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مطالعه تطبیقی روشهای انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی
در نه کشور جهان و ایران

هدف تحقیق حاضر بازنگری روش انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در ایران است و
تالش میشود با توجه به منابع مرتبط و شناسایی روشهای انتخاب دانشجو در سایر کشورها پیشنهادهایی
در این زمینه ارائه شود .به این منظور شیوههای انتخاب دانشجو در  9کشور شامل آمریکا ،انگلستان،
برزیل ،ترکیه ،چین ،فرانسه ،کره ،مالزی و هندوستان جمعآوری شده است .بهجز کشورهایی که از روش
متمرکز انتخاب دانشجو استفاده میکنند در سایر کشورها نیز جمع ًا  20دانشگاه معتبر شناسایی شده و
روشهای انتخاب دانشجو توسط آنها مورد مطالعه قرار گرفت .بررسیها نشان میدهد که نتایج دروس
دبیرستان در اکثر کشورها از عوامل انتخاب داوطلبان ورود به دانشگاه بهشمار میرود ،ضمن اینکه در
برخی موارد از آزمون سراسری نیز کمک گرفته میشود .در نیمی از کشورهای مورد مطالعه از عوامل
دیگری چون مصاحبه ،بیانیههای فردی ،و نمونه کاری در سنجش داوطلبان استفاده میشود .همچنین
مشخص شد که روش متمرکز انتخاب دانشجو فقط در دو کشور اجرا میشود و سایر کشورها یا از روش
غیرمتمرکز استفاده میکنند و یا در حال تبدیل روش خود به سمت عدم تمرکز انتخاب دانشجو هستند.
مسئولیت انتخاب دانشجو در اکثر موارد به عهده دانشگاه مربوطه است .در پایان مقاله پیشنهادهایی برای
بازنگری روش انتخاب دانشجو ارائه شده است.
کلیدواژهها :انتخاب دانشجو ،دانشجوی معماری و شهرسازی ،تجارب جهانی انتخاب دانشجو ،بازنگری
انتخاب دانشجو در ایران.
 1دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران (نویسنده مسئول)
 2استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران
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مقدمه

شیوههای مختلف انتخاب دانشجو و استفاده از روش کنکور فعلی یا تغییر آن از مسائلی است
که در سالهای اخیر مورد بحث و بررسی زیادی قرار داشته است و برنامهریزی برای حذف
کنکور در سال  1390از سالهای قبل آغاز شده است .اما بهدلیل مشکالتی که در برگزاری
امتحانات سراسری توسط آموزش و پرورش وجود دارد هنوز این کار عملی نشده است ولیکن
پیشنهادهایی در جهت استفاده از سوابق تحصیلی در کنار کنکور وجود دارد.
در میان رشتههای مختلف تحصیلی روش انتخاب دانشجو برای رشته معماری در دهههای
اخیر خود بسیار بحث برانگیز بوده است .رشته معماری از یکسو جزو رشتههای هنری محسوب
میشود که از این لحاظ باید بر اساس تواناییهای ذهنی و عملی مورد نیاز در گروه هنر مورد
بررسی قرار گیرد (درودگر .)1382 ،از سوی دیگر این رشته در گروههای فنی و مهندسی جای
دارد و ابعاد تکنولوژیک ساختمان که امروز بهسرعت در حال گسترش است از اجزای اصلی آن
بهشمار میآید .لذا یک معمار موفق باید توانایی الزم برای شناخت و تحلیل و محاسبه و اجرای
این زمینه از کار را نیز دارا باشد (گالبچی .)1382 ،در نتیجه در انتخاب دانشجوی معماری که یکی
از مسائل مورد بحث در این تحقیق است توجه به موارد باال دارای اهمیت زیادی است.
روش انتخاب دانشجوی معماری در ایران بیش از یک دهه قبل تغییر کرد .قبل از آن ،تواناییهای
ترسیمی و تجسمی داوطلبان حین امتحان ورودی سنجیده میشد ولی با تغییر روش امتحان
کنکور ،فقط اندوختههای دروس دبیرستان مورد ارزیابی قرار میگیرد .در مورد مطلوبیت این
دو روش در انتخاب دانشجوی معماری نظرات مختلفی در جامعه دانشگاهی مطرح بوده است و
پژوهشهای بسیار معدودی در این زمینه صورت گرفته است (ایزدی.)1382 ،
رشته شهرسازی در سالهای اخیر بهدلیل گسترش سریع شهرها در ایران و نیاز به نیروی
کارآمد در برنامهریزی و طراحی شهری ایجاد شده است .انتخاب دانشجوی شهرسازی نیز
بهدلیل بینرشتهای بودن آن باید ابعاد گوناگونی از تواناییهای فرد را مورد سنجش قرار دهد.
این رشته از یکسو در پیوند با علوم انسانی از قبیل جامعهشناسی ،اقتصاد و جغرافیا قرار دارد
در حالیکه از سوی دیگر به تواناییهایی نظیر تحلیل سازمان و برنامهریزی و طراحی فضاهای
شهری نیاز دارد .بنابراین شناسایی روشی که بتوان با آن تواناییهای الزم برای ورود به این
رشته را ارزیابی نمود اهمیت زیادی دارد و میتواند در موفقیت آتی داوطلبان مؤثر باشد .تاکنون
پژوهشی در مورد نحوه انتخاب دانشجوی شهرسازی در ایران انجام نگرفته و انجام بررسی در
این زمینه ضروری بهنظر میرسد.
مقاله حاضر بهمنظور آشنایی با شرایط و نحوه انتخاب دانشجوی معماری و شهرسازی در
مقطع کارشناسی در نه کشور مختلف تنظیم شده است تا با استفاده از تجارب آنان و جمعبندی
اطالعات کسب شده و مقایسه آن با شرایط کنونی انتخاب دانشجوی معماری و شهرسازی در
ایران بتوان در رفع نارساییهای احتمالی گامهای مفیدی برداشت.

پیشینه تحقیق

در یک مطالعه تطبیقی زمانی ( )1385شیوههای انتخاب دانشجو و هدایت استعدادها در رشته
کشاورزی در نه کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که
فاکتورهای اصلی برای ورود به این رشته در نظامهای بسته (دارای آزمون ورودی) تا باز (بدون
آزمون ورودی) شامل موارد زیر است :مدرک پایان دوره متوسطه (دیپلم) و آزمونهای ورود

