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چکیده
با توجه به ماهیت بین رشــته ای شهرسازی یکی از ســؤاالت کلیدی در آموزش شهرسازی ضرورت وجود یا عدم وجود مقطع
کارشناســی در شهرســازی اســت .دیدگاه های موافق و مخالف زیادی در این ارتباط وجود دارد .در حالیکه بعضی از مقطع
کارشناسی ارشــد حمایت می کنند ،عده ای با توجه به عملکرد خوب فارغ التحصیالن کارشناســی شهرسازی ،ضرورت انتخاب
رشــته شهرسازی از  19-18سالگی و مشــکالت مالی دانشگاهها بر ضرورت وجودی مقطع کارشناســی تأکید دارند .در این
مقاله این ســؤال را در ارتباط با شــرایط ایران مورد بحث قرار گرفته و از روش تحقیق آمیخته (پرســشنامه و مصاحبه) برای
پاســخ استفاده شده است .در مجموع  187پرسشنامه توسط ســه گروه دانش آموختگان کارشناسی شهرسازی ،اساتید رشته و
کارفرمایان (مدیران شهرســازی) تکمیل شده است .همچنین  12مصاحبه ساختاریافته با استادان و حرفه مندان مطرح در حوزه
شهرسازی انجام شده اســت .نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که اکثریت پرسش شوندگان و مصاحبه شوندگان از وجود این
دوره رضایت داشته و آن را برای کشور ضروری می دانند.
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مقدمه
بر اســاس اطالعات دریافتی از پژوهشگاه آموزش عالی ،ساالنه حدود
 16000نفر در مقاطع مختلف رشــته شهرسازی تحصیل می کنند که
از این تعداد بیش از  11000نفر در مقطع کارشناســی در حال تحصیل
هســتند .این در حالی است که در ارتباط با ضرورت وجود یا عدم وجود
چنین مقطعی برای رشــته شهرســازی با توجه به ماهیت چند بعدی و
بین رشــته ای آن تردید وجود دارد .چنانکه تا سال  1378نیز این رشته
تنها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می گردید و تأکید اصلی بر
ورود کارشناسان با پایه های مطالعاتی متفاوت (اقتصاد ،جامعه شناسی،
معماری ،عمران ،جغرافیا و  )...به رشته برای ادامه تمرکز مطالعات پایه
آنها بر امور شهری در مقاطع تحصیالت تکمیلی بوده است.
تأسیس مقطع کارشناسی شهرسازی به نقل از سعیدنیا ،یکی از طراحان
دوره کارشناســی شهرســازی ،یک ضرورت اجتماعی و حرفه ای بوده
است .مشکل آموزش شهرسازی کشــور این بوده که با توجه به تنوع
دانشجویان کارشناســی ارشد با رشته های مختلف ،پرداختن به مسائل
اجتماعــی و اقتصادی به قدری اهمیت می یافت که خود شهرســازی
فراموش می شــده است .در نتیجه در دنیای حرفه ای وظیفه شهرسازی
بــر عهده معمــاری و عمران قرار گرفته و شهرســازان بــه مطالعات
اجتماعی اقتصادی سرگرم شده اند .به عالوه حفظ ماهیت مستقل رشته
از دیگر رشــته های مشابه نیز برگزاری دوره را توجیه می نمود (سعیدنیا،
 .)224 ،1390در مقابــل حبیبی در مورد تهدید از بین رفتن تنوع الزم با
توجه به ماهیت بین رشته ای شهرسازی با ایجاد کارشناسی شهرسازی
و ایجاد محدودیت در ورود رشته های مرتبط به مقطع کارشناسی ارشد
شهرسازی هشدار می دهد (حبیبی.)1390 ،
هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سؤال است که اصو ًال وجود مقطع
کارشناسی شهرســازی در ایران ضروری است یا خیر؟ به همین منظور
تعداد  187پرسشنامه توسط سه گروه اساتید شهرسازی ،فارغالتحصیالن
کارشناسی شهرســازی و کارفرمایان شهرسازی (مدیران شهرسازی در
مهندسین مشاور) تکمیل شده است .همچنین  12مصاحبه عمیق با افراد
حرفهای که در واقع مشتریان اصلی آموزش شهرسازی هستند انجام شده
اســت .افرادی که مورد پرســش قرار گرفتهاند ضمن اظهار نظر خود در
ارتباط با ضرورت وجود یا عدم وجود مقطع کارشناسی شهرسازی ،دالیل
خود برای این انتخاب را ارائه دادهاند.
در این تحقیــق ابتدا به چالش های مرتبط با آموزش شهرســازی در
مقطع کارشناســی در سطح جهانی پرداخته شده و سپس نتایج حاصل
از نظر ســنجی ارائه شــده و در قســمت بحث و نتیجه گیری به ارائه
دیدگاه های جهانی در مورد ضرورت وجود یا عدم مقطع کارشناسی در
شهرســازی و تحلیل و نتیجه گیری در مورد ادامه روند موجود و جذب

