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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و 
سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر

 )مطالعه موردی: گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد(

      تار  یخ   د       ر  یافت مقاله: 1397/02/03     تار  یخ پذیر  ش نهایی: 1399/03/03

 چکید       ه
پژوهش با ســه هدف شناسایی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه، شناسایی ابعاد پاسخگویی مدیریت کیفیت 
فراگیر به مهارت ها و بررســی وضعیت این مهارت ها با استفاده از روش مدیریت کیفیت فراگیر است. پژوهش کاربردی و آمیخته 
است. ابتدا مهارت های موردنیاز شهرسازان از مبانی نظری استخراج گردید و با روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه های عمیق 
تدقیق گردید. ســپس در جهت سنجش میزان مدیریت کیفیت فراگیر در قالب پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر موسسه فدرال 
آمریكا )1990( مورد پرســش قرار گرفت تا میزان پاســخگویی ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر در راســتای کمک به این مهارت ها 
اســتخراج شد. حجم نمونه 76 نفر از اساتید هیئت علمی و حق التدریس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد است. 
برای تحلیل از آزمون T-Tes t تک نمونه ای استفاده  شده است. نتایج نشان می دهد که مهارت های عمومی، مدیریتی، برنامه ریزی، 

ارتباطی، نظری و طراحی برای شهرسازان جهت ورود به حرفه نیاز است و در انتها، راهكارهایی در این زمینه ارائه شده است.

 واژه های کلید              ی
 مدیریت کیفیت فراگیر، مهارت، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.

* دانشیار، گروه شهرسازي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، مشهد،ایران. )مسئول مكاتبات(
Email:Seyedolhosseini5930@mshdiau.ac.ir

**کارشناسی ارشد طراحی شهری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران.
Email:Elham_Sanagar@yahoo.com

دکتر سید مسلم سید الحسیني*، مهندس الهام ثناگر دربانی**
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 مقدمه
بررسی کیفیت آموزش مهارت ها در آموزش عالی اساسی ترین مسئله 
است که سبب تجزیه وتحلیل مسائل آموزشی شده و تصمیم گیری های 
اساسی و برنامه ریزی های راهبردی را در اختیار مراجع مربوطه آموزش 
عالی قــرار می دهد و این که اســاتید این حوزه بــا آگاهی از کیفیت 
عملكرد خود به اصالح شــیوه و روش های آموزشــی خود می پردازند 
)ذوالفقار،1375(. از طرفی دیگر مدیریت کیفیت فراگیر که پیش ازاین 
در مباحث صنعتی و مدیریتی مورداســتفاده قرار گرفت، در دهه های 
 Goldberg( اخیر قابلیت تســری در امور آموزشــی پیدا کرده است
Cole, 2002&(  تــا از این طریق، گام های بلندی به ســوی توســعۀ 

منابع انســانی در آموزش عالی برداشــته شود )حســینی و همكاران، 
1393(. ایــن امــر به خصوص با مباحــث بــازار کار و وجود خروجی 
باکیفیــت از فارغ التحصیالن و آمادگی آن ها جهــت ورود به بازار کار 
کاماًل گره خورده اســت. دانشــگاه آزاد اســالمی به عنوان موسسه ای 
غیردولتی، بیشترین بخش فارغ التحصیالن دانشگاهی کشور را به خود 
اختصاص داده است. در ســال های اخیر به جهت سیاست های دولت، 
مبنی بر گســترش مؤسســات آموزش عالی غیردولتی، میزان رقابت 
بین دانشــگاه های غیردولتی در جهت جذب دانشجو باال گرفته است. 
یكــی از پارامترهایی که می تواند به داوطلبان کنكور در جهت انتخاب 
دانشــگاه کمک نماید، میزان سطح مدیریت کیفیت فراگیر دانشگاه ها 
در راســتای پاســخگویی به مهارت های موردنیاز افراد جهت ورود به 
حرفه اســت. ازاین رو، هــدف از این پژوهش، شناســایی مهارت های 
موردنیاز دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی رشته شهرسازی جهت 
ورود به بازار کار حرفه ای و شناسایی نیازهای آنان در این حوزه است، 
که پیش ازاین در مورد آن غفلت صورت گرفته اســت و به صورت بومی 
مورد بررســی قرار نگرفته. پس از شناسایی این مهارت ها، هدف دیگر 
این پژوهش، ســنجش میزان مدیریت کیفیت فراگیر گروه شهرسازی 
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مشهد در راســتای پاسخگویی به آموزش 
این مهارت ها اســت؛ لذا در این مقاله، در ابتدا با شناخت مهارت های 
موردنیاز شهرســازان  که از دل مبانی نظری و مصاحبه با صاحب نظران 
حوزۀ آموزش شهرســازی پرداخته  شــده اســت و در بخش بعدی به 
سنجش پتانسیل های اســتقرار کیفیت فراگیر پرداخته  شده است. در 
زمینۀ موضــوع پژوهش، ضرورت انجام این تحقیق در جهت باال بردن 
کیفیت آموزشی در رشتۀ شهرسازی اجتناب ناپذیر است، مقالۀ حاضر با 
طرح این سؤال که چگونه می توان با استفاده از پتانسیل های مدیریت 
کیفیت فراگیر، سطح آموزش مهارت ها را در رشتۀ شهرسازی باال برده 
و چه کیفیاتی کمک کننده به این ارتقا هســتند، ســعی در شناسایی 
راهكارهای ارتقای ســطح کیفی آموزش مهارت های موردنیاز رشــته 

شهرسازی را دارد. ازاین رو سؤاالت پژوهش به شرح زیر است:
1. مهارت های مورد نیاز یک شهرساز جهت ورود به حرفه شهرسازی 

کدام اند؟
2. کدام  یک از عناصر هشــت گانه )حمایــت و رهبری مدیریت عالی، 
برنامه ریزی اســتراتژیک، تمرکز بر روی مشــتری )مشتری مداری(، 
شناســایی و آموزش، توانمندســازی )قدرتمند سازی ( کارکنان و کار 
تیمــی، اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت، بیمه کیفیت و پیامدهای 
بهبود کیفیت و بهره وری( می توانند به آموزش مهارت های شهرسازی 

کمک نماید؟
3. اصول هشــت گانه مدیریــت کیفیت فراگیر در گروه شهرســازی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد چگونه است؟

 مروری بر پیشینه پژوهش
 پژوهش های مختلف جداگانه ای در حوزۀ آموزش مهارت ها و مدیریت 
کیفیت فراگیر در ســطح دانشگاه ها صورت پذیرفته است. زنجیرچی و 
حاجــی مرادی )1391( در مقالۀ خود تحــت عنوان »ممیزی کیفیت 
آموزش مؤسسات آموزش عالی در قالب مدل مدیریت فراگیر با رویكرد 
فازی« با اســتفاده از پرســش نامه و تحلیل عاملی بــه ارائۀ چارچوبی 
بــرای ارزیابی کیفیت مؤسســات آموزش عالــی پرداخته اند و عنوان 
کرده اند که کیفیت آموزش در دانشگاه یزد از وضعیت خوبی برخوردار 
اســت. ذوالفقاری زعفرانی و کالنتری )1387( در مقاله ای تحت عنوان 
»بررسی موانع استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد رودهن« با بهره گرفتن از پرسش نامه و نمونه گیری تصادفی سعی 
در شناخت موانع استقرار نظام مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد رودهن داشته اســت. صفاکیش و همكاران )1391( در 
مقاله ای با عنوان »امكان ســنجی اســتقرار مدیریت کیفیت فراگیر در 
دانشــگاه آزاد اســالمی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آن« با استفاده 
از پرســش نامۀ موسسه فدرال مدیریت کیفیت جامع آمریكا با انتخاب 
تصادفی از کارشناســان و اعضای هیئت علمی دانشگاه به امكان سنجی 
اســتقرار مدیریت کیفیت جامع دانشــگاه آزاد واحد بروجرد پرداخته 
است و به این نتیجه رسیده است که امكان استقرار مدیریت فراگیر در 
این دانشگاه وجود دارد. سماوی و رضایی مقدم )1387( در پژوهشی با 
عنوان »بهبود مستمر فرایند آموزش در نظام آموزش عالی کشاورزی: 
کاربرد مدیریت فراگیر« و با اســتفاده از پرسشنامه و روش نمونه گیری 
تصادفی، طبقه ای برای انتخاب دانشــجویان اســتفاده کرده است. در 
ابتدا ســعی در مقایسه ای بین دو دانشگاه کشــاورزی رامین و شهید 
چمران اهواز داشــته و سپس با استفاده از یافته های پژوهش، سعی در 
بهبود مســتمر در فرایند آموزش دو دانشگاه کشاورزی داشته و به این 