بر اساس مطالعات گاردنر )12 ،1996( 1امتحانات انتخاب دولتمردان و کارکنان حکومتی در چین
باستان از قدیمیترین روشهای وسیع سنجش برای انتخاب افراد محسوب میشود .تاریخ شروع
چنین امتحاناتی که بهطور منظم (در سطوح محلی ،منطقهای و ملی) برگزار میشده است به قرن
هفتم میالدی باز میگردد و تا اوایل قرن بیستم ادامه داشته است .رانتری )66 ،1994( 2با بررسی
متون قدیمی نشان میدهد که امتحانات امپراتوری چین اساس ًا بر مبنای سنجش مهارتهای عملی
الزم برای دولتمردان (شامل اسبسواری و تیراندازی) شکل گرفته است .ولیکن بهتدریج اصول
آن تغییر میکند و بهجای سنجش مهارتهای عملی ،آزمون کتبی درباره آن مهارتها مورد
استفاده قرار میگیرد.
در انگلستان اولین امتحان رسمی سنجش حرفهای در سال  1815برگزار شد و آن آزمون
حرفهای پزشکی بود .پس از آن آزمونهایی برای مشاوران حقوق و حسابداران در سالهای
 1835و  1880به مورد اجرا گذاشته شد .به دنبال رشد اقتصادی -اجتماعی آن زمان و متعاقب
افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در دانشگاههای آکسفورد،
کمبریج ،لندن و دارهام در سال  1850هیئت ممتحنین ایجاد و آزمونهای انتخاب دانشجو برگزار
شد (.)Gipps & Stobart, 1993
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به دانشگاه .البته اشاره شده است که مدرک پایان تحصیالت متوسطه شرط ضابطهمندتری برای
پذیرش در نظامهای باز است .فقط در دو کشور از میان نه کشور مورد بررسی عواملی چون
مصاحبه و تجربه کاری یا توصیهنامه معلمان نیز جزو مالکهای انتخاب دانشجو بوده است.
موارد امتحانی عمدت ًا شامل علوم و علوم زیستی بوده و در برخی کشورها معلومات عمومی
و هوش نیز مورد سنجش قرار میگرفته است .تنها یک کشور (هندوستان) معلومات کشاورزی
را در آزمون انتخاب دانشجو دخیل کرده است .پیشنهادهای زمانی برای ارتقای روش انتخاب
دانشجوی کشاورزی شامل :داشتن تجربه در کشاورزی و گذراندن دروس مرتبط در دبیرستان،
تعیین حداقل نمره و پرهیز از نمرات جبرانی و مشاوره تحصیلی از دوران کودکی است.
در مطالعه دیگری نحوه پذیرش دانشجو در رشتههای علوم انسانی در نه کشور جهان با
شیوه متداول در ایران مقایسه شده است (صباغیان )1985 ،و نتایج حاصل و پیشنهادهای ارائه
شده عبارت است از :لزوم بهرهگیری از آموزش و هدایت صحیح از دوران نوجوانی ،پذیرش
اولیه دانشجویان برای یک یا دو ترم قبل از تعیین رشته ،توجه به سابقه تحصیلی دوره دبیرستان
داوطلبان ،توجه به نیازهای بازار کار ،پراهمیت شدن نقش دانشگاهها در انتخاب دانشجو ،برگزاری
آزمونهای تستی و تشریحی در کنار هم و در صورت امکان حذف کنکور سراسری.
در مطالعه دیگری که توسط عقیق ( )1386انجام شده چگونگی پذیرش دانشجو در رشتههای
فنی و مهندسی در نه کشور جهان بررسی شده است و به این نتیجه رسیده است که آموزش عالی
در کشورهای مختلف بر اساس سیاست کالن کشور بر سه روش اصلی متمرکز ،نیمهمتمرکز
و غیرمتمرکز استوار است .پیشنهادهایی که وی پس از بررسی و مطالعات خود ( )1386ارائه
مینماید شامل موارد زیر است :ارائه اطالعات الزم در خصوص نحوه تحصیل در رشتههای
فنی و مهندسی و توان مورد نیاز این رشتهها در دوره پیشدانشگاهی ،ایجاد دورههای آموزش
کوتاهمدت برای رشتههای فنی و مهندسی بهمنظور استفاده در بخش صنعت و پرهیز از تراکم
داوطلب در آموزش عالی ،آموزش تکنیسینهای مورد نیاز از طریق کارخانهها.
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تا اواسط قرن  19یک فرد تحصیلکرده در آمریکا به شخصی اطالق میشد که ذهن او با متون
کالسیک و قدیمی انباشته شده باشد .با وجود اینکه کالجهای مختلف در نحوه انتخاب دانشجو آزاد
بودند ،تفکر حاکم این بود که متون قدیمه نظم و انضباط ذهنی بهتری را شکل میدهد .اما با ظهور
نوآوریهای صنعتی چنین عقایدی بهتدریج کمرنگ شد (.)Gardner et al., 1996
در نظام آموزش عالی آمریکا در سال  1900کمیته امتحانات ورودی کالجها بهمنظور اتخاذ
تصمیمات الزم جهت پذیرش دانشجو بهصورت هماهنگ شکل گرفت .روش معمول این بود که
ارزیابی برگههای امتحان به شکل کلی (و نه بر اساس نمرات دقیق) صورت گیرد تا قابلیت
متقاضی را برای پذیرش در دانشگاه مشخص نماید .عدم وجود عینیت و دقت کافی در اینگونه
ارزیابیها و کمبودن بازده آنها ،در کنار گرایش اوایل قرن بیستم به استفاده از تستهای هوش
راه را به سوی سیستمهای سنجشی گشود که سؤاالت آنها فقط جواب صحیح یا غلط داشتند.
اولین نوع از چنین آزمونهایی با الهام از امتحانات دقیقی که برای استخدام نظامیان در جنگ
جهانی اول برگزار شد شکل گرفت و آزمون سنجش آمادگی مدرسهای ( 3)SATنام گرفت .این
4
آزمون برای اولینبار در سال  1926برگزار شد .حدود سی سال بعد امتحان کالج آمریکا ()ACT
بهکار گرفته شد (.)McDonald et al., 2001a; McDonald et al., 2001b

روشهای سنجش کنونی

امروزه آزمونهای عمومی استاندارد و تستهای انتخابگر (آمادگیسنجی /موفقیتسنجی)
ابزار اصلی برای پذیرش در سطح آموزش عالی محسوب میشوند .غالب ًا موفقیت در امتحانات
دبیرستان و بهخصوص آزمون نهایی دوره آموزش متوسطه بهعنوان اولین مالک در این زمینه
بهکار گرفته میشود .عالوه بر آن یک (یا بیش از یک) امتحان دیگر مراحل بعدی گزینش را برای
ورود به دانشگاه فراهم میآورد و بهعنوان مالک دوم منظور میگردد .در واقع این مالکها
بهعنوان نشانگر توانایی و موفقیت آتی متقاضیان در یادگیری رشتهای محسوب میگردد که
داوطلب تحصیل در آن شده است .سیستمهای آموزش عالی هر یک اوزان متفاوتی برای مالک
نوع اول و دوم قایل میشوند (.)Izadi, 2002
برخی از رشتهها مانند معماری حول محور خالقیت و طراحی شکل میگیرد و عالوه بر
تواناییهای ریاضی و کالمی شیوههای تفکر و خالقیت طراحی نیز در آن از اهمیت بیشتری
برخوردار است ( .)Cross, 1995این امر یکی از دالیلی است که باعث میشود قدرت پیشبینی
آزمونهای ورودی این رشتهها در مورد موفقیت در تحصیالت دانشگاهی بسیار کم و پایین باشد
( .)Sear, 1983; Bourner & Hamed, 1987; Peers & Johnston, 1994بنابراین ضرورت بررسی بیشتر
برای دستیابی به روشهای صحیح انتخاب دانشجو در این رشتهها مشهود است.
در زمینه قدرت پیشبینی مالکهای انتخاب دانشجو از عملکرد دانشگاهی داوطلبان پژوهشهای
چندی صورت گرفته است .استرینگر )1971( 5ارتباط بین نمرات تستهای «درک فضایی» داوطلبان
را با عملکرد تحصیلی آنها در طول سال اول رشته معماری مورد مطالعه قرار داد و به نتیجه
همبستگی  0/54دست یافت که نتیجه آماری قابل توجهی است و نتیجه مشابهی نیز در مورد
پیشبینی نمرات طراحی فنی بهدست آورد .در این مورد همبستگی مشابهی در مورد پیشبینی
درسهای کالمی نظیر تئوری طراحی ،فلسفه و تاریخ معماری دیده نشد.
دومر و جانسون )1982( 6مطالعاتی را بر روی نمونهای شامل  571دانشجو انجام دادند تا
عواملی علمی و غیرعلمی را در رابطه با پیشبینی موفقیت تحصیلی دانشگاهی آنان شناسایی کنند.