دانشجو در مقطع کارشناسی شهرسازی پرداخته شده است.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش
آموزش نقش مهمی در تحوالت اجتماعی و اقتصادی هر کشور دارد و
می توان گفت که نارســایی های انسانی و زیست محیطی ما ریشه های
آموزشی دارند و بهبودی در صورتی میسر می گردد که بتوان تغییری در
نگرش آموزشــی پدید آورد (علیمحمدی .)1386 ،در سال های اخیر توجه
به آموزش عالی به دلیل افزایش تعداد دانشجویان ،تغییر ساختار اقتصاد
جهانــی با جایگزینــی دانش به جای منابع طبیعــی به عنوان محرک
اصلی رشــد اقتصادی ،رقابت دانشگاه ها برای جذب دانشجو ،اعتبارات
پژوهشــی ،و جوایز و همچنین جهانی شــدن و از بین رفتن فاصله ها
افزایش یافته اســت ( .)Hambleton, 2006,108از ســوی دیگر با توجه
افزایش سرعت شهرنشــینی ،پیدایش و رشــد انفجاری کالنشهرها
و پیچیده تر شــدن مسائل شــهری بعد از دهه  1980هم تقاضا برای
خدمات شهرســازی و هم تعداد دانشجویان جدید به طور قابل توجهی،
افزایش یافته است ( .)Myers & Banerjee, 2007, 121این موضوع باعث
افزایش اهمیت آموزش شهرسازی به طور خاص شده و نشان می دهد
که وارد عصری می شویم که فرصتهای مهمی برای رشد در آموزش
شهرسازی و تسهیالت رفاهی عمومی وجود دارد (.)Hambleton, 2006
در طراحی نظام های آموزشــی باید ســه عنصر هدف ،برنامه ریزی و
ارزشــیابی دوره انجام شــود (عزیزی .)1389 ،به خصوص اینکه تغییرات
عمده در عمل شهرســازی حرفه ای و تغییر اقلیم آموزش عالی احتیاج
به بازبینی (تفکر مجدد) در مورد آموزش شهرســازی ،برنامه درسی آن
و ارتباط آن با سایر رشته ها را ضروری ساخته است (.)Frank, 2006
1
دوره های شهرسازی با نام های مختلفی از جمله :برنامه ریزی شهری ،
برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،2شهرســازی ،3مطالعه و برنامهریزی
محیطی ،4سیاســت و برنامهریــزی 5و غیره ارائه می شــود .دوره های
شهرســازی در تعداد واحدها و کارگاه ها متفاوت هســتند .برای مثال
در دوره کارشناســی ارشد بعضی دانشــگاه ها تنها  15واحد اصلی ارائه
می شــود و بقیه واحدها (تا  33واحد) اختیاری هستند .در مقابل بعضی
دیگر تعداد بیشــتری واحد اصلی و تعداد کمتری واحد اختیاری را دارند
( .)Bayer, Frank, & Valerius, 2010ایــن موضــوع تنوع رویکردهای
موجود در آموزش شهرسازی در سطح جهان را نشان می دهد.
باتوجه به مطالعات انجام شــده در اروپا و آمریکای شــمالی در قرن
گذشته ،دو نظام متفاوت آموزش عالی به شرح زیر وجود دارد:
 )1نظام انگلو امریکایی که بیشتر در انگلستان ،ایاالت متحده و کانادا
یافت می شود و شامل برنامه های دانشگاهی زیر است:
 -برنامه آموزش مقدماتی که  4-3سال به طول می انجامد و منجر به
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مدرک کارشناسی 6می شود ،و
7
 برنامه تحصیالت تکمیلی که  2-1سال برای درجه کارشناسی ارشدو حداقل سه سال برای درجه دکتری 8طول می کشد.
 )2نظام قاره ای 9که اساســ ًا در کشــورهای اروپایی یافت می شود و
معمو ًال بر اساس برنامه های دانشگاهی زیر است:
 برنامه آموزش طوالنی مدت در ســطح کارشناســی کــه عمدت ًا درکشــورهای اروپایی یافت می  شــود .این دوره عموم ًا پنج ســال طول
می کشــد ،بیشتر نظریه محور اســت و به یک مدرک تحصیلی منجر
می  شود؛
 برنامه آموزشی کوتاه مدت در سطح کارشناسی که معمو ًال چهار سالطول کشیده و بیشــتر کاربردی است و به یک مدرک تحصیلی منجر
می  شود؛
10
 برنامه تخصصی در ســطح تحصیالت تکمیلی که معمو ًال  12ماهبه طول انجامیده و به یک مدرک کارشناســی ارشد منجر می  شود ،و
حداقل به سه سال برای دریافت درجه دکتری نیاز دارد (& Gospodini
.)Skayannis, 2005
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تفــاوت در آموزش تنها به تفاوت در نــام دوره ،تعداد واحدها و مدت
زمان و فرایند اخذ مدرک محدود نبوده و شــامل محتوای آموزشی نیز
می شــود .روتریگز – بچیلر )1988(11با توجه به محتوای آموزشی سه
دوره آموزش شهرســازی به شــرح زیر معرفی می کند :مدل تکنیکی
ســنتی ،با ریشه های آن در اروپا و بریتانیا ،در اتصال نزدیک با معماری
که تأکید کالبدی/فضایــی دارد .مدل یکپارچه جامع ،عمدت ًا در بریتانیا،
بیشتر یک روش کل گراست که بر روش شناسی ،برنامه ریزی کالبدی
و اجرا تمرکز دارد .این دوره عمدت ًا ترکیبی از سه سال کارشناسی و یک
سال کارشناسی ارشد است .در نهایت ،مدل کارشناسی ارشد آکادمیک،
عمدت ًا در ایاالت متحده ،که به طور وسیع از علوم اجتماعی مشتق شده
و بازار متنوعی از موضوعات سیاست سازی را شامل می شود .دوره های
بریتانیایی و اروپایی بیشــتر تحت تأثیر دو مدل اول آموزش شهرسازی
است (.)Diaw, Nnkya, & Watson, 2002
بررســی دقیق تر این موضوع نشــان می دهد که به طور مشــخص
نمی توان یک مدل جهانی برای آموزش شهرســازی پیشنهاد داد ،زیرا
دانشــگاه های مختلف موانع و فرصت هــای متفاوتی دارند و در نتیجه
شیوه های آموزشی گوناگونی را تجربه می کنند ( .)Banerjee, 1990آنچه
که مشــخص است این موضوع است که سناریوهای توسعه مختلف به
مهارت های کاربردی متفاوتی نیاز دارند .بر این اســاس انتظار می رود
مدل های گوناگونی از آموزش برای دســتیابی مهارت های برنامه ریزی
کاربردی به کار رود (.)Cook, 1999
یکی از ســؤاالت جدی در ارتباط با آموزش شهرســازی این است که