دکتر سید مسلم سید الحسیني، مهندس الهام ثناگر دربانی
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بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر

نتیجه رســیده است که فرایند آموزش در این دو، مطلوب نیست و لذا 
راهكارهایی را در جهت بهبــود عملكرد مدیریت جهت افزایش بهبود 
فرایند آموزش در دانشگاه ها ارائه کرده است )فرنیا و محمپورارمنیان، 
1389(. در مقالــه ای تحت عنوان »بررســی وضعیت مدیریت کیفیت 
فراگیر در دانشــگاه علوم پزشــكی تبریز و ارائۀ راهكارهای مناســب 
بهبود« با اســتفاده از پرســش نامه به وضعیت مدیریت کیفیت فراگیر 
و ارائــۀ راهكارهای مناســب بهبود در دانشــگاه علوم پزشــكی تبریز 
پرداخته است و یافته اســت که بین مدیران آموزشی رابطۀ معناداری 
به لحاظ جنســیت، مدرك تحصیلی، رشتۀ تحصیلی، سابقۀ خدمت و 
مدیریت وجود ندارد و محل اشــتغال مدیران دارای ارتباط معناداری 
اســت. مطالعات حوزۀ مدیریت کیفیت فراگیر نشان می دهد که روشی 
برای ادارۀ یک ســازمان است که اساس آن بر کیفیت و مشارکت همۀ 
اعضای ســازمان استوار اســت و هدف آن نیل به موفقیت درازمدت از 
طریق جلب رضایت و تٌامین منافع همۀ افراد ذی نفع اســت. این کلید 
واژه اولیــن بار به عنوان یک رویكرد مدیریت بازار در جنگ جهانی دوم 
عنوان شــد و در آغاز دهۀ 1980 و توســط ادوارد دمینگ بر اســاس 
مشــارکت تمامی کارکنان و مدیران و مشــتریان یک سازمان مطرح 
می شود. اصول هشتگانه ی حمایت و رهبری مدیریت عالی، برنامه ریزی 
اســتراتژیک، تمرکز بر روی مشــتری )مشــتری مداری(، شناسایی 
و آمــوزش، توانمندســازی )قدرتمندســازی( کارکنــان و کار تیمی، 
اندازه گیری و تجزیه وتحلیــل کیفیت، بیمۀ کیفیت و پیامدهای بهبود 
کیفیت و بهره وری برای دستیابی به یک سازمان موفق را ارائه می دهد. 
مطالعات پیشینه نشان می دهد که توجه به مدیریت کیفیت فراگیر در 
سال های اخیر در حوزۀ پژوهش های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته 
اســت. از آن جایی که آموزش موفق، مرهون وجود سیستم مدیریتی 
مناســب و اصول مند است؛ لذا بایستی این سیســتم بتواند خود را به 
اصول هشــتگانۀ مدیریت کیفیت فراگیر نزدیک نماید. به عبارت دیگر، 
هرچقدر یک سازمان بتواند اصول هشتگانه را در بدنه ی سازمانی خود 
اجرایی نماید، میزان موفقیت آن نیز بیشــتر خواهد بود. دانشــگاه نیز 
به عنوان یک سازمان آموزشــی می تواند با لحاظ نمودن این اصول در 
بدنه ی ســازمانی خود، به موفقیت هر چه بیشــتر دست یابد. تحقیق 
حاضر از دو جنبه کاربردی وارد این حیطه شــده است. ابتدا، با مروری 
بر پژوهش های گذشته می توان دریافت مطالعات حوزۀ آموزش مهارت 
شهرســازی و شــناخت این مهارت ها به صورت جامع و بومی در ایران 
موردتوجه قرار نگرفته اســت؛ از ســویی دیگر نیز اســتفاده از اصول 
هشــتگانۀ مدیریت کیفیت فراگیر در راستای ارتقای این آموزش ها و 
کمک به بهبود وضعیت آموزش در دانشگاه و باألخص رشتۀ شهرسازی 

مورد غفلت واقع  شده است. 

 مبانی نظری پژوهش
در این پژوهش، بخش مبانی نظری شــامل دو بخش است. در بخش 
اول، مدیریت کیفیت فراگیر و کاربرد آن در آموزش عالی و دانشــگاه 
مطرح می شود. در بخش دوم، مهارت های الزم یک شهرساز با استفاده 
از مبانی نظری و مصاحبه های عمیق از اســاتید باسابقه استخراج  شده 
اســت و نهایتاً یک چارچوب کلــی از معیارهای کیفیــت فراگیر که 
ارتقادهنده ی مهارت های موردنیاز یک شهرساز است با استفاده از مدل 

مفهومی مدیریت کیفیت فراگیر مهارت محور ارائه می شود.

مدیریت کیفیت فراگیر 
واژۀ مدیریت کیفیت فراگیر1 از سه واژۀ مدیریت2، کیفیت3 و فراگیر4  
تشكیل شده اســت. برای مدیریت تعاریف گوناگونی ارائه  شده است: از 
آن جمله که مدیریــت نیل به هدف با صرف حداقل هزینه و یا علم و 
هنر متشكل کردن، هماهنگی، رهبری، کنترل و اداره امور فعالیت های 
دســته جمعی به منظور کسب هدف با حداکثر کارایی تعریف شده است 

)سید جوادین، 1382(.
ازاین رو مدیریت کیفیت فراگیر، ســاختار نظام یافته ای اســت که بر 
بهبود مستمر کلیه فعالیت های دروني یک سازمان تأکید می کند. هدف 
نهایي مدیریت کیفیــت فراگیر بهبود کیفیت محصوالت و خدمات، از 
طریق بهبود منابع انســاني، فرآیندها و تجهیــزات موجود و به موازات 
آن کاهش هزینه هــای حوزۀ عملیاتي اســت. مدیریت کیفیت جامع 
بسط مفهوم فلسفه ای اســت که خدمات و تولیدات، همواره باکیفیتی 
بهتر در دســترس مشتریان دروني و بیروني سازمان گذاشته شود و بر 
آن اســت که با در نظر گرفتن بازخورد از همین مشتریان، مشخصات 
کیفــي هر تولید یــا خدمتي را تعیین کند )فرنیــا و یامچی، 1389(. 
درواقع، مدیریت کیفیت فراگیر نظامی بااهمیت اســت که ســازمان ها 
برای رســیدن به ســطح باالیی از کیفیت از آن بهره می برند )شاهین 
و همــكاران، 1391(. مدیریت کیفیت فراگیــر اولین بار به عنوان یک 
رویكــرد مدیریت بازار در جنگ جهانی دوم عنوان شــد. در آغاز دهه 
1980 و توســط ادوارد دمینگ که یک دانشــمند آمریكایي است و بر 
اساس مشــارکت تمامی کارکنان و مدیران و مشــتریان یک سازمان 
مطرح می شود )مكیزاده و میرغفوری، 1389( این رویكرد ابتدا توسط 
ســرمایه داران آمریكایی با نگاه فلسفه ای و اصول مدیریت فراگیر سعی 
در رشد اقتصادی داشتند و اخیراً نیز این کیفیت در تشكیالت آموزشی 

.)Goldberg & Cole, 2002(  قابل استفاده است
مدیریت کیفیت فراگیر شش مفهوم اصلی را داراست که عبارت اند از:

1- مدیریتی متعهد و شــریک در کار برای فراهم آوردن حمایت های 
بلندمدت و از باال به پایین در سازمان )رهبری(؛
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2- تمرکز پایدار بر مشتریان داخلی و خارجی )مشتریان(؛
3- استفادۀ مؤثر و فراگیر از نیروی کار )توانمندسازی(؛

4- بهبود مستمر در کار و فرایندهای تولید )بهبود مستمر(؛
5- رفتار با تأمین کنندگان همانند رفتار با شرکا؛

6- اســتقرار سیستم ســنجش عملكرد فعالیت ها )مدیریت کیفیت(
)مدقالچی و فرهمندیان، 1390(.