بهمنظور انجام مطالعه تطبیقی و بنابر پیشنهاد سازمان سنجش و آموزش کشور ،نه کشور
آمریکا ،انگلستان ،برزیل ،ترکیه ،چین ،فرانسه ،کره ،مالزی و هند بهعنوان جوامع مورد نیاز برای
کسب اطالعات و انجام پژوهش برگزیده شد .در کشورهایی که روش متمرکز انتخاب دانشجو
وجود دارد ،خصوصیات آن روش جستجو شده است و در کشورهایی که دانشگاهها از روشهای
گوناگون پذیرش استفاده میکنند ،در هر کشور دو دانشگاه معتبر آن مورد بررسی و مطالعه قرار
گرفته است.
در مطالعات تطبیقی در ابتدا باید شاخصهای الزم جهت جمعآوری اطالعات تعیین و معرفی
شود .به این منظور با استفاده از نتایج بررسی منابع مکتوب و پیشینه تحقیق مؤلفههای مهم در
این زمینه به قرار زیر تعیین میگردد.

مطالعه تطبیقی روشهای انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و ...

نمونههای مورد مطالعه از جامعه کلی

نامۀ معماری و شهرسازی

در نهایت بهترین عامل پیشبینی کننده نمرات معدل دبیرستان شناخته شد و نمرات تست  ACTنیز
از عوامل مؤثر بهشمار آمد.
شریدان و باو )1996( 7طیف وسیعی از ارتباطات بالقوه مابین امتیازات ورودی دانشجویان
را در مقایسه با عملکرد دانشگاهی آنان در دانشکده معماری دانشگاه لیورپول مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که هیچ ارتباط مستقیمی مابین نمرات پیشدانشگاهی و عملکرد
دانشگاه وجود نداشت و شرط قرار دادن موضوعات درسی خاص برای گزینش دانشجو قابل
توجیه نبود.
8
چوبوکچو ( )2009طی یک مطالعه وضعیت تحصیلی  233دانشجوی معماری و برنامهریزی
شهری ( 139نفر رشته معماری و  94نفر رشته برنامهریزی) را در دانشگاه دوکوز ایلول 9شهر
ازمیر با شرایط پذیرش آنها در دانشگاه مقایسه میکند .به این منظور نمرات آزمون سراسری
متمرکز ورود به دانشگاه را با معدل کل نمرات دانشگاه پس از فارغالتحصیل شدن مورد بررسی
قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که همبستگی بین این دو سری نمره وجود ندارد و هیچ ارتباط
قابل توجهی برای موفقیت دانشجویان برتر امتحان ورودی در دانشگاه بهچشم نمیخورد .این
موضوع در مورد رتبههای پایین نیز صادق است.
جمعبندی مطالعات انجام شده نشان میدهد که نمرات علمی محض و ارزیابیهای مبتنی بر
دروس حفظی توانایی پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان را در رشتههای معماری و نظایر
آن (بهخصوص در زمینه طراحی) را ندارند .در بسیاری از پژوهشها ارتباط کم و ناچیز بین
نمرات آزمونهای ورودی با نمرات دانشگاهی در رشته معماری مشاهده شده است .استفاده
از روشهای تکمیلی و غیردرسی یا آزمونهایی که مشابهت و نزدیکی بیشتری با عملکرد آتی
دانشجویان دارد (مثل معدل سال اول دانشگاه) میتواند توانایی پیشبینی عملکرد دانشجو در
دانشگاه را افزایش دهد (.)Izadi, 2002
با توجه به تنوع مطالب حاصل از مطالعه منابع مکتوب بررسی روشهای انتخاب دانشجو در
چند کشور بهعنوان نمونه میتواند به غنای مطالعات فوق افزوده و به نتیجهگیری صحیحتر کمک
نماید .به این منظور نه کشور از نقاط مختلف دنیا برگزیده شدهاند تا بهعنوان نمونه مورد بررسی
قرار گیرند .این نه کشور نماینده فرهنگها و تجربیات مختلفی از سراسر جهان خواهند بود که
جمعبندی روشهای انتخاب دانشجوی آنها و مقایسه آنها با ایران در سایه نتایج حاصل از
مطالعه منابع مکتوب شاید بتواند به ارائه راهحلهای مطلوبی در این زمینه کمک نماید.
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شیوه انتخاب متمرکز یا غیرمتمرکز داوطلبان ،زمان ارزیابی :قبل از ورود به دانشگاه یا
حین تحصیل ،هیئت مسئول انتخاب دانشجو و میزان استقالل و دخالت دانشگاهها در این زمینه،
بخشهای مختلف فرآیند انتخاب دانشجو (شامل آزمون سراسری و امتحان ورودی) ،مصاحبه،
بیانیه داوطلب و ارائه دالیل انتخاب رشته ،معدل دبیرستان و دروس مورد نیاز و نهایت ًا نمونه
کاری (گزارش مصور از کارهای هنری و عملی انجام شده توسط داوطلب).
ضمن گردآوری مطالب فوق سعی شده است سایر مؤلفهها یا معیارهایی که در اینجا پیشبینی
نشده ولی در انتخاب دانشجو مؤثر بوده نیز مورد شناسایی قرار گیرد .اطالعات بهدست آمده
پس از جمعآوری ،دستهبندی و کدگذاری شده است .به این ترتیب بهتدریج با تنظیم اطالعات
جمعآوری شده چارچوبی اطالعاتی شکل گرفته است تا مقایسه و تعیین تشابهها و اختالفها با
سهولت بیشتری انجام گیرد .در انتها نتایج حاصل با مطالب منتج از مطالعه منابع مکتوب جمعبندی
شده و پیشنهادهایی در مورد روشهای انتخاب دانشجو در رشتههای مورد نظر ارائه شده است.
در این بخش روشهای انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در کشورهای
مورد نظر معرفی میگردد.

