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چکیده

گسترده ای  آموزش شهرسازی شامل سه مولفه اصلی است: دانش، مهارت  ها و ارزش  ها. مطالعات 

بــه معرفــی مهارت های اصلی موردنیاز شهرســازان پرداخته  اســت ولی تفاوت  های بنیــادی در آموزش 

کشــورهای پیشرفته لزوم شناســایی مهارت های مورد نیاز  کشــورهای در حال توسعه و  شهرســازی در 

کشــورها را افزایــش می دهد. برای شــناخت مهم  تریــن مهارت های شهرســازان در  شهرســازان در ایــن 

ایران، مجموعًا 341 پرسشنامه توسط دانشجویان، دانش  آموختگان، استادان و کارفرمایان شهرسازی 

کشــورهای پیشــرفته مهارت هــای  تکمیــل شده  اســت. در حالیکــه مهم  تریــن مهــارت شهرســازان در 

کــه در ایران، مهم  تریــن مهارت برای شهرســازان با  ارتباطــی اســت، نتایج این بررســی نشــان می دهد 

کار تیمی، مهارت های تکنیکی و مهارت جمع  آوری اطالعات می باشد،  کارشناسی مهارت های  مدرک 

کارشناســی ارشــد، مهم  ترین مهارت  ها شــامل مهارت هــای تحلیلی، ارائه  و بــرای شهرســازان با مدرک 

شــفاهی و تعریــف مســئله اســت . این درحالی  اســت  کــه دو مهــارت بودجه بندی و مدیریــت پروژه هم 

کم ترین  کارشناسی ارشد دارای  کارشناســی و هم برای شهرســازان با مدرک  برای شهرســازان با مدرک 

که  اهمیت می باشــد. ارزیابی موفقیت آموزش شهرســازی در انتقال مهارت  ها در ایران نشــان می دهد 

ســطح موفقیت در حد متوســط بوده  اســت. بیشــترین موفقیت آمــوزش در انتقــال مهارت هایی چون 

مهارت های تحلیلی، تکنیکی و ســپس ارائه شــفاهی دیده می شــود. در حالیکه مهارت های مدیریتی 
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مقدمه

بحث  هــای زیــادی در مــورد شــباهت  ها و تفاوت  هــای آمــوزش 
کشورهای توســعه  یافته و در حال توسعه وجود دارد.  شهرســازی در 
کشــورهای در حال توســعه  که آیا  از یک طرف این بحث وجود دارد 
کننــد و یا باید همان روند  بایــد آموزش شهرســازی متفاوتی را دنبال 
آموزش غربی را تکرار نمایند. بورایدی، این چالش را رویکرد دوگانگی1 
کردن یا یکتایــی2 می نامد  در آمــوزش شهرســازی در مقابــل جهانــی 
کردن آموزش شهرسازی  )Burayidi, 1993, 223(. طرفداران جهانی 
که بر شــباهت ها بیش از  در مــورد یــک روش جهانی بحث می کنند، 
کیــد دارد و  تفــاوت ها بین کشــورهای توســعه یافته و جهان ســوم تا
معتقدند از ابتدای دهه 198۰، به علت افزایش همبستگی بین جوامع 
و حتی نیاز بیشتر به همکاری بین فرهنگی، نیاز به کاهش خالء بین 
مهارت و دانش در کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان سوم و 
کم رنگ شدن مرزهای بین المللی نیاز به آموزش جهانی شهرسازی 
بیشتر شده  است )Afshar, 2001( . در مقابل، طرفداران دوگانگی در 
آموزش شهرســازی بر تفاوت های جدی بین سیســتم های ارزشــی، 
کشورهای  مراحل توســعه و اولویت های اجتماعی - اقتصادی بین 
کید دارند)Burayidi, 1993, 223(. این  توســعه یافته و جهان سوم تا
کشورهای در حال توســعه را مجبور می سازد  چالش  ها، شهرســازان 
بــرای موفقیــت در فراینــد برنامه   ریــزی مهارت هــای متفاوتــی را در 
مقایسه با شهرسازان در کشورهای توسعه   یافته بیاموزند. برای مثال 

کشــورهای پیشــرفته طرح پیشــنهادی باید توســط  که در  در حالی 
گیرد، در کشــورهای  کنین یک محله مــورد پذیرش قرار  عمــوم یا ســا
در حــال توســعه، طــرح توســط مســئولین انتصابــی و یــا انتخابــی 
گرچــه مهارت های  کــه ا مصــوب می شــود. ایــن بدیــن معنی اســت 
یافتــه  اســت  توســعه  کشــورهای  در  مهــارت  مهم  تریــن  ارتباطــی 
کشــورهای در حــال توســعه  )Gospodini&Skayannis, 2005(، در 
 )Diaw, مهارت فنی مهم  ترین مهارت مورد نیاز شهرسازان می باشد
که مهارت هایی  )Nnkya, & Watson, 2002 . بنابراین روشــن اســت 
کشــورهای در حال توســعه  کــه بایــد بــه دانشــجویان شهرســازی در 
مانند ایران آموزش داده شــود، لزومًا مشــابه کشورهای توسعه یافته 
موردنیــاز  مهارت هــای  تفاوت  هــای  و  شــباهت  ها  یافتــن  نیســت. 
کشــورهای در حــال توســعه مانند ایــران مطالعه - یــک شهرســاز در 
کــه در ایــن تحقیق بــه آن پرداخته شده   اســت. ای را طلــب می کنــد 

این تحقیق سه سوال اصلی زیر را پاسخ می دهد:
• مهم  تریــن مهارت هــای مــورد نیــاز در آمــوزش شهرســازی در 

کدام است؟ کارشناسی ارشد  کارشناسی و  مقطع 
غ  التحصیالن، استادان و کارفرمایان،  نظرات  • آیا دانشجویان، فار
یکســانی در مورد اهمیت مهارت های مورد نیاز شهرسازان دارند؟
کنونــی آمــوزش شهرســازی در ایــران تــا چــه انــدازه در  • نظــام 

انتقال هر یک از این مهارت  ها موفق بوده  است؟ 

1- مبانی نظری

کلــی می شــود. بخــش اول به  مبانــی نظــری شــامل دو بخــش 
کــه جدول  معرفــی مهارت هــای مــورد نیــاز شهرســازان می پــردازد 
نهایــی برای رتبه  بندی مهارت های مورد نیاز شهرســازان در ایران 
گرفــت و بخــش دوم نتایــج مطالعات  مــورد اســتفاده قــرار خواهــد 
انجام شــده برای رتبه  بندی مهارت های شهرســازان در مطالعات 

مشابه را معرفی می نماید.

1-1- معرفی مهارت های مورد نیاز شهرسازان
گســترده  ای به معرفی مهارت های مورد نیاز شهرساز  مطالعات 
کــه مشــخصًا روی موضــوع مهارت هــای  افــرادی  از  می پردازنــد. 
شهرســازان مطالعــه می کنند می توان به اوزاوا و ســلتز اشــاره نمود 
 Ozawa &(که به رتبه  بندی مهارت های شهرســازان اقدام نمودند
Seltez, 1999( )Seltzer & Ozawa, 2002( (. آنها مهارت های مورد 
نیاز را در ســه دســته مهارت های ارتباطی و ارائه )شــامل نوشــتن، 
گرافیکــی، ارتبــاط و ارائــه شــفاهی(، تحلیل  هــا و روش  هــا،  ارتبــاط 
ترکیب خالقیت و طراحی و مدیریت و هماهنگی تقسیم می کنند. 
هــورن و همکاران)Horen, Michael, & Pinnawala, 2004( نیز 
کلی، مهارت هــای مورد نیاز شهرســازان را به  در یــک دســته   بندی 

