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 چکیده
عنوان یکی از راهکارهای های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری بهشناسایی مؤلفه

ارتقاء دانـش، مهـارت و نگـرش استادان و دانشجویان پیرامون مسائل کمی و کیفی رشته شهرسازی 

قیق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ این هاست که مطرح و اجراشده است. تحسال

ی تحلیل محتوا بهره گرفته است؛ لذا در تحقیق حاضر تعداد صورت کیفی بوده؛ که از شیوهپژوهش به

ی عمیق ها از طریق مصاحبهشده و به گردآوری دادهنفر از کارشناسان حوزه شهرسازی انتخاب 06

گام کدگذاری های مستخرج از فرآیند گردآوری، در سهمرحله اول داده پرداخته شد. به این منظور در

ها و استخراج شده بود تا بر اساس آن مدل نهایی استخراج گردد؛ همچنین برای تسهیل در فهم مصاحبه

های اصلی های میانی و مقولهها، مقولهها کدگذاری شده است؛ که در سه مرحله خرده مقولهنتایج، آن

کد شناسایی شد که بعد از حذف  062ها درمجموع انجام شد. درنهایت از محتوای مصاحبه)نهایی( 

مقوله میانی در مرحله کدگذاری ثانویه و در  64خرده مقوله در مرحله کدگذاری اولیه،  09مشترکات 

؛ ها و ابزارمقوله اصلی شناسایی گردید؛ شامل: کیفیت آموزش، شیوه 5مرحله کدگذاری نهایی تعداد 

ها و درنهایت روابط بین مقوالت آشکار و مدل ها؛ ارزشمدرسان و مربیان؛ عوامل اساسی آموزش؛ مهارت

صورت مدل نهایی تحقیق مفهومی منبعث از روش تحلیل کیفی با رویکرد استقرایی فراهم آمد؛ که به

 ارائه شد.
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 مقدمه

جانبه شخصیت پرورش یابندگان در آموزش فرایندی مستمر است که هدف آن هدایت همه

جهـت کسـب و درک معـارف بشـری و کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنان است که 

: 0492نظران قرارگرفته اسـت )سوری، های اخیـر موردتوجه بسـیاری از صاحبدر سـال

ها و ابزارهای ها، مطالعه و تأمل در شیوههرسازی اغلب بر دانش، روش(؛ آموزش ش00

ها و (. از سوی دیگر شیوهBeunen, 2007: 2ریزی تمرکز دارد )مربوط به نحوه برنامه

های مرتبط با محیط همچون شهرسازی، ذاتاً متنوع هستند، های آموزش در رشتهروش

شده توسط این حرفه پیچیدگی موضوعات مطرحکننده وسعت و ها منعکسای که آنگونهبه

ای، ادغام رشتههای بینکه ذاتاً زمینه« پل« های توان رشتهها را میباشند. این رشتهمی

شده توسط ها برای شرایط پیچیده ارائهحلها، رویکردها و تخصص برای شناسایی راهروش

وجود پیچیدگی و (. بااینYocom, 2012: 9شرایط شهری معاصر هستند، در نظر گرفت )

توان در یک آموزش سنتی کالس درس تکرار های کاری را نمیعدم اطمینان در موقعیت

ای العمر از طریق توسعه مداوم حرفههای دیگر، به پرورش رفتار یادگیری مادامکرد. محرک

و با توجه  سرعت در حال تغییر را تسهیل کنند؛های کاری بهنیاز دارند تا سازگاری با محیط

سرعت به یک التحصیالن جدید بههای مالی، کارفرمایان انتظار دارند که فارغبه محدودیت

گذاری را فراهم کنند. همچنین، با ای برسند تا بازگشت اولیه به سرمایهاستاندارد حرفه

التحصیل انتظار دارند که هزینه شهریه باالتر و رشد آهسته اقتصادی، دانشجویان فارغ

 ,Baldwin & Rosier) ها باعث شود استخدام شوند و در بازار کار رقابت کنندوزش آنآم

های طلبد استادانی که توان تغییر فرآیندهای آموزش و دادن فرصتبنابراین می ؛2017:43)

الزم به دانشجو برای مشارکت در کار گروهی را دارند، وجود داشته باشند؛ امروزه کمتر 

توان یافت که بر اهمیت و ضرورت تعامل حرفه و  شهرسازی را می اندیشمندی در حوزه

ها دانشگاه تأکید نداشته باشد؛ لذا برای یافتن و پر کردن شکاف میان آنچه در دانشگاه

روز، التحصیالن است، استادان باید از منابع علمی بهشود و آنچه موردنیاز فارغتدریس می

های ارتباطی و مدیریتی صحیح و نیز اهداف و روندهای جاری و آینده مشاغل، مهارت

 (.0409وسایل موجود در جامعه آگاه باشند )محمدی و همکاران، 

شود. ای، استفاده میحل توسعه حرفهها، از یک راهبرای تغییر اساتید و تدریس آن

ای برخالف روند مرسوم از باال به پایین آموزش عالی و اغلب ناپیوسته توسعه حرفه

عنوان یک مدل مشترک بیشترین ای بهدهد که توسعه حرفهیک، تحقیقات نشان میکالس

شده در تحقیقات برای تأیید همکاری الزم در توسعه وری را دارد. یک شیوه اثباتبهره
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(PLCای ای معلمان و اساتید، ایجاد اجتماع یادگیری حرفهحرفه
( است )متحیر پسند و 0

ری از محققان معتقدند که بهترین فرآیند و قدرتمندترین (؛ که بسیا59: 0499همکاران، 

ها فقط  PLCمدل مفهومی موجود برای ایجاد تغییرات پایدار در سطح این مراکز است؛ 

ها باید نتیجه گرا باشند تا پیشرفت مداوم در مراکز آموزشی اتفاق نظری گرا نیستند. آن

مسائل روز مطرح آموزش در رشته (. از سوی دیگر یکی از Allen, 2017: 6-11بیفتد )

های آن است. هر ها با واقعیت حرفه و شناسایی مؤلفهشهرسازی موضوع ارتباط این آموزش

مند یا مسئول آموخته، مدرس، حرفه، اعم از دانشجو، دانشفرد حاضر در فضای این رشته

ه این رابطه برای ای با این موضوع مواجه بوده و به دنبال روشن کردن وجهی از وجوگونهبه

گردد، وجود فاصله خود یا دیگران است. آنچه حتی با نگاهی سطحی به این فضا مشهود می

های حرفه است. این واقعیت را میان فضای دانشگاهی، فضای اجرایی و عدم آشنایی با مؤلفه

کار،  آموختگان و متقاضیانای از دانشمندان و دفاتر کار حرفهتوان در نارضایتی حرفهمی

آموختگان برای ورود به حرفه و همچنین در نارضایتی های دانشجویان و دانشدر نگرانی

: 0499کند، لمس کرد )سیمونی و عباسی، محافل دانشگاهی از مسیری که حرفه طی می

00.) 

جمله در رشـته ها منبنا بر آنچـه گفته شـد و بـا افزایش تعداد دانشـجویان دانشـگاه

های نظام های اخیـر، نیاز بـه چارچوبی کـه بتـوان از ورای آن، مؤلفهسال شهرسـازی در

شـود تـا بتـوان ازپیش احسـاس میآموزش شهرسـازی را ارزشـیابی و رصـد نمـود، بیش

هـا و تهدیدهـای احتمالـی را شناسـایی و نهایتـاً مرتفـع نمـود )یالپانیان و همکاران، ضعف

گشا باشد که یکی از تواند گرههای شهرسازی از این طریق میلفه(. شناسایی مؤ2: 0492

های مهندسین های فعال در زمینه ارتقای کیفیت زندگی در شهرها شرکتترین عرصهمهم

های شهری ایفای نقش مشاوری هستند که به نحوی پویا، در ساخت شهرها و اجرای برنامه

های فعالیت بخش خصوصی در کشور نمونهکنند. به عبارتی این بخش یکی از بهترین می

سابقه در امر توسعه و آبادانی های اخیر با توجه به رکود بیبوده است که متأسفانه در سال

های دولتی و خصولتی، از زنجیره تخصص و حرفه تازی بخشکشور و همچنین یکه

یروهای توانمند اند و بلکه بسیاری از آنان با تعطیلی و از دست دادن نشدهشهرسازی حذف

های جذب و تربیتِ توجهی از کانونو باتجربه خود مواجه هستند؛ بدین ترتیب ظرفیت قابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Professional learning communities 
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ای نیز های حرفهرفته و بعالوه ارتباط بین نسلای دانشجویان رشته شهرسازی ازمیانحرفه

 دچار انقطاع شده است.

محکم با جامعه یادگیری  های این رشته و برقراری ارتباط قوی ولذا با شناسایی مؤلفه

توان آموختگان این رشته با دنیای بیرون و بازار کار میای و اتصال دانشجویان و دانشحرفه

یافت. ازآنجاکه این توجه در گرو آموزش صحیح است؛ بنابراین ضرورت به این مهم دست

یقات شود. در حقیقت، تحقهای آموزش شهرسازی میپژوهش منتج به کالبدشکافی مؤلفه

توانند ای که میهای آموزش شهرسازی در یک جامعه یادگیری حرفهدر مورد مؤلفه

های آموزش بیشترین کمک را داشته باشند، محدود است. در همین راستا، شناسایی مؤلفه

عنوان یکی از راهکارهای ارتقاء دانـش، شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری به

استادان و دانشجویان پیرامون مسائل کمی و کیفی رشته شهرسازی مهـارت و نگـرش 

هاست که مطرح و اجراشده است؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که سال

های غیررسمی در ارتقاء شایستگی باوجود اذعـان مراجع مختلف به اهمیت و نقش آموزش

های آموزش شهرسازی با تأکید بر هترین مؤلفطرح است که مهماستادان، این سؤال قابل

ها که نقشی کلیدی در اند؟ عالوه بر این، شناسایی این مؤلفهای کداماجتماع یادگیری حرفه

تواند به اجرایی شدن گیری پیرامون مسائل شهری را دارند، میسازی و تصمیمتصمیم

ه شهرسازی در اهداف توانمندسازی استادان و درگیر نمودن استادان و دانشجویان رشت

 فرایند یادگیری کمک کند.