انتخاب دانشجو در آمریکا

شرایط الزم برای شرکت در رشته معماری عبارت است از :توانایی الزم در علوم مربوط به
فیزیک ساختمان مانند ریاضیات ،تصور ذهنی بهمنظور طراحی پروژهها ،مهارت کافی در ارائه
ایدهها بهصورت شفاهی و نوشتاری ،عالقه به علوم انسانی ،توانایی طراحی کردن و اسکیس زدن
(طراحی خالقانه یک موضوع غالب ًا در زمان محدود.
کسب پذیرش برای دورههای حرفهای در مقطع کارشناسی معماری نیاز به ارائه نمونه کاری
(پورت فولیو)  10دارد .متقاضیان دورههای کارشناسی معمو ً
ال باید آزمون  SATو  ACTرا پشت سر
بگذارند (مؤسسه .)NAAB, ACSA، 2010
در دانشگاه کرنل 11از آزمونهای استاندارد  SATو  ACTهمراه با مهارتهای نوشتاری استفاده
میشود و ارائه نمونه کاری داوطلب ضروری است .عالوه بر آن متقاضیان باید ضمن ارائه
توصیهنامه از  2نفر از معلمان دبیرستان خود در مصاحبه نیز شرکت نمایند (دانشگاه کرنل.)2010 ،
در دانشگاه استنفورد 12فرمهای درخواست داوطلبان ورود به این دانشگاه شامل سؤاالتی
درباره خصوصیات فردی ،فعالیتهای فوق برنامه ،امتیازات آکادمیک و سایر تجارب آنان است.
این مجموعه همچنین با ارائه یک بیانیه فردی کامل میشود .ارائه نمرات آزمونهای  SATو ACT
به همراه گزارش مشاور دبیرستان داوطلب و توصیهنامههایی از سوی دو نفر از معلمان داوطلب
ضروری است .داوطلبانی که استعداد خاصی در هنر ،رقص ،تئاتر ،موزیک و  ...دارند میتوانند
مدارک مربوط را ارسال نمایند (دانشگاه استنفورد.)2010 ،
شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در آمریکا به شرح زیر خالصه میشود:
مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز

به پایان رساندن تحصیالت دبیرستان

نحوه پذیرش

غیرمتمرکز و پذیرش بر اساس نتایج آزمونها،
مصاحبة حضوری یا بیانیه شخصی ،نمونه
کاری ،توصیهنامه از دو تن از معلمان

نحوه بررسی تجارب گذشته متقاضیان

پاسخ به سؤاالت مصاحبه ،کارهای هنری فرد،
معدل دبیرستان ،رتبة فرد در کالس

سازمانهای دخیل در انتخاب دانشجو

کمیته کالجها و امتحان کالجهای آمریکا و عمدت ًا
دانشگاه مربوطه

انتخاب دانشجو در انگلستان

ز

ط

نامۀ معماری و شهرسازی

اگرچه سیستم هماهنگکننده UCAS 13در انگلستان وظیفه مدیریت و هماهنگی درخواستهای
متقاضیان ورود به دانشگاه را در مقطع کارشناسی بر عهده دارد ،ولیکن تعیین شرایط
انتخاب دانشجو بهصورت مستقل به دانشگاهها سپرده شده است .دوره  A-Levelمعادل دوره
پیشدانشگاهی بوده و گذراندن آن شرط ورود به دانشگاه است .طول این دوره بهصورت معمول
دو سال است و طی این دوره که بعد از دوره ( GCSEدبیرستان) گذرانده میشود دانشآموزان
حداقل سه درس را در رابطه با رشته تحصیلی آتی خود در دانشگاه انتخاب میکنند .نمرات کسب
شده در امتحانات این دروس بهعنوان سوابق تحصیلی مورد اعتماد در فرآیند انتخاب دانشجو
توسط دانشگاه بهکار گرفته میشود (مؤسسه  .)2010 ،UCASبنابراین با توجه به غیرمتمرکز بودن
شیوه پذیرش دانشجو در مقطع لیسانس در این کشور ،مالکهای پذیرش دو دانشگاه برتر در
زمینه معماری و شهرسازی ارائه میگردد
در دانشگاه کمبریج برای ورود به رشته معماری درس پیشدانشگاهی خاصی مد نظر نیست،
ولی بررسیهای انجام شده در دانشگاه نشان میدهد که داوطلبانی که با نمرات علوم ،هنر و یا
علوم انسانی پذیرفته شدهاند در رشته معماری موفقتر بودهاند .داوطلبان باید تواناییهای خود
در زمینه نگارش را از طریق بیانیه دبیرستان که مورد تأیید مربی داوطلب قرار گرفته است ارائه
نمایند .گذشته از آن مهارت در ریاضیات و توانایی هنری در پذیرش رشته معماری نقش مهمی
ایفا میکند .دارا بودن سه نمره در )A*AA( A-Levelsبرای داوطلبان رشته معماری ضروری است.
نمرات ارسالی و معرفینامههای داوطلبان در دعوت آنان جهت مصاحبه نقش دارند .مصاحبه
جهت سنجش توانایی داوطلبان در رویارویی با مسایل پیچیده و ارائه راهحل برای آن صورت
میگیرد و هدف آن ارزیابی حافظه داوطلبان نیست .تمامی داوطلبان باید در زمان مصاحبه
نمونهای کاری ارائه دهند و هدف از بررسی آن ارزیابی استعداد ،خالقیت و تواناییهای هنری
داوطلبان و نیز تفسیر و درک فضاهای دوبعدی و سهبعدی است .در بعضی کالجهای این دانشگاه
از داوطلبان خواسته میشود که مقالهای کوتاه در رابطه با موضوعی معین (عموم ًا در رابطه با
مسایل روز معماری) بنویسند .در برخی کالجها نیز داوطلبان پیش از مصاحبه از طریق یک آزمون
کتبی مورد ارزیابی قرار میگیرند که بهصورت امتحان کتبی و یا آزمون طراحی برگزار میگردد
(دانشگاه کمبریج و کالجهای وابسته.)2010 ،
در دانشگاه شفیلد الزمه پذیرش در رشته معماری داشتن حداقل نمره  Cدر زبان انگلیسی و
ریاضیات در امتحان  GCSEو کسب سه نمره  )AAA( Aدر امتحان  A Levelاست .داوطلبان باید
توانایی هنری خود را معرفی نمایند و نمونه کاری از عوامل مهم در انتخاب دانشجو بهشمار میرود.
پذیرش دانشجوی کارشناسی شهرسازی نیز که مانند معماری دورهای سهساله را طی خواهد
کرد در دو دانشگاه شفیلد و آکسفورد بررسی میشود (دانشگاه شفیلد.)2010 ،

مطالعه تطبیقی روشهای انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و ...

آزمونهای ورودی

آزمونهای استاندارد  SATیا

ACT
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در دانشگاه آکسفورد ضمن توجه به نمره ریاضیات و انگلیسی آزمون  ،GCSEحداقل نمرات
 BBCدر  A-Levelبرای داوطلبان رشته شهرسازی مد نظر قرار دارد و عالوه بر آن ،داوطلبان باید
در مصاحبه نیز شرکت نمایند (دانشگاه آکسفورد بروکز.)2010 ،
در دانشگاه شفیلد شرط عمومی ورود به دانشگاه برخورداری از  GCSEدر زبان انگلیسی و
ریاضیات با حداقل نمره  Cاست .در مقطع کارشناسی برنامهریزی شهری موضوع درسی خاصی
جهت ورود به این رشته مد نظر نیست ،اگرچه گذراندن موضوعات مرتبط با علوم اجتماعی نظیر
جغرافیا ،سیاست ،اقتصاد ،روانشناسی و غیره میتواند مفید باشد .آنچه بیش از همه حایز اهمیت
است ،عالقمندی داوطلبان به برنامهریزی است که ضمن درخواست آنها (فرمهای  UCASو بیانیه
شخصی) منعکس میشود.
شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در کشور انگلستان به شرح زیر
خالصه میشود:
مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز

مدرک پایان تحصیالت دبیرستان و
پیشدانشگاهی (بعضی از دروس مرتبط با رشته
ارجحیت دارد)