سه دسته سیاسی، تحلیلی و تکنیکی تقسیم می کنند:
ســاختاردهی  ماننــد  مهارت هایــی  تحلیلــی:  شایســتگی   -
مســئله، حــل مســئله و توانایــی ارائــه چارچــوب جدیــد و نوآورانه 
کــه ســاختار و رفتــار  بــرای قضــاوت در زمــان درگیــری بــا مســائلی 
پیچیــده دارند بســیار مهم اســت. همچنین توانایــی تلفیق ابعاد 
بــرای درک چگونگــی  اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و نهــادی 
رشــد و تغییر شــهر و روستا و چگونگی انتقال این دانش به عمل و 

رســیدن به اهداف برنامه   ریزی حائز اهمیت می باشد. 
- شایستگی فنی: شامل مهارت هایی مانند آمار پایه، اقتصاد، 
جمعیت  شناســی، سیســتم اطالعــات جغرافیایــی، سیســتم  های 
گرافیک  کامپیوتــری،  حمایــت تصمیم  گیــری و برنامه   هــای خــاص 
گزارش  نویســی، دانش  ح  ها،  و طراحــی پایــه، توانایــی خوانــدن طر
کولوژیکــی، و برنامه   ریزی و مدیریت  قوانیــن برنامه  ریــزی، تحلیل ا

برنامه و پروژه.
- شایســتگی اجتماعــی- سیاســی: محیــط فعالیــت برنامه ریــز 
دارای  کــه  گرفتــه  شــکل  ذی نفعانــی  متقابــل  ارتباطــات  توســط 
موقعیت های ایدئولوژیکی مختلفی مانند سوابق اخالقی، نژادی و 
فرهنگی متنوع هستند. بنابراین برنامه   ریزی باید بتواند به نحوی 
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کارشناسی در انتقال این مهارت  ها

که تفاوت  ها پذیرفته شود.  این ناهماهنگی و تنوع را تطبیق دهد 
مهارت هــای مــورد نیاز در ایــن زمینه شــامل ارتباطات ســازمانی، 
و  مباحثــه  ارتباطــات،  مناقشــات،  حــل  شــهروندی،  مشــارکت 
میانجی  گری است. نمودار 1 مهارت های مورد نیاز شهرساز در سه 

دسته سیاسی، تحلیلی و تکنیکی را نشان می دهد. 
گانه از مهارت های شهرساز   الکساندر  نیز یک دسته  بندی سه 

:)Alexander, 2007( ح زیر ارائه می کند را به شر
- مهارت های ارتباطی و ارائه )نگارش، ارائه گرافیکی و بیان شفاهی(.
- مهارت هــای تحلیلی و روش  های سیســتماتیک، مدیریتی و 

هماهنگی، ترکیب شامل خالقیت و طراحی.
- مهارت هــای ســنتز، خالقیــت و طراحی، توانایــی دیدن چند 

دیدگاه و تلفیق و ادغام آنها در یک دید واحد.
کلیــت مهارت های  که مشــاهده می شــود، در مورد  همان گونه 
مــورد نیاز شهرســازان، شــباهت زیادی بین دیدگاه  هــای محققان 
کیــد بــر مهارت هــای ارتباطــی، تحلیلــی و تکنیکــی  وجــود دارد و تا

تقریبًا در همه مطالعات دیده می شود. 
کتــاب خــود در بخــش مجزایــی بــه معرفــی  بایــر و همــکاران در 
مهارت های شهرســازان می پردازند. آنها به مهارت های فرموله کردن 
کمی  مســئله، توانمندی  هــای پژوهشــی و جمــع  آوری داده؛ تحلیل 
گرافیکــی؛ حــل مســئله  کامپیوتــری؛ ارائــه نوشــتاری، شــفاهی و  و 
 Bayer, Frank, &( اقدامــات  طراحــی  و  ســازی  برنامــه  همکارانــه، 
Valerius, 2010( اشــاره می کننــد. بــه نظــر بایــر و همــکاران، مهــم-

کل نگــر3 در مورد  تریــن مهــارت الزم برای شهرســازی، داشــتن تفکــر 
مســائل و مشــکالت، دیدن همه ابعاد موضوع و تشخیص چگونگی 
 Bayer, Frank,( ارتبــاط موضوعات به شــهر و محیط پیرامونی اســت
Valerius, 2010 &(. الیــس و همــکاران نیــز بــا ایــن نظــر موافقنــد و 
کیــد دارنــد: "بــدون شــک بــر اســاس اســتاندارهای آموزشــی آنچــه  تا
کل- آمــوزش شهرســازی را از دیگــر رشــته  ها جــدا می کنــد دیــدگاه 

نگــر، جامــع و نیاز بــه مطالعــه، درک و بکارگیری چیدمــان متنوعی از 
.)Ellis, Morison, & Purdy, 2008( "دانــش چنــد رشــته  ای اســت

مــورد  از مهارت هــای  تعــداد مشــخصی  بــه  تحقیقــات  بعضــی 
ک شهرســازان  که به نظر ســندرکا نیــاز اشــاره دارنــد. پنج زمینــه  ای 
آینــده بایــد بــه آن مجهــز باشــند عبارتنــد از: دانــش فنــی، تحلیلی، 
کانزمن   .)Sandercock, 1998( کولوژیکــی و طراحــی چندفرهنگــی، ا

هفت شایستگی: تحلیلی، متدولوژی، بصری، خالقیت، اجتماعی، 
 . )Kunzman, 1997, 3( ارتباطــی و بین فرهنگی را فهرســت می کنــد
گزارش نویسی،  گازتا و بولنز ، نه مهارت شامل: مهارت های ارتباطی، 
موثــر،  ارائــه  سیاســت ها،  و  دســتورالعمل ها  قوانیــن،  بــا  آشــنایی 
مدیریــت، درک نیازهــای مشــتریان  و مــردم، نــگارش بــرای عموم، 
کمی و مهارت های فنــی را به عنوان مهارت هــای مورد نیاز  تحلیــل 

.)Guzzetta & Bollens, 2003( شهرساز پیشنهاد می کنند
بررســی مهارت های مــورد نیاز شهرســازان در دهه  های مختلف 
نشــان  دهنده تغییــر دیــدگاه عمــوم متخصصیــن در ایــن زمینــه از 
مهارت های تکنیکی و تحلیلی به مهارت های ارتباطی اســت. برای 
کافمن و ســایمنز )Kaufman & Simons, 1995( به  مثال در حالیکه 
مهارت هــای نــگارش فنی، پذیرش مســئولیت جمــع  آوری داده ها، 
جنبه  های محاســباتی و پیش  بینی نتایج اشــاره می کنند، موسسه 
برنامه   ریزی شــهری ســلطنتی انگلســتانRTPI( 4( بــه مهارت هایی 
چون مباحثه، میانجی  گری، حمایت و کار تیمی در شهرسازی بیش 
کیــد دارد )Ellis, Morison, & Purdy, 2008(. در  از دیگــر حرفه  هــا تا
این ارتباط، مایر و بنرجی بر بازبینی برنامه تحصیلی علوم اجتماعی- 
کــه تمرکز بــر مهارت های تشــخیص  کیــد دارنــد  محــور دهــه 197۰ تا
مســئله، طراحی سیاســت، تصمیم  گیری و فعالیت  هــای اجتماعی 
کیــد دارد. ایــن مهارت هــا به عنــوان مشــخصه های متمایزکننده   تا
.)Myers & Banerjee, 2007( می رونــد  شــمار  بــه  شهرســازی 