 پیشینه تحقیق

ها. در پیدایش امروز ادامه دیروز است و نه تکرار آن، تاریخ بستری است برای انباشت تجربه 

برانگیز در های آموزش شهرسازی و تبدیل آن به یک موضوع جذاب و بحثو ایجاد مؤلفه

فق گذشته در این زمینه، در راستای ساخت ایران باید با بررسی و درس گرفتن از تجارب مو

های گوناگون در ها گام برداشت. لذا در ادامه با بررسی و مطالعه تجارب پژوهشاین مؤلفه

ها را بازشناخت و توان نقاط قوت و ضعف روشاین زمینه و مربوط به آموزش شهرسازی می

مجهز شد. این تحقیقات به  گیری در موارد خاص مربوط به ایرانبه دانش الزم برای تصمیم

ترین شوند؛ که از مرتبطدو دسته داخلی و خارجی در قالب مقاله و رساله تقسیم می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های انجام شده میپژوهش
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به این نتایج  0ریزی(، در مقاله خود با عنوان آموزش تئوری برنامه6400اولسن )

شود که عنوان موضوعی مطرح میریزی، اغلب بهیافته است که تئوری برنامهدست

دانند و قادر به ارتباط با آن نیستند. به ازحد انتزاعی میریزی شهری بیشدانشجویان برنامه

کرد؛ که این امر در ابتدا،  6توان دانشجو پسند ترریزی را میهمین دلیل تئوری برنامه

ریزی برای شیوه باط تئوری برنامههای دانشگاهی در مورد ارتمستلزم آن است که بحث

ریزی شهری با واحد درسی دوره ادغام شوند؛ دوم اینکه، نیازمند مالحظات دقیق در برنامه

(. نتایج مقاله بالدوین و روزیر Olesen, 2018ریزی است )مورد آموزش تئوری برنامه

ده کردن نیازهای منظور برآوردهد بهریزان آینده نشان می( در پژوهش رشد برنامه2017)

التحصیالن شهرسازی که قادر به کار در دنیای پیچیده هستند، ریزی برای فارغحرفه برنامه

های های درسی، نهادهای اعتباربخشی برنامهضمن گنجاندن یادگیری تجربی در برنامه

د، ریزی ایفا کنندهندگان برنامهتوانند نقش مهمی در حمایت از آموزشریزی نیز میبرنامه

(Baldwin and Rosier, 2017( تیان .)در مقاله خود در مورد آموزش شهرسازی 2016 ،)

در چین در طی گسترش شهرنشینی، به بررسی سیر تحول آموزش در چین پرداخته است؛ 

شده هنوز بر آموزش ریزیو این موضوع را بحث کرده است که میراث اقتصاد برنامه

ریزی نخبگان محور ریزی باال به پایین، برنامهبه معنای برنامهگذارد که ریزی تأثیر میبرنامه

است که فاقد بنیان اجتماعی گسترده است. با پیدایش  4ریزی سبک نقشه ساختو برنامه

ریزی آموزشی ازلحاظ گسترش شهرنشینی و رشد اقتصادی، تغییرات بیشتر در برنامه

(. در مقاله دیگری از Tian, 2016اهد بود )ها، رویکردها و اهداف در آینده موردنیاز خوارزش

دهی به حرفه شهرسازی به این ( در مورد نقش آموزش شهرسازی در شکل2001پکسون )

ضروری  1990ای از اوایل دهه پردازد که با توجه به تغییر نقش شهرسازان حرفهموضوع می

منظور . بهاست که آموزش شهرسازی نیز متناسب با نقش فعلی شهرساز بازنگری شود

ریزی التحصیالن کارشناسی و کارشناسی ارشد برنامهارزیابی آموزش گروه هدف از فارغ

اند و ارزیابی با طرح سؤاالت جداگانه از گروه شدهای دانشگاه شفیلد انتخابشهری و منطقه

شده است. نتیجه تحقیقات مبین آن است ای انجامالتحصیل و گروه هدف حرفههدف فارغ

است، ولی داده رچه تغییر در آموزش شهرسازی در راستای تغییر نقش حرفه رخکه اگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Teaching planning theory 

2. more student-friendly 
3. blueprint-style 
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توجه درباره این نقش در حال حاضر و آینده ابهامات جدی وجود دارد. از مباحث مطرح قابل

(. در Poxon, 2001های اصلی در آموزش شهرسازی است )در این مقاله معرفی و نقد مؤلفه

رساله خود در مورد نقش مربی ساختاری در درون یک ( در 2016آخر نیز جرجنسن )

عنوان پلی برای هدایت معلمان به ای، نشان داد مربی آموزشی بهجامعه یادگیری حرفه

های ویژه، آشکار کردن اصول مشارکت، نشان دادن یادگیری جدید از طریق ارائه پشتیبانی

باشد های آموزشی میها و ایدهگذاری استراتژیدسترسی و اعتماد و به اشتراک

(Jorgensen, 2016.) 

(، در مقاله خود با 0490های داخلی نیز بحرینی و فالح منشادی )در زمینه پژوهش

موضوع آموزش شهرسازی در ایران با تأکید بر نقش شهرساز به این نتایج دست یافتند که: 

مشــاور در  بررسی نقش متخصص شهرســازی در ایران مبین غلبه دیدگاه تکنسین و یا

های مختلف های توسعه در مقیاسگیری بوده و تأکید اصلی بر تهیه طرحفرایند تصمیم

است. نمود نقش متخصص شهرسازی در محتوای آموزش شهرسازی غلبه دانش 

اهمیت اســت که ها بیهای تکنیکی و تحلیلی بوده و ارزشای/کاربردی، مهارترویه

شهرســازی با محتوای آموزشی در ایران است. طالبی  دهنده انطباق نقش متخصصنشــان

( نیز در تحقیقشان به این نتایج دست یافتند که ریشـه ضعف 0495و همکاران )

ها آموختگان شهرسـازی در انتقـال دانش بـه حرفه را باید در فراینـد آمـوزش آندانش

ای و خواسـت هـای حرفهجسـتجو نمـود. چراکه با توجه بـه رقابتی شدن محیـط

ای، توانمندسـازی دانشـجویان در امـر انتقال کارگیری نیروهای حرفهکارفرمایـان برای به

(، بیانگر آن 0495هایشان ضرورتی جـدی دارد. نتایج پژوهش پورجعفر و همکاران )آموخته

 هادهنده آموزش شهرسازی، بُعد محتوایی، مؤلفه سرفصلهای تشکیلاست که در بین مؤلفه

ای، مؤلفه وجود شکاف دهنده بعد رویههای تشکیلو اصول محتوایی دروس و در بین مؤلفه

های هریک از ابعاد به بین نظریه و عمل به ترتیب باالترین میزان اولویت را در میان مؤلفه

های پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی با اند درنهایت با توجه به یافتهخود اختصاص داده

( در 0494های مطروحه ارائه گردیده است. همچنین فالح منشادی )چالش هدف رفع،

رساله دکتری خود در مورد ارزیابی نظام آموزش عالی رشته شهرسازی به این نتیجه 

دهنده اهمیت دروس کاربردی در مقابل دروس رسد که بررسی محتوای آموزشی نشانمی

هایی مانند لبدی و فضایی است و درسبنیادی بوده و تأکید اصلی بر محتوای آموزشی کا

و مطالعات اجتماعی و اقتصادی که در جهان دارای اهمیت زیادی هستند، در  زیستمحیط

های موردنیاز شهرسازان در ایران نیز باشد. این تفاوت در مهارتایران کمتر موردتوجه می
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های ارتباطی ل مهارتهای تکنیکی و تحلیلی در مقابشود که تأکید اصلی بر مهارتدیده می

 است.

های آموزش ها نشان داد که ضعف منابع جدی در زمینه مؤلفهمرور پژوهش 

های موردنیاز صورت کلی مهارتها بهشهرسازی در کشور وجود دارد؛ که بیشتر پژوهش

اند؛ و بر اهمیت آموزش های مختلف موردبررسی قرار دادهآموزش شهرسازی را از دیدگاه

اند. این پژوهش بر آن است تا به ز بعد مهارتی و دانشی و ... صحه گذاشتهاین رشته ا

های آموزش شهرسازی از ابعاد مختلف که با نظر خبرگان و کارشناسان این شناسایی مؤلفه

شده در این زمینه از بعد های انجامتر برای تکمیل سایر پژوهشصورت کاملحوزه و به

 ای را موردبررسی قرار دهد.هارتباط با اجتماع یادگیری حرف

 مبانی نظری

طورکلی، ها و مراحل بسیاری است. بهها، بخششهرسازی شامل کارکردها، مقیاس

ریزی و توان به مدیریت عمومی، کنترل توسعه، برنامهکارکردهای شهرسازی را می

، گزارش 1928(. در سال Yeh, 1999: 878بندی کرد )ریزی استراتژیک طبقهبرنامه

شهرسازی صرفاً یک زمینه خاص برای استفاده از »وضوح بیان کرد که کنفرانس کلمبیا به

فردی در (؛ و شهرسازان توانایی منحصربهDalton, 2001: 428مهارت در هر حرفه نیست: )

(. شهرسازان Budge, 2009: 8دارند )ها در حل مسئلهای از مهارتکارگیری مجموعهبه

شده )و ساخته نشده( در نظر گرفته و عوامل تغییر محیط ساخته عنوان رهبراناغلب به

ها در واقعیت تنها یکی از بازیگران حال، مهم است تشخیص دهیم که آنشوند. بااینمی

 Rooijهای آتی هستند )بسیار در دریایی از فعاالن دخیل در شکل دادن به تحوالت و پروژه

& Frank, 2016: 473ه آموزش رشته شهرسازی حداقل از چهار جهت (. در این میان مسئل

اند از: افزایش تعداد دانشجویان موردتوجه جهانی قرارگرفته است. این چهار دیدگاه عبارت

سازی آموزش عالی(؛ تجدید ساختار اقتصاد توسعه )انبوهخصوص در کشورهای درحالبه

ها در جذب بت دانشگاهعنوان عامل اصلی رشد اقتصادی؛ رقاجهانی با جایگزینی دانش به

ها و انتقال شدن که باعث حذف فاصلهدانشجویان و اعتبارات پژوهشی و نهایتاً روند جهانی

 ,Hambletonهای دانشگاهی و پژوهشی و تا حدودی آموزشی شده است )روزانه فعالیت

2006: 108 .) 



