کاذب امکان تأمل و تفکر الزم 
را از دانش��جویان گرفته و آنها را تنها 
در رقابت��ي اجباری برای ش��رکت در 
آزمون قرار داده است. به گونه ای که 
بیشترشان حتي چندان اهمیتي به نوع 

رشتۀ قبولي نمي دهند.
18. از معاونت فني و آماری س��ازمان 
سنجش آموزش کش��ور برای عرضۀ 

این اطالعات تشکر مي کنم.
19. ارزیابي صحی��ح و عادالنۀ اوراق 
این آزمون نیازمن��د صرف وقت زیاد 
و هماهنگ��ي کام��ل می��ان ارزیابان 
اس��ت که این آزمون را با دشواری ها 
و پیچیدگي های��ي روب��رو مي کند. با 
افزایش تعداد ش��رکت کنن��دگان در 
آزمون، ت��دارک و برنامه ریزی آزمون 
سال به س��ال دش��وارتر و پیچیده تر 
مي شود. تعداد شرکت کنندگان آزمون 
اسکیس س��ال 88-1387 به بیش از 
2000 نفر رسید. در آزمون تحصیالت 
تکمیلي س��ال 1390 تعداد برگه های 
آزمون اسکیس به بیش از 4000 عدد 

خواهد رسید.
20. ش��اید یک��ي از راه کاره��ا برای 
فاصله گرفت��ن از این اوض��اع ایجاد 
فرصت ها و انگیزه های ش��غلي است. 
اگر بتوان فرصت و انگیزۀ الزم شغلي 
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که در هر س��ال تقریبًا به تعداد دانش آموخت��گاِن دوره داوطلِب 
ش��رکت در آزمون تحصیالت تکمیلي وج��ود دارد. بدین ترتیب 
در س��ال 1390، داوطلبان شرکت در آزمون تحصیالت تکمیلي 
رش��تۀ معماری و علوم وابسته حدود 10000 نفر خواهند بود که 
چالشي جدی است برای دس��ت اندرکاران برگزاری آزمون.19 با 
افزایش تعداد متقاضیان ادامۀ تحصیل در این رشته با محدودیت 
توس��عۀ ظرفیت دوره های تحصیالت تکمیلي در دانش��گاه ها و 
دشواری برگزار کردن آزمون مواجه خواهیم بود؛ به ویژه ارزیابي 

دقیق و صحیح آزمون اسکیس.20
اما در این روند رو به فزوني دوره های تحصیالت تکمیلي آیا 
تا کنون کس��ي به این پرسش پاسخ داده است که اصواًل هدف 
از گس��ترش دوره های تحصیالت تکمیلي در رش��تۀ مهندس��ي 
معماری چیست؟ یا در اوضاع فعلي و نیازهای کشور کدام یک از 
وظای��ف دوره های تحصیالت تکمیلي اهمیت و اولویت دارد؟ در 
دوره های تحصیالت تکمیلي به دنبال حل کدام معضل کشور یا 
این رشته هستیم؟ محققان آموزش عالي برخي از اهداف توسعۀ 
دوره های تحصیالت تکمیلي دانش��گاهي را گس��ترش مرزهای 
دان��ش و تربیت نی��روی متخصص و حرف��ه ای و تربیت نیروی 
آموزش��ي برشمرده اند. در رشتۀ معماری نیاز ما در کجا و چگونه 

است؟

سخن آخر
روشن است که در این وضعیت هیجان و افراط در توسعۀ دوره ها 
و پذیرش روزافزون دانش��جویان، رش��تۀ مهندس��ي معماری در 
کش��ور جایي ندارد و برای این اوضاع نمي توان به راحتي مفری 
یاف��ت. بهتر اس��ت هر چه زودتر چاره ای اندیش��یم. در قدم اول 
بای��د از این پس ظرفیت ها را محدود کنیم و دربارۀ درخواس��ت 
تأسیس رش��تۀ معماری )در دانش��گاه های دولتي و غیر دولتي( 
متفکران��ه و با برنام��ه تصمیم بگیریم. در ق��دم دوم باید دربارۀ 
وضعیت دانش آموختگان س��ال های آتي این رشته نیز واقع بینانه 