تعریف کیفیت و اندازه گیری آن در آموزش عالی موضوعی پیچیده ای 
اســت؛ که فرایند منشــور مدیریت کیفیت فراگیر می تواند به این امر 
کمک نماید. همان طور که در شكل 1 مشخص شده است؛ این فرایندها 
شــامل: اســتقرار چرخه کیفیت دمینگ )برنامه ریزی، اجرا، بررســی، 
اقدام(، رویكرد ایشیكاوا )نمودار علت و معلول(، استانداردسازی داخلی، 
کنترل آماری فرایند، آموزش مداوم اســاتید و بهینه سازی هزینه است 

)عزیزی و یادبروقی، 1382(
مدیریت کیفیت فراگیر با اســتفاده از روش های بهبود تالش می کند 
تا از فرصت های موجود و منابعی که در دســترس اســت کیفیت را با 

.)Trobica & S troh, 1999( محوریت رضایت مشتری افزایش دهد
منظور از مشتری تنها خریداران یک محصول نیستند، بلكه دانشجویان 
بخش های مختلف یک دانشــگاه را نیــز می تواند در بربگیرد. مدیریت 
کیفیت فراگیر بر مبنای تشــویق تمامی کارمندان در راستای تحقیق 
 Abrunhosa& Moura,( مستمر برای پیشرفت به وجود آمده است
2008(، در روش های مرسوم، مدیریت به عنوان یک کاال رفتار می شد 

و جدایی مدیران از کارکنان سبب ایجاد یک فاصله اجتماعی می شده 
اســت. در روش های رایج مدیریت آموزشی سعی بر تشویق افراد برای 

.)Tribus, 1993( ورود به حیطۀ مدیریتی است

مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ها
 یكــی از اصول مهم که در آیندۀ یک کشــور تأثیرگذار اســت؛ بحث 
کیفیت در آموزش دانشگاه هاســت )Girtz, 2009(. ارزشیابی آموزش 
نوعی ارزشیابی است که باعث تعیین میزان موفقیت اساتید دررسیدن 
به اهداف آموزشــی خود است )کاشــانی نیا و همكاران، 1392(. برای 
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عناصر مختلفی توسط پژوهشگران 
ارائه  شده اســت: از آن جمله 14 عنصر که )Deming, 1991( برای 
مدیریت کیفیت فراگیر مورداســتفاده قرار داده اند عبارت اند از: تولید 
عملكرد قابل اعتماد برای خدمات، پیاده سازی ایده های نوآورانه، تجربۀ 
یادگیــری، توقف رتبه بندی، توســعۀ مداوم سیســتم و ارائۀ خدمات، 
آموزش، ارتقاء نظارت به جای بازرســی، غلبــه بر ترس، افزایش تالش 
تیمی، حذف شــعار و مطالبات، حذف عدد برای کارکنان و اســاتید، 
حذف موانع برای رضایت از کار، تشویق برای ارتقا آموزش و دستیابی به 
تغییر. در این زمینه هو5 )1999( نشان می دهد که کیفیت برنامه ریزی، 
ارتقای کیفیت، کنترل کیفیت در دستیابی به کیفیت مدیریت فراگیر 
تأثیرگذار اســت و اعالم می کند برای برنامه ریزی کیفیت بایستی یک 
مدیر نیازهای افراد خود را شناسایی نماید. لذا این نیاز بایستی قابل فهم 

دکتر سید مسلم سید الحسیني، مهندس الهام ثناگر دربانی

68

شكل 1. چرخه دومینگ )مأخذ: گودرزوند چگینی،1387(
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بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر

 Ho,( بوده تا بتوان محصول پاســخگو به آن را به مشتریان ارائه نمود
1999(.  کراس بــای6 1992، بر انگیزه و برنامه ریزی تأکید می کند و 

14 عنصــر را به عنوان مدیریت کیفیت معرفی می کند: تعهد مدیریتی، 
بهبود کیفیــت تیمی، اندازه گیری کیفیت، قیمــت کیفیت، آگاهی از 
کیفیت، اقدامات اصالحی، کاســتی های برنامه ریزی، آموزش راهنماها، 
برنامه ریزی اهداف، حذف اشتباهات، قدردانی، شورای کیفیت و تكرار 
مراحل قبلی معرفی می کند که نشــان از تأثیر اصول مدیریت کیفیت 

.)Crosby,1992( فراگیر بر آموزش دارد

کیفیت آموزش شهرسازی
یكی از دغدغه های مهم نظام های آموزشی معاصر، پرداختن به مقولۀ 
کیفیت است تا افرادی توانمند برای ورود به حرفه و بازار کار را تربیت 
کند. اما ارتقای کیفیت بایســتی در مســیر صحیح خود و با شناسایی 
مهارت های موردنیاز در آموزش تحقق یابد. در این بخش به بررســی 
مهارت های موردنیاز رشــته شهرســازی در راستای تربیت نیروی های 

متخصص این رشته پرداخته می شود.

 تعریف واژه کیفیت
 واژه کیفیت7 مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تعاریف مختلفی 
از آن بر اســاس شــرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارائه  
شــده اســت. ازجمله تعاریــف آن در آموزش عالی مربوط به شــبكه 
بین المللی نهادهای تضمین کننده کیفیت در آموزش عالی اســت که 
کیفیت را به عنوان تطابق وضعیت آموزش عالی با استانداردهای از قبل 
تعیین شده با رسالت، هدف و انتظارات آموزشی تعریف می کند )بریمانی 
و همكاران،1390، 53( که بر ضرورت تولید خدمات به شــكلی پایدار 
و مبتنی بر نیازهای دانشجویان تأکید دارد )منوریان، 1380(. آموزش 
شهرسازی به لحاظ تفاوت ماهوی با دیگر رشته های علوم پایه،  یكی از 
بحث برانگیزترین موضوعات آموزشی است. در دیگر علوم، تكیه انسان 
بر هوش، منطق و اســتدالل اســت؛ درصورتی که در رشته شهرسازی 
انســان پا را فراتر گذاشته و با استفاده از استعداد و قدرت پویایی مغز 
خویش به تفكر و ایده های نوآورانه دســت می زند )محمودی،1377(. 
این رشته از ســال 1378 در دانشگاه های ایران وارد شده است، اما به 
لحاظ وســعت و ابعاد تحوالت مسائل شــهری و منطقه ای گستردگی 
حضور فارغ التحصیالن دوره کارشناســی، از دهه هشــتاد شروع  شده 
و تا به امروز ادامه یافته اســت. رشته مهندسی شهرسازی 119 واحد 
درســی به تفكیک 41 واحد )40 درصد( عملی و 78 واحد )حدود 60 
درصد( نظری اســت )22 واحد دروس عمومی و درمجموع 140 واحد 
درسی اســت(؛ بنابراین می توان گفت ستون فقرات و محور اصلی این 

رشته بر هر دو بخش عملی و نظری شامل کارگاه ها و طرح های شهری 
و بخش تئوری اســت که شهرســاز با گذراندن این دروس شخصیت 
حرفه ای اش شكل گرفته و آمادۀ ورود به بازار کار می شود؛ اما موضوعی 
که سبب می شود تا افراد موفق تر جذب بازار کار شوند ریشه در آموزش 
آن ها در دانشــگاه دارد. اما مهارت های موردنیاز رشــته شهرسازی که 
بتواند دانشــجویان را برای ورود به حرفه آماده تر نماید، سؤال مشكلی 
اســت که در ادامه سعی می شود به آن پرداخته شود. در دانشكده های 
شهرسازی، اســاتید معموالً روش های گوناگونی را برای آموزش دارند 
که هرگونه تجویز کلی و بدون قید و شــرط روش های خاص نمی تواند 
به طور عام صحیح و منطقی باشــد؛ اما رعایت اصول مدیریت کیفیت 
فراگیر به صورت عام برای آموزش شهرسازی مؤثر است. اما این که چه 
مهارت هایی می تواند به شهرســازان کمک کند توســط نظریه پردازان 

مختلف به آن پرداخته اند.