 

 

 

 

 

 
 

 7011،تابستان71سالششم،شماره(،یاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 750
 

سنتی  ها و رویکردهایهای متفاوت سبب شده تردید نسبت به نظریههمین دیدگاه

ها، توان ایجاد فهم و درک بودن آن آموزش شهرسازی، درواقع تردید نسبت به اثربخش

ها با عمیق نسبت به آن، تناسب این رویکردها با عالیق و نیاز یادگیرندگان، سازگاری آن

تواند زمینه تردید را افزایش  های آن نیز می های جدید آموزش و ارزش رویکردها و نظریه

نبودن قلمرو آموزش شهرسازی و عدم  دیدها و ابهامات که خود به دلیل روشندهد. این تر

های روشن برای  ها و مدل تبیین کافی معانی، مفاهیم و محتوای آن و همچنین فقدان طرح

آیند، از یکسو به اصل و ضرورت آموزش این  های آموزش به وجود می رویکردها و روش

ها را زیر گر امکان تحقق واقعی و سودمندانه آنکنند و از سوی دی رشته خدشه وارد می

(. به همین دلیل از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن 005: 0469برند )سجادی،  سؤال می

زمان با توسعه یادگیری و تغییر از تأکید بر یادگیری فردی به یادگیری بیست و یکم هم

دادهای مختلف مفاهیمی جمعی، تحوالت چشمگیر جهانی باعث شده که در ارتباط با روی

 (. 050: 0490چون شهر دانش، شهر یادگیرنده و... مطرح شوند )قاسمی و همکاران، 

در همین راستا نیز با توجه به تغییرات بنیادی که در رویکردهای سنتی آموزش و 

شده سازیهای شبیه، ایده طراحی محیط0924یادگیری به وجود آمده است در اواخر دهه 

و یادگیری حداقل چیزی بدیع بود. سپس آموزش اساساً ازنظر انتقال اطالعات  برای آموزش

شد که فرآیند یادگیری شامل یک مربی آگاه است موردتوجه قرار گرفت. معموالً تصور می

شده روز، دانش را در مورد یک موضوع خاص های آموزشی پذیرفتهآوریکه با استفاده از فن

خوبی پیش برود، احتماالً پیام چیز بهکند. وقتی همهل میساخته و به کارآموزان منتق

شده است که این فرآیند مؤثر است. موردنظر از معلم به یادگیرنده منتقل خواهد شد و گفته

شکلی بین پیام ارسالی و پیام دریافتی بیشتر باشد، ارتباط بهتر، یادگیری هر چه هم

آموزش و "های آموزشی مبتنی بر ر روشدیگعبارتشود؛ بهتر، آموزش بهتر میکامل

های پارادایم سنتی را داشتند. ، پتانسیل رفع بسیاری از محدودیت"مبنا-یادگیری تجربه

تری را برای فرآیندها و نتایج یادگیری در نظر گرفتند. تر و متنوعها رویکردهای پیچیدهآن

ل یادگیری شناختی و عاطفی ترویج همکاری و یادگیری از همتایان؛ برای پرداختن به مسائ

-Ruben, 1999: 498تر از همه، یادگیری فعال را تقویت کرد )نیز مهیا شد؛ و شاید مهم

501.) 

از سوی دیگر پیدایش و توسعه این حرفه در ارتباط نزدیک با آموزش و تعلیم افرادی  

ه تهیه (؛ و موفق بPoxon, 2001: 563شده )ای شناختهعنوان افراد حرفهاست که به

های انسانی باکیفیت باال شوند، که این امر تنها با منظور خلق محیطهای شهری بهبرنامه
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کند و نیل به آن نیازمند ریزی صرف یا فقط طراحی شهری تحقق پیدا نمیآموزش برنامه

ای است )الوندی پور و همکاران، ابزاری برای آشتی دادن این دو بال شهرسازی حرفه

توسعه در یافته و درحالالوه بر این و با تأکید بر تفاوت دوجهان توسعه(. ع04: 0495

های همکارانه ها باید تیم( اظهار داشتند که دانشگاه2015آموزش شهرسازی دوفور و ریوز )

(CT
( را برای حفظ و تمرکز بر روی هدف پشتیبانی کنند. همکاری مؤثر باید شامل 0

علمی و یری برای همه دانشجویان و همه اعضای هیئتهای هدفمند و مهم در یادگپیشرفت

کارکنان باشد. این منجر به بهبود نتایج و تغییر مثبت در فرهنگ دانشگاه و مشارکت مداوم 

 (. Allen, 2017: 6-11شود )کارمندان می

شده در طول این دوره زمانی که با استانداردهای محتوای بلندپروازانه تحقیقات انجام

ها در ارتباط هستند، نیازمند های آموزشی که با آنکننده در شیوهدگرگون و تغییرات

های ای اساسی از سوی استادان هستند؛ و فشار بر استادان تحت سیاستیادگیری حرفه

های بیش از یک دهه نشان پاسخگویی معاصر تشدید شده است. عالوه بر این، گزارش

زشی در مقیاس وسیع دشوار است. توجه اخیر به های آمودهد که تغییر اساسی در شیوهمی

های الزم از استادان برای حفظ تعامل ها و رهبران آموزشی در ایجاد حمایتنقش دانشگاه

 Gallucciها، معطوف شده است )های جدید در مورد عملکرد آنبا به چالش کشیدن ایده

et al, 2010: 920تواند نیازهای گروه درس میدهد که مطالعه (؛ ادبیات گوناگون نشان می

طور ای برآورده سازد. این بهعنوان ابزاری مناسب و ارزشمند برای رشد حرفهاساتید را به

کند خاص به رشد دانش محتوای آموزشی مدرسان و درک اساتید از محتوای آن کمک می

(Collins, 2017: 6 .) 

ی است که دارای کوتوال معتقد است: حرفه شهرسازی نیازمند آموزش مربیان

تجربیاتی با توسعه اجتماعی، مشارکت شهروندان و حل اختالفات باشند. بسیاری از مربیان، 

ای را درک ها اهمیت دوره آموزش حرفهکنند، آنای خوب تالش میبرای آموزش حرفه

های درسی های درسی خود را در برنامهکنند، تعداد کمی از ما هدف دورهکرده و بیان می

اقتصادی،  -های جامعه ریزی بر تمامی جنبهکنیم. باوجوداینکه برنامهبیان می خود

گذارد، اما تمرکز در بسیاری از مؤسسات آموزشی تأثیر می -اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

وجود (. بااینKotval, 2003:2-5بر اهمیت کار نظری و دیدگاه سنتی آموزش است )

وجوی دهندگان در جستنیستند و بسیاری از آموزش های سنتی آموزش دیگر کارآمدروش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Collaborative teams 
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جانبه اهداف آموزشی عالوه بر کسب دانش شوند، هستند هایی که موجب توسعه همهروش

های (. توجه به این نکته نیز ضروری است که با بررسی شیوه00: 0492)جعفری امیردیزج، 

نی برای آموزش شهرسازی را ترین مدل جهاتوان صحیحهای گوناگون، نمیآموزشی دانشگاه

 (. Banerjee, 1990: 173-175پیشنهاد داد )

عنوان یکی از مباحث به« ایاجتماع یادگیری حرفه»لذا در پژوهش حاضر رهیافت 

نوین در بهبود مستمر عملکرد مراکز آموزش شهرسازی )در هر سطحی( مطرح است و 

پیرامون این موضوع انجام  های متعددیهای گذشته، پژوهشنظران در طی دههصاحب

ویژه در حوزه گردد. بهرفته ابعاد و گستره گوناگونی از این رهیافت روشن میاند و رفتهداده

ای و میدانی، این رهیافت، ها و رویکردهای حرفهعلوم و دروسی که نیازمند کسب مهارت

اید )رزاقی اصل، نمعرصه و بستر مساعدی را برای ارتقا و بهبود مستمر آموزش فراهم می

سازی دانشجویان برای درک و ریزی آموزشی، آماده(؛ محور اصلی مأموریت برنامه64: 0494

هایی ای شامل ویژگیطور گستردهریزی، تنوع بهخدمت به جامعه متنوع است. در برنامه

 ها(. به دلیل اینازجمله درآمد، نژاد، منشأ قومی، جنسیت و سن است )و نه محدود به آن

های مختلف مردم، ازجمله های آموزشی باید نیازها و دیدگاهریزینقش مهم، برنامه

سابقه ازنظر تاریخی، در آموزش دانشجویان خود برای کار در یک جامعه چند های کمگروه

 (. Agyeman & Erickson, 2012:359-360فرهنگی را برطرف کند )

های آن بدون بررسی مؤلفه ای آموزش شهرسازی وبررسی نقش و جایگاه حرفه

( پیدایش حرفه 2010) 0پذیر نیست. بایر و همکارانتاریخچه تکامل رشته شهرسازی امکان

دانند. الگوهای های شهری اواخر قرن نوزدهم میرا ناشی از بحران 1909شهرسازی در سال 

 های مسکونی بود که عمدتاً توسط غیرارتباط شامل ایجاد مجتمعمقدماتی دراین

ایده  1893شد. بعدها با برگزاری نمایشگاه جهانی شیکاگو در متخصصین ارائه می

ریزی جامع مطرح شد. در این دوره شهرسازی دیگر محدود به طراحی یک پارک یا برنامه

متخصصان  1960داد. در دهه محدوده مسکونی نبود؛ بلکه منظری از کل شهر ارائه می

اجتماعی و دموکراسی مشارکتی آگاه شده و نقش شهرسازی نسبت به موضوعات عدالت 

ریزی آموزشی از (. تغییر برنامه6: 0490خود را بازتعریف نمودند )بحرینی و فالح منشادی، 