نحوه پذیرش

غیرمتمرکز ،با تعیین حداقل نمره در  GCSEو
 Levelsو مصاحبه حضوری یا بیانیه شخصی،
نمونه کاری ،توصیهنامه از دو تن از معلمان

آزمون تخصصی و موضوعات آن
(رشته معماری)

آزمون تشریحی و طراحی در برخی کالجها ،یا
انشاء در مورد مسایل روز معماری

نحوه بررسی تجارب گذشته داوطلب

فرم درخواست داوطلب ( UCASو  ،)SAQبررسی
نمونه کاری ،بیانیه مدرسه و یا کالج ،معرفینامه،
مصاحبه ،کارنامه دبیرستان

مسئولین انتخاب دانشجو

مدیر گروه آموزشی ،مدرسین دانشکده و
سازمان مرکزی پذیرش دانشگاه

انتخاب دانشجو در برزیل

A

دوره تحصیالت کارشناسی معماری در برزیل که به اخذ یک دیپلم حرفهای ختم میشود پنجسال
به طول میانجامد .کلیه کاندیداهایی که مایل هستند وارد دانشگاه شوند باید در امتحان عمومی
وستیبیوالر 14شرکت کنند .این امتحان یک هفته به طول میانجامد و عموم ًا در سال یکبار و در
بعضی از دانشگاههای خصوصی دوبار انجام میشود .نحوه برگزاری این امتحان در دانشگاههای
مختلف متفاوت است ،ولی عمدت ًا مباحث درسی دوره دبیرستان را شامل میشود که عبارت است
از ریاضی ،فیزیک ،شیمی ،بیولوژی ،تاریخ ،جغرافی و زبان و ادبیات پرتغالی؛ بههمراه یک زبان
خارجی که معمو ً
ال زبان انگلیسی است .اولین مرحله که مرحله حذفی بهشمار میآید از سؤاالت
چندجوابی تشکیل شده است و حدود یک تا دو ماه قبل از امتحان اصلی انجام میشود .در این
مرحله کف یا حداقل نمره برای ورود به مرحله بعدی تعیین میشود تا داوطلب پس از کسب آن

برای شرکت در امتحان اصلی مجاز شمرده گردد (دانشگاه سائوپولو ،دانشگاه ریودوژانیرو و
دانشگاه کمپیناس.)2010 ،
در سالهای اخیر ضوابط پذیرش دانشجو به کلی تغییر کرده است .در حال حاضر داوطلبانی
که در هر شهر و استان برزیل باشند قادر خواهند بود که تقاضای خود را برای ورود به رشتههایی
که در یک سیستم یکپارچه قرار دارند ارسال نمایند .متقاضیان بر مبنای نتایج امتحانات دوره
متوسطه که بهصورت سراسری برگزار میشود رتبهبندی شده جاهای خالی در رشته مورد
تقاضای خود را پر خواهند کرد .در حقیقت هر دانشگاه برزیلی ،دولتی یا خصوصی میتواند در
صورت تمایل به این سیستم یکپارچه ملحق شود و دانشجویان جدیدالورود خود را بر مبنای
نمرات دوره متوسطه انتخاب نماید.
شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در کشور برزیل به شرح زیر
خالصه میشود:

مطالعه تطبیقی روشهای انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و ...

مدرک و رشته تحصیلی
مورد نیاز

تحصیالت پایان دبیرستان و قبولی در آزمون ورودی دانشگاهها
برای رشتههای مهندسی دروس ریاضی ،فیزیک و شیمی

نحوه پذیرش

متمرکز و غیرمتمرکز (از طریق آزمون ورودی کلیه دانشگاهها)

آزمونهای ورودی

آزمون ورودی وستیبیوالر از دو مرحله تشکیل میشود .مرحله
اول (حذفی) تستی است و مرحله دوم تخصصی است.

نامۀ معماری و شهرسازی

نحوه بررسی
گذشته متقاضیان

تجارب

استفاده از امتحان سراسری پایان دبیرستان برای سنجش
وضعیت تحصیلی گذشته متقاضیان

در

مؤسسات دولتی برگزار کننده امتحانات سراسری پایان
دبیرستان و مؤسسه مرکزی برای ارسال تقاضای ورود به
دانشگاه؛ شورای پذیرش دانشگاه که بهطور مستقل عمل میکند.

سازمانهای دخیل
انتخاب دانشجو
سایر

انتخاب دانشجو در ترکیه

در حال حاضر در کشور برزیل دو شیوه انتخاب دانشجو وجود
دارد .شیوه متمرکز که با استفاده از نمرات امتحانات سراسری
دوره دبیرستان عمل میکند .روش غیرمتمرکز که هر دانشگاه
در صورت تمایل با برگزاری امتحانات مستقل دانشجویان
جدیدالورود را انتخاب مینماید.

در کشور ترکیه در پایان دوره  4ساله دبیرستان ،دانشآموزان از طریق آزمون سراسری متمرکز
جهت ادامه تحصیل در دانشگاه و یا مدارس عالی تخصصی انتخاب میشوند .دانشآموزان
میتوانند با شرکت در آزمون مرتبط با رشته دبیرستان خود وارد دانشگاه شوند .برای اولین بار
در سال  1960دانشگاهها با یکدیگر هماهنگ شده و «شورای تحصیالت تکمیلی» و زیر مجموعهای
با نام «مرکز پذیرش و جابجایی دانشجو» ( )OSYMرا تأسیس کرده و آزمون انتخاب دانشجو
( )OSSرا پایهگذاری نمودند (شورای آموزش عالی ترکیه 2010 ، YOK؛ مرکز پذیرش و جابهجایی

13
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دانشجو  .)2010 ،OSYMآزمون در حال حاضر از دو مرحله تشکیل میشود .پس از موفقیت در
آزمون اول و با قبولی در مرحله دوم دانشآموزان مجاز ورود به دانشگاه هستند .دانشآموزانی
که بهتنهایی در مرحله اول آزمون شرکت میکنند و نمره قبولی را کسب مینمایند مجاز به ثبت
نام در رشتههای کاردانی خواهند بود .پس از کسب نمره مورد نظر داوطلبان به انتخاب رشتههای
مورد عالقه خود بهترتیب اولویت میپردازند (دانشگاه بوگازیچی.)2010 ،
شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در ترکیه به شرح زیر خالصه میشود:
نحوه پذیرش

متمرکز

مدارک مورد نیاز

دیپلم دبیرستانی

نحوه برگزاری آزمون

تستی

موضوعات آزمون

ریاضیات ،علوم ،علوم کاربردی ،علوم اجتماعی

نحوه بررسی تجارب گذشته

معدل دبیرستانی

سازمانها و افراد دخیل در انتخاب

مرکز انتخاب و پذیرش دانشجو (زیر نظر وزارت علوم)