مهارت های موردنیاز شهرسازان
مهارت هــای موردنیاز شهرســازان در دهه های مختلــف موردتوجه 
قرارگرفته اســت. به فراخور رشــد شهرها و زیرســاخت های شهری، 
برنامه ریــزان به ارائه طرح های ســه بعدی از شــهر روی آورده اند که 
اطالعــات و آنالیــز دقیق را از شــهر به آن ها ارائــه می کند. از طرفی 
دیگر برنامه ریزان شــهری با تخصص های گوناگون در ارتباط هستند و 
برنامه ریز شــهر مسئول شناسایی پروژه های شهری در شهرها هستند. 
برنامه ریــزان هنرمنــدان مهارت یافته نیســتند، اما توانایی کشــیدن 
عكس برداری و نقشــه برداری و استفاده از نرم افزارهای کاربردی جزئی 
از مهارت های آنان اســت. آن ها با مدل های کمی و ریاضی و آمارهای 
مختلف شــهری ســعی در برنامه ریزی اعداد و ارقام در شهر را دارند 
)Yomtov, 2015(. از طرفــی دیگر برنامه ریزان نیاز به کار با قشــر 

وســیعی از مــردم در اجتماع را دارند. توانایــی درك تنوع فرهنگی و 
تاریخی اجتماعات، درك روابط علل و معلول و کار با نقشه ها و طراحی 

.)Bayer et al., 2010( نیز به این مهارت کمک شایانی می کند
در دهه 70 میالدی، در مقاله ی »برنامه ریزان در حال گذار« بر اساس 
پژوهشــی از فارغ التحصیالن MIT در ســال های بین 1960- 1971 
انجام شــده است؛ به این نتیجه رســیده اند که مهارت ها را می توان به 
5 شــاخه مهارت های عمومی )نوشــتاری، تعامل با سیاســتمداران و 
مهارت های مذاکره، ســنتز کــردن اطالعات گســترده، توانایی کار با 
مشتریان )دانشجویان(، توانایی فرمول کردن مشكالت و ایجاد بهترین 
جواب برای مشــكالت(، مهارت های آموزشــی، مهارت های فیزیكی 
شناســایی نیازهای دانشــجویان و ایجاد ارتباط طراحی با آن نیازها، 
طراحی فضایی )چون رسم، استفاده از نقشه ها و عناصر زیبایی شناسی، 
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برنامه ریزی ســایت(، مهارت های اطالعاتی )آشنایی با منابع مختلف 
آماری و کســب اطالعات(، مهارت های کمــی )تكنیک های اقتصادی 
چون هزینه منفعت آنالیز ورود و خروج داده ها، عملیات تجزیه وتحلیل 
احتمالــی و برنامه ریــزی خطی( تقســیم بندی کرده انــد. همچنین 
مهارت هــای مختلف مدیریتــی، تكنیک های ســنجش، مهارت های 
کامپیوتری و مهارت های ضبط اطالعات همچون عكس برداری، ساخت 
فیلم ازجملــه دیگر مهارت های موردنیاز شهرســازان معرفی کرده اند 
)Schon et al., 2007(. ســپس ســلتزر و اوزاوا8 )2002( در یــک 

نظرســنجی از 310 برنامه ریز در کالیفرنیا، نیوجرســی و مینه سوتا و 
مریلند انجام داده اند، مهارت های موردنیاز برای کاریابی یک برنامه ریز 
را ارتبــاط با مردم و همــكاران، توانایی پایــان کار در زمان و بودجه 
مشخص شــده و درك نیازهای عمومی عنوان  شده است. این پژوهش 
با ارائه پرســش های باز مهارت هایی نوشتاری و توانایی ارائه شفاهی را 
نیز به مهارت های موردنیاز اضافه کرده اند. شــون9و همكاران )2007( 
در نظرسنجی از میان 681 فارغ التحصیل برنامه ریزی و اعضای سازمان 
برنامه ریزی مهارت های موردنیاز را توانایی تهیه گزارش، ســازمان دهی 
جلســات، ارائه شــفاهی، تعامل با دانشــجو، جمع آوری داده ها، اداره 
برنامه، تجزیه وتحلیــل داده، ارائه گزینه های مختلف و توانایی خواندن 
و تهیه نقشــه معرفــی می کنــد. کیتچــن10)2006( در کتاب خود 
تحــت عنوان مهارت های تمرین برنامه ریزی، بــا تمرکز بر هفت گروه 
اصلی مهارت های فنی، سیســتم برنامه ریــزی و مهارت های فرآیندی، 
مهارت های مكان سازی، دانشجو مداری، مهارت های شخصی، سازمانی، 
مدیریتی و زمینه های مهارت های سیستمی و مهارت های یكپارچه به 
ارائه مهارت های موردنیاز یک برنامه ریز می پردازد. انجمن مهندســان 
شهرسازی آمریكا APA مهارت های را آگاهی از ساختار فضایی شهر و 
یا طراحی فیزیكی، توانایی آنالیز اطالعات دموگرافیكی روند جمعیت، 
اشــتغال و ســالمت، دانش طرح ریزی و ارزیابی پــروژه، تكنیک های 
گسترده تصمیم گیری مشارکتی، درك فرایند برنامه های دولت محلی 
و منطقه ای، درك تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی بر تصمیم گیری، 
قابلیت کار با مســائل برنامه ریزی عمومی و بیان و ارائه شفاهی، درك 
درســتی از قوانین و مقررات کاربری زمیــن، درك تعامل بین اقتصاد، 
حمل ونقل، بهداشت و خدمات انسان و مقررات کاربری زمین، توانایی 
حل مشــكالت با اســتفاده از ایجاد تعادل بین فــن، خالقیت، قابلیت 
ایجاد گزینه های مختلف از محیط فیزیكی اجتماعی و زیســت محیطی 
 GIS که در آن زندگی می کنیم، تسلط بر سیستم اطالعات جغرافیایی
و نرم افزارهای اداری جهت ارائه11 . بحرینی و فالح منشــادی )1393(، 
این مهارت ها را به هفت دســته شامل مهارت های ارتباطی، کار تیمی، 
کار با عموم، مهارت نوشــتن، مهارت های ارائــه، مهارت های تكنیكی 

نرم افزاری و مدیریت تقســیم بندی نموده اند. جمع بندی نظریات افراد 
در حوزه مهارت های موردنیاز شهرسازان در جدول 1 آورده شده است 
و ســعی گردیده اســت تا نظریات افراد در خوشــه بندی های مختلف 
مهارتی موردبررسی قرار گیرد. هدف از تدوین این جدول در دو بخش 
اســت. در بخش اول جمع بندی از مبانی نظری و دسته بندی نظریات 
افراد مختلف در حوزه آموزش شهرســازی و هــدف دوم درواقع تائید 
نمودن و در صورت نیاز تكمیل نمودن آن اســت که با سنجش آن به 
شناســایی مهم ترین مهارت های آموزش حوزه شهرسازی و ارتقای آن 

پرداخته می شود. 

 روش شناسی پژوهش
پژوهــش حاضر یک تحقیــق کاربردی و در اجرای ایــن پژوهش از 
روش آمیخته بهره گرفته شــد. از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع 
تحقیقات پیمایشی به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی 
و اولویت دهــی به عناصــر مؤثر برافزایش کیفیت آمــوزش در حیطه 
رشته شهرسازی اســت که با اســتفاده از معیارهای مدیریت کیفیت 
فراگیر سعی شده اســت تا کیفیت آموزشی مهارت های موردنیاز یک 
دانشجو فارغ التحصیل کارشناسی شهرسازی با استفاده از این معیارها 
موردسنجش قرارگرفته شود تا بتوان با ارائه راهكارهای بهینه در آموزش 
عالی ایران به خصوص در رشــته شهرســازی گامــی در جهت ارتقای 
آموزشی این رشته برداشته شود. ازآنجایی که مهارت های موردنیاز حرفه 
شهرســازی پیش ازاین دارای بررســی جامعی ازلحاظ اهمیت و میزان 
پاســخگویی مدیریت کیفیت فراگیر نبوده است، لذا روش تحقیق در 
این پژوهش مبتنی بر سه بخش تقسیم بندی شده است. در بخش اول، 
برای تدوین چارچوب نظری ابتدا از روش اسنادی استفاده  شده است. 
به این ترتیب که با رجوع به مقاالت و کتاب ها به وسیله یادداشت برداری 
و فیش بــرداری، اطالعــات موردنیاز بــرای فهم ادبیــات موضوعی و 
همچنین مطالعات انجام گرفته در حوزه ســؤال پژوهش گرداوری شده 
است و سپس با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی نسبت به تهیه 
و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش اقدام شــده است. به منظور تدقیق 
مدل مفهومی پژوهش در ارتباط با مهارت های موردنیاز یک شهرساز و 
چگونگی پاسخ معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر، مصاحبه های عمیق 
با اســاتید هیئت علمی و حق التدریس گروه شهرســازی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مشهد با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی صورت 
پذیرفت تــا چارچوب نظری پژوهش، تدقیق شــود. در تكنیک گلوله 
برفی ابتدا از اســاتید باسابقه گروه شهرســازی مصاحبه به  عمل  آمده 
اســت، پس ازآن مصاحبه ها کدگذاری شــده و کلیدواژه های مشترك 
از آن اســتخراج  شده اســت. بعد از مرحله تدقیق چارچوب نظری، از 
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بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر

آن ها خواسته می شــود با توجه به موضوع پژوهش، همكاران مطلع و 
صاحب نظر را در گروه شهرســازی معرفی نمایند که برآیند این تعداد 
به عدد 24 نفر رســید. در ادامه مصاحبه های انجام شده با سؤال هایی 
چون مهارت های موردنیاز شهرســازان دروس مختلف در راستای ورود 
به حرفه آغاز گردید، ســپس پاسخ های ضبط شده مورد کدگذاری قرار 
گرفتند و کلیدواژه های مشــترك استخراج گردید. حال برای سنجش 
میــزان مدیریت کیفیت فراگیر در بخش دوم، پس از تدقیق چارچوب 
مهارت های موردنیاز شهرســازان، میزان پاسخگویی هرکدام از اصول 
هشــت گانه مدیریت کیفیت فراگیر به این مهارت ها، با همان تكنیک 
گلوله برفی و مصاحبه تدقیق می شود. به این صورت که در هر مصاحبه 
پس از بازگو نمودن توضیحات هر یک از اصول هشــت گانه و مأموریت 
هر یک از این اصول خواســته شد تا ارتباط بین این اصول و مهارت ها 
را بازگو نمایند. در بخش ســوم، به منظور ســنجش میزان پاسخگویی 
مدیریت کیفیت فراگیر در راســتای پاسخ به مهارت های شهرسازی در 
وضع موجود دانشكده شهرسازی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، 
پرسش نامه موسسه فدرال آمریكا )1990( با دارا بودن 8 معیار مدیریت 
کیفیــت فراگیر و درمجموع 48 گویه از تمامی اســاتید هیئت علمی و 

حق التدریس با جامعه آماری12 76  نفر تهیه گردید. شــایان ذکر است 
پایایی این پرسش نامه پیش ازاین توسط موسسه فدرال انجام شده است. 
گویه های پرسشــنامه در دو بخش تحلیل توصیفی و استنباطی مورد 
تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند و در قسمت آمار استنباطی، از آزمون تی 
تســت برای برآورد وضعیت گویه های مدیریت کیفیت فراگیر و تحلیل 

نرم افزار SPSS استفاده  شده است.

 تجزیه وتحلیل داده ها
تجزیه وتحلیل پیش رو در سه بخش ارائه می شود و درواقع هر مرحله، 
پیش نیــاز مراحل بعدی خود اســت. در بخــش اول، چارچوب نظری 
مهارت های موردنیاز رشــته شهرســازی )جدول 1( موردسنجش قرار 
می گیرد. ازاین رو با استفاده از تكنیک گلوله برفی، از اساتید صاحب نظر 
و قدیمی در حوزه آموزش شهرســازی خواســته شد تا نظرات خود را 
درزمینه ی چارچوب نظری مستخرج شده ارائه نمایند و در بخش هایی 
نیز نظرات خود را مبنی بر تكمیل تر شــدن این چارچوب ذکر کنند. 
ســپس از هر نفر خواسته شــد تا نمونه متخصص هدف پژوهش را که 
فردی باسابقه و متخصص در حوزه آموزش شهرسازی است را معرفی

منابعترکیب مهارت هاخوشه بندی مهارت ها

مدیریتی

)Schon et ;2006 ,Seltzer & Ozawa, 2002; Kitchen توانایی اداره پروژه در مدت و بودجه مشخص
 )2007 ,.al

 (Seltzer & Ozawa, 2002(درك نیازهای عمومی

)Yomtov, 2015; Dalton, 2001(سازمان دهی و تصمیم گیری

برنامه ریزی
آنالیز مشكالت و ارائه گزینه های پاسخ

 Schon et al., 2007; Dalton, 2001; Kitchen,(
)2006;Bayer et al., 2010

)Yomtov, 2015(مهارت های تجزیه وتحلیل

تعامل با مردم و همكارانارتباطی
 Seltzer & Ozawa, 2002 ; Dalton, 2001; Bayer et(

)al., 2010

)Schon et al., 2007(طراحی فضاییطراحی

مهارت های عمومی

مهارت های کامپیوتری و نرم افزاری
 Schon et al., 2007; Seltzer & Ozawa, 2002 ;(

)Kitchen, 2006; Yomtov, 2015; Bayer et al., 2010

 )Bayer et al., 2010(طراحی فیزیكی

)Seltzer & Ozawa, 2002; Dalton, 2001(نوشتاری

)Yomtov, 2015 ; Schon et al., 2007; Dalton, 2001(ضبط اطالعات

ارائه شفاهی
)Dalton, 2001; Seltzer & Ozawa, 2002) 

جدول 1. چهارچوب نظری مهارت های موردنیاز شهرسازان
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 نمایند. با این روش نظــرات افراد درزمینه ی چارچوب اخذ گردید و 
این چارچوب تدقیق گردید )جدول2(.

در بخش دوم تحلیل ها، پس از ارائــه توضیحات در مورد مأموریت و 
اهداف هر یک از اصول هشــتگانه مدیریت کیفیت فراگیر، از اســاتید 
باســابقه حوزه آموزش شهرسازی خواسته شــد تا میزان پاسخگویی 
هر یک از گویه های هشــت گانه مدیریت کیفیت فراگیر به مهارت های 
موردنیاز شهرســازان را مشــخص نماینــد. به عبارتی دیگــر از آن ها 
درخواســت گردید تا عناصر هشتگانه مدیریت کیفیت فراگیر موردنیاز 
برای هر یک از مهارت های آموزش حوزه شهرسازی را انتخاب نمایند. 
در بخش ســوم، به منظور بررســی میزان اســتقرار عناصر هشت گانه 
در گروه شهرســازی دانشگاه آزاد اســالمی در راستای پاسخگویی به 
مهارت های رشــته شهرسازی، پرسشــنامه ای تهیه گردید و از تمامی 
اســاتید هیئت علمی و حق التدریس گروه شهرســازی دانشــگاه آزاد 
اســالمی به عنوان جامعه آماری هدف، خواســته شد تا میزان کیفیت 
فراگیر را موردســنجش قرار دهند. هدف از این بخش، شناسایی نقاط 
ضعف در حیطه مدیریت کیفیت فراگیر و ارتقای آن در راستای افزایش 
کیفیت آموزش شهرســازی در این گروه است. تا از این ره آورد بتواند 
نیروهای متخصص و بامهارتی را برای ورود به جامعه حرفه  شهرسازی 

آماده نماید.

 یافته ها
برای پاسخگویی به سؤال اول: مهارت های موردنیاز یک شهرساز جهت 
ورود بــه حرفه کدام اند؟ جدول 2 نتایج مســتخرج از مصاحبه ها را بر 
اســاس فراوانی و اهمیت عبارات در مصاحبه از باال به پایین را نشــان 
می دهد. در این فرایند ابتدا مصاحبه هایی از باتجربه ترین اســاتید که 
ســابقه در آموزش شهرســازی و حرفه دارند، صورت گرفت که بعد از 
اتمام خواســته می شــد تا دیگر همكاران قدیمی و باتجربه را معرفی 
نماینــد. از برآیند مصاحبه های انجام شــده مشــخص گردید تمامی 
مهارت های آموزش شهرســازی که در بخش مبانی نظری اســتخراج 
 شــده اند مورد تائید اســت و عالوه بر این، یک ســری مهارت، نیز به 
آن اضافــه گردید. یافته های حاصل از مصاحبه نشــان می دهد که در 
بین اســاتید )هیئت علمی و حق التدریس( گروه شهرســازی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مشــهد، مهارت های عمومی دانشجویان شهرسازی 
جهت ورود به حرفه حائز اهمیت دانســته اند به این صورت که توانایی 
آن هــا برای اســتفاده از کامپیوتر و نرم افزارهایــی چون جی آی اس و 
فتوشــاپ بوده اســت. طراحی فیزیكی و توانایی در ســاخت ماکت و 
صفحات طراحی برای ارائه کار ازجمله مهارت های شهرســازی است. 
گزارش نویســی و توانایی نگارش و آشنایی با ادبیات نوشتاری ازجمله 