های ریزی منطقی در دهههای مبتنی بر دانش که از مدل برنامهطراحی فیزیکی به فعالیت

ریزی حمایتی و فعاالنه انجامید، کنند و سپس بعداً به برنامهپشتیبانی می 0904و  0964

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bayer et al 
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تری شد ریزی آموزشی نظری، عملی، پژوهشی و علمی دقیقمنجر به رویکرد برنامه

(Frank, 2006: 21؛ بیداری زیست) نیز منجر به ایجاد موجی از  1970محیطی دهه

مندی به حفاظت ها و ابتکارات برای جلوگیری از آلودگی شد. عالقهدستورالعمل

 1990و  1980طی تأثیر زیادی بر توسعه جنبش رشد هوشمند در اواخر دهه محیزیست

داشت. رویکرد اخیر توسعه پایدار است که بر توسعه کالبدی با توجه به ابعاد اقتصادی، 

محیطی تأکید دارد. تطبیق این روند تحولی در حرفه با تاریخچه آموزش اجتماعی و زیست

کاملی آموزش در تطابق با توسعه حرفه است )بحرینی دهنده انعکاس روند تشهرسازی نشان

 (. 6: 0490و فالح منشادی، 

عنوان بخشی کوچک از گستره پهناور دانش بشری، با سبک در ایران نیز شهرسازی به

های سیال در روح شهرهایمان، با تاریخ زمین و رنگ و بوی انگارهو سیاق ویژه ایران

هری در کشور پیوند خورده است. هرچند نباید ازنظر های شگاهسکونتگیری نخستین شکل

عنوان نخستین بخش از مقوله شهرسازی، در تاریخ ریزی شهری بهدور داشت که برنامه

گردد. بازمی 0406ریزی کشور به زمان تأسیس وزارت آبادی و مسکن در سال مدون برنامه

در زندگی شهروندان و تضمین  از آن تاریخ تاکنون این دانش پویا در راستای ایجاد توازن

های شهری با دارا بودن گستره وسیع از مفاهیم و مضامین تنیده در بافت پایداری محیط

های آموزشی، بلکه در تنها در محیطای به شمار رفته و نهرشتهعنوان دانشی میانشهر، به

دی، فرهنگی و های گوناگون اجتماعی، اقتصامانند پیوندگاه بخشهای اجرایی هم بهبخش

 (. 0494:004سیاسی به ایفای نقش پرداخته است )زالی و همکاران، 

های شهرسازی و فن در رشتههای اهل نظر و اهلوجود اگر مقاالت و نوشتهبااین

اجمال نگاه کنیم، ویژه در چند سال اخیر را، حتی بهبه های نزدیک به آنمعماری و یا رشته

شهرسازی در ایران تبدیل به یک موضوع بحرانی شده است.  سرعت پی خواهیم برد کهبه

های سنتی اکثریت نظرها بر دوپایه استوار هستند: اول اینکه ساختارها و سازوکارها و روش

های اند؛ و دوم آنکه ساختارها و سازوکارها و روشدر شهرسازی و معماری در ایران شکسته

های جامعه امروز ایران، اند به نیازها و خواستهجانشین و مدرن )شبه مدرن(، هرگز نتوانسته

تنها جامعه را به مسیر هایی هم که در این عرصه شده، نهطور کامل پاسخ دهند. تالشبه

ازپیش شرایط شده است اند، بلکه در هر گام باعث پیچیدگی بیشدرست هدایت نکرده

های ای که در زمینه روشته(. همچنین اغلب مطالعات رسمی و انتشاریاف2: 0405)براتی، 

شهرسازی و هنر صورت گرفته، ازنظر کمی تعداد  –تحقیق در حوزه معماری 
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هایی صحه چنین پژوهشگیرد. این خود بر لزوم انجام اینای را در برنمیمالحظهقابل

(. 004: 0495گذارد و مبین نیاز جامعه تحقیقاتی است )خیرالدین و دالیی میالن، می

گیری رشته شهرسازی دیگر در ایران قبل و بعد از انقالب اسالمی که شاهد شکلعبارتبه

های آموزشی رایج در کشورمان، رشته مستقل هستیم، با تعبیر نامناسب شیوهعنوان یکبه

های شهرسازی به وجود آمد )پور جعفر و همکاران، وضعیت نابسامانی در آموزش شیوه

0495 :6 .) 

شده رشـته شهرسـازی در محـل تقاطـع نظـر و عمـل تهبا توجه به مطالب گف

گیری این رشـته، انتقال دانـش از حـوزه نظـر بـه حوزه قرارگرفته اسـت؛ و از زمـان شـکل

توان ریشـه گـردد که میای جـدی محسـوب مـیعمـل و یا از دانشـگاه به حرفـه دغدغـه

جـود انسـجام و ارتبـاط مؤثر بیـن آن را در آموزش دانشـگاهی جسـتجو کرد: عـدم و

های عملـی در فراینـد ویژه دروس نظری( بـا کارگاههای دروس مختلـف )بهآموخته

آمـوزش شهرسـازی. لذا آینـده این حرفه به توانایـی آمـوزش رشـته بـرای انتقال دانش 

 وابسـته اسـت.

 روش تحقیق

نیادی و تحقیقــات کاربــردی تحقیقات علمی بر اساس هدف به دودسته تحقیقات ب

شــوند. تحقیق حاضر بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی محســوب تقســیم می

آید و به تشریح شــود. همچنین ازنظر ماهیت و روش یک تحقیق تحلیلی به شمار میمی

پردازد. این پژوهش های آموزش شهرسازی میوضعیت مسئله، ابعاد آن و شناسایی مؤلفه

، منابع ی تحلیل محتوا بهره گرفته است؛ لذا در این شیوهت کیفی بوده؛ که از شیوهصوربه

ی ها عبارت است از مصاحبه، مشاهدات میدانی، مطالعه اسنادی و ... است و از همهداده

گیری گیری نیز به روش نمونهتوان برای گردآوری اطالعات بهره گرفت. در نمونهها میآن

گیری، ضرورت بر این بود که د )قضاوتی( انجام شد. در این روش نمونهغیر تصادفی هدفمن

نفر از  06های خاصی به دست آید، لذا در تحقیق حاضر تعداد اطالعات از افراد یا گروه

های شده و به گردآوری دادهنظران، استادان، متخصصان حوزه شهرسازی انتخابصاحب

شناسان پرداخته شد. انجام این مرحله، محققان ی عمیق با این کارکیفی از طریق مصاحبه

ای که با استفاده از این گونهشماری از پدیده هدایت نمود؛ بههای بیرا به توصیف جنبه

ازآن، پژوهشگر توانست از طریق شناسایی اولیه، امکان شناسایی کدها فراهم شد. پس

ق تحلیل محتوای استقرایی آمده از مصاحبه، مطالعات کیفی را از طریدستهای بهداده
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کل( را تکمیل و به عوامل اصلی تحقیق دست یابد. چنانکه با استفاده از )رسیدن از جز به

های کدگذاری )خرده مقوله، مقوله میانی و مقوله اصلی( استخراج و سپس به تفسیر و روش

له استخراج شد. همچنین در مرحهای استقرایی پرداخته تأویل آن با استفاده از استدالل

های ها بازبینی و بر اساس پاسخها، به دو صورت عمل شد. ابتدا متن کلیه مصاحبهداده

های مختلفی برای هر سؤال در نظر گرفته شد و نهایتاً فراوانی هر گزینه شده، گزینهارائه

مشخص گردید. این روش برای طراحی پرسشنامه اولیه طرح بررسی انتقال آموزش 

شده صورت باز مطرحبود ولی به دلیل اینکه در انجام مصاحبه، سؤاالت به شهرسازی مفید

شده در زمان مصاحبه تسلط پرسشگران و بود، امکان هماهنگی بین سؤاالت ارائه

ها تکرار نشده پاسخگویان وجود نداشت و بنابراین تعدادی از سؤاالت در برخی از مصاحبه

صورت یکنواخت رحله استخراج، امکان ارائه نتایج بهمانده بود. در مبود و بدون پاسخ باقی

شده، بر اساس آوریها و اطالعات جمعوجود نداشت. عالوه بر استخراج و کدگذاری داده

ها، آن های کیفی، سعی گردید با مطالعه متن مصاحبهدستورالعمل استخراج و گزارش داده

بندی شوند. با شت شده و موضوعشده به موضوعات متعدد، یادداهای دادهدسته از پاسخ

شده عیناً در این توجه به اهمیت نظرات شخصی پاسخگویان، برخی از جمالت استخراج

آمده از مصاحبه عمیق به تفکیک دستگردد. در این قسمت به نتایج بهگزارش نقل می

 شده موردبررسی قرارگرفته است.سؤاالت مطرح
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موردبحث و بیان نظرات تیم پژوهشگر درباره این  در ادامه نیز برای روشن شدن موضوع

ی عمیق استفاده شده بود؛ در مرحله موضوع و تدقیق اهداف تحقیق که از روش مصاحبه

نفر از مدیران و کارشناسان در حوزه شهرسازی که در  64اول که با توجه به اهداف پژوهش 

نمونه پرسشگری انتخاب عنوان توانستند کمک کنند بههای شهرسازی میزمینه مؤلفه

عنوان نمونه نهایی انتخاب نفر به 05نفر،  64شدند و بعد از صحبت با تیم پژوهشگر از بین 