انتخاب دانشجو در چین

آزمون ملی ورودی آموزش عالی 15که در چین با نام گوا کوا 16شناخته میشود ،آزمونی است
که بهطور سالیانه در جمهوری چین برگزار میگردد .این آزمون پیشنیاز ورود به مقطع لیسانس
تمامی مؤسسات آموزش عالی در چین است .این آزمون معمو ً
ال مخصوص دانشآموزان سال آخر
دبیرستان است .اگرچه از سال  2001محدودیت سنی از شرایط آزموندهندگان حذف شده است.
در نواحی گوناگون ،داوطلبان میتوانند در سه مقطع پیش از برگزاری آزمون ،پس از برگزاری
آن و یا پس از اعالم نتایج آزمون به انتخاب رشته بپردازند .بهطور کلی دانشگاههای چین به
چهار سطح تقسیم میشوند .باالترین سطح مربوط به دانشگاههای ملی و پس از آن دانشگاههای
استانی ،دانشگاههای محلی و در نهایت کالجهای دو تا سهساله است .داوطلبان میتوانند به انتخاب
 4تا  6رشته بپردازند .معیار پذیرش تمامی دانشگاههای چین همان آزمون سراسری است .در
خصوص رشته معماری و شهرسازی نیز ،تنها معیار پذیرش همان آزمون سراسری است (سلیت
و کانادا.)2010 ،
شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در چین بهشرح زیر خالصه
میشود:
نحوه پذیرش

متمرکز

مدارک مورد نیاز

مدرک پایان دوره دبیرستان

رشته تحصیلی مورد نیاز

علوم

نحوه برگزاری آزمون

تستی و تشریحی(با پاسخ کوتاه)

موضوعات آزمون

زبان انگلیسی ،ریاضیات ،چینی ،فیزیک و شیمی

سازمانها و افراد دخیل در انتخاب

سازمان ملی آزمون و در برخی استانها ،استانداری و شهرداری

انتخاب دانشجو در فرانسه

مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز

دیپلم رسمی ( )Baccalaureatمبنی بر پایان تحصیالت
دبیرستان ،پذیرش در دانشگاههای (ویژه) Grand Ecoles
از طریق آزمون مخصوص هر دانشگاه

نحوه پذیرش

غیرمتمرکز ،در دانشگاههای ملی از طریق مصاحبه و
توصیهنامه و در دانشگاههای ویژه از طریق آزمون و
مصاحبه

آزمونهای ورودی

آزمون ویژه هر دانشگاه  +آزمون زبان فرانسه

نحوه بررسی تجارب گذشته متقاضیان از طریق بررسی نمونه کاری فرد ،مصاحبه فردی ،بیانیه
فردی ،توصیهنامه یکی از معلمان
سازمانهای دخیل در انتخاب دانشجو دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

انتخاب دانشجو در کره جنوبی

با توجه به تعداد زیاد متقاضیان ورود به دانشگاه ،نحوه گزینش دانشجو در اکثر دانشگاههای کره
بر اساس آزمون سراسری با نام آزمون سنجش توانایی ورود به دانشگاه )CSAT( 17است .میزان
اهمیت این آزمون در پذیرش دانشجوی معماری و شهرسازی که در کره جنوبی زیرمجموعه
دانشکدههای مهندسی محسوب میشود ،در دانشگاههای مختلف کره متفاوت است .آنچه اخیراً
در سیستم آموزشی کره بهچشم میخورد تمایل وزارت آموزش ،علوم و تحقیقات کره برای
غیرمتمرکز نمودن پذیرش دانشجو است و تحقیقاتی نیز در این زمینه آغاز شده است .برخی از
دانشگاهها نظیر دانشگاه هانگیک 18نیز تصمیم به تغییر نحوه پذیرش دانشجو در رشتههای هنر

نامۀ معماری و شهرسازی

سیستم پذیرش دانشجو در فرانسه با سایر کشورها متفاوت است .پس از درخواست متقاضی
برای پذیرش در دانشگاههای فرانسه ،دانشگاه عملکرد دانشجو را در دورههای تحصیلی قبلی در
رشتهای که دانشجو درخواست پذیرش کرده است مورد بررسی قرار میدهد .مؤسسات عالی
آموزشی دارای آزمون ورودی خاص هستند و دانشجویان محدودی را در رشتههایی که برای
آنها فرصت شغلی خوبی فراهم است ،میپذیرند .معیارهایی که بهصورت عمومی برای همة
دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی دارای اهمیت است شامل موارد زیر است :نتایج دورههای
تحصیلی داوطلب (متوسط نمرات ،داشتن بورس و )...استعدادهای فردی ،توصیهنامه ،سرگرمیها
و عالیق فردی و دانش فرد در مورد موضوعات روز در فرانسه و نمونه کاری (دانشگاه مارسی،
پاریس الویله ،پاریس بلویله ،دانشگاه استراسبرگ و دانشگاه نانسی.)2010 ،
شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در فرانسه به شرح زیر خالصه میشود:

مطالعه تطبیقی روشهای انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و ...

نحوه بررسی تجارب گذشته

استعالم از دبیرستان (در برخی استانها)

15
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از سال  2012دارند ،به این صورت که هیچ آزمونی از این دانشجویان گرفته نخواهد شد و مالک
پذیرش آنها بر اساس نمونه کارها و مصاحبه شخصی خواهد بود (وزارت آموزش ،علوم و
تکنولوژی ،دانشگاه کره ،دانشگاه سئول ،دانشگاه استیت)2010 ،
شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در کره جنوبی به شرح زیر خالصه میشود:
نحوه پذیرش

نیمهمتمرکز (آزمون سراسری  +آزمون دانشگاه)

مدارک مورد نیاز

دیپلم دبیرستانی

نحوه برگزاری آزمون

تستی و تشریحی با پاسخ کوتاه

موضوعات آزمون

زبان کرهای ،ریاضیات ،زبان انگلیسی

نحوه بررسی تجارب گذشته

نمرات دبیرستانی

سازمانها و افراد دخیل در انتخاب

مؤسسه آموزش و سنجش کره
(زیر نظر سازمان آموزش ،علوم و فناوری)

گرایش رشته

تکنیکی

سایر موارد

آزمون مقالهنویسی ،مصاحبه فردی

انتخاب دانشجو در مالزی

سیستم آموزش در مدارس مالزی از سیستم آموزشی انگلستان شبیهسازی شده است ،بنابراین
داوطلبان برای ورود به دانشگاه باید دو سری امتحان را سپری کنند .امتحان پایان دوره دبیرستان
(معادل  GCSEدر انگلستان) که  SPMخوانده میشود و امتحان پایاندوره پیشدانشگاهی (معادل
 )A levelsکه  STPMنامیده میشود .اکثر دانشگاهها حداقل  4درس را برای ورود به دانشگاه الزم
میدانند (دانشگاه اسالمی ،دانشگاه تیلور ،دانشگاه تکنولوژی و دانشگاه .)UCSI
شیوه انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در کشور مالزی به شرح زیر
خالصه میشود:
مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز

مجموعه نمرات دیپلم دبیرستان و نمرات پیشدانشگاهی،
نمره الزم در حداقل دو درس از موضوعات فیزیک،شیمی،
بیولوژی یا ریاضی و علوم کامپیوتر

نحوه پذیرش

غیرمتمرکز ،بر مبنای نتایج آزمونها و مصاحبه
حضوری

آزمونهای ورودی

( STPMبرای دانشجویان بومی مالزی)
( GCE A-Levelبرای دانشجویان بینالمللی)
( MUETآزمون زبان انگلیسی مخصوص مالزی برای
دانشگاههای دولتی)