 ،)Gospodini & Skayannis, 2005(اســکایانیس و  گوســپدینی 
مهارت های ضروری در شهرســازی معاصــر را تلفیقی از مهارت های 
ارتباطی و تکنیکی دانســته و این مهارت ها را برای شهرساز ضروری 
کــره و مهارت در  می داننــد: مهارت هــای ارتباطــی، مهارت های مذا
تکنولوژی اطالعات کاربردی برای تحلیل فضایی، کارتوگرافی، تحلیل 
که سیاســت  آماری و پایگاه داده. باج )Budge, 2009( معتقد اســت 
کند تا خالقانه، تحلیلی  آموزش موسسه باید دانشجویان را تشویق 
و منتقدانه فکر کنند. وی مهارت های شهرساز در قرن بیست و یکم 
کردن، تحلیل منتقدانه، ارتباط با  را شامل ظرفیت  سازی برای فکر 
جوامع و حرفه  های متنوع و اقدام استراتژیک می داند و همچنین به 
مهارت های عمومی شامل مباحثه، مدیریت پروژه، قانون برنامه -
ریزی، تحلیل انتقادی و دانش عملکردی اشاره می کند. فریستون و 
 )Freeston, Williams, Tomapson, & Thrimbath, 2007( همکاران
نیــز مهارت های مــورد نیاز شهرســاز را ارتباط ســریع، تفکر خالقانه، 
کار تیمی و تجربه عملی می دانند،  حل مســئله، ارتباط بین  فردی، 
عــالوه براین مهارت های عمومی موردنیاز شهرســاز را حل مســئله، 
گروهــی، مهارت هــای ارتبــاط شــفاهی و  کار  مهارت هــای تحلیلــی، 
قضاوت مســتقل معرفــی می کننــد. هالیــدی )Holliday, 2011( نیز 
مهــارت مباحثــه، مدیریت مناقشــات، مدیریت پروژه، سیاســت ها 
ضوابــط  و  توســعه  اثــرات  ارزیابــی  شــهری،  طراحــی  اخالقیــات،  و 
شهرســازی را از ارکان اصلــی مهارت هــای شهرســاز مــی شناســد.
کــه به طور خــاص به معرفــی مهارت های  از معــدود مطالعاتــی 
کشورهای در حال توسعه می پردازد  مورد نیاز برای شهرســازان در 
 Diaw, Nnkya, & Watson,(می تــوان به مطالعات داو و همــکاران
گر چــه در این تحقیقات بر لــزوم مهارت های  2002(اشــاره نمــود. ا

نمودار 1- شایستگی  های مورد نیاز شهرساز در سه دسته سیاسی، تحلیلی و تکنیکی.
 )Horen, Michael, & Pinnawala, 2004( :ماخذ
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کشورهای افریقایی و ماهیت  فنی در وضع موجود برنامه   ریزی در 
که  کید تحقیق بر این اســت  ح  ها اشــاره شــده، ولــی تا تکنیکــی طر
شهرســازان برای حل مشــکالت موجود باید حل خالقانه مسئله، 
گروه  هــا و درک  تعریــف مســئله، لــزوم ارتبــاط متقابــل بــا مــردم و 
موردنیــاز  توانایی  هــای  تحقیــق،  ایــن  در  بیاموزنــد.  را  تفاوت  هــا 
ح زیر معرفی می شود: کشورهای در حال توسعه به شر شهرساز در 
ح )به منظور  - توانایــی ارتبــاط بیــن برنامه  ریزان و مجریان طــر

گرفتن برنامه   ریزی به عنوان حل خالقانه مسئله( در نظر 

کنش مردم به حاشیه  نشینی و فقر در  - توانایی درک ماهیت وا
افریقا و توسعه قوانین پیشرفته و نه تالش برای حفظ وضع موجود
گروه  ها و تعریف  - توانایــی همکاری با طیف وســیعی از مردم و 

مسئله و ارائه راه  حل با رویکرد مشارکتی
کاهش فقر و افزایش ســطح زیســت  پذیری با توجه به  - توانایی 
تنوع فرهنگی / اخالقی و هویت و تشویق مالحظات زیست محیطی
با توجه به مبانی نظری مرتبط با مهارت های شهرساز می توان 
مهارت هــای  شــامل  هــا  مهــارت  از  گانــه  شــش  دســته  بندی  بــه 

کالن منبعمهارت خردمهارت  

ی ارائه
ت ها

مهار

فن نگارش
 )Kaufman & Simons, 1995(; )Bayer, Frank, & Valerius, 2010(; )Guzzetta
& Bollens, 2003(; )Alexander, 2007(; )Ozawa & Seltez, 1999(

Bayer, Frank, & Valerius, 2010(; )Guzzetta & Bollens, 2003(; )Freeston( ارائه شفاهی
et al., 2007(; )Alexander, 2007(;  )Ozawa & Seltez, 1999(

گرافیکی ;)Bayer, Frank, & Valerius, 2010(; )Guzzetta & Bollens, 2003( ارائه 
)Alexander, 2007(;  )Ozawa & Seltez, 1999(

ی
ی ارتباط

ت ها
مهار

مباحثه
 )Ellis, Morison, & Purdy, 2008(;  )Budge T. , 2009(;  )Freeston et al.,
 2007( ; )Gospodini & Skayannis, 2005(; )Holliday, 2011(;  )Horen,
Michael, & Pinnawala, 2004(

کار تیمی & Ellis, Morison, & Purdy, 2008(;)Freeston et al., 2007(;  )Ozawa( روحیه همکاری و 
Seltez, 1999(;  )Bayer, Frank, & Valerius, 2010(

ح ,Budge T. , 2009(/  )Horen, Michael, & Pinnawala, 2004(/ )Diaw( ارتباط با برنامه  ریزان و مسئولین طر
Nnkya, & Watson, 2002(

;)Guzzetta & Bollens, 2003(; )Budge T. , 2009(; )Ozawa & Seltez, 1999( ارتباط با مردم )جوامع متنوع(
)Horen, Michael, & Pinnawala, 2004(

مهارت های 
طراحی

مهارت های طراحی شامل توانایی برای درک مفهومی طرح ها 
در فضای سه بعدی/ ابعاد زیبایی/ ترکیب خالقیت و طراحی

 )Bayer, Frank, & Valerius, 2010(; )Sandercock, 1998(; )Holliday, 2011(;
)Horen, Michael, & Pinnawala, 2004(

مهارت های 
مدیریتی

)Guzzetta & Bollens, 2003(;  )Alexander, 2007(;  )Ozawa & Seltez, 1999(مدیریت و هماهنگی تیم چند رشته  ای

)Ozawa & Seltez, 1999(بودجه بندی

)Budge T. , 2009(; )Holliday, 2011(مدیریت پروژه / ابعاد استراتژیک و synoptic و اجرائیات

Budge T. , 2009(; )Freeston et al., 2007(;  )Alexander, 2007(;  )Ozawa( داشتن ابتکار عمل و تفکر خالقانهخالقیت
& Seltez, 1999(

ل و سنتز
ی تحلی

ت ها
مهار

تعریف مسئله
 )Bayer, Frank, & Valerius, 2010(; )Myers & Banerjee, 2007(;)Freeston et
 al., 2007(;)Horen, Michael, & Pinnawala, 2004(;  )Diaw, Nnkya, & Watson,
2002(

مهارت تحقیق و جمع  آوری اطالعات )مدیریت اطالعات( 
)Bayer, Frank, & Valerius, 2010(;  )Ozawa & Seltez, 1999(شامل داده  های اولیه و ثانویه

کار با اعداد و ... مهارت های تکنیکی شامل آشنایی با نرم  افزار، 
 )Bayer, Frank, & Valerius, 2010(;)Sandercock, 1998(; )Guzzetta &
 Bollens, 2003(;  )Gospodini & Skayannis, 2005(; )Ozawa & Seltez,
1999(; )Horen, Michael, & Pinnawala, 2004(

کیفی( مانند آشنایی با  کمی و  مهارت های تحلیلی )تحلیل 
روش ها، تحلیل منتقدانه و ...