مهارت هایی عمومی اســت که بایستی موردتوجه و آموزش قرار گیرد. 
در کنار دیگر مهارت ها، ضبط اطالعات با استفاده از دستگاه های ضبط 
صدا و تصویر و همچنین توانایی ارائه شــفاهی و قدرت ســخنوری در 
ارائه کارها و پروژه انجام گرفته، در حرفه شهرسازی مهم است. ازجمله 
مهارت های دیگر موردنیاز و مهمی که در مصاحبه ها بدان اشاره گردید، 
مهارت هــای مدیریتی درزمینه ی توانایــی اداره پروژه در مدت زمان و 
بودجه مشــخص است؛ این که شهرســازان این مهارت را در تحویل و 
ارائه به موقع پروژه داشته باشند و به عبارتی دیگر، زمان شناسی، مهارت 
مهمی در حیطه مدیریتی اســت که بایســتی شهرسازان قبل از ورود 
بــه حرفه دروس مختلــف آن را بیاموزند. عالوه بر ایــن، ازآنجایی که 
شهرســاز یک تصمیم ســاز است و بایســتی توانایی برقراری ارتباط با 
مدیــران و تصمیم گیران از باال و مردم از پایین را درك نیازهای آن ها 
داشته باشــند تا بتوانند تصمیم سازی را در زمینه های مختلف شهری 
به سرانجام رســانند. ازجمله مهارت های دیگری که ازنظر کارشناسان 
مربوطه، در حیطه آموزش شهرســازی مورد غفلت واقع  شــده است، 
آشــنایی شهرسازان با کارآفرینی و فضای کسب وکار این رشته است و 
ازآنجایی که واحد کارآموزی برای این رشته تعریف  نشده است، بسیاری 
از دانشجویان از آینده شغلی خود تصویری روشن را ندارند که با لحاظ 
ایــن آموزش ها می توان به آن ها کمک نمایند. مهارت ارتباطی ازجمله 
مهارت هایی اســت که توانایی تعامل شهرســاز را دیگر همكاران را در 
حرفه را نشــان می دهد. ازآنجایی که شهرســازی رشته ای میان رشته 
اســت که در محیط حرفه ای با دیگر رشــته ها نیز در تعامل هســتند 
بایستی توانایی برقراری ارتباط را نه تنها با هم رشته ای های خود، بلكه با 
دیگر رشته ها نیز دارا باشند. از سویی دیگر ایجاد زبان مشترك با مردم 
به عنوان مهم تریــن عنصر در تصمیم گیری ها و همچنین توانایی درك 
نیازهــای آن ها نیز در این مجموعه قــرار می گیرد. مهارت دیگری که 
بیشترین اشاره به آن در مصاحبه ها انجام شده است، مهارت برنامه ریزی 
است. ازآنجایی که شهر شامل سیســتمی پیچیده از الیه های مختلف 
اســت، توانایی درك الیه های مختلف شــهری و استخراج مشكالت، 
تجزیه وتحلیــل آن و در انتها تصمیم ســازی و ارائه گزینه های مختلف 
حل مسئله و مشكالت در حیطه مهارت های شهرسازی قرار می گیرد. 
مهارت توانایی درك و آشــنایی و اشــراف به ادبیات حوزه شهرسازی، 
ازجمله مهارت هایی است که در مطالعات حوزه نظری و متون گذشته 
به آن پرداخته نشــده اســت اما در مصاحبه های انجام پذیرفته به آن 
اشــاره  شده اســت. این که دانشجویان شهرســازی توانایی درك انواع 
نظریات حوزه شهرســازی و از همه مهم تر به کارگیری این نظریات در 
حرفه را داشته باشند، می تواند تأثیر بسزایی در حرفه شهرسازی داشته 
باشد. طراحی فضایی دیگر مهارتی است که توانایی اسكیس برای نشان 
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بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر

دادن تجسم سه بعدی و دوبعدی شهرساز را نشان می دهد. ازآنجایی که 
شهرســاز در کنار برنامه ریزی دوبعدی که بر روی نقشه انجام می دهد 
به تواند آن را به صورت تجسم سه بعدی نشان دهد از دیگر مهارت های 

مورد اهمیت برای شهرسازان در حرفه است.
کدام یــک از عناصــر هشــت گانه می توانند به آمــوزش مهارت های 
شهرســازی کمک نماید؟ در راستای پاسخگویی به این سؤال، پس از 
توضیح هر یک از معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر و مشــخص شدن 
مأموریت های هر یک از عناصر هشــتگانه برای مصاحبه شــوندگان، از 
آن ها خواسته شد تا نشــان دهند مهارت های موردنیاز شهرسازان در 
دانشــگاه  با کدام یک از معیارهای مدیریت کیفیــت فراگیر می تواند 
ارتباط برقرار نماید؛ به عبارتی  دیگر، اگر بخواهیم مهارت های شهرسازی 
در دانشــكده را ارتقا بخشیم کدام بعد یا ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر 
ما به ازای مهارت ها، بایســتی موردتوجه قرار گیرد. نتایج مصاحبه های 
صورت گرفته در شــكل 2 نشان داده  شده است. یافته ها نشان می دهد 
کــه ارتقای مهارت های مدیریتی نیازمنــد توجه به معیارهای حمایت 
و رهبری مدیریت عالی و برنامه ریزی اســتراتژیک اســت. مهارت های 
عمومی به وسیله آموزش اساتید و توانمندسازی آن ها صورت می گیرد 

در کنــار آن نیز بهبود بهره وری و کیفیت، بیمه کیفیت، تجزیه وتحلیل 
کیفیت، دانشــجو مداری، برنامه ریزی استراتژیک و حمایت و رهبری 
مدیریــت کیفیــت فراگیــر می تواند در ارتبــاط قرار گیــرد. مهارت 
برنامه ریزی و نظری نیز با تمامی معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر در 
ارتباط است. مهارت برنامه ریزی به جز معیار برنامه ریزی استراتژیک با 
دیگر معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر در ارتباط است. مهارت طراحی 
نیــز جز معیار تجزیه وتحلیل کیفیت با دیگــر معیارها می تواند تأمین 
شــود. میزان ضخامت هر یک از پیكان ها در شــكل 2 میزان اهمیت 
ارتباطی نتایج مصاحبه را نشــان می دهــد. به عبارتی دیگر این نمودار 
نشــان می دهد که اگر بخواهیم مهارت های موردنیاز شهرسازان مهیا 
گردد، بایســتی تقویت و توجه به کدام یک از ابعــاد مدیریت کیفیت 

فراگیر لحاظ شود.
یافته های منتج از پرســش نامه ها در این بخش به دو بخش توصیفی 
و اســتنباطی تقسیم بندی شده اســت. لذا به منظور توصیف ویژگی ها 
نمونه هــا، داده هــای جمع آوری شــده طبقه بندی و خالصه شــدند و 
ســپس با استفاده از آزمون اســتنباطی )آزمون t تک نمونه ای( مورد 

تجزیه وتحلیل واقع شده اند.

ترکیب مهارت هاخوشه بندی مهارت ها

مهارت های عمومی

مهارت های رایانه ای و نرم افزاری

طراحی فیزیكی

نوشتاری

ضبط اطالعات

ارائه شفاهی

مدیریتی

توانایی اداره پروژه در مدت و بودجه مشخص

درك نیازهای عمومی

سازمان دهی و تصمیم گیری

کارآفرینی و آشنایی با فضای کسب وکار13

آشنایی و اشراف به ادبیات حوزه شهرسازی14نظری

برنامه ریزی
آنالیز مشكالت و ارائه گزینه های پاسخ

مهارت های تجزیه وتحلیل

تعامل با مردم و همكارانارتباطی

طراحی فضاییطراحی

جدول 2. تدقیق چهارچوب نظری مهارت های موردنیاز شهرسازان
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 تجزیه وتحلیل داده های منتج از پرسش نامه
در راستای پاسخگویی به سؤال سوم تحقیق: اصول هشت گانه مدیریت 
کیفیت فراگیر در گروه شهرســازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 
چگونه اســت؟ در این مرحله با اســتفاده از پرسش نامه میزان استقرار 
مدیریت کیفیت فراگیر در راســتای پاسخگویی به مهارت ها، در گروه 
شهرسازی دانشگاه آزاد اســالمی واحد مشهد موردسنجش قرارگرفته 
اســت که جامعه آماری و حجم نمونه آن 76 نفر اســاتید هیئت علمی 
و حق التدریس گروه شهرسازی می باشــند. روایی پرسشنامه به تائید 
پنج نفر از متخصصین این حوزه رســیده و میزان پایایی آن نیز توسط 
آزمون آلفای کرون باخ با اســتفاده از نرم افــزار اس پی اس اس مورد 
آزمــون قرار گرفت که میزان 0/775 به دســت آمد. عالوه بر این نیز، 
پایایی این پرسشنامه توسط موسسه فدرال آمریكا تائید شده است که 
نشان دهنده قابلیت اطمینان پرسشنامه است. همان طور که در جدول 
3 مشخص شده است مبنای نحوه امتیازدهی به گزینه های پرسش نامه 

نیز بر اســاس امتیازات پرســش نامه مدیریت کیفیــت فراگیر فدرال 
آمریكا است. این پرســش نامه دربرگیرنده هشت معیار اصلی مدیریت 
کیفیت فراگیر اســت که هر معیار توسط شش سؤال مورد ارزیابی قرار 
گرفته است که درمجموع 48 سؤال اصلی دارد. معیارهای نمره گذاری 

پرسشنامه مذکور در جدول3 آمده است.