با توجه به ماهیت بین رشــته ای و چند بعدی شهرســازی آیا آموزش
شهرســازی باید فقط در سطح کارشناسی ارشــد ارائه شود و یا هم در
ســطح کارشناسی و هم کارشناسی ارشــد؟ در این ارتباط دیدگاه های
متفاوتی در بین کشورها وجود دارد .برای مثال در حالیکه در سایت آمار
مشــاغل امریکا شهرسازی یک شغل با مدرک کارشناسی ارشد معرفی
شده ،در استرالیا یک شــغل با مدرک کارشناسی معرفی گردیده است.
این موضوع نشــان می دهد که هر کشور باید با توجه به ضرورت های
اجتماعی و حرفه ای در این ارتباط تصمیم گیری نماید.
بایــر و همــکاران ( )Bayer, Frank, & Valerius, 2010بــر ضرورت
کارشناســی ارشد برای شهرسازی تأکید دارند و معتقدند روش آموزش
معمول برای دســتیابی به حرفه شهرســازی گرفتن مدرک کارشناسی
ارشد شهرسازی اســت .آنها در این ارتباط آماری از شهرسازان بررسی
شــده توسط انجمن شهرســازی امریکا 12ارائه می دهند .بر این اساس
 42درصد از آنها کارشناســی ارشــد در شهرســازی دارند .نود و چهار
درصد از شهرســازان هم مدرک کارشناسی ارشــد ( 62درصد) و هم
مدرک کارشناســی ( 32درصد) دارند .دو ســوم از کســانی که مدرک
کارشناسی ارشد دارند مدرکشان را در شهرسازی (برنامه ریزی شهری)
گرفته اند .یک سوم باقیمانده مدرک مدیریت عمومی ،جغرافیا ،تجارت
و دیگــر زمینه ها دارند .از  32درصدی که فقط کارشناســی دارند یک
سوم کارشناسی شهرسازی دارند .جغرافیا دومین رشته برای شهرسازانی
اســت که فقط مدرک کارشناســی دارند .بنرجی ( )Banerjee, 1990نیز
ضمن تأیید این موضوع پیشــنهاد می دهد که برنامه باید حداقل شامل
دوره دو ساله مطالعات حرفه ای کارشناسی ارشد باشد و دانشجویان باید
یک مدرک کارشناسی در رشته هنرهای طراحی ،ترجیح ًا در معماری یا
معماری منظر داشته باشند.
بــاج ( )Budge, 2009در این ارتباط می گویــد  « :فردی مانند من که
با مدارک هنری در جغرافیا و تاریخ به شهرســازی وارد شده ام ،شدیداً
از ارزش ســاخت شهرســازی بر روی دیگر رشته ها حمایت می کنم».
ولــی او دو موضوع دیگر را طرح می کند  :اول اینکه فارغ-التحصیالن
کارشناسی در عمل خیلی خوب عمل می کنند .دوم اینکه اگر کسی در
 19 ،18ســالگی می داند که می خواهد شهرساز شود چرا نباید فرصت
انجام این شغل را مانند سایر حرفه ها داشته باشد.
البته در ســال های اخیر اهمیت و تأکید بر کارشناســی شهرســازی
افزایش یافته است .اهمیت آموزش کارشناسی شهرسازی توسط شورای
انجمن مدارس دانشگاهی شهرسازی 13در سال  1991قوی ًا برجسته شد.
نیبانک ( )Neibanck, 1992تأکید دارد که آموزش کارشناسی و آموزش
شهرســازی به یکدیگر نیاز دارند و هیچ کــدام نمی تواند بدون وجود
دیگــری به وظایف فعلی خود عمل کند .علــی و دوان (Ali & Doan,
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 )2006ضمن تأیید این موضــوع تأکید دارند که مطالعات کمی به طور
مشخص بر آموزش شهرسازی در سطح کارشناسی پرداخته است .دوره
شهرسازی در سطح کارشناسی ارشــد یک هسته معمول از واحدهای
نظری و متدولوژی دارد ،دوره کارشناســی کمتر ســاختارمند بوده و با
طیفی از رشــته ها شامل مطالعات شــهری ،جغرافی ،تاریخ ،اقتصاد ،و
جامعه شناسی همپوشانی دارد.
یکی از دالیل تأکید بر مقطع کارشناسی شهرسازی در سال های اخیر
مربوط به مشــکالت مالی دانشگاه ها و تالش برای جذب دانشجویان
بیشتر است .بیشــتر دوره های برنامه ریزی شــهری و منطقه ای دوره
کارشناســی ارشــد حرفه ای است که به طور مرســوم کالس های در
اندازه کوچک و ارتباط متقابل دانشــجو و استاد است .این کالس های
تخصصی نمی تواند به راحتی توســعه یابد تا دانشجویان بیشتری را بنا
به درخواست مدیریت دانشــگاه جذب نماید .ولی در سطح کارشناسی
کالس هــای درس بزرگ می تواند تعداد قابل توجهی دانشــجو جذب
کند و تعداد زیادی از دپارتمان های شهرسازی چنین کالس هایی ارائه
می دهند (.)Ali & Doan, 2006
نتایج حاصل از مبانی نظری نشــان دهنده تنوع دیدگاه ها در ارتباط با
ضرورت وجود یا عدم وجود مقطع کارشناســی در شهرسازی است .این
موضوع در کشــور ما نیز دارای موافقان و مخالفانی اســت .در تحقیق
حاضر با اســتفاده از روش های پرسشنامه و مصاحبه ضرورت وجودی
این مقطع مورد بررسی قرار گرفته است.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت
و روش یک تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است .از حیث نحوه جمع آوری
داده ها روش مورد اســتفاده روش آمیخته تشــریحی اســت که هم از
داده های کمی و هم کیفی برای تشــریح یک پدیده اســتفاده می کند.
در ایــن روش وزن اصلی به داده های کمی داده می شــود .همچنین
در مرحلــه اول داده های کمی و ســپس داده های کیفــی گردآوری
می شــود (بازرگان .)1391 ,ابزار مورد اســتفاده برای جمع آوری و تحلیل
اطالعات کمی پرسشنامه می باشد .پرسشنامه توسط دانش آموختگان
کارشناسی و استادان رشته شهرسازی و کارفرمایان (مدیران شهرسازی)
تکمیل شده اســت .پرســشنامه ها حدفاصل خرداد ماه  91تا آبان ماه
 91تکمیل گردیده و مجموع ًا  187پرســشنامه شامل  92پرسشنامه
دانش آموختگان 66 ،پرسشنامه استادان و  29پرسشنامه کارفرمایان
تکمیل شده است .ابزار مورد اســتفاده برای جمع آوری داده های کیفی
مصاحبه ساختارمند بوده است .مصاحبه ها حدفاصل اردیبهشت تا خرداد
ماه  93با مراجعه حضوری نویســنده دوم انجام شده است .مصاحبه با