 )Bayer, Frank, & Valerius, 2010(; )Sandercock, 1998(; )Kunzman,
 1997(; )Guzzetta & Bollens, 2003(; )Budge T. , 2009(; )Freeston et al.,
 2007(; )Holliday, 2011(; )Alexander, 2007(; )Ozawa & Seltez, 1999(;
)Horen, Michael, & Pinnawala, 2004(

)Ozawa & Seltez, 1999(;  )Diaw, Nnkya, & Watson, 2002(ارزیابی و ارائه راهکارهای جایگزین )سناریوسازی(

کالن و خرد مورد نیاز شهرساز. جدول 1 - مهارت های 
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خالقیــت،  طراحــی،  مهارت هــای  ارتباطــی،  مهارت هــای  ارائــه، 
مهارت هــای مدیریتی و مهارت های تحلیل و ســنتز دســت یافت. 
کالن و خــرد مورد نیاز شهرســاز را با  جدول1،خالصــه مهارت هــای 

توجه به مبانی نظری نشان می دهد.

اســاس  بــر  شهرســازان  مهارت هــای  مهم  تریــن  تعییــن   -۲-1
مطالعات جهانی

گســترده  ای به رتبه  بندی مهارت هــای مورد نیاز  پژوهش  هــای 
کشــورهای  کــه بیشــتر ایــن مطالعــات در  شهرســازان پرداخته  انــد 
گرفته اســت. مطالعات  توســعه  یافته )بــه خصوص آمریــکا( صورت 
 Seltzer & Ozawa, 2002(  )Ozawa & Seltez,( ســلتز  و  اوزاوا 
1999(، مهم  تریــن مهــارت برای شهرســازان تــازه  کار را مهارت های 
ارتباطی می داند. مهارت های مهم برای شهرســازان ارشد »خوب 
کار با عمــوم مردم و درک  کــردن بــا همــکاران )درون ســازمان(،  کار 
آنچه مشــتریان/عموم می خواهند« اســت. در مقابل مهارت های 
کمتریــن  مرتبــط بــا تحلیــل اقتصــادی خــرد و تحلیــل رگرســیونی، 
کــه برنامــه  اهمیــت را دارنــد. در ایــن تحقیــق پیشــنهاد می شــود 
کــه مهارت هــای ارتباطــی  تحصیلــی بــه نحــوی بازطراحــی شــود 
شــود.  داده  آمــوزش  تحلیلی/عقالیــی  مهارت هــای  انــدازه  بــه 
مطالعــات مشــابه انجــام شــده توســط همیــن محققیــن در چهــار 
کار با همکاران،  کار با عموم مردم،  که  ایالت امریکا نشان می دهد 
کیفیت بــا زمان و بودجه  کار با  خودانگیختگــی5، توانایــی تکمیــل 
مشخص در هر چهار ایالت دارای باالترین اهمیت است، در حالی 
کــه درک خواســت عموم، توانایی خوانــدن ضوابط منطقه  بندی و 
گزارش پروژه و اسناد طوالنی  تر  کاربرد آن و توانایی نوشــتن  تفســیر 

در سه ایالت در باالی لیست قرار داشتند.
گازتــا و بولنــز )Guzzetta & Bollens, 2003( نیز نشــان  مطالعــه 
می دهــد مهارت هــای ارتباطــی نســبت بــه مهارت هــای تکنیکــی 
کمــی اهمیــت بیشــتری دارنــد. بیــش از 8۰ درصــد مهارت هــای  و 
ارتباطی و 65 تا 7۰ درصد مهارت های ارائه را از مهم ترین مهارت ها 
کّمی را مهم  می دانســتند. تنها یک ســوم پاســخ  دهندگان تحلیل 
می دانســتند و 33 درصــد شهرســازان و 29 درصــد غیرشهرســازان 
مهارت هــای تکنیکــی را مهــم می دانســتند. در بیــن مهارت هــای 
ارتباطی، مهارت گزارش  نویسی و نوشتن برای عموم بیش از حرفه -

هــای مرتبــط با شهرســازی و غیرشهرســازی دارای اهمیت اســت. 
که توســط انجمن شهرسازان تائید و انجام  مطالعه تحلیل شــغلی 
که مهارت های  شــده نیز موید این موضوع بوده و نشــان می دهد 
گــزارش )مهم  تریــن( و ارائه  ارتباطــی شــامل آمادگــی برای نوشــتن 
عمومــی )ششــمین مهــارت مهــم( در بیــن هجــده مهــارت دارای 
اهمیت بیشــتری هســتند)Kuehl, 1992(. اینس نیز بر جابه  جایی 
از مدرنیســت و برنامه   ریــزی منطقی به ســمت مــدل همکارانه ، با 
 .)Innes, 1997( کید آموزش بر مهارت های ارتباطی اشاره می کند تا
اســترالیا  نیوســوت ولز  دانشــگاه  در   1999 در  زهنــر  مطالعــات 
مهارت هــا،  مهم  تریــن  مــورد  در   1996 و   1989  ،1984  ،1979 در 
که مهارت های زیر، هر ســاله در باالترین  نشــان دهنده این اســت 
برنامه   ریــزی  توســعه/  کنتــرل  برنامه  ریــزی،  قانــون  بودنــد:  رتبــه 

ضابطه  منــد، مدیریت )کلی(، مباحثــه/ حل اختالف. زمینه  هایی 
کــه اهمیت شــان بــه ســرعت در حال رشــد اســت شــامل تکنیک -
هــای مشــارکت/ ارتباط اجتماعی و تکینیک  های ارتباطی اســت. 
اقتصــاد شــهری، GIS، تکنیک  های تحلیل آمــاری و CAD در یک 

.)Zehner, 1999( سوم پایین رتبه  بندی هستند
بخش اورگون انجمن شهرسازان امریکا، تحقیقی از شهرسازان 
عمومــی و خصوصــی در 1998 بــه عمــل آورد و از آنهــا خواســت تــا 
کننــد.  مهارت هــا و توانایی  هــای مــورد اتــکای خــود را رتبه  بنــدی 
و  منطقــی  تفکــر  و  فــردی  بیــن  مهارت هــای  نوشتن/ســخنرانی؛ 
 /  GIS و  بــود  مهارت هــا  مهم  تریــن  لیســت  بــاالی  در  انتقــادی؛ 
کّمی پایین لیست بود  کامپیوتر )CAD( و تحلیل  کمک  ترســیم به 
)Seltzer & Ozawa, 2002(. شــواهد دیگــر شــهرها نشــان می دهد 
کــه شهرســازی برای احیای نواحی قدیمی بیشــتر بــه توانایی  های 
ح  کید دارد تا روی توانمندی  های تولید طر ارتباطی و مباحثاتی تا
کنتــرل آن نیــاز  تکنیکــی، و اینکــه شهرســازان بــه تســهیل بیــش از 

.)Cook,1999(دارند
و  بخــش دولتــی  مقایســه مهارت هــای موردنیــاز شهرســاز در 
گــروه  دو  بیــن  ارتباطــی  نشــان می دهــد مهارت هــای  غیردولتــی 
شهرســازان دولتی و غیردولتی اهمیت یکســانی دارد. مهارت های 
ارتبــاط نوشــتاری و ارائه همراه با آشــنایی با قوانین و سیاســت ها 
بــرای شهرســازان در بخــش دولتــی نســبت بــه غیردولتــی اهمیت 
بیــن  یــا  گرافیکــی،  غیرنوشــتاری،  مهارت هــای  دارد.  بیشــتری 
فــردی در بخــش خصوصی، بیش از مهارت هــای ارتباطی اهمیت 
کّمــی در بخش عمومــی و خصوصی  دارد. مهارت هــای تکنیکــی و 
دارای اهمیــت یکســانی اســت )Guzzetta & Bollens, 2003(. بــه 
عــالوه مطالعه نشــان می دهــد ارزش مهارت هــای ارتباطی و درک 
نیــاز عمــوم بــا طــول تجربــه افزایــش می یابــد. در مقابــل اهمیــت 
نمــی - تغییــری  زمــان  طــول  در  کّمــی  و  تکنیکــی  مهارت هــای 