به دنبال راهکار باشیم. برای جلوگیری از فاجعه های بیشتر، باید 
از هم اکنون، محدود کردن ظرفیت ها و تأس��یس دوره ها، در نظر 
باش��د. اضافه ظرفیت پذیرش و توس��عۀ دوره های جدید در این 
رش��ته باید فقط در سایۀ تحقیق و بررسي های واقع بینانه از بازار 
کار باش��د. دربارۀ وضعیت دانش آموختگان نیز روش��ن است که 
در اوضاع فعلي حضور همۀ ایش��ان در کار ساخت و س��از کش��ور 
ممکن نیست و ظرفیت عرضۀ فعالیت های معماری به هیچ وجه 
جوابگ��وی این تعداد متقاضي نیس��ت. چاره ای جز س��وق دادن 
دانش آموختگان به سوی زمینه های دیگر شغلي یا بازارهای کار 
دیگر نیست. ایجاد فرصت های شغلي جدید برای بهره مند شدن 
از نیروی متخصص و بستر س��ازی مناسب در دانشگاه ها و مراکز 
آموزشي میزان مشارکت مهندسان معمار را در همۀ فعالیت های 
ساخت و س��از بیش��تر مي کند. کلیۀ فعالیت های ساختماني شامل 
اج��را و نظارت و امور اداری و اجرایي ساخت وس��از در ادارات و 
سازمان های اجرایي باید با مشارکت بیشتر مهندسان معمار باشد. 
باید کارآفرینان جوان را نیز در این رشته تشویق و حمایت کرد تا 
به توسعۀ فعالیت های شغلي جدید بپردازند.21 از دیگر عرصه های 
فعالیت مهندس��ان معمار مش��ارکت در کارهای تولیدی صنعت 
ساختمان از جمله تولید مواد و مصالح استاندارد و نو و شیوه های 
نوین اجرای س��اختمان است.22 عالوه بر این باید امکان فعالیت 
حرفه ای مهندس��ان معمار کشور را در کش��ور های همسایه، که 

ت۶. تعداد کل ش��رکت کنندگان 
پذیرفته ش��دگان  و  آزم��ون  در 
دوره ه��ای تحصی��الت تکمیل��ي 
رش��تۀ مهندسي معماری در مراکز 
آموزش عالي دولتي کشور از سال 
1382 الي 1387. مأخذ: س��ازمان 

سنجش آموزش کشور

را به دانش آموختگان دورۀ کارشناسي 
معماری داد، بس��یاری از آنها در بازار 
کار حرفه ای جذب مي ش��وند و نیازی 
ب��ه ش��رکت در آزم��ون تحصیالت 
تکمیلي نخواهند داش��ت و فقط افراد 
عالقمند برای ادامۀ تحصیل داوطلب 
مي ش��وند. یک��ي از راهکاره��ا برای 
ایجاد این فرصت ت��دارک دوره های 
کارآم��وزی پ��س از اتم��ام تحصیل 
اس��ت. دوره های کارآموزی بلندمدت 
در رش��تۀ معماری در بیشتر کشورها 
اعمال مي ش��ود. مثاًل دورۀ یک سالۀ 
کارآموزی در برخي از کش��ور ها برای 
اخ��ذ م��درک کارشناس��ي معم��اری 

اجباری است.
21. ه��م اکن��ون با توجه ب��ه حضور 
مراک��ز رش��د و کارآفریني در بیش��تر 
دانش��گاه های کش��ور مي توان ضمن 
آگاهي رس��اني به دانش��جویان رشتۀ 
معماری )خصوصًا در س��ال های آخر( 
ایش��ان را به حض��ور در ای��ن مراکز 

تشویق کرد.
22. گرچه ای��ن بخش از فعالیت های 
بازار ساخت و س��از بس��یار م��ورد نیاز 
کش��ور اس��ت، ت��ا کن��ون در می��ان 
اس��تقبال  معماری  دانش آموخت��گان 

درخوری از آن نشده است.
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با کمبود متخصص مواجه هس��تند، در برنامه قرار داد. این امور 
همگي به شرط آگاهي رس��اني و تشویق دانش آموختگان و نیز 