سازمانهای دخیل در انتخاب دانشجو

دانشگاه مربوطه و کنگره امتحانات مالزی
(برگزار کننده امتحانات  STPMو )MUET

انتخاب دانشجو در هندوستان

مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز

تحصیالت اولیه دبیرستان  2 +سال تحصیالت از یک
کالج معتبر که پایة امتحان آن ریاضی بوده باشد با
حداقل  50درصد مجموع نمرات
تحصیالت اولیه  3 +سال تحصیالت که منتهی به دیپلم
شناخته شده توسط دولت با حداقل  50درصد مجموع
نمرات شده باشد.
دیپلم بینالمللی  Baccalaureateبعد از تحصیالت اولیه
همراه با حداقل  50درصد نمره با درس ریاضی بهعنوان
درس اجباری آزمون

نامۀ معماری و شهرسازی

آزمون سنجش استعداد در رشته معماری ( )NATAآزمونی است که استعدادهای متقاضیان در
زمینههای طراحی ،حس ادراک تناسبات ،حساسیتهای زیباییشناسی ،قابلیت تفکر انتقادی و
سایر زمینهها را اندازه میگیرد .امتحان  NATAبرای پذیرش در سال اول کارشناسی معماری در
دانشگاههای کشور هندوستان ضروری است .این امتحان توسط مؤسسه ملی مطالعات پیشرفته
در معماری 20هدایت میشود که واحد آکادمیک انجمن معماری 21است (آزمون .)NATA 2010
آزمون  NATAدارای دو بخش است و استعدادهای افراد را در زمینههای حساسیتهای
زیباییشناختی (درک سهبعدی ،درک استداللی و )...و مهارت در طراحی میسنجد .برگههای
طراحی توسط افراد معین در غیاب شرکتکنندگان تصحیح میشود و نمرات در شبکه اینترنت
مربوط به آزمون قرار میگیرد.
22
آزمون  AIEEEآزمون دیگری است که توسط ( )CBSEکمیته مرکزی تحصیالت متوسطه در هند
برگزار میشود .این آزمون از سال  2002و بهمنظور پذیرش در رشتههای معماری و مهندسی
برگزار میشود و در  30دانشگاه مختلف دارای اعتبار است .اگرچه برای شرکت در دوره  5ساله
معماری آزمون  NATAمورد نیاز است ،ولی بعضی از دانشگاهها آزمون  AIEEEرا نیز برای شرکت
در دوره الزم میدانند .ضمن ًا این آزمون برای ورود به دوره کارشناسی برنامهریزی شهری الزم
است .افرادی که بیش از  50درصد نمرات آزمونهای مربوط را در مجموع کسب کرده باشند (در
حالی که درس پایة آزمون ریاضی باشد) واجد شرایط پذیرش در دوره کارشناسی برنامهریزی
شهری هستند .روند پذیرش دانشجو از طریق امتحان ورودی معماری-مهندسی  AIEEEاست
که توسط کمیته مرکزی تحصیالت متوسطه برگزار میشود (آزمون  ،AIEEEمدرسه معماری و
برنامهریزی دهلی نو.)2010 ،
شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در کشور هندوستان به شرح زیر
خالصه میشود:
19

مطالعه تطبیقی روشهای انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و ...

نحوه بررسی تجارب گذشته متقاضیان

مصاحبه ،نمرات دبیرستان
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نحوه پذیرش

نیمهمتمرکز ،شرکت در آزمون ویژه معماری

آزمونهای ورودی

 NATA، AIEEEاز سال  2002برای برخی از دانشگاهها

سازمانهای دخیل در انتخاب
دانشجو

دانشگاه مربوطه ،انجمن معماری هند ( ،)COAمؤسسه ملی مطالعات
پیشرفته در معماری ( ،)NIASAبرگزار کننده آزمون NATA
 CBSEبرگزار کننده آزمون AIEEE

()NATA

انتخاب دانشجو در ایران

برای مقایسه شیوه انتخاب دانشجو در کشورهای مورد نظر با ایران باید به بررسی شرایط
ارزیابی داوطلبان در ایران نیز بپردازیم .سؤاالت آزمون سراسری بهصورت تستی است و در
دو دفترچه آزمونهای عمومی و اختصاصی در اختیار داوطلبان قرار میگیرد .آزمون در 5
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ،علوم انسانی ،هنر و زبانهای خارجی برگزار
میگردد.
رشتههای معماری و شهرسازی زیر گروه یک آزمون ریاضی و فنی آزمون سراسری
محسوب میشوند .در هر یک از زیرگروهها ،ضرایب دروس اختصاصی متفاوت است.
شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در ایران به شرح زیر خالصه میشود:
نحوه پذیرش

متمرکز

مدارک مورد نیاز

دیپلم دبیرستانی ،گذراندن دوره پیشدانشگاهی

رشته تحصیلی مورد نیاز

علوم ریاضی

نحوه برگزاری آزمون

تستی

موضوعات آزمون

زبان و ادبیات فارسی ،زبان عربی ،معارف و علوم انسانی،
زبان انگلیسی ،فیزیک ،ریاضیات ،شیمی

نحوه بررسی تجارب گذشته

معدل دیپلم متوسطه

سازمانها و افراد دخیل در انتخاب

سازمان سنجش آموزش کشور (زیر نظر وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری)

سهمیهها

سهمیه مناطق ،سهمیه شاهد و ایثارگر ،سهمیه هیئت علمی
دانشگاهها

جدول  1در زیر بهمنظور معرفی شرایط انتخاب دانشجو در هر کشور و مقایسه آنها تنظیم
شده است.

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش

ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮر

ﻧﺎم ﻛﺸﻮر

ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ

2

ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﭼﻴﻦ

3

ﺑﺮزﻳﻞ ،ﻛﺮه ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ

ﻧﻴﻤﻪﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ

4

آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺎﻟﺰي

زﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

8

آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺮزﻳﻞ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب :داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

4

آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺎﻟﺰي

ﭼﻴﻦ ،ﻛﺮه ،ﻣﺎﻟﺰي ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰي

2

ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﭼﻴﻦ

آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي

5

آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﭼﻴﻦ ،ﻛﺮه ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮ

آزﻣﻮن ﺧﺎص؛ ﺿﺮاﻳﺐ و دروس ﺧﺎص

6

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

5

در آزﻣﻮن

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﺨﺼﻲ

ﻣﻌﺪل و دروس دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن

)ﺑﺎ ارزشﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎري

ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن

4

9

4

3

آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺮزﻳﻞ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﭼﻴﻦ ،ﻛﺮه ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻛﺮه ،ﻣﺎﻟﺰي
آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻛﺮه

آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺮزﻳﻞ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﭼﻴﻦ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻛﺮه ،ﻣﺎﻟﺰي ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻛﺮه
آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری

بهمنظور جمعبندی نهایی ،یافتههای منتج از منابع مکتوب داخلی و خارجی و اطالعات بهدست
آمده در مورد کشورهای مورد مطالعه اجما ً
ال بررسی و مقایسه میشود .الزم به یادآوری است
که در برخی از کشورها انتخاب دانشجو در رشتههای معماری و شهرسازی تفاوت چندانی
ندارد (کشورهای با روش ارزیابی متمرکز) ضمن اینکه در رشته شهرسازی نتایج دروس علوم
انسانی (دبیرستان یا آزمون سراسری) نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد .در کشورهایی که از
روش غیرمتمرکز استفاده میکنند ،تکیه اصلی در انتخاب دانشجوی معماری بر طراحی و تجسم
فضایی است و این امر غالب ًا از طریق نمونه کاری بررسی میشود و در رشته شهرسازی از طریق
مصاحبه و بیانیه شخصی ،عالقه داوطلب به موضوعات رشته سنجیده میگردد.
با توجه به مؤلفههای تعریف شده در مورد شیوههای پذیرش دانشجو ،کشورهای مورد
نظر در جدول شماره  1اجما ً
ال مورد مقایسه قرار گرفتهاند .با توجه به جدول مذکور از میان نه
کشور مورد مطالعه فقط دو کشور بهصورت متمرکز دانشجو انتخاب میکنند .دو کشور در حال
تبدیل روش متمرکز به غیرمتمرکز هستند .یک کشور نیمهمتمرکز عمل میکند و چهار کشور
بهصورت غیرمتمرکز و با استقالل دانشکدهها به انتخاب دانشجو میپردازند .در مجموع اکثریت
با کشورهایی است که بهصورت غیرمتمرکز اقدام به انتخاب دانشجو مینمایند .اهمیت نقش بیشتر

نامۀ معماری و شهرسازی

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب :داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن

3

ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺮزﻳﻞ ،ﻛﺮه ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

مطالعه تطبیقی روشهای انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و ...

جدول  .1گروهبندی کشورها با توجه به شرایط انتخاب دانشجوی معماری و برنامهریزی شهری (مقطع کارشناسی)

19
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دانشگاهها و استقالل آنها در پذیرش دانشجو در مطالعات دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است
(صباغیان.)1386 ،
مسئولیت انتخاب نهایی دانشجویان در هفت کشور با دانشگاه مربوطه است و در دو مورد
سازمانهای مرکزی برگزاری آزمون به انتخاب دانشجو مبادرت میورزند .در غالب کشورهای
مورد مطالعه مؤسسات دولتی خاصی با برگزاری امتحانات نهایی سراسری دوره متوسطه و
پیشدانشگاهی و آزمونهای سراسری ،مقدمات الزم را برای ارزیابی و انتخاب دانشجو توسط
دانشگاه مربوطه فراهم مینمایند.
در هشت مورد از نه کشور نمرات دبیرستان و پیشدانشگاهی در انتخاب دانشجو نقش دارد.
بهخصوص در رشتههای مهندسی نمرات ریاضی ،علوم پایه و زبان انگلیسی و در برخی موارد در
رشته معماری نمرات هنر و علوم انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار است .توجه به نمرات دوران
دبیرستان در مطالعات دیگری نیز تأیید شده است (زمانی1385 ،؛ صباغیان1385 ،؛ عقیق.)1386 ،
چهار کشور عالوه بر نمرات دبیرستان از آزمونهای سراسری و تخصصی ورود به دانشگاه
استفاده میکنند و فقط در یک کشور (چین) صرف ًا آزمون سراسری برای ورود به دانشگاه بهکار
گرفته میشود (اگرچه در بعضی از استانهای این کشور هم از دبیرستانهای متقاضیان استعالم
به عمل میآید).
آزمون تخصصی در مورد معماری و شهرسازی چون در گروه مهندسی و فنی قرار دارد غالباً
از دروس ریاضی ،علوم و زبان خارجی تشکیل میشود و البته در یکی از کشورها (هندوستان)
گذراندن آزمون طراحی و تجسم فضایی ضروری است.
در پنج کشور مصاحبه جزو مراحل اصلی انتخاب دانشجو است.
در چهار کشور از بیانیه شخصی متقاضی برای ارزیابی دالیل انتخاب رشته و میزان عالقه
او استفاده میشود.
نمونه کاری بهعنوان بهترین وسیله برای شناخت تجارب قبلی متقاضی و مالک ارزیابی
تواناییها و مهارتهای هنری او در چهار کشور از اهمیت باالیی برخوردار است و در تعیین
استعداد هنری داوطلبان بهکار گرفته میشود .در بعضی موارد نمونه کاری باید به امضاء و تأیید
معلمان دبیرستان رسانده شود.
از میان نه کشور مورد بررسی در سه کشور توصیهنامه معلمان دوره متوسطه بهعنوان مالکی
برای ارزیابی کلی تواناییهای متقاضیان و شناخت خصوصیات شخصی آنان در بررسیها بهکار
میرود و در انتخاب دانشجو نقش اساسی دارد.
در نهایت با توجه به نتایج منابع مکتوب و تجارب کشورها در مورد شیوه انتخاب دانشجوی
معماری و شهرسازی در ایران پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
• •عدم تمرکز و استقالل نسبی دانشکدههای معماری و شهرسازی در انتخاب دانشجو میتواند
امکان تعریف گرایشهای مختلف دانشکدهها را (بهخصوص در مورد رشته معماری) فراهم
آورده و خط مشی اصلی انتخاب دانشجو را بر مبنای این گرایش تعیین نماید.
• •آزمونهای طراحی 23بهعنوان بهترین پیشبینی کننده توانایی خالقیت و طراحی داوطلبان
بهشمار میرود و لذا استفاده از این آزمونها (بهخصوص در رشته معماری و یا شهرسازی
با گرایش طراحی) میتواند در انتخاب دانشجویان مستعد این رشته نقش اساسی داشته باشد.
• •از آنجا که مهارت در هر دو زمینه علمی و هنری در موفقیت دانشجو مؤثر است ،امکان
جبران نمره آزمونهای هر یک از این دو زمینه از طریق نمرات دیگر باید حذف گردد و با

تشکر و قدردانی

پینوشتها

Gardner
Rowntree
Scholastic Aptitude Test
American College Testing
Stringer
Domer and Johnson
Sheridan and Bowe
Cubukcu
Dokuz Eylul
Portfolio
Cornell University
Stanford University
)UCAS (University and College Admission Service
Vestibular
National Higher Education Entrance Examination
Gao Koa
College Scholastic Ability Test
Hongik University
National Aptitude Test in Architecture
National Institute of Advanced Studies in Architecture
Council of Architecture
Central Board Of Secondary Education

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

 .23منظور از آزمون طراحی صرف ًا توانایی ترسیمات ماهرانه دست آزاد نیست و باید جنبههای تفکر طراحانه و
خالقیت را نیز شامل شود.
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مقاله حاضر بر اساس بخشهایی از تحقیقی که برای سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد
تهیه و تدوین گردیده است .بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه هنر و سازمان سنجش
آموزش کشور که امکان انجام این تحقیق را فراهم نمودند سپاسگزاری میگردد .خانمها زهرا آزاد
و مونا تراشی در جمعآوری اطالعات کمک فراوانی نمودند که از آنان نیز قدردانی به عمل میآید.

مطالعه تطبیقی روشهای انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و ...

تعیین نمره کف برای هریک از این عوامل این امکان فراهم آید که پذیرفتهشدگان حداقلهای
الزم برای هر یک از دو زمینه فوق را دارا باشند.
• •نمرات دروس علوم انسانی در رشته شهرسازی و هنر در رشته معماری میتواند یکی از
مالکهای انتخاب دانشجو قرار گیرد.
• •استفاده از عواملی غیرعلمی نظیر مصاحبه ،نمونه کاری ،بیانیه شخصی و توصیهنامههای
معلمان که در برخی کشورها از مالکهای اصلی سنجش استعداد داوطلبان محسوب
میشود در حال حاضر بهدلیل مشکالت اجرایی از نظر صحت آنها توصیه نمیشود.
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