.)Guzzetta & Bollens, 2003(کند
کید دارد که در شهرسازی باید مهارت های  در حالی که دالتون تا
حرفه  ای موثر مانند ارتباطات، تسهیل  گری و مباحثه، برای درگیری 
بــا مســائل دشــوار، آمــوزش داده شــود )Dalton, 2001(، فریدمــن بر 
کیــد دارد)Friedmann, 1996(. مقالــه  کمــی و GIS تا مهارت هــای 
کولز  )Mitrany & Stokols, 2005( بــر اهمیــت درک  میترانــی و اســتا
بین  رشــته  ای در برنامه   ریــزی شــهری و منطقــه ای به خصــوص در 
کیــد دارد و یکــی از مهارت هــای اصلــی شهرســاز،  مقطــع دکتــری تا
توانایی ســنتز نتایج تحقیق از رشــته  های دیگر و تلفیق آنها در یک 
که به مقایســه مهارت های  کل منســج اســت. مطالعه انجام شــده 
شهرسازان با غیرشهرسازان می پردازد نشان می دهد مدیریت برای 
حرفه  های مرتبط با شهرســازی نســبت به شهرســازی دارای ارزش 

 .)Guzzetta & Bollens, 2003(بیشتری است
اهمیــت  مــورد  در  گرفتــه  صــورت  مطالعــات  جمع  بنــدی 
عمــده  در  کــه  می دهــد  نشــان  شهرســاز  موردنیــاز  مهارت هــای 
کید شــده، در مقابل  مطالعــات، بر اهمیت مهارت های ارتباطی تا
داده  تشــخیص  اهمیــت  کمتریــن  دارای  تکنیکــی  مهارت هــای 
کار بــا عموم،  کار تیمی،  شــده   اند. دیگــر مهارت هــای مهم شــامل 

تحلیلی بر مهم  ترین مهارت های شهرسازان در ایران و موفقیت دوره 
کارشناسی در انتقال این مهارت  ها
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مهارت هــای نوشــتن و مهارت هــای ارائــه می باشــد. در مقابــل به 
نظــر می رســد مهارت هــای مدیریتی و مهارت هــای تکنیکی دارای 

کمتری هستند. اهمیت 

۲- روش تحقیق

تحقیقات علمی بر اساس هدف به دو دسته تحقیقات بنیادی 
کاربــردی تقســیم می شــوند. تحقیق حاضر بر اســاس  و تحقیقــات 
کاربردی محســوب می شــود. همچنین از نظر  هدف، یک تحقیق 
ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی - تحلیلی به حساب می آید. 
ح آنچه وجود  در تحقیقات توصیفی - تحلیلی محقق عالوه بر شــر
دارد بــه تشــریح و تبییــن دالیــل چگونــه بــودن و چرایــی وضعیت 
مســئله و ابعــاد آن می پــردازد. از حیــث نحوه جمــع  آوری داده  ها،  
کّمی می باشد و ابزار مورد استفاده برای  روش مورد استفاده روش 
جمــع  آوری و تحلیــل اطالعات پرسشــنامه می باشــد. همچنین از 
نرم افزار SPSS برای تحلیل داده  ها استفاده شده  است. پرسشنامه 
کارشناسی، دانش  آموختگان و استادان رشته  توسط دانشجویان 
کارفرمایان )مدیران شهرســازی( تکمیل شده   است.  شهرســازی و 
پرســش نامه  ها حدفاصــل خــرداد مــاه ۹1 تــا مهــر مــاه ۹1 تکمیــل 
کارشناســی ارشــد  گردیده  اســت و 7 داوطلب )دانشــجویان مقطع 
شهرســازی در دانشــگاه تهــران( با مصاحبــه رودررو پرسشــنامه ها 
کارشناســی و هم  کــه هم مدرک  را تکمیــل نموده  انــد. 11 دانشــگاه 
کارشناسی  ارشــد شهرســازی را ارائــه می دهنــد، بــه عنــوان  مــدرک 

نمونه انتخاب شده   اند. 
کوکــران انجام  محاســبه تعــداد نمونه  هــا با اســتفاده از فرمــول 

شده است. 

در تعییــن تعداد نمونه  ها با فرض خطای d=0.1( 0/1(، ســطح 
اطمینــان z=1.64( %۹0( و بــا فــرض p=q=0.5 محاســبات صــورت 

گرفته است. 
- بر اســاس اطالعات دریافتی از پژوهشگاه آموزش عالی تعداد 
کارشناســی شهرســازی در سال ۹0  دانشــجویان محصل در مقطع 
برابــر بــا ۹278 نفــر بــوده اســت. با ایــن حســاب تعــداد نمونه  ها بر 

اســاس فرمول زیر برابر 66 نمونه می باشــد. بــا توجه به انتخاب 11 
که در هر دانشــگاه  گردید  دانشــگاه برای تکمیل پرسشــنامه مقــرر 
که تا حد امکان نرمال بودن  گردد  حداقل 1۳ پرسش نامه تکمیل 
گردیده و امکان تحلیل های  تعداد نمونه  ها در هر دانشــگاه تامین 
اســاس مجموعــًا 15۴  ایــن  بــر  باشــد.  داشــته  نیــز وجــود  ثانویــه 

گردید. پرسش نامه توسط دانشجویان تکمیل 
تعــداد  مــورد  کافــی در  و اطالعــات  آمــار  نبــود  بــه  توجــه  بــا   -
کارشناســی شهرســازی برای تعیین تعداد  غ التحصیالن مقطع  فار

نمونه  ها از فرمول زیر استفاده شده است: 

بر اســاس محاســبات انجام شــده تعــداد نمونه مورد نیــاز برابر 
بــا 66 نمونــه می باشــد. در ایــن تحقیــق ۹2 پرسشــنامه توســط 

غ التحصیالن تکمیل شده است.  فار
- بر اســاس اطالعات دریافتی از پژوهشگاه آموزش عالی تعداد 
اســتادان شهرســازی در سال ۹0 برابر با 287 نفر بوده است. با این 
حساب تعداد نمونه  ها بر اساس فرمول زیر برابر 55 نمونه می باشد 
که در این تحقیق 66 پرسشنامه توسط اساتید تکمیل شده است.
- تعــداد شــرکت های فعــال شهرســازی ۴6 شــرکت شناســایی 
شــده6 و با این حســاب تعداد نمونه  ها بر اســاس فرمول فوق برابر 
کــه در ایــن تحقیــق 2۹ پرسشــنامه توســط  27 نمونــه می باشــد 

کارفرمایان تکمیل شده است.
گروه  ها و  جدول ۳، پرســش نامه  های تکمیل شــده به تفکیک 

دانشگاه  های مختلف را نشان می دهد.
در تحقیــق حاضــر برای تعیین روایی پرسشــنامه، تایید نهایی 
گرفته اســت و برای  توســط متخصصــان مــورد بررســی و تایید قــرار 
کرونباخ به تفکیــک برای ۴ نوع  تعییــن پایایــی پرسشــنامه، آلفای 
پرسشنامه تکمیل شده )دانشجویان، دانش  آموختگان، استادان 
کارشناسی  کارفرمایان( و بر اساس اهمیت مهارت  ها برای مقطع  و 
کارشناســی ارشــد محاســبه شــده  و اهمیت مهارت  ها برای مقطع 
کرونبــاخ بــرای همــه مــوارد قابــل قبول و بــاالی 0.7  اســت. الفــای 
که نشــان  دهنده ســطح باالی اعتمادپذیری پرسشنامه  می باشد 
کرونباخ محاسبه شده برای انواع سواالت  است. جدول زیر الفای 

و انواع پرسشنامه  ها را به تفکیک نشان می دهد.
کــه اهمیت هر مهارت  گردیده  از پرسش  شــوندگان درخواســت 

جدول ۲- ترتیب اهمیت مهارت های مورد نیاز شهرساز بر اساس مبانی نظری.