برنامه ریزی مناسب سازمان های دخیل دست یافتني است.
نبای��د فرام��وش کرد که نق��ش س��ازمان های دولتي و غیر 
دولتي مرتبط با امر ساخت و س��از، به ویژه رس��انه ها، در عبور از 
بحران پیش رو بس��یار مهم اس��ت. از رش��تۀ معماری، همچون 
دیگر رشته های دانشگاهي، ش��ناخت عمومي مناسبي در کشور 
وجود ندارد. با ایجاد ش��ناخت بیش��تر از این رش��ته مي توان به 
کارگیری دانش آموختگان آن را در طراحي بناها فزوني بخشید.23 
مجموعۀ قوانین و ضوابط موجود در کش��ور نیز هنوز استفاده از 
ای��ن نیروی متخصص را در طراحي بناه��ا چندان الزامي نکرده 
اس��ت. هم اکنون در بس��یاری از نقاط کش��ور مهندسان عمران 
نقش��ه های س��اختماني را تهیه و امضا مي کنند؛ وظیفه ای که در 
چهارچوب فعالیت های حرفه ای بر عهدۀ مهندس��ان معمار است. 
الزام قوانین فقط در محدودۀ پروژه های دولتي اس��ت و طراحي 
معم��اری پروژه های خصوصي فقط در برخي ش��هرهای بزرگ 
کش��ور کاِر مهندسان معمار اس��ت. این عدم شناخت و نیز عدم 
الت��زام به قوانین باعث ش��ده بازار کار مهندس��ان معمار محدود 
و بیش��تر در ش��هرهای بزرگ کشور متمرکز باش��د. با توجه به 
ای��ن اوضاع و افزایش تعداد دانش آموختگان مهندس��ي معماری 
بای��د با اس��تفاده از الزامات قانوني، وظیفۀ طراحي س��اختمان را 
به متخصصان آن، یعني مهندس��ان معمار، سپرد. سازمان نظام 
مهندسي نیز مي تواند در توزیع فراگیر کار میان مهندسان معمار 
در نقاط مختلف کش��ور نقش��ي بهتر از پیش ایفا کند. برای باال 
بردن کیفیت ساخت و س��از و ایجاد فرصت های شغلي بیشتر باید 
متوجه حق الزحمه ه��ا نیز بود. در صورت متع��ادل کردن میزان 
حق الزحمه ها مي توان امیدوار بود که فرصت های شغلي در میان 
تعداد بیش��تری از متقاضیان تقسیم شود. در این صورت مي توان 

بر کیفیت فعالیت ها نیز نظارت مناسب تری کرد.24

و  پذیرفته ش��دگان  تع��داد  افزای��ش  ت��ا  کردی��م  ت��الش 
دانش آموختگان رش��تۀ مهندسي معماری در س��ال های اخیر و  
اوضاع غیرمتعارف پیش رو را ش��رح دهیم و برخي تبعات آن را 
بررسي کنیم. با برنامه ریزی مناس��ب مي توان از اوضاع استفاده 
کرد و با اس��تفاده از نیروی جوان دانش آموخته در این رش��ته به 
س��وی اعتالی فرهنگ معماری کش��ور حرکت کرد. باید انتظار 
داش��ت که مهندس��ان معمار در اقصي نقاط کشور فعالیت کنند 
و ب��ا ارتقای کیفیت طراحي، نیازهای امروز ساخت و س��از جامعه 
را ب��رآورده کنن��د؛ نیازهایي چون توجه به ش��هرهای قدیمي و 
بهینه سازی مصرف انرژی و معماری پایدار و سازگاری با محیط 
و بهره مندی از معماری بومي و هویت معماری و کیفیت اجرا. در 
این مسیر، عالوه بر تدوین سیاست ها و راهبردهای هماهنگ در 
بین س��ازمان های دولتي و غیردولتي، باید به موضوع شناساندن 
معم��اری و نیازه��ای جامعۀ امروز ای��ران، در برنامۀ آموزش��ي 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور، بیش از پیش توجه کرد.
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23. بس��یاری از م��ردم خصوص��ًا در 
ش��هرهای کوچک اصواًل معماری را 
رش��ته ای دانش��گاهي نمي شناسند و 
بسیاری نیز آن را همان رشتۀ عمران 

مي دانند. 
24. عمر متوسط ساختمان ها در ایران 
بس��یار کوتاه تر از کشور های پیشرفته 
اس��ت. عل��ت این مش��کل را در اجرا 
و نظ��ارت بر اج��را و نیز اس��تفاده از 
مصالح غیر اس��تاندارد مي دانند. علي 
رغم هزینۀ نس��بتًا باالی ساخت و ساز 
در کش��ور ب��ا ع��دم اج��را و نظارت 
مناسب ساخت و ساز ها نا مناسب است. 
حق الزحمۀ نازل مهندس��ان نیز مؤثر 

است.
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