صورت حضوری یا از ها، پیش از هر مصاحبه فرم پروتکل مصاحبه بهشدند. در انجام مصاحبه

مانی تعیین گرفت و جهت انجام مصاحبه زشونده قرار میطریق رایانامه در اختیار مصاحبه

شد. در مصاحبه هم پس از معرفی خود و بیان مجدد عنوان، هدف انجام پژوهش، شرح می

شونده شد تا این ابهامات مصاحبهی سؤاالت اصلی و فرعی پژوهش داده میمختصری درباره

ی جدید بودن موضوع پژوهش، از درک مناسب برطرف شود و با توجه به جنبه

ها که وردتحقیق اطمینان حاصل شود؛ و بعد از انجام مصاحبهشونده از موضوع ممصاحبه

 06صورت ترکیبی حضوری و تماس تصویری )با توجه به شرایط کرونا( انجام گرفت؛ به

مصاحبه کامل و عمیق انجام شد. اغلب سؤاالت اضافی به دنبال سؤاالت شاخص مطرح 

تا  24ها بین . طول مصاحبهتری را بیان کنندشوندگان توضیحات جزئیشد تا مصاحبهمی

شد که اگر نظری در شوندگان درخواست میدقیقه متغیر بود. در پایان نیز از مصاحبه 65
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های زیادی مورد آنچه در مصاحبه گذشته دارند، بیان کنند. در طول مصاحبه هم تالش

دگان شونهای احتمالی مصاحبهصورت گرفت تا اعتماد بر مصاحبه حاکم گردد و از سوگیری

 ها نیز از صداقت برخوردار باشند. جلوگیری و پاسخ

ها وتحلیل دادهها پرداخته شد. تجزیهوتحلیل دادهها به تجزیهبعد از انجام مصاحبه

کارگیری ابزارهای هایی که از طریق بهای بود که طی آن دادهفرآیندی چندمرحله

بندی... و صه، کدبندی و دستهاند خالآوری در نمونه )جامعه( آماری فراهم آمدهجمع

منظور ها بهها بین این دادهها و ارتباطدرنهایت پردازش شدند؛ تا زمینه برقراری انواع تحلیل

ها هم ازلحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی ها فراهم آید. در این فرآیند دادهآزمون فرضیه

ها به عهده ها و تعمیمتاجهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنپاالیش شدند و فن

گام های مستخرج از فرآیند گردآوری، در سهداشتند. به این منظور در مرحله اول داده

برای تسهیل در فهم  کدگذاری شده است تا بر اساس آن مدل نهایی استخراج گردد.

ها، ها کدگذاری شده که در سه مرحله خرده مقولهها و استخراج نتایج، آنمصاحبه

مصاحبه کامل  06شده است؛ با توجه به های اصلی )نهایی( انجامهای میانی و مقولههمقول

نظران و استادان نفر از خبرگان و صاحب 06مصاحبه مدنظر که با  05شده از بین انجام

گذاری و سؤاالت مصاحبه نیز با نام A12تا  A1ها با عنوان حوزه شهرسازی به ترتیب آن

در ادامه توضیحات و جداول تفصیلی کدگذاری در سه  ذاری شدند.گنام 6Qو  Q1عنوان 

 شده است.صورت تفکیکی ارائهمرحله خرده مقوله، مقوله میانی و مقوله اصلی به

 یابد:مرحله تشکیل می 4ها از وتحلیل کیفی مصاحبهتجزیه

 
 بندی مقوالت در تحلیل کیفی با رویکرد استقرایی. تقسیم2شکل 
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های مطرح و های پژوهشی کیفی، مصاحبه عمیق یکی از روشاست در روشالزم به ذکر 

های موردنیاز تحقیق آوری دادهشود؛ که در مرحله جمعشده محسوب میشناخته

گیرد. لذا در این پژوهش از این شیوه استفاده گردید. در این روش، مورداستفاده قرار می

آسانی بتوانند هر نوع اطالعاتی که ها بهدهشونصورت باز مطرح شد؛ تا مصاحبهها بهپرسش

دیگر قصد عبارتمایل هستند در مورد موضوع موردمطالعه در اختیار محققان قرار دهند؛ به

ها و به دست آوردن اطالعات دقیقی بود شوندهمحققان در این شیوه، نفوذ به ذهن مصاحبه

ها خته موضوع باشد. این مصاحبهتوانست یاری گر محققان برای شناخت زوایای ناشناکه می

پذیر انجام گرفت و محققان عالوه بر سؤاالت اصلی تحقیق سؤاالت صورت کامالً انعطافبه

اضافی همچون میزان کاربردی بودن رشته شهرسازی و ارتباطش با مسائل و مشکالت 

 هایی همچون جغرافیا،جامعه، میزان استقالل این رشته یا ارتباطش با سایر رشته

شناسی، عمران و... را نیز مدنظر قرار دادند. از سوی دیگر در این شیوه سعی شد برای جامعه

آید، چراکه هدف ها به دست میمصاحبه از اشخاصی استفاده شود که اطالعات اصلی از آن

آوری اطالعات عمیق و کیفی بود؛ که کمتر با شیوه کمی ها جمعاصلی از مصاحبه

ها مورد تأکید قرار گرفت احترام به د. موضوع مهمی که در مصاحبهتوانست به دست آیمی

ها باید آن ها بود. چراکه پایه و اساس این مصاحبهشوندهچارچوب و ساختار عقاید مصاحبه

شونده در این پژوهش منعکس شود، نه باشد؛ که تا حد ممکن دیدگاه واقعی افراد مصاحبه

ها و ها، تعداد آنکنندهدیگر در ارتباط با مصاحبهکننده. نکته مهم پژوهشگران مصاحبه

ها بود. در ارتباط با این نکات با توجه به تحقیقات صورت گرفته، راستی آزمایی اعتبار یافته

که پژوهشگر طوریهای قبلی است بهیک معیار برای کشف آن، رسیدن به اشباع تکرار داده

های طور مثال زمانی که در مصاحبهشوند. بهر میشود که تکراهایی مواجه میمرتباً با داده

تواند حدس شنود، میطور مکرر میی را بهها و نظرات مشابهدر حال انجام پژوهشگر حرف

یافته است. نقطۀ اشباع نظری، بیانگر پایایی روش تحقیق ها دستبزند که به اشباع داده

وجه به اینکه در دوازدهمین مصاحبه نظریۀ بنیادی است؛ بنابراین در این پژوهش نیز با ت

این تحقیق محققان به اشباع نظری دست یافتند، لذا به این نتیجه رسیدند که نیاز به 

آوری اطالعات بیشتر وجود ندارد و اطالعات جدیدی که به تعریف خصوصیات جمع

انجام  ها با افراد زیرشود. این مصاحبههای شهرسازی کمک کند به پژوهش وارد نمیمؤلفه

 باشند.گردید؛ که به شرح زیر می
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 شوندگان. فهرست افراد مصاحبه1جدول 

 ردیف
شماره 

 مصاحبه
 شوندهسمت افراد مصاحبه

 های شهریدکترای شهرسازی و کارمند شهرداری، کارشناس طرح 0مصاحبه  0

 دکترای شهرسازی و مدیر نظارت راه و شهرسازی 6مصاحبه  6

 ران شهری و مدیر جهاد نصر کرماندکترای عم 4مصاحبه  4

 دکترای شهرسازی و کارشناس بخش شهرسازی 0مصاحبه  0

 بنیان در کرجریزی شهری، مدیر شرکت دانشکارشناس ارشد برنامه 5مصاحبه  5

 نشانی شهرداری تهرانمدرس دانشگاه، مدیر ارشد سازمان آتش 2مصاحبه  2

 هری و کارشناس شهرسازیریزی شکارشناس ارشد برنامه 6مصاحبه  6

 ریزی شهری دانشگاه خوارزمی و کارشناس شهرسازیدکترای برنامه 0مصاحبه  0

 ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر و مدرسدکتری برنامه 9مصاحبه  9

 04مصاحبه  04
ریزی شهری دانشگاه تهران، کارشناس شهرسازی در دفاتر دکتری برنامه

 افزارهای تخصصی رشته شهرسازیس نرممهندسی مشاور، مدر

 00مصاحبه  00
ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه، کارشناس دکترای برنامه

 های شهریطرح

 دکترای رشته عمران، مدیر شرکت مهندسی مشاور 06مصاحبه  06

 (های تحقیق: یافتهمأخذ)

 هاوتحلیل و تلفیق یافتهتجزیه

کد شناسایی شد که بعد از حذف مشترکات  062ها درمجموع مصاحبهدرنهایت از محتوای 

مقوله میانی در مرحله کدگذاری ثانویه و در  64خرده مقوله در مرحله کدگذاری اولیه،  09

مقوله اصلی شناسایی گردید و در پایان روابط بین مقوالت  5مرحله کدگذاری نهایی تعداد 

 یل کیفی با رویکرد استقرایی فراهم آمد.آشکار و مدل مفهومی منبعث از روش تحل

جزء کردن اطالعات به در مرحله خرده مقوله )کدگذاری اول(، از طریق جزءبه الف(

های آموزش شهرسازی با تأکید بر اجتماع های اطالعات درباره مؤلفهبندی مقولهشکل

ها ها، مقولهشده از مصاحبههای گردآوریای پرداخته شد و بر اساس دادهیادگیری حرفه

ها و فضای زیادی که نیاز داشت از احصا شدند. متأسفانه با توجه به تعداد زیاد خرده مقوله

 ها در مقاله خودداری شد.آوردن آن
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تری از بندی جامعدر مرحله دوم که مقوله میانی )کدگذاری میانی( نام دارد، دسته ب(

 اطالعات مرحله کدگذاری اول انجام گرفت.

های خرد و میانی های اصلی بیرون آمده از محتوای مقولهرحله سوم به مقولهدر م ج(

 رسیدیم.