منبعنوع مهارتاهمیت مهارت
ت

ن اهمی
شتری

بی

,Zehner, 1999(; )Ozawa & Seltez, 1999(; )Guzzetta & Bollens, 2003(; )Kuehl, 1992(; )Innes( مهارت های ارتباطی
1997(; )Seltzer & Ozawa, 2002(;)Cook, 1999(; )Dalton, 2001(

)Seltzer & Ozawa, 2002(کار تیمی

)Seltzer & Ozawa, 2002(کار با عموم

)Guzzetta & Bollens, 2003(; )Seltzer & Ozawa, 2002( )Seltzer & Ozawa, 2002(; )Kuehl, 1992(مهارت نوشتن

)Guzzetta & Bollens, 2003(;)Kuehl, 1992(مهارت های ارائه 

ن 
کمتری

ت
اهمی

)Zehner, 1999(; )Seltzer & Ozawa, 2002(; )Cook, 1999(مهارت های تکنیکی )GIS و CAD و ...(

)Mitrany & Stokols, 2005(مدیریت
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گروه  ها و دانشگاه  های مختلف. جدول 3- پرسشنامه  های تکمیل شده به تفکیک 

کارشناســی ارشــد را بــه  کارشناســی و  بــرای شهرســازان بــا مــدرک 
که آموزش  کنند و همچنین نشان دهند  تفکیک از 1 تا 9 مشخص 
کارشناســی تا چه اندازه در انتقــال مهارت های مورد  فعلــی مقطع 
نظر موفق بوده  است. اهمیت هر مهارت با گرفتن میانگین حسابی 
از پرسشــنامه  های تکمیل شده تعیین شده است. مقایسه بین 4 
که به  گروه پرسش  شــونده با انجام آزمون آنوا اســتفاده شــده است 

گروه می پردازد.  مقایسه میانگین بیش از دو 

3- یافته  ها

نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد در حالیکه 
مهم  ترین مهارت برای کارشناسان با مدرک کارشناسی مهارت های 
کار تیمــی، مهارت هــای تکنیکــی و مهــارت جمــع  آوری، اطالعــات 
کارشناســی ارشد، مهم  ترین  می باشــد، برای شهرســازان با مدرک 
مهارت  هــا شــامل مهارت هــای تحلیلــی، ارائــه شــفاهی و تعریــف 
مسئله اســت. هر چند دو مهارت توانایی بودجه  بندی و مدیریت 
کارشناسی و شهرسازان  گروه شهرسازان با مدرک  پروژه برای هردو 

کم تریــن اهمیــت می باشــد.  ارشــد دارای  کارشناســی  بــا مــدرک 
که از شهرســازان با  این نتیجه چندان دور از انتظار نیســت، چرا 
که به عنوان عضوی از تیم،  کارشناسی عمدتًا انتظار می رود  مدرک 
کــه از طــرف مدیــر پروژه بــه آنها تنفیذ می شــود به دقت  کارهایــی را 
انجــام دهنــد و بیشــتر نقــش تکنســین را بر عهــده دارنــد و بنابراین 
کارتیمی) با توجه به ماهیت بین  رشــته  ای شهرسازی(  مهارت های 
کامپیوتــر و مهارت های تحقیق  کار با  و مهارت هــای تکنیکــی مانند 
مانند جمع  آوری داده برای این افراد دارای اهمیت بیشتری است. 
کارشناســی ارشــد، نقش برجســته- در مقابل شهرســازان با مدرک 
 تــری در پیشــبرد پــروژه دارند. از آن ها انتظار می رود با تعریف درســت 
و تحلیل مسئله راه  حلی برای مسائل شهری بیابند و انتظار می رود 
در مقام مدیر پروژه توانایی ارائه و دفاع از طرح خود را داشته  باشند. 
بنابراین برای آنها مهارت های تعریف مسئله، تحلیل و ارائه شفاهی 

دارای اولویت بیشتر می باشد. 
مقایسه مطالعات جهانی با نتایج حاصل از این تحقیق نشان 
می دهــد تفاوت  هایــی بیــن مهارت هــای مــورد نیاز شهرســازان در 
کشــورهای توســعه  یافته وجود دارد.  کشــورهای در حال توســعه و 
کشــورهای  بر اســاس مطالعــات جهانــی، مهارت هــای ارتباطــی در 
کشورهای  توسعه یافته دارای اهمیت زیادی است، در حالی که در 
در حــال توســعه) ماننــد ایــران( دارای ســطح اهمیــت متوســط و 
بعضــًا پایین اســت. این موضوع را می توان بــا تفاوت در روند تهیه 
کشــورها در ارتبــاط  ح  هــای توســعه شــهری در ایــن  و تصویــب طر
ح  ها با مشارکت  کشورهای توسعه  یافته طر دانســت. در حالی که در 
در  می شــود،  تصویــب  و  تهیــه  مختلــف  مراحــل  در  مــردم  فعــال 
کشــورهای در حال توســعه این فرایند عمدتًا مبتنی بر اســتفاده از 
ح توسط  روش  های تکنیکی و تحلیلی مرســوم اســت و تصویب طر
صاحب  منصبــان منتخــب/ منتصــب صــورت می گیــرد. بنابرایــن 
شهرســاز به عنوان یک تکنسین باید دارای قدرت تحلیل، مهارت 
ح در جلســات(  حــل مســئله و ارائه شــفاهی )بــرای دفاع و ارائه طر
کارشناســی نیز در واقع به عنوان عضو  باشــد. شهرســازان با مدرک 
گــروه شهرســازی( بایــد دارای مهارت هایــی برای  گــروه )و نــه رهبــر 
ح باشــند و در  کارشناســان طر پیشــبرد تکنیکی و همکاری با دیگر 
کار تیمــی برای آنهــا دارای اهمیت  نتیجــه مهارت هــای تکنیکی و 
کشورهای توسعه یافته، مهارت فنی  بیشــتری است در حالی که در 
کمتریــن اهمیت اســت. البته شــباهت  هایی هم در اولویت  دارای 
کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه دیــده  مهارت  هــا در 
می شود. برای مثال می توان به مهارت های نوشتن و مهارت های 
کشــورهای توســعه یافته  کــه هم در  کار تیمــی اشــاره نمــود  ارائــه و 
و هــم در ایــن تحقیق دارای اهمیت باالیی هســتند و مهارت های 

کمی هستند. مدیریتی نیز در هر دو دارای اهمیت 
کارشناسی  نمودار 2، اهمیت مهارت های شهرسازی در مقطع 
کــه  کارشناســی ارشــد را بــا هــم مقایســه می نمایــد. همانگونــه  و 
کارشناسی ارشد دارای  مشاهده می شود همه مهارت  ها در سطح 
که  کار تیمی اســت  اهمیــت بیشــتری اســت. تنها اســتثنا، مهارت 

برای هر دو مقطع دارای اهمیت یکسانی است. 
گروه پرسش  شونده  مقایســه سطح اهمیت مهارت  ها بین چهار 