 12نفر از افراد حرفه ای برجســته انجام شده است که با دستاوردهای
آموزش کارشناسی شهرسازی در ارتباط هستند.
یافتههای پژوهش
با توجه به ماهیت بین رشــته ای شهرســازی ،در ارتبــاط با جایگاه و
ضرورت وجود مقطع کارشناســی تردید و بحث های جدی وجود دارد.
عده ای بر این اعتقادند که رشــته شهرسازی مناسب مقطع کارشناسی
ارشد اســت تا افراد مختلف با پایه های مطالعاتی مانند علوم اجتماعی،
اقتصادی و مهندســی در تحصیالت باالتر پایه مطالعاتی خود را زمینه
امور شهری بازشناســی نمایند .چنانکه تا قبل از سال  1378در کشور
نیز چنین بوده و بســیاری از مدارس شهرسازی نیز چنین دیدگاهی را
دنبال می نمایند .برای نظرسنجی در این ارتباط در پرسشنامه ابتدا این
سؤال از استادان ،کارفرمایان (مدیران شهرسازی در مهندسین مشاور)
و دانش آموختگان پرســیده شده است که آیا اصو ًال وجود چنین مقطعی
در رشته ی شهرسازی ضروری است؟
نتایج حاصل از تحلیل پرســشنامه ها نشان می دهد از مجموع 187
نفری که مورد پرســش قرار گرفته اند 163 ،نفــر ( 87.2درصد) وجود
مقطع کارشناسی را ضروری دانسته و  13نفر ( 6/9درصد) به این سؤال
جواب منفــی داده اند و  11نفر ( 5/9درصد) نیز جوابی به این ســؤال
نداده اند .جدول زیر نتایج حاصل از این ســؤال را به تفکیک سه گروه
پرسش شونده نشان می دهد.
پرسش شــوندگانی که وجود مقطع کارشناســی را ضروری می دانند
دالیل زیر را برای انتخاب خود ارائه نمودند:
 ماهیت مستقل رشــته :امکان ورود به کارشناسی ارشد شهرسازی ازگرایشها و رشــتههای متنوع باعث خدشهدار شدن مرز بین رشتهها و
کمرنگ شدن ماهیت و جایگاه مشخص و مستقل برای شهرسازان شده
است.
 نیاز و ضرورت جامعه :با توجه به ظهور کالنشهرها ،مهاجرت گستردهبه شهرها و پیچیده شــدن مسائل شهری احتیاج به متخصصان در این
حوزه بیشتر شده و نیاز به تربیت شهرسازان در سطوح و با تخصصهای
مختلف افزایش مییابد.
 گسترش مسائل شهری و کمبود نیروی متخصص در سطوح مختلف:موضوعــات شــهری دارای تنوع زیادی هســتند و پیشــنهاد میگردد
کارشناســان شهرسازی در موضوعات عمومی شهری آموزش دیده و به
خدمت مشــغول شوند و در کارشناسی ارشــد برای تربیت شهرسازان با
تخصص خاص تالش گردد.
 لزوم و پیشنیاز مقاطع باالتر :دوره کارشناسی مقدمهای برای آشناییبا موضوعات شهری برای تحصیل در مقاطع باالتر است.

تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران

جدول  .1تحلیل نظرات سه گروه پرسش شونده در مورد ضرورت وجود مقطع کارشناسی شهرسازی
گروه پرسش شونده
دانش آموختگان

استادان

کارفرمایان

مجموع

نظرات

تعداد

درصد

بدون جواب

3

3/3

موافقت با وجود دوره

88

95/7

مخالفت با وجود دوره

1

1/1

مجموع

92

100

بدون جواب

2

3/1

موافقت با وجود دوره

56

84/8

مخالفت با وجود دوره

8

12/1

مجموع

66

100

بدون جواب

6

20/7

موافقت با وجود دوره

19

65/5

مخالفت با وجود دوره

4

13/8

مجموع

29

100

بدون جواب

11

5/9

موافقت با وجود دوره

163

87/2

مخالفت با وجود دوره

13

6/9

مجموع

187

100
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 لــزوم تزریق نــگاه کلگرانه و تخصصی از  18ســالگی :باید دیدگاهبرنامهریــزی از همان ابتدای ورود به دانشــگاه و پیش از ورود به حرفه
فراهم گردد.
 تأثیرات مطلوب فارغالتحصیالن کارشناسی :تعداد زیادی از کارفرمایاناز عملکرد فارغالتحصیالن کارشناســی کارشناســی شهرسازی اعالم
رضایت نمودند.
 کوتاه بودن فرصت آشــنایی با موضوعات شهری در مقطع کارشناسیارشــد :با توجه به تنوع موضوعات شهرسازی امکان آشنایی تنها در یک
دوره  2ساله امکان پذیر نمیباشد.
 لزوم آشنایی مقدماتی با رشته برای انتخاب مناسب گرایش آتی :دورهکارشناســی شهرســازی یک دوره مقدماتی برای آشنایی با گرایشها و
تخصصهای شهرسازی برای تحصیالت تکمیلی فراهم میکند.
 لــزوم تربیت متخصص برای ارگانها و ســازمانهای دولتی :در حالحاضر بســیاری از جایگاههایی که باید توســط شهرسازان در دفاتر فنی
اســتانداریها ،شهرداریها و شرکتهای مشــاور اشغال میگردیده به
دلیل کم بودن تعداد فارغالتحصیالن شهرسازی (با توجه به محدود بودن
پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد که تا قبل از سال  78صورت میگرفته