های گردآوری ها و مصادیق مستخرج از انواع روشهر یک از مصاحبههای میانی: مقوله

داده در تحقیق حاضر بر اساس موضوع، کدگذاری گردیده است. این جداول به کدگذاری 

گانه کدگذاری های میانی و اصلی( از میان مراحل سهها، مقولهاول، دوم و سوم )خرده مقوله

این تحقیق اشاره دارد. ستون منبع( سمت راست جدول( به منابع روایات و مصادیق مرتبط 

 ها تکمیل گردیده است.است که بر اساس کدگذاری مصاحبه

 های میانی و اصلی. مراحل کدگذاری مقوله2جدول 

 ی اصلیهامقوله هاخرده مقوله

گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری؛ ی شهرها؛ پاسخریزی و توسعهی طرحمطالعه

 حداقل رساندن مسائل و مشکالت شهری

 وتحلیل قویاستادان خبره و باتجربه؛ اهل مطالعه و تجزیه

 روز؛ تشویق دانشجویان؛ مشخص نمودن دانشجویان برتراستادان به

 کننده اولمصاحبه

های نادرست؛ نامشخص بودن اهداف های تکراری؛ روشه تا عمل؛ سرفصلفاصله نظری

، اتوکد، gisافزارهای مختلف چون دانشجو؛ مسائل تکنیکی و فنی؛ مهارت در نرم

روز بودن نظریه؛ ها؛ استادان و محیط آموزشی؛ بهفتوشاپ؛ آشنا شدن دانشجو با مهارت

 واکاوی و موشکافی دروسها؛ سازی نظریههای گروهی در کالس؛ بومیبحث

 کننده دوممصاحبه

روز؛ تسهیم و اشتراک دانش؛ اشاعه علم؛ استادان و مربیان آموزشی؛ تولید علم و دانش به

 های شهرسازی استادانها؛ پروژهها؛ مدیریت طرحمهارت

 ها و نهادهاسازمان

 کننده سوممصاحبه
 

می استادان؛ تغییر و اصالح نظریات کارگیری استادان؛ بار علاهمیت نقش استادان؛ به

های گوناگون؛ پیشرفت علم و دانش شهرسازی؛ آگاهی و علم استادان؛ تلفیق دیدگاه

قدیم و جدید؛ تحلیل و نقد نظریات گوناگون؛ قدرت تحلیل و سنتز دانشجویان؛ 

 هاهای درسی؛ تئوریکالس

 هامسائل و مشکالت چالش

کننده مصاحبه

 چهارم

ها؛ تجهیزات؛ محتوای آموزشی جدید؛ تطبیق واقعیت با جامعه؛ رساختامکانات و زی

محیط بیرون و فضای کاری؛ برطرف نمودن مسائل و مشکالت جامعه؛ استادان؛ تئوری و 

 های تدریسها و مهارتای؛ شیوههای خالقانهافزاری؛ روشهای نرممهارت

کننده مصاحبه

 پنجم
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 ی اصلیهامقوله هاخرده مقوله

شی و بازار کار؛ خأل آموزشی در بازار؛ تأکید بر عدم هماهنگی الزم بین ساختار آموز

های جدید خأل آموزشی؛ مسلط بودن به مسائل تئوریکی؛ آموزش قابلیت اجرا؛ گرایش

 مهندسیافزارهای مرتبط با رشته شهرسازی؛ نظام آموزشی هماهنگ با نظامنرم

کننده مصاحبه

 ششم

انداز موقعیت مکانی؛ چشم نوع نگاه به محیط؛ ادراک ما محیط و شهرمان؛ مالحظه

محیطی؛ منابع علمی و تالش دانشجو؛ ساختار درست نظام؛ کارکردهای ساختار آموزشی؛ 

 های قویآموزش

کننده مصاحبه

 هفتم

ساختارهای آموزشی؛ استادان یا مدرسان آموزشی؛ دانشجوهای رشته شهرسازی؛ نظام 

با جامعه؛ ساختار درست؛  محور؛ تطبیق واقعیتآموزشی مسئله محور است یا جامعه

ها؛ استفاده از استادان مجرب و ها و کارگاهها؛ امکانات نظام آموزشی؛ آزمایشگاهزیرساخت

پذیری نظام آموزشی؛ پاسخگو بودن به انتقادات استادان و دانشجویان و به نام؛ انعطاف

 کارمندان؛ هماهنگی بین مقررات و شرایط جامعه

کننده مصاحبه

 هشتم

کاربردی و عملی در خارج از دانشگاه؛ ورود به صنعت؛ خروج از تئوری و کلیت؛ محیط 

های شهری؛ پیوند بین دانشگاه و جامعه و عینی شدن مسائل شهرسازی؛ آشنایی با طرح

روز؛ بازدیدهای علمی؛ امکانات و ابزار؛ های ممیزی امالک؛ نظریات بهصنعت؛ انجام طرح

گاه تکنیکال؛ به شهرسازی؛ شیوه نظام آموزشی؛ فرایندهای درست در شهرسازی؛ ن

 های آموزشی؛ ورود دانشجویان به طرحهای آموزشی؛ زیرساختسرفصل

 کننده نهممصاحبه

آموز و ...(؛ یاد دهنده )استادان، حرفه مند، مدرس و...(؛ یادگیرنده )دانشجو، دانش

از دانشگاه؛ آشنایی با های کاری بیرون تحصیالت و تجربیات؛ اشتغال دانشجو در محیط

مباحث پایه شهرسازی؛ عالقه و اشتیاق به یادگیری؛ محیط آموزشی؛ ایجاد بستر مناسب 

افزارهای کاربردی رشته؛ های آموزش نرمها و کارگاهبرای آموزندگان؛ داشتن آزمایشگاه

 مندابزارها و امکانات؛ مانند داشتن پروژکتور، بستر مجازی قوی؛ استادان مجرب و توان

 کننده دهممصاحبه

روز و تخصصی؛ استادان در کالس؛ آگاهی دانشجویان نسبت به افزارهای بهآموزش نرم

روز نبودن این استادان؛ عدم برقراری ارتباط با رشته شهرسازی؛ یادگیری بازار کار؛ به

افزارهای تخصصی؛ شکاف بین افزارهای تخصصی رشته؛ دانش استادان؛ یاددادن نرمنرم

انگیزگی انشگاه و بازار کار؛ ضعف جایگاه اقتصادی؛ متناسب هدف با نیاز مردم؛ بید

های دانشجو؛ ضعف جایگاه اقتصادی استادان؛ قدرت انتقادی باالی دانشجو؛ در نظام

آموزشی وجوه اخالقی و ارزشی؛ فضای تصور شده در ذهن دانشجو؛ فضای معقول 

های عدالت، عدالت وجوه اخالقی و ارزشی بحثهای و تجارب استادان؛ استادان؛ دیدگاه

های شهری احترام به تنوع در شهر حفاظت از اجتماعی، مشارکت شهروندان در طرح

های رسمی و ها و سازمانمداری؛ همکاری دانشگاهمنابع طبیعی؛ میراث فرهنگی؛ اخالق

 روزهای جدید و بهغیررسمی؛ داده

کننده مصاحبه

 یازدهم

آموزشی تغییرات اساسی موردنیاز؛ برآورده نشدن انتظارات دانشجویان؛  سیستم و نظام

ها؛ کیفیت آموزش؛ ابزارها؛ مکان های آموزشی؛ امکانات؛ زیرساختتجهیزاتی که محیط

های ها؛ وجود ویدئو پروژکتور؛ زیرساختهای درسی آزمایشگاهبرگزاری دروس کالس

کننده مصاحبه

 دوازدهم
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 ی اصلیهامقوله هاخرده مقوله

آموختگان؛ شکاف سائل شغلی دانشمناسب برای تدریس مربیان و مدرسان مجرب؛ م

 بین دانشگاه و جامعه؛ تغییر ساختار و فرهنگ آموزشی

 
 های اصلیمقوله های میانیمقوله

 هاها و کیفیت آنامکانات و زیرساخت

 کارگیری مواد، ابزارها و تجهیزات تخصصیمیزان به

 تعداد بازدیدهای علمی و تخصصی

 های دورهشیوه برگزار

 محیط آموزشی

 کیفیت آموزش،

 ها و ابزارشیوه

 تحصیالت و تجربه مدرسان

 طرح درس مدرسان

 درآمد و تسهیالت حمایتی مربیان

 روز و نو استادانتخصص به

 اشراف مدرسان و مربیان به جامعه یادگیرنده

 مدرسان و مربیان
 

 رویکرد نظام آموزشی

 محتوای آموزشی

 ردیابی شغلی

 موزشیفرهنگ آ

 ساختار آموزشی

 عوامل اساسی آموزش

 
 

 های ارتباطیمهارت

 های طراحیمهارت

 های مدیریتیمهارت

 خالقیت

 های تحلیل و سنتزمهارت

 هامهارت
 

 برابری و عدالت اجتماعی

 مشارکت شهروندی

 احترام به تنوع

 حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی

 ایاخالق حرفه

 هاارزش

های آموزشی از پنج های تحقیق و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان مؤلفهیافته با توجه به

ها و ابزار؛ مدرسان/ مربیان؛ عوامل اساسی ها؛ کیفیت آموزش، شیوهمقوله اصلی ارزش

شده است؛ ها از اجزایی تشکیلشده است. هر یک از این مقولهها تشکیلآموزش و مهارت
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ها معتقد بودند: هرروز ای که آنگونهرشناسان متفاوت بود. بهها از دیدگاه کاکه اهمیت آن

شده در مورد مسائل شاهد پیشرفت علم و دانش و تغییر و اصالح نظریات گوناگون مطرح

های ها باعث سکون دیدگاهها هستیم؛ و آشنا نبودن با این دیدگاهمختلف در همه حوزه

شود. با توجه به شده میدیمی و منسوخطرف درجا زدن در سطح نظریات قفکری و از آن

مؤلفه اصلی )مقوله اصلی( استخراج گردیده  5آمده ازنظریات کارشناسان، دستهای بهیافته

 باشند:های میانی به شرح زیر میکه به همراه مقوله

مؤلفه ارزش نقش مهمی در محتوای آموزشی شهرسازی دارد. دانشجویان باید  ها:ارزش (0

عنوان ها را بهشهرسازی را درک نمایند. لزومی ندارد دانشجویان این ارزش های حرفهارزش

ها درون حرفه دارای احترام های خودشان بپذیرند، ولی باید درک کنند چرا این ارزشارزش

های ارزشی شامل احترام به موضوعاتی مانند برابری، عدالت اجتماعی، باالیی است. مؤلفه

ها، دی در جامعه دموکراتیک، احترام به تنوع عقاید و دیدگاهنقش دولت و مشارکت شهرون

شده و حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در محیط ساخته

های ارزشی از دید کارشناسان شامل: برابری و ترین مقولهای است؛ اما مهماخالق حرفه

؛ حفاظت از منابع طبیعی و میراث عدالت اجتماعی؛ مشارکت شهروندی؛ احترام به تنوع

 ای بود.فرهنگی؛ اخالق حرفه

با توجه به افزایش تقاضا برای آموزش عالی و کاهش  ها و ابزار:کیفیت آموزش، شیوه (6

های آن موجب نگرانی دولت و جامعه در مورد نسبی بودجه جهت تأمین هزینه

ت بین مؤسسات آموزش استانداردهای دانشگاهی شده است؛ از سوی دیگر افزایش رقاب

ای و متخصص بین کشورها، تقاضا جایی نیروی حرفهعالی، نیاز فزاینده برای تحرک و جابه

کننده، نگرانی در مورد گسترش آموزش برای پاسخگویی بیشتر در بطن یک دولت ارزیابی

عالی خصوصی و فشارهای ناشی از سوی کارفرمایان برای ارتباط بیشتر مواد درسی با 

ها و ابزار آموزشی های بازار کار باعث شده کیفیت آموزش و اعتبارسنجی شیوهنیاز

ها این مسئله را موردتوجه قرار داده که بسیاری از دانشگاهنحویازپیش اهمیت بیابد بهبیش