کرونباخ محاسبه شده برای انواع سواالت و انواع پرسش نامه  ها. جدول 4- الفای 

کارفرمایاناستاداندانش  آموختگاندانشجویانمعیار مورد سنجش

اهمیت مهارت در 
۰.96۰.92۰.92۰.94کارشناسی

اهمیت مهارت در 
۰.89۰.94۰.93۰.95کارشناسی ارشد

تحلیلی بر مهم  ترین مهارت های شهرسازان در ایران و موفقیت دوره 
کارشناسی در انتقال این مهارت  ها
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با اســتفاده از آزمون آنوا انجام شــده اســت. بر این اساس دو مهارت 
کارتیمی و مهارت های تکنیکی از نظر هر چهار گروه پرسش  شوندگان 
دارای  کارفرمایــان(  و  اســتادان  دانش  آموختــگان،  )دانشــجویان، 
کارشناســی اســت. در  بیشــترین اهمیت برای شهرســازان با مدرک 
کارفرمایان عالوه بر دو مهارت فوق مهارت های  حالی که اســتادان و 
تحقیق و جمع  آوری اطالعات را نیز دارای اولویت می دانند، دانش-
 آموختگان بر مهارت ارتباط با مردم و دانشجویان بر مهارت خالقیت 
گــروه، دو مهــارت بودجه بنــدی  کیــد دارنــد. از دیــدگاه هــر چهــار  تا
و  اســتادان  هســتند.  اهمیــت  کم تریــن  دارای  پــروژه  مدیریــت  و 
کارفرمایــان مهــارت مدیریــت و هماهنگــی تیــم چندرشــته  ای را نیز 
کرده  اند در حالیکه دانشجویان، فن  کم ترین اهمیت معرفی  دارای 
نگارش و دانش  آموختگان تعریف مسئله را مهارت کم اهمیتی برای 

کارشناسی می دانند.  شهرسازان با مدرک 
گــروه دارای اهمیــت زیــادی  مهــارت تحلیــل از نظــر هــر چهــار 
کارشناســی ارشــد اســت. اســتادان و  بــرای شهرســازان بــا مــدرک 
دانش  آموختــگان عــالوه بر این مهــارت، بر مهارت تعریف مســئله، 
کارفرمایــان مهارت های  کید دارنــد.  ارائــه شــفاهی و فن نــگارش تا
تعریف مســئله، تحلیل و سناریوســازی را دارای اهمیت می دانند. 
دانشــجویان، مهارت هــای تکنیکــی و خالقیــت را بیــش از مهــارت 
کارشناسی ارشد مهم می دانند.  تحلیل برای شهرســازان با مدرک 
گــروه بــه مهارت هــای مدیریتــی و بــه خصــوص مهــارت  هــر چهــار 

کمی داده   اند.  بودجه بندی امتیاز 

کالن مهارت خردمهارت  

نتیجه نهایی
)امتیاز از 1 تا 9(

دانشجویان
)امتیاز از 1 تا 9(

دانش  آموختگان
)امتیاز از 1 تا 9(

استادان
)امتیاز از 1 تا 9(

کارفرمایان
)امتیاز از 1 تا 9(

B.A.M.A.B.A.M.A.B.A.M.A.B.A.M.A.B.A.M.A.

ی ارائه
ت ها

مهار

6.868.237.128.436.828.146.778.445.787.35فن نگارش

7.3۰8.377.758.537.268.186.948.585.937.92ارائه شفاهی

گرافیکی 7.468.۰۰7.498.397.557.927.567.856.747.15ارائه 

مقایســه میانگین اهمیــت مهارت  ها بین شهرســازان با مدرک 
که در همه مهارت ها  کارشناسی ارشد نشان می دهد  کارشناسی با 
گروه قــرار دارد  تفــاوت معنــاداری بین متوســط مهــارت در این دو 
کار تیمی از این قاعده مســتثنی  و تنهــا مهــارت روحیه همــکاری و 
کــه در بــرای شهرســازان در هر دو  اســت. بــه عبارتــی تنهــا مهارتــی 
کار تیمی اســت.  مقطــع دارای اهمیــت یکســان می باشــد مهــارت 
جــدول 5 میانگیــن اهمیــت هــر یــک از مهارت  ها در مجمــوع و به 

گروه  های پرسش  شونده را نشان می دهد. تفکیک هر یک از 
انتقــال  در  شهرســازی  آمــوزش  موفقیــت  ســطح  بررســی  بــرای 
مهارت های از پرسش  شوندگان خواسته شده است که بر اساس طیف 
پنج تایی لیکرت تعیین نمایند آموزش شهرسازی در مقطع کارشناسی 
کرده اســت. نتایج نشــان می دهد  در انتقــال مهارت  ها چگونه عمل 
که در مجموع ســطح موفقیت در حد متوســط بوده  است. بیشترین 
موفقیت آمــوزش در انتقال مهارت هایی چون مهارت های تحلیلی، 
تکنیکی و سپس ارائه شفاهی دیده می شود. در حالی که مهارت های 
مدیریتی )هر ســه مهارت(، مهارت ارتباط با برنامه  ریزان و مســئولین 
کید همه گروه ها  طرح در پایین  ترین حد است. جالب اینکه علیرغم تا
کارشناســان  کار تیمی بــه عنــوان مهم  ترین مهــارت برای  بــر مهــارت 
که آموزش  شهرســازی حدود 4۰ درصد از پرسش  شوندگان معتقدند 
کشور در انتقال این مهارت ضعیف یا بسیار ضعیف عمل  شهرسازی 
کرده  است. جدول 6  نتیجه بررسی سطح موفقیت آموزش شهرسازی 
را نشــان می دهــد. نیــاز شهرســازان  مــورد  انتقــال مهارت هــای  در 

کارشناسی ارشد. کارشناسی و  نمودار ۲- مقایسه اهمیت مهارت های شهرسازی در مقطع 

گروه  های پرسش  شونده. جدول 5- میانگین اهمیت هر یک از مهارت  ها به تفکیک هر یک از 
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کالن مهارت خردمهارت  

نتیجه نهایی
)امتیاز از 1 تا 9(

دانشجویان
)امتیاز از 1 تا 9(

دانش  آموختگان
)امتیاز از 1 تا 9(

استادان
)امتیاز از 1 تا 9(

کارفرمایان
)امتیاز از 1 تا 9(

B.A.M.A.B.A.M.A.B.A.M.A.B.A.M.A.B.A.M.A.

کالن مهارت خردمهارت  
سطح موفقیت آموزش شهرسازی در انتقال مهارت )درصد(

بسیار قویقویبینابینضعیفبسیار ضعیف

مهارت های ارائه

4.121.649.52۰.34.4فن نگارش

1.311.443.5358.8ارائه شفاهی

گرافیکی 5.418.742.126.37.3ارائه 

مهارت های ارتباطی

7.62۰.841.324.65.4مباحثه

کار تیمی 8.331.135.619.25.8روحیه همکاری و 

16.33133.213.16.4ارتباط با برنامه  ریزان و مسئولین 

7.625.331.6251۰.4ارتباط با مردم 

522.548.417.86.3مهارت های طراحی مهارت های طراحی

مهارت های مدیریتی

8.331.135.619.25.8مدیریت و هماهنگی تیم 

22.43۰.832.1131.6بودجه بندی

19.924.739.712.53.2مدیریت پروژه و اجرائیات

جدول 6- بررسی سطح موفقیت  آموزش شهرسازی در انتقال مهارت  های مورد نیاز شهرسازان.