است) توسط فارغالتحصیالن رشتههای مرتبط (مانند عمران ،معماری و
جغرافیا) اشغال شده اســت و نیاز به نیروی متخصص در بخش دولتی،
عمومی و خصوصی تربیت دانشــجویان در مقطع کارشناسی شهرسازی
(که امکان جذب دانشجو در تعداد بیشتر دارد) را ضروری میسازد.
 وجود تربیت متخصص برای مسائل شهری کوچک :طرحهای شهریمیتوانند در سطح مختلف و با سطح پیچیدگی متفاوت انجام شود .به نظر
میرسد شهرسازان با مدرک کارشناسی میتوانند در حل مسائل کوچک
و تکراری به کار گرفته شــوند و شهرســازان با مدرک کارشناسی ارشد
(سطح باالتر تخصص) در مسائل تخصصی و پیچیدهتر مشغول شوند.
نتایج حاصل از مصاحبه نیز ضرورت وجود مقطع کارشناسی شهرسازی
در ایــران را تأیید می کند .تقریب ًا  80درصد مصاحبه شــوندگان با دوره
کارشناسی شهرسازی موافق بوده و آن را برای ایران ضروری می دانند.
دکتر اعتصام ،پایه گذار آموزش شهرســازی در ایران ،دوره کارشناسی
در معماری و شهرســازی را از تبعات ناشی از خرابی های جنگ جهانی
دوم می داند .وی معتقد اســت که تا قبل از جنگ جهانی دوم آموزش
معماری و به تبع آن شهرسازی عمدت ًا در اروپا رواج داشت و شامل یک
دوره پیوســته  5تا  6ساله می گردید .پس از جنگ جهانی دوم با توجه
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به شــدت خرابی های ناشــی از جنگ و نیاز به معماران و شهرسازان
برای ساخت و ســاز ،نیاز به کاهش دوره آموزشی احساس گردید .این
تغییــر دوره در امریکا اتفــاق افتاد و به یک دوره  4-3ســاله (معادل
 )Bachelorو یک دوره  2ســاله ( )Masterتقسیم شد .اگر چه اروپا
ابتدا در مقابل این تغییر مقاومت نمود ،ولی با توجه به طرح مارشــال و
کمک فنی و مالی امریکا به اروپا ،آموزش شهرســازی و معماری نیز به
واســطه این کمک ها به اروپا منتقل شد .در ایران نیز این تغییر رویکرد
تا حدی ناشی از تحوالت جهانی می باشد.
از مصاحبه ها اســتنباط می شــود که کارشناسان شهرسازی در محیط
حرفه ای موفقیت های زیادی داشــته اند .بنا به نظر کارفرمایان آنها به
دلیل داشــتن انگیزه های یادگیری و جسارت جوانی و خالقیت بیشتر و
همچنین توقعات مالی پایین تر نیروهای کارآمدی محســوب میشوند.
همچنین طی دوره طوالنی تر و در نتیجه طی مراحل تکاملی در حرفه
کارشناسان شهرســازی را موفق تر ساخته است .تعداد بسیار محدودی
( 2نفر) با حالت گذشــته که شهرسازان از رشته های مختلف وارد دوره
کارشناسی ارشــد شهرسازی می شــدند موافق بوده و معتقدند در آن
دوره افراد با تخصص بیشــتری فارغ التحصیل می شــدند .این افراد بر
ماهیت چندرشته ای رشته و لزوم آشنایی عمیق با پایه-های مطالعاتی
متفاوت تأکید داشتند .یکی از مخالفان دوره به ماهیت کالبدی و فضایی
طرح های توسعه اشــاره کرده و معتقد است «ابزار مداخله برنامه ریزی
شــهری در ایران کالبدی بوده و ما برای سایر توسعه ها مث ً
ال اقتصادی
ابزاری نداریم .بنابراین تأکید بیشــتر بر آموزش کالبدی اســت و بدین
جهت شهرســازان با پایه معماری در حرفه موفق تر هســتند .در عمل
احتیاج زیادی به کارشناســان شهرسازی نیســت زیرا بیشتر کارهای
شهرسازی در حد باالست و مســئولیت زیادی دارد زیرا شامل مسائل
حقوقی بوده و تأثیر زیادی روی زندگی مردم دارد».
مقایســه توانمندیهای شهرسازان با مدرک کارشناسی با کارشناسان
ارشد شهرسازی نشان می دهد که سطح توانمندی ها تا حد زیادی وابسته
به تالش فردی و بعض ًا سطح آموزش دانشگاهی بوده و صرف ًا با افزایش
سطح تحصیالت لزوم ًا تغییر نمی کند .البته بعضی از مصاحبه شوندگان
معتقدند کارشناسان شهرســازی قدرت تحلیل و مذاکره کمتری دارند
ولی توصیفگران و تکنســین های خوبی هســتند .این موضوع از دید
عده ای یک مزیت برای کارشناســان شهرسازی محسوب می شود چرا
که با توجه به اینکه در ایران از شهرســازان بیشــتر انتظار کار تکنیکی
بیشتر از تئوری هســت ،بنابراین فارغ التحصیالن کارشناسی نسبت به
کارشناســی ارشد توانایی بیشــتری در حرفه دارند .برآیند نظرات تأیید
می کند که کارشناسان شهرسازی در دو حوزه می توانند حضور پررنگی
داشته باشند.