های مناسب برای تدریس اند؛ اگر استادان به زیرساختو درصدد افزایش کیفیت آموزش

خوبی توان انتظار داشت بتوانند مطالب درسی را بهیعتاً نمیدسترسی نداشته باشند. طب

ای نیز معتقد بودند که؛ مطمئناً استفاده از آموزش دهند. در ارتباط با جامعه یادگیری حرفه



 

 

 

 

 

 
 

 7011،تابستان71سالششم،شماره(،یاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 762
 

تر استادان را فراهم نمایند؛ اما جلساتی که تواند راهگشا بوده و زمینه حضور فعالها میآن

ای باشد که تجربیات خود را به استادان و دانشجویان گونهید بهشود نباها برگزار میبا آن

مندانی استفاده شود که صورت راهنمایی باشد. همچنین از حرفهتحمیل نمایند؛ و بیشتر به

شده، باتجربه و باسواد باشند که خروجی خوبی را بتوان از جلسات گرفت. موضوع شناخته

ن و مدیران نسبت به ایجاد شرایط ساختاری و اصلی در این زمینه این است که استادا

ای بتوانند کوشش کنند و مشارکتی در بهبود صورتی که اجتماع یادگیرنده حرفهفرهنگی به

دانشگاه داشته باشند، اقدام نمایند چراکه این جوامع استادان را برای درگیری در 

ای نمودن خود ی حرفهکند. تهییج استادان براای تحریک میهای یادگیری حرفهفعالیت

داشتن خود دارد. استادان، هایشان برای بهنگام نگهاثرات مثبتی را بر درگیری در فعالیت

دارند. وسیلۀ بصیرت و پیشرفت بروز نگه میآوری کرده و خود را بهدانش جدید را جمع

ها اختهای مؤلفه کیفیت آموزش از دید کارشناسان شامل: امکانات و زیرسترین مقولهمهم

کارگیری مواد، ابزارها و تجهیزات تخصصی؛ تعداد بازدیدهای علمی ها؛ میزان بهو کیفیت آن

 ها و محیط آموزشی است.و تخصصی؛ شیوه برگزاری دوره

باشد. نکته مهم دیگر اهمیت ساختارهای نظام آموزش می عوامل اساسی آموزش: (4

؛ و به دانشجویان و استادان جهت و چراکه اسکلت و زیربنای هر کار ساختار آن نظام است

دهند. کارکردهای ساختار آموزشی باید با تأکید بر های آموزشی را نشان میالگوواره

ای شکل گیرد که نفرات قدرتمند را گونههای آموزشی و پژوهشی باشد. ساختار باید بهبحث

ر این ساختار های سطحی پرهیز کند. اگروانه سیستم آموزشی آینده کند؛ و از آموزش

نتواند مبانی پایه را خوب تعریف و تشریح کند نشان از ضعف ساختار آموزشی است؛ که 

های این مؤلفه نیز شامل: رویکرد نظام آموزشی؛ ترین مقولهباید گویا و کاربردی باشد. مهم

 باشد.محتوای آموزشی؛ ردیابی شغلی؛ فرهنگ آموزشی؛ ساختار آموزشی می

های آن نیز باید عملیاتی باشند. هرسازی دانش عمل و مؤلفهش مدرسان/مربیان: (0

ترین مشکلی که در دانش شهرسازی وجود دارد فاصله نظریه تا عمل است متأسفانه بزرگ

عنوان شود، تطبیق این دروس با نیازهای دنیای واقعی بهکه هرروز نیز این فاصله بیشتر می

ود دارد. خیلی از مسائلی که دنیای واقعی هاست که در این رشته وجشده سالیک اصل گم

های نظری و تئوری مهم هستند اما نه هر تئوری از دانشجویان شهرسازی انتظار دارد. بحث

های روز باشند و با نقد و یا تائید دانشجویان و بحثها باید بهای، اوالً نظریهو نه هر نظریه
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ای باشند که با توجه به گونهباید بهها گروهی در کالس همراه باشند و دوم این نظریه

کم با شرایط جامعه تطبیق داده شوند؛ یعنی میزان تأثیر شده یا دستشرایط جامعه مطرح

ها بر دنیای شهر و شهرسازی ما نیز بیان شود. استادان باید به دانش روز هرکدام از آن

ها را دانشجو و پدیدهمسلط و دارای قدرت انتقادی باال باشند در غیر این صورت مسائل 

عنوان سرآمدان علم و دانش باید به این علم آگاهی تواند درک کند. استادان بهخوب نمی

های قدیم و جدید آن را با شرایط جامعه تطبیق کافی داشته باشند؛ و با تلفیق دیدگاه

و های درسی، قدرت تحلیل دهند؛ و بتوانند با تحلیل و نقد نظریات گوناگون در کالس

های ارتباطی خود را نیز تقویت کنند. ها بتوانند مهارتسنتز دانشجویان را نیز باالبرده تا آن

نظر کارشناسان شامل: تحصیالت و تجربه مدرسان؛ های این مؤلفه ازنقطهترین مقولهمهم

روز و نو استادان؛ اشراف طرح درس مدرسان؛ درآمد و تسهیالت حمایتی مربیان؛ تخصص به

 و مربیان به جامعه یادگیرنده بود. مدرسان

های موردنیاز شوندگان، در ارتباط با مهارتبا توجه به دیدگاه مصاحبه ها:مهارت (5

ها در آموزش شهرسازی دارای اهمیت شهرسازان مسئله مهم این است که کدام مهارت

ها و رسد نیازهای مهارت برای حرفه شهرسازی با تغییر در کاربیشتری است. به نظر می

های به روزتری موردنیاز شده است. است؛ و هر دوره مهارتعمل شهرسازی تکامل یافته

های علوم اجتماعی پایه، آموزش روشهای منطقی و دانشها بر روشای که تا مدتگونهبه

های کمی برای استادان به موضوع اصلی تبدیل مؤلفه اصلی از برنامه تحصیلی شد و روش

که عالوه بر کنند دانشجو را به این سمت بکشانند. درحالین نیز سعی میگردید؛ و استادا

ها نیز توجه کرد؛ و قدرت تحلیل وتحلیل آنمسائل کمی، باید به مسائل کیفی و تجزیه

های کیفی یا دانشجو را باال برد؛ اما تعداد محدودی از نویسندگان در مورد پتانسیل روش

کردند. بینی آینده بحث میهایی در مطالعه و پیشو مهارتآماده کردن دانشجویان با دانش 

های شهرسازان در تکنولوژی حدود نیمی از متون در این بخش در مورد توسعه مهارت

بود و مباحث کمی رشته را فراگرفته است؛ اما امروزه این  GISاطالعات، محاسبه و 

دنیاز پژوهشگران این رشته های کمی و کیفی هر دو مورها ارتقا یافته و مهارتمهارت

شده و با توجه به نظرات کارشناسان های انجامشده است. همچنین در میان مصاحبهواقع

های ذکرشده در مدل تحلیلی تحقیق، تأکیدی که اکثریت آنان داشتند، عالوه بر مهارت

اس و آیافزارهای تخصصی رشته شهرسازی مانند اتوکد، جیتسلط دانشجویان بر نرم
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های پژوهشی، داشتن مدیریت قوی ریدی مکس، فتوشاپ و... توانایی انجام مطالعات و طرحت

برای راهنمایی و هدایت تیم ورک و... بود که دانشجویان نیاز است خوب یاد بگیرند. 

های طراحی؛ های ارتباطی؛ مهارتاند از: مهارتها از دید کارشناسان عبارتترین مهارتمهم

 های تحلیل و سنتز.تی؛ خالقیت و مهارتهای مدیریمهارت

 هامدل نهایی خروجی از مصاحبه

مهارتهای ارت اطی
مهارتهای طراحی
مهارتهای مدیریتی

خالقیت
مهارتهای تحلی  و سنتز

تحصیالت و ت ربه مدرسان
طر  در  مدرسان

درآمد و ت هیالت حمایتی مربیان
تخص  بهروز و نو اساتید

اشرا  مدرسان و مربیان به جامعه 
یاد یرنده

رویکرد نظا  آموزشی
محتوای آموزشی
ردیابی ش لی

فرهن  آموزشی
ساختار آموزشی

امکانات و زیرساختها و  ی یت آنها
میزان بهکار یری مواد، ابزارها و 

ت هیزات تخصصی
تعداد بازدیدهای علمی و تخصصی

شیوه بر زاری دورهها
محی  آموزشی

برابری و عدالت اجتماعی
مشار ت شهروندی

احترا  به تنو 
ح اظت از مناب  ط یعی و میرا  

فرهنگی
اخال  حرفهای

مهارتها

کیفیت آموزش 
ها و ابزار شیوه

ها ارزش

عوامل اساسی آموزش

مدرسان و مربیان
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 (های تحقیق: یافته)مأخذ. مدل مفهومی تحقیق. 3شکل 
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 گیرینتیجه