تحلیلی بر مهم  ترین مهارت های شهرسازان در ایران و موفقیت دوره 
کارشناسی در انتقال این مهارت  ها

ی 
ت ها

مهار
ی

ارتباط

6.968.147.518.456.797.796.4۰8.315.937.81مباحثه

کار تیمی 7.998.128.168.487.947.697.988.327.227.81روحیه همکاری و 

6.888.137.228.527.۰17.916.328.۰35.967.69ارتباط با برنامه  ریزان و مسئولین 

7.378.۰67.628.597.657.916.957.9۰6.157.۰8ارتباط با مردم 

ی 
ت ها

مهار
ی

7.348.117.6۰8.497.337.997.1۰7.956.527.5۰مهارت های طراحی طراح

ی
ت ها

مهار
ی

 مدیریت

6.758.1۰7.358.466.697.776.1۰8.175.377.73مدیریت و هماهنگی تیم 

6.1۰7.626.918.235.957.345.147.354.5۰6.88بودجه بندی

6.327.917.۰48.236.227.695.387.8۰5.۰77.81مدیریت پروژه و اجرائیات

7.378.267.9۰8.717.197.946.798.146.597.92داشتن ابتکار عمل و تفکر خالقانه خالقیت

ل و سنتز
ی تحلی

ت ها
مهار

7.۰18.317.548.416.738.۰86.688.615.937.96تعریف مسئله

7.588.177.758.597.447.877.588.2۰7.197.58مهارت تحقیق 

7.688.127.918.687.567.957.717.766.857.46مهارت های تکنیکی 

7.168.417.568.636.978.226.928.446.268.15مهارت های تحلیلی 

6.918.227.288.456.957.866.488.465.898.۰8سناریوسازی

6.878.287.5۰8.536.688.۰76.238.325.7۰8.۰۰سنتز
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کالن مهارت خردمهارت  

سطح موفقیت آموزش شهرسازی در انتقال مهارت )درصد(

بسیار قویقویبینابینضعیفبسیار ضعیف

4.417.346.224.87.2داشتن ابتکار عمل و تفکر خالقانهخالقیت

مهارت های تحلیل و سنتز

4.119.144.625.86.4تعریف مسئله

1.38.538.439.312.6مهارت تحقیق 

4.71۰.336.338.11۰.6مهارت های تکنیکی 

623.546.418.85.3مهارت های تحلیلی 

6.326.44519.23.1سناریوسازی

9.827.14۰.718.93.5سنتز

7.522.842.927.311.5میانگین درصد

بــا هــدف پاســخ بــه این خــالء تحقیقاتــی بــه معرفــی و   رتبه بندی 
مهارت هــای مــورد نیــاز شهرســازان در ایــران )بــه عنــوان یکــی از 
کارشناســی و  کشــورهای در حــال توســعه( بــه تفکیــک در مقطــع 
کارشناســی ارشــد پرداخته و میزان موفقیت آموزش شهرسازی در 

انتقال مهارت های مورد نظر را مورد بررسی قرار دهد.
که تفــاوت معنی داری  نتایــج حاصــل از تحقیق نشــان می دهد 
و  کارشناســی  مقطــع  در  شهرســازان  نیــاز  مــورد  مهارت هــای  در 

گســترده  ای به رتبه  بندی مهارت هــای مورد نیاز  پژوهش  هــای 
کشــورهای  کــه بیشــتر ایــن مطالعــات در  شهرســازان پرداخته  انــد 
کمتر مطالعه ای  گرفته و  توســعه  یافته )به خصوص آمریکا( صــورت 
کشــورهای در  بــه معرفــی مهارت هــای مــورد نیــاز شهرســازان در 
حــال توســعه ماننــد ایــران پرداختــه انــد، در حالی کــه تفاوت  های 
ح ها در  بنیادیــن در نوع مســائل شــهری و روند تهیــه و تصویب طر
کشــورها مهارت های متفاوتــی را طلب می نماید. این تحقیق  این 

نتیجه

نمودار 3- بررسی سطح موفقیت آموزش شهرسازی در انتقال مهارت های مورد نیاز شهرسازان.

جدول 6- بررسی سطح موفقیت  آموزش شهرسازی در انتقال مهارت  های مورد نیاز شهرسازان.

انتقــال  در  شهرســازی  آمــوزش  موفقیــت  ســطح   ،3 نمــودار 
که در  مهارت های مورد نیاز شهرســازان نشــان می دهد. همانگونه 

نمودار دیده می شود بیشتر پرسش  شوندگان سطح موفقیت آموزش 
شهرسازی را در این ارتباط در حد متوسط ارزیابی می نمایند. 
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پی نوشت ها

1  Dualism.
2  Universalism.
3  Holistic.
4  Royal Town Planning Institute.
5  Self starter.
6  http://planners.blogfa.com/post-12.aspx

گرفته است. بعضًا دانشجویان  7  تکمیل پرسش نامه  ها در 11 دانشگاه صورت 
کارشناســی  غ  التحصیــالن  )فار دانشــگاه  ها  ایــن  در  ارشــد  کارشناســی  مقطــع 
گذرانده   اند. با توجه  کارشناسی خود را در دانشگاه  های دیگر  شهرسازی( مقطع 
کارشناســی شهرســازی بوده اســت، این  بــه اینکه تمرکز تحقیق رســاله بر مقطع 

دانشگاه  ها در دسته سایر دانشگاه  ها لحاظ شده است.
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سپاسگزاری
ح پژوهشی است که در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران در حال انجام است. ضمنًا بدین وسیله  این مقاله بر اساس نتایج حاصل از طر
کردند: خانم  ها مریم  که در تکمیل پرسش نامه  ها همکاری  کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران  از همکاری صمیمانه دانشجویان 

رهی، مهسا مسگر، سپیده بخشیده  زاد، شهره عزتیان و سارا وطن  پور و آقایان مهران غفوری فر و پدرام ظریف، سپاسگزاری می نماییم.

کارشناسی ارشــد وجــود دارد. در حالی کــه مهم  تریــن مهــارت بــرای 
کار تیمی، مهارت های  کارشناسی مهارت های  کارشناسان با مدرک 
تکنیکــی و مهارت جمع  آوری اطالعات می باشــد، برای شهرســازان 
کارشناســی ارشد، مهم  ترین مهارت  ها شامل مهارت های  با مدرک 
تحلیلــی، ارائه شــفاهی و تعریف مســئله اســت. همچنین مقایســه 
مطالعــات جهانــی بــا نتایــج حاصــل از ایــن تحقیق نشــان می دهد 
کشــورهای  تفاوت هایــی بیــن مهارت های مورد نیاز شهرســازان در 
کشــورهای توســعه  یافته وجــود دارد. بــر اســاس  در حــال توســعه و 
کشــورهای توسعه یافته  مطالعات جهانی، مهارت های ارتباطی در 
دارای اهمیت زیادی است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه 

)مانند ایران( دارای سطح اهمیت متوسط و بعضًا پایین است. 
گــروه  چهــار  بیــن  مــورد  ایــن  در  دیدگاه  هــا  تفــاوت  مقایســه 
گــر چــه در ارتبــاط بــا اهمیــت  کــه ا پرسش شــونده نشــان می دهــد 
کارتیمی  بعضــی مهارت هــا اختالف نظر وجود دارد، ولــی دو مهارت 
و مهارت  های تکنیکی برای کارشناسان شهرسازی و مهارت تحلیل 

گروه  کارشناســی ارشــد از نظــر هر چهــار  بــرای شهرســازان بــا مدرک 
دارای اهمیت زیادی است.

موجــود  آمــوزش  موفقیــت  میــزان  ارزیابــی  از  حاصــل  نتایــج 
که آموزش شهرســازی بیشــتر  شهرســازی در ایــران نشــان می دهــد 
در انتقــال مهارت هــای تحلیلــی و تکنیکــی و ســپس ارائــه شــفاهی 
موفق بوده   است، در حالی  که آموزش موجود در انتقال مهارت های 
کمتر موفق بوده  است.  مدیریتی و ارتباط با مسئولین و برنامه  ریزان 
ایــن نتیجــه بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از اولویت  بنــدی مهارت  ها 
چندان دور از ذهن نیست. تصور می شود استادان بیشتر بر انتقال 
کید دارند که تصور می کنند در دنیای حرفه  ای دارای  مهارت هایی تا
کار تیمی است، به این  اهمیت بیشتری است. یک استثناء مهارت 
کار تیمی به عنوان  گروه  ها بر مهارت  کید همه  که علی رغم تا ترتیب 
کارشناســان شهرســازی، حدود 4۰ درصد از  مهم  ترین مهارت برای 
کشــور در انتقال  که آموزش شهرســازی  پرسش  شــوندگان معتقدند 

کرده  است. این مهارت ضعیف یا بسیار ضعیف عمل 

تحلیلی بر مهم  ترین مهارت های شهرسازان در ایران و موفقیت دوره 
کارشناسی در انتقال این مهارت  ها
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