 در ارتباط با موضوعات شــهری با مقیاس کوچکتر و پیچیدگی کمتر(مانند طرح هادی روستایی و طرح جامع شهرهای کوچکتر)؛
 مشــارکت در بخش برداشــت میدانی و توصیف وضــع موجود درطرح های توسعه شهری با مقیاس مختلف.
بســیاری از مصاحبه شوندگان به این نکته اشــاره داشتند که با ورود
کارشناسان شهرسازی به بازار حرفه ای ،آنها به تدریج جایگزین معماران
و دیگر رشته های مرتبط در مهندسین مشاور می شوند .همزمانی اولین
گروه فارغ التحصیالن کارشناســی شهرسازی با شروع تهیه طرح جامع
شــهر تهران باعث درگیر شدن بســیاری از آنها در فرایند شهرسازی
کشــور شده است .البته این جایگزینی در بدنه دولتی و شهرداری ها به
کندی صورت می گیرد و این موضوع جای بحث دارد.
یک تهدید جدی برای کارشناسان شهرسازی کثرت تعداد فارغالتحصیالن
کارشناســی شهرسازی و دانشــگاههای ارائه دهنده دوره است زیرا این
نگرانی وجــود دارد که با افزایش تعداد شهرســازان کارهای ارجاعی با
قیمت کمتر و در نتیجه کیفیت پایینتر تهیه شــوند و این خود میتواند
تهدیدی برای جامعه حرفهای باشد .نکته مهم دیگری که توسط اکثریت
حرفهمندان طرح میشد لزوم نزدیکی حرفه به دانشگاه و کار حرفهای (به
صورت کارآموزی) حین تحصیل در دوره کارشناسی میباشد.
تجزیه و تحلیل
در ارتباط با ضرورت وجود مقطع کارشناسی شهرسازی نظرات مختلفی
وجود دارد .برخی از صاحبنظران بر مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی
تأکید دارند .عده ای اگر چه از ساخت حرفه شهرسازی روی رشتههای
دیگر حمایت میکنند ولی به قابلیت کارشناســان شهرسازی و امکان
انتخاب رشــته از  18ســالگی تأکید دارند .بعضی مطالعات بر افزایش
اهمیت کارشناســی شهرسازی از  1991اشــاره کرده و به خصوص بر
افزایش اهمیت کارشناســی شهرســازی به دلیل مشــکالت مالی در
دانشگاهها تأکید دارند.
در کشــور ما دوره کارشناسی شهرسازی از سال  1378در دو دانشگاه
تهران و هنر تهران شــروع به جذب دانشــجو نمود .در سال  1380بنا
به شرایط حرفه و رشــته با بازبینی در محتوای آموزشی و تغییر بعضی
از دروس رشته کارشناسی شهرسازی به مهندسی شهرسازی تغییر نام
داد .سعیدنیا اصرار به درجه مهندسی برای کارشناسی رشته شهرسازی
را در راستای افزایش توانایی شهرسازان برای رقابت در بازار کار و نشان
دادن شایستگی در فضای رقابت حرفه ای ضروری می داند.
نتایــج حاصل از ایــن تحقیق حاضر نشــان می دهد کــه اکثریت
پرسش شوندگان ( 87/2درصد) شامل فعاالن حرفه ای و دانشگاهی در
حوزه شهرســازی (دانش آموختگان ،استادان و کارفرمایان شهرسازی)

تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران

جدول  .2روند افزایش تعداد دانشجویان کارشناسی به تفکیک نوع دانشگاه در  5سال اخیر (ماخذ :اطالعات دریافتی از پژوهشگاه آموزش عالی)1392 ،
سال تحصیلی

آزاد

غیرانتفاعی

سراسری

پیام نور

مجموع

88-87

1577

207

1458

0

3269

89-88

2288

274

1555

0

4067

90-89

3906

679

1615

0

6200

91-90

4815

1262

1949

1252

9278

92-91

5661

2006

2120

1674

11461

متوسط نرخ رشد

31/5

65/0

7/6

6/7

30/0

هویت شهر

نتیجه گیری
بر اســاس نتایج حاصل از این نظرسنجی می توان استنباط نمود وجود
مقطع کارشناسی شهرسازی در ایران با توجه به دالیل مختلف حرفه ای
و آکادمیک ضروری اســت .ماهیت مســتقل رشــته ،گسترش مسائل
شهری و کمبود نیروی متخصص در سطوح مختلف ،لزوم تزریق نگاه
کل گرانه و تخصصی از  18ســالگی ،تأثیرات مطلوب فارغ التحصیالن
کارشناســی ،کوتاه بودن فرصت آشنایی با موضوعات شهری در مقطع
کارشناسی ارشد ،لزوم آشــنایی مقدماتی با رشته برای انتخاب مناسب
گرایش آتی ،لزوم تربیت متخصص برای ارگانها و سازمان های دولتی،
وجود تربیت متخصص برای مســائل شهری کوچک وجود این مقطع
را ضروری می ســازد .انتظار می رود کارشناســان شهرسازی بیشتر در
دو حوزه فعالیت پررنگ تری داشــته باشند .اول در ارتباط با موضوعات
شــهری با مقیاس کوچکتــر و پیچیدگی کمتر (ماننــد طرح هادی
روستایی و طرح جامع شهرهای کوچکتر) و دیگری مشارکت در بخش
برداشــت میدانی و توصیف وضع موجود در طرح های توســعه شهری
با مقیاس مختلف فعال باشــند .نکته قابل توجــه افزایش کمی تعداد
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دوره کارشناســی را بــرای رشــته شهرســازی ضروری دانســته اند.
پرسش شــوندگانی که وجود مقطع کارشناســی را ضــروری می دانند
دالیلی مانند ماهیت مســتقل رشــته ،نیاز و ضرورت جامعه ،گسترش
مسائل شــهری و کمبود نیروی متخصص در ســطوح مختلف ،لزوم
و پیش نیاز مقاطــع باالتر ،لزوم تزریق نــگاه کل گرانه و تخصصی از
 18ســالگی ،تأثیرات مطلوب فارغ التحصیالن کارشناسی ،کوتاه بودن
فرصت آشنایی با موضوعات شــهری در مقطع کارشناسی ارشد ،لزوم
آشنایی مقدماتی با رشته برای انتخاب مناسب گرایش آتی ،لزوم تربیت
متخصص برای ارگانها و سازمان های دولتی و وجود تربیت متخصص
برای مســائل شــهری کوچک را برای انتخاب خود ارائه می دهند .در
مقابل پرسش شوندگانی که با وجود این مقطع مخالفند ( 6/9درصد) به
دالیلی مانند روشن نبودن تکلیف دانشجو و آشفتگی مباحث کارشناسی،
عمق کم مطالب ،عدم تناسب رشته با مقطع کارشناسی به دلیل ماهیت
بین رشته ای شهرسازی ،و تکراری بودن مباحث کارشناسی و کارشناسی
ارشــد اشاره می کنند .نتایج حاصل از مصاحبه نیز ضرورت وجود مقطع
کارشناسی را تأیید می کند .انتظار می رود کارشناسان شهرسازی بیشتر
در در ارتباط با موضوعات شــهری با مقیــاس کوچکتر و پیچیدگی
کمتر (مانند طرح هادی روســتایی و طرح جامع شهرهای کوچکتر) و
مشارکت در بخش برداشت میدانی و توصیف وضع موجود در طرح های
توســعه شهری با مقیاس مختلف فعال باشند .در نتیجه بر اساس نتایج
حاصل از این نظرسنجی می توان استنباط نمود وجود مقطع کارشناسی
شهرســازی در ایران با توجه به دالیل مختلــف حرفه ای و آکادمیک
ضروری است.
البته باید توجه داشت تأیید ضرورت وجود مقطع کارشناسی به معنای
تأیید وضع موجود نمی باشــد .در حال حاضر  58دانشــگاه در سراسر
کشــور شامل دانشگاه های سراسری ،آزاد ،غیرانتفاعی و پیام نور مقطع
کارشناســی شهرســازی ارائه می دهند .جدول زیر روند افزایش تعداد