های ای درگرو آموزش صحیح است؛ شناسایی مؤلفهازآنجاکه توجه به اجتماع یادگیری حرفه

های فعال در زمینه ترین عرصهگشا باشد که یکی از مهمتواند راهمیشهرسازی از این طریق 

ارتقای کیفیت زندگی در شهرها مهندسان مشاور و شهرساز هستند که به نحوی پویا، در 

کنند. به عبارتی این بخش یکی از های شهری ایفای نقش میساخت شهرها و اجرای برنامه

های کشور بوده است که متأسفانه در سال های فعالیت بخش خصوصی دربهترین نمونه

های تازی بخشسابقه در امر توسعه و آبادانی کشور و همچنین یکهاخیر با توجه به رکود بی

اند و بلکه بسیاری از آنان شدهدولتی و خصولتی، از زنجیره تخصص و حرفه شهرسازی حذف

مواجه هستند؛ بدین ترتیب با تعطیلی و از دست دادن نیروهای توانمند و باتجربه خود 

ای دانشجویان رشته شهرسازی های جذب و تربیتِ حرفهتوجهی از کانونظرفیت قابل

ای نیز دچار انقطاع شده است. لذا با های حرفهرفته و بعالوه ارتباط بین نسلازمیان

ی و اهای این رشته و برقراری ارتباط قوی و محکم با جامعه یادگیری حرفهشناسایی مؤلفه

توان به این آموختگان این رشته با دنیای بیرون و بازار کار میاتصال دانشجویان و دانش

های آموزش یافت؛ بنابراین ضرورت پژوهش منتج به کالبدشکافی مؤلفهمهم دست

 شود. ای میشهرسازی با تأکید بر اجتماع یادگیری حرفه

زی در یک جامعه یادگیری های آموزش شهرسادر حقیقت، تحقیقات در مورد مؤلفه

ها وجود مرور یافتهتوانند بیشترین کمک را داشته باشند، محدود است. بااینای که میحرفه

صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد نشان از ارتباط این تحقیق با تعدادی از تحقیقات به

ت که باید ( خاطرنشان ساختن این نکته اس0494ای که نتایج تحقیق )رزاقی اصل، گونهبه

پذیری، ای از قبیل تطابقمنظور تقویت هویت حرفهای بهپاسخگویی به نیازهای حرفه

پذیری، در مرکز آموزش دانشگاهی مدنظر استخدام پذیری، سازندگی( قدرت تولید( و رقابت

دانشگاهی در  -های تخصصی( نیز، استفاده از مهارت0490قرار گیرند. )براتی و همکاران، 

ها دانسته که عالوه بر ایجاد پیوند بین های دولتترین دغدغهه را همواره از مهمعرصه حرف

کند. دهی و معنا بخشی میها به نحوی جهتدو حوزه دانشگاه و حرفه، برای هرکدام از آن

( که ارتباط مستقیم دارد 0490: 0494همچنین نتایج تحقیقات بحرینی و فالح منشادی )

ها. ها و ارزشی شامل سه مؤلفه اصلی است: دانش، مهارتنشان داد آموزش شهرساز

های ارتباطی است، اما ترین مهارت شهرسازان در کشورهای پیشرفته مهارتکه مهمدرحالی

های فنی و مهارت های کار تیمی، مهارتترین مهارت برای شهرسازان مهارتدر ایران، مهم
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فاهی و تعریف مسئله است. لذا این تحقیق های تحلیلی، ارائه شآوری اطالعات، مهارتجمع

 نماید. ها را تکمیل میهای محققان قبلی داشته و آننیز ارتباط مستقیمی با یافته

های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع در همین راستا، شناسایی مؤلفه

ستادان و دانشجویان عنوان یکی از راهکارهای ارتقاء دانـش، مهـارت و نگـرش ایادگیری به

هاست که مطرح و اجراشده است؛ اما پیرامون مسائل کمی و کیفی رشته شهرسازی سال

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که باوجود اذعـان مراجع مختلف به اهمیت و نقش 

ترین طرح است که مهمهای غیررسمی در ارتقاء شایستگی استادان، این سؤال قابلآموزش

اند؟ عالوه بر این، ای کدامهای آموزش شهرسازی با تأکید بر اجتماع یادگیری حرفهمؤلفه

گیری پیرامون مسائل ها که نقش کلیدی در تصمیم سازی و تصمیمشناسایی این مؤلفه

تواند به اجرایی شدن اهداف توانمندسازی استادان و درگیر نمودن استادان شهری دارند، می

سازی در فرایند یادگیری اشاره داشته باشد. تحقیق حاضر بر اساس و دانشجویان رشته شهر

هدف، مبتنی بر روش تحقیق کاربردی است تا از این طریق به کشف ماهیت پدیده 

پرداخته و (« PLCای )های آموزش شهرسازی با تأکید بر جامعه یادگیری حرفهمؤلفه»

 یش اطالعات این حوزه کمک نماید. همچنین به توسعه دانش، بهبود شرایط انجام کار و افزا

آید و به تحلیلی به شمار می –همچنین ازنظر ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی 

پردازد. این های آموزش شهرسازی میتشریح وضعیت مسئله، ابعاد آن و شناسایی مؤلفه

 ی تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته است. لذا درصورت کیفی بوده که از شیوهپژوهش به

ها عبارت از مصاحبه، مشاهدات میدانی و اسناد و ی تحلیل محتوای کیفی، منابع دادهشیوه

توان برای گردآوری اطالعات بهره گرفت. الزم به ذکر است که ها میی آن... است و از همه

در تحقیق حاضر گردآوری اطالعات از روش مصاحبه عمیق و اطالعات میدانی بوده است. 

های کدگذاری )خرده مقوله، مقوله میانی و مقوله اصلی( فاده از روشچنانچه با است

شده های استقرایی پرداختهاستخراج و سپس به تفسیر و تأویل آن با استفاده از استدالل

کد  062ها درمجموع است. نتایج حاصل از یافته نشان داد درنهایت از محتوای مصاحبه

 64خرده مقوله در مرحله کدگذاری اولیه،  09شناسایی شد که بعد از حذف مشترکات 

مقوله اصلی  5مقوله میانی در مرحله کدگذاری ثانویه و در مرحله کدگذاری نهایی تعداد 

ها و کیفیت ها و ابزار )امکانات و زیرساختشناسایی گردید؛ شامل: کیفیت آموزش، شیوه

داد بازدیدهای علمی و کارگیری مواد، ابزارها و تجهیزات تخصصی، تعها، میزان بهآن

ها، محیط آموزشی(؛ مدرسان و مربیان )تحصیالت و تجربه تخصصی، شیوه برگزاری دوره
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روز و نو مدرسان، طرح درس مدرسان، درآمد و تسهیالت حمایتی مربیان، تخصص به

استادان، اشراف مدرسان و مربیان به جامعه یادگیرنده(؛ عوامل اساسی آموزش )رویکرد 

شی، محتوای آموزشی، ردیابی شغلی، فرهنگ آموزشی، ساختار آموزشی(؛ نظام آموز

های مدیریتی، خالقیت، های طراحی، مهارتهای ارتباطی، مهارتها )مهارتمهارت

ها )برابری و عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندی، احترام های تحلیل و سنتز(؛ ارزشمهارت

ای(؛ و درنهایت روابط بین هنگی، اخالق حرفهبه تنوع، حفاظت از منابع طبیعی و میراث فر

مقوالت آشکار و مدل مفهومی منبعث از روش تحلیل کیفی با رویکرد استقرایی فراهم آمد؛ 

صورت مدل نهایی تحقیق ارائه شد. در پایان بحث، این نکته الزم به ذکر است که در که به

هبود آموزش شهرسازی کشور های مختلف برای بتوان پژوهش حاضر را در حوزهآینده می

منظور تکمیل این مطالعات صورت شود مطالعات زیر بهگسترش داد؛ بنابراین پیشنهاد می

 پذیرد:

  تدوین ساختار مناسب آموزشی در مقاطع مختلف )شرح وظایف و کلیات محتوای

 آموزشی هر مقطع

  ارشد و ارزیابی محتوای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی )کارشناسی، کارشناسی

 دکتری(

 ها با هدف فراهم نمودن بستر ایجاد اجتماع سازی رویکرد مشارکتی در دانشگاهفعال

 یادگیری

 ها و سمینارهایی با هدف توجیه مدیران و استادان ها، کنفرانسبرگزاری همایش

ای با دعوت از متخصصان و محققانی دانشگاهی جهت معرفی اجتماع یادگیری حرفه

 ای را دارند.زمینه اجتماع یادگیری حرفه که تجربه کار در

 های مختلف شهرسازی ارزیابی درونی و بیرونی و اعتبارسنجی آموزشی در دانشکده

 در سطح کشور

 )بررسی انطباق دستاوردهای آموزشی با نیازهای حرفه در عمل )رابطه حرفه و رشته 

 ادگیری جمعی و تأکید بر کارگروهی و مشارکتی در فرآیند آموزش و پژوهش برای ی

 هاهای اجتماعی )تعامل، مشارکت و همکاری( در دانشگاهتقویت مهارت

 تحلیل شکاف بین سطح و محتوای آموزش شهرسازی در ایران با سایر کشورها 

 های مرتبط ها در محتوای آموزشی شهرسازی با رشتهها و تفاوتتحلیل شباهت

 ای و ...ریزی منطقهی، برنامهریزی شهری، مدیریت شهرمانند جغرافیا و برنامه

  تهیه ســازوکارهایی جهت تفویض اختیار بیشتر به مدیر گروه و استادان برای
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 ایهای جدید مانند ایجاد اجتماع یادگیری حرفهاجرای طرح

 های آموزشی جهت همکاری و ای در جلسات گروهدعوت از شهرسازان حرفه

 استادان های متخصصین در آموزشاســتفاده از ظرفیت

 منظور اســتفاده از خصوصی بهها، بخش خصوصی و نیمهها، ارگانارتباط با سازمان

های ها و ایجاد بستر مناسب برای گذراندن دورههای علمی و تخصصی آنظرفیت

 های مرتبط با مدیریت شهریکارآموزی دانشجویان در سازمان
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