دانشجویان کارشناســی به تفکیک نوع دانشگاه در  5سال اخیر نشان
می دهد.
همانگونه که مشــاهده می شود نرخ رشد تعداد دانشجویان شهرسازی
در مقطع کارشناســی برابر با  30درصد اســت .کمتریــن افزایش در
تعداد دانشــجویان در دانشگاه های سراسری و بیشــترین افزایش در
دانشــگاه های غیر انتفاعی (متوسط رشــد  65درصد در  5سال) دیده
می  شــود که با توجه به ضعف نســبت تعداد اســتاد به دانشجو و هرم
علمی اساتید در این دانشگاه ها این موضوع یک تهدید جدی در آموزش
شهرسازی محسوب می شود که خود می تواند زمینه مطالعات کامل تری
در این حوزه باشد.
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While there are crucial debates about urban planning education - whether to have both undergraduate and graduate
levels, or only graduate level education, 70 percent of urban planning students in Iran studied in undergraduate
level. There are different ideas in this issue. Some believe that urban planning education should be presented just
at the graduate level. Some, on the other hand, accept the interrelationship of urban planning decision-making on
other disciplines, but emphasize on the abilities of the planner with undergraduate education and also the possibility
of getting into urban planning field at the age of 18-19. Some experts focus on the importance of urban planning
at the undergraduate level since 1991 and believe that undergraduate education of urban planning become so
important because of financial problems.
Main question in this paper is: “could there be and any justification for the undergraduate education in urban
planning in Iran, or not”? Questioners and interview methods were used to collect the required information. A total
of 187 questionnaires were filled by planning directors and instructors, lectures and graduates of eleven universities
throughout the country. In addition 12 depth interview has been done by famous planners in Iran. We asked them
about the necessity of undergraduate level of urban planning and role of this level graduates in society.
The study results show 87.2 percent of respondents think that undergraduate education is necessary in urban
planning in Iran. The result of the interviews also shows the same idea. They noted to some reasons like independent
identity for urban planning, society need, expanding urban challenges and lack of professional people and experts,
infusion of holistic view from 18 years old, good effects of graduates, short time for familiarity with urban issues in
gradate level (2 year), introduction for choosing future branch, preparing urban experts of governance and other
organizations. People who were against undergraduate level stated some reasons like interdisciplinary identity of
urban planning, unmeaning less subjects and contents, overlapping between undergraduate and graduate lessons.
Based on this research undergraduate level is necessary for urban planning in Iran because of professional and
academic reasons. It is expected that urban planners with Bachelor degree more deal with urban topics with smaller
scale and less complexity (such as the comprehensive plan of rural and small towns) and participation in gathering
data and describing the status quo in the urban development plan for different scale. The key point is revising in
educational content in graduate level and focusing on make it more proficiency and analytical.
The remarkable thing is increasing in the number of undergraduate students in urban planning especially in some
kind of universities like Islamic Azad, Payamenoor and nonprofit University. Because of the weakness of the ratio
of the number of students to lecture in this kind of university, the subject would be a serious problem in urban
planning. In addition, this increasing is not based on the market demand and it could lead to a lot of problems for
graduates of Bachelor's in urban development.
... Key words: Urban Planning Education, Undergraduate, Graduate, Justification, Iran.
* Corresponding Author: Email: efallah@ut.ac.ir

108