توصیف آماری متغیرهای پژوهش
با توجه به جامعه آماری 76 نفر اســاتید گروه شهرسازی دانشگاه آزاد 
مشهد، درمجموع 76 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت که در جدول 
4 توزیــع فراوانی و درصد ویژگی های جمعیت شناســی پاســخگویان 
گزارش شــده است. بر اســاس جدول 4 فوق، ازنظر شاخص جنسیت، 
زنان 55 درصد و مردان 45 درصد پرسش شــونده ها را تشكیل داده اند 
که در این  بین، تحصیالت کارشناسی ارشد 26 درصد، دانشجوی مقطع 
دکترا 49 درصد و دکترا 25 درصد از نمونه موردمطالعه را تشكیل داده 
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شكل2. میزان ارتباط میان مهارت های موردنیاز شهرسازان و ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر
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بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر

است، ازلحاظ آشــنایی با مدیریت کیفیت فراگیر، 69 درصد ناآشنا با 
مقولــه و عناصر مدیریت کیفیت فراگیــر بودند و تنها 31 درصد افراد 

آشنا با این حیطه بوده اند.

آمار استنباطی متغیرهای پژوهش
خروجی آزمون تی تســت تک نمونه ای، متشكل از دو بخش است. در 
جدول 5 آمار تک نمونه ای که شــامل تعداد، میانگین، انحراف معیار و 
میانگین خطای معیار گزارش  شده است. در جدول 6 آزمون تی تست 
تک نمونه ای است که آماره تی و درجه آزادی گزارش  شده است. برای 
آزمون تی تک نمونه ای، درجه آزادی برابر با مجموع تعداد موارد )افراد 
نمونه( منهای یک اســت که ردیــف تعداد در جدول 5 و درجه آزادی 

در جدول 6 مبین این موضوع در هر ردیف اســت. بر اســاس جدول 
5 میانگین معیار حمایت و رهبری مدیریت عالی برابر 2/40، میانگین 
معیار برنامه ریزی اســتراتژیک برابر 1/33، میانگیــن معیار تمرکز بر 
مشــتری 2/05، میانگین معیار شناســایی و آمــوزش کارکنان 1/2، 
میانگین توانمندسازی کارکنان و کار تیمی 1/13، میانگین اندازه گیری 
و تجزیه وتحلیــل کیفیت 1/56، میانگین بیمه کیفیت 1/43و میانگین 

پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری 1/32است.
با توجه به این که عامل استقرار مدیریت کیفیت جامع فراگیر شامل 8 
بعد اســت، در جدول 6 زیر آزمون آماری تی تست تک نمونه ای جهت 
ســنجش ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گزارش  شده است. از 

این آزمون برای تعیین سطح هر یک از شاخص های مدیریت کیفیت

ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر
گزینه های پرسشنامه

وهدجبالف

201612840حمایت و رهبري مدیریت عالي

15129630برنامه ریزی استراتژیک

4032241680مشتري مداري

15129630شناسایي و آموزش کارکنان

15129630توانمندسازي کارکنان و کارگروهی

15129630اندازه گیری و تحلیل کیفیت

3024181260بیمه کیفیت

50403020100پیامدهاي بهبود کیفیت و بهره وری

درصدفراوانیبعدویژگی ها

جنسیت
55%45زن

45%31مرد

تحصیالت

26%20کارشناسی ارشد

49%37دانشجوی مقطع دکترا

25%19دکترا

آشنایی با مدیریت کیفیت فراگیر
69%59خیر

31%17بله

جدول 3. معیار نمره گذاری سؤاالت پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

جدول 4. توصیف معیارهای عمومی پژوهش
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 فراگیر استفاده می شود که آیا میانگین های به دست آمده از یک نمونه 
با میانگین اســتانداردهای هریک از گزینه ها تفاوت معنا داری دارد یا 
خیر؟ در جدول 6 مشــاهده می شــود که مقدار آماره و درجه آزادی و 
ســطح معناداری آزمون تک نمونه ای برای تک تک معیارها اســتخراج  
شده است. اختالف میانگین مثبت برای کلیه معیارها نشانگر آن است 
کــه امتیاز معیارها بزرگ تر از میزان متوســط بــوده و این اختالف بر 
اســاس ســطح معنا داری گزارش  شــده و ازنظر آماری، معنادار تلقی 
می شود. با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونه ای، یافته ها حاکی از آن 
است که تفاوت معنا داری گزارش  شــده و ازنظر آماری، معنادار تلقی 
می شــود. با توجه به نتایج آزمون تی تــک نمونه ای، یافته ها حاکی از 

آن اســت که تفاوت معناداری بین وضعیت موجود )میانگین نمونه( و 
مطلوب )میانگین نظری( در ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر وجود ندارد؛ 
بنابراین با توجه به این میانگین ها می توان گفت ابعاد مدیریت کیفیت 

فراگیر باال نیست و حد مطلوبی را در مؤلفه ها تجربه نمی نماید.

 جمع بندی
ازآنجایی که مهارت های موردنیاز شهرســازان جهت ورود به حرفه در 
مطالعات انجام شده در پیشینه تحقیق، کمترین توجه به آن شده است، 
در این پژوهش در ابتدا با استفاده از مبانی نظری مهارت های موردنیاز 
شهرســازان اســتخراج گردید و ســپس در جهت تحقق این موضوع

دکتر سید مسلم سید الحسیني، مهندس الهام ثناگر دربانی
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معیارها تعداد میانگین  نظری انحراف استاندارد

حمایت و رهبری مدیریت عالی 74 2/4054 0/11206

برنامه ریزی استراتژیک 65 1/3385 0/10349

تمرکز بر روی مشتری 70 2/0571 0/10746

شناسایی و آموزش کارکنان 70 1/2000 0/17926

توانمندسازی کارکنان و کار تیمی 74 1/1351 0/11755

اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت 69 1/5652 0/17937

بیمه کیفیت 69 1/4348 0/10004

پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری 74 1/3243 0/16564

معیارها t  درجه
آزادی

 سطح
 معناداری

آزمون

 میانگین
نمونه

%95 فاصله اطمینان

پایین باال

حمایت و رهبری مدیریت عالی 21/465 73 0/000 2/40541 2/1821 2/6287

برنامه ریزی استراتژیک 12/933 64 0/000 1/33846 1/1317 1/5452

تمرکز بر روی مشتری 19/144 69 0/000 2/05714 1/.8428 2/2715

شناسایی و آموزش کارکنان 6/694 69 0/000 1/20000 0/8424 1/5576

 توانمندسازی )قدرتمند سازی( کارکنان و کار
تیمی

9/656 73 0/000 1/13514 0/9009 1/3694

اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت 8/726 68 0/000 1/56522 1/2073 1/9231

بیمه کیفیت 14/.342 68 0/000 1/43478 1/2352 1/6344

پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری 7/995 73 0/000 1/32432 0/9942 1/6544

جدول 6. نتایج آزمون تي تک نمونه ای مربوط به در خصوص مؤلفه هاي مدیریت کیفیت فراگیر

جدول 5. جدول توصیف معیارهای استقرار مدیریت کیفیت فراگیر
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بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر

 مصاحبه های عمیق به صورت فردی صورت گرفت تا بتوان به نظرهای 
مصاحبه شــونده راجع به مهارت های موردنیاز شهرسازان و مؤلفه های 
پاســخ دهنده مدیریت کیفیت فراگیر پاسخ داده شود. مزیت این شیوۀ 
گردآوری داده آن اســت که چــون به صــورت رودررو اتفاق می افتد، 
بنابراین نسبت پاسخ ندادن مشارکت کنندگان احتماالً صفر است. لذا از 
اساتید باسابقه گروه شهرسازی دانشگاه آزاد مشهد مصاحبه ای صورت 
پذیرفت. نتایج به دســت آمده از سؤال نخســت تحقیق، نشان می دهد 
که درمجموع می توان مهارت های موردنیاز شهرســازان در 6 دســته 
مدیریتــی، نظری، برنامه ریزی، ارتباطی، طراحی و مهارت های عمومی 
تقســیم بندی نمود. نتایج بررسی ها در پاسخ اول به سؤال اول پژوهش 
حاکی از آن اســت که مهارت های عمومی، بیش ترین )30نفر( تأکید 
را در بین مصاحبه شــوندگان داشته اســت که در این  بین مهارت های 
رایانه ای و نرم افزاری، طراحی فیزیكی، نوشتاری، ضبط اطالعات و ارائه 
شفایی )26نفر( در ذیل این مهارت ها قرار می گیرد. بعد از این مهارت، 
بیشــترین )25نفر( تأکیــد بر روی مهارت های مدیریتــی، ارتباطی و 
برنامه ریزی قرار می گیرد که به طور مساوی در بین مصاحبه ها به آن ها 
اشــاره  شده اســت. در زیرمجموعه مهارت های مدیریتی، توانایی اداره 
پروژه در مدت و بودجه مشخص، درك نیازهای عمومی، سازمان دهی 
و تصمیم گیری در مورد مسائل و راه حل های شهرسازی در ذیل آن قرار 
می گیرد که آشنایی با فضای کسب وکار، زیر مهارت جدیدی است که 
در مصاحبه ها به آن تأکید شــده است. مهارت ارتباطی با زیر مهارتی 
چون توانایی ارتباط و تعامل و همكاران با یكدیگر را تشــكیل می دهد. 
مهــارت نظری )15نفر( از دیگر تأکیدات مصاحبه کنندگان اســت که 
این مهارت در مبانی نظری به آن اشــاره نشــده و بــه این چارچوب 
نظری اضافه  شــده است. این مهارت که شهرسازان مجهز به آشنایی و 
اشــراف به ادبیات حوزه شهرسازی است و شهرسازان برای استفاده از 
آن در حرفه بایســتی با آخرین نظریات این حوزه اشراف داشته باشند 
و آخرین مهارتی که بیشترین )10نفر( تأکید بر آن بوده است، مهارت 
طراحی است؛ که شهرســازان بایستی بتوانند تجسم سه بعدی خود را 
از نقشــه های دوبعدی به خوبی نشان دهند. نتایج حاصل از این بخش 
با پژوهش پیشــین بحرینی و فالح منشادی )1393( را تائید و تكمیل 
می نماید و مهارت کارآفرینی و آشنایی با فضای کسب وکار و همچنین 
اشــرافیت به مبانی نظری ادبیات حوزه شهرسازی را برای شهرسازان 
قویاً تأکیــد می نماید. از جمله اهداف دیگر این پژوهش، یافتن ارتباط 
بین مهارت های شهرســازی و معیارهای هشــت گانه استقرار مدیریت 
کیفیت فراگیر اســت. به عبارت دیگر، مشــخص نمــودن مهارت های 
شهرســازی که می تواند با ارتقا و اســتقرار معیارهای مدیریت کیفیت 
فراگیر بهبود و یا حتی ایجاد شود. این نوع نگاه به حیطه ارتباطی بین 

دو کلیدواژه مهارت های شهرسازی و مدیریت کیفیت فراگیر، رویكردی 
نوین را با خود به همراه داشــت. لذا در راستای این امر مصاحبه هایی 
انجام پذیرفت و پس از توضیح عناصر هشــت گانه، از آن ها خواســته 
شــد تا ارتباط آن ها با مهارت ها را بســنجند. نتایج نشان می دهد که 
مهارت مدیریتی بیشــترین ارتباط با حمایت و رهبری مدیریت عالی 
دارد. درواقع، این حمایت و رهبری مدیریت عالی اثربخشی مدیران را 
پیش بینی می کند. در مهارت برنامه ریزی، نظری، طراحی و مهارت های 
عمومی، توانمندســازی کارکنان و کار تیمــی می تواند به ارتقای این 
مهــارت کمک نماید. بدین صورت که اگر دوره های آموزشــی دوره ای 
برای ارتقا و توانمندســازی اســاتید و کارکنــان درزمینه ی بازآموزی 
موضوعات گســترده و نحــوه مواجهه با و توانایــی تجزیه وتحلیل این 
مسائل و مشكالت در دانشــكده می تواند به ارتقای این مهارت کمک 
بســزایی نماید. در مهارت ارتباطی، دانشجو مداری و برقراری ارتباط 
با دانشــجو را نشــان می دهد. این بعد از مدیریــت کیفیت فراگیر به 
ابعاد دانشــجو مداری و ارزشیابی در اثربخشی اساتید و کارکنان نقش 
بســزایی دارد. نحوه تعامل همكاران دروس مختلف رشته شهرسازی، 
دروس مكمل و تا حتی دروس مشــترك با اســاتید مختلف، می تواند 
بــه این بعد کمک بســزایی نماید. آنچه گفته شــد درواقع مهم ترین 
عناصر مدیریت کیفیت فراگیر اســت که در پاسخگویی به مهارت های 
شهرسازی گفته شده است. همان طور که در بخش یافته ها ذکر گردید، 
دیگر ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و هم آوایی آن ها با یكدیگر می تواند 
به خوبی به تمامی مهارت های شهرســازی کمک نماید. هدف دیگر این 
پژوهش ســنجش میزان اســتقرار مدیریت کیفیــت فراگیر در جهت 
پاســخگویی به مهارت های موردنیاز فارغ التحصیالن شهرسازی گروه 
شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد صورت گرفته است. هشت 
معیار مدیریت کیفیت فراگیر از قبیل حمایت و رهبري مدیریت عالي، 
برنامه ریزی اســتراتژیک، تمرکز بر روي مشــتري، شناسایی و آموزش 
کارکنان، توانمندســازي و کار گروهي، اندازه گیــری و تجزیه وتحلیل 
کیفیت، بیمه کیفیت و پیامدهــاي بهبود کیفیت و بهره ور ی در گروه 
شهرسازی موردســنجش قرار گرفت و توســط نرم افزار SPSS مورد 
تحلیل قرار گرفت. در پاســخ به ســؤال ســوم پژوهش بایستی اذعان 
نمود که بررســی کیفیت آموزشــی مهارت های موردنیاز یک شهرساز 
بر اساس عناصر مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مشهد حاکی از آن اســت که میزان مدیریت کیفیت فراگیر در جهت 
پاسخگویی به مهارت ها موردنیاز در این دانشكده اندکی با استاندارهای 
مدیریت کیفیــت فراگیر اختالف دارد و به طــوری کلی میزان آن در 
فرایند آموزش و مهارت مطلوب نیســت. به صــورت اخص می توان در 
این بخش عنوان نمود که فاصله گرفتن ســطح ابعاد مدیریت کیفیت 
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فراگیر که می تواند به صورت مستقیم بر آموزش مهارت های شهرسازی 
تأثیرگذار باشــد در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد. نتایج این بخش با 

یافته های سماوری و رضایی مقدم )1387(، هماهنگ است.

 نتیجه گیری
این پژوهش با به ســرانجام رســاندن ســه هدف انجام  شده است و 
ازآنجایی که رســیدن به هر هدف در گرو رســیدن پاسخ به سه سؤال 
اســت لذا این اهداف تمامــاً در این مقاله موردبررســی قرار گرفتند. 
ازایــن رو راهكارهای زیر با توجه به نتایج پرسشــنامه و در راســتای 
پاسخ به ســؤال انتهایی پژوهش در جهت ارتقا سطح مدیریت کیفیت 
فراگیر پیشــنهاد می گردد: مدیریــت کیفیت فراگیر تغییری اســت 
که بایســتی به مرورزمــان، صبر و کمک تمامی افــراد ذی نفوذ در امر 
مدیریت و آموزش صورت پذیــرد این امر می تواند با ایجاد انگیزه های 
درون ســازمانی در بخش های مدیریت و گروه شهرســازی دانشگاهی 
انجام شــود. ازآنجایی که گروه شهرســازی دانشگاه آزاد اسالمی اولین 
دانشــگاه در مشهد است که کار خود را درزمینه ی رشته شهرسازی از 
سال 81 آغاز کرده است و تاکنون نیز دانشجویان زیادی از این دانشگاه 
فارغ التحصیل شده اند؛ لذا قدمت و سابقه گروه و اساتید این گروه نشان 
می دهد که توانایی هر چه تكمیل تر نمودن خود را درزمینه ی پرورش 
مهارت های موردنیاز شهرســازان را داراست که به نوبه ی خود می تواند 
این دانشــگاه و گروه را در رســیدن به اهداف بلندمدت آموزشی خود 
هر چه بیشــتر کمک نماید. ازاین رو انتظار می رود که مدیران با آگاهی 
از مؤلفه های مدیریت کیفیت فراگیر و لزوم وجود آن در هر ســازمانی 
میزان تعهد خود را نسبت به گذشته ارتقا دهند تا این امر باعث افزایش 
کار تیمی گروه شهرسازی و اســتفاده از نظریات این افراد در راستای 
ایجاد سازمانی موفق تر گردد. ازاین رو راهكارهای زیر در راستای ارتقای 
مدیریت کیفیت فراگیر و آموزش مهارت های شهرســازی به شرح زیر 
ارائه می گردد. این راهكارها قابلیت تعمیم به ســایر گروه های رشــته 

شهرسازی را داراست:
1. حمایت مســئولین دانشگاه و دانشــكده در راستای ایجاد مدیریت 

کیفیت فراگیر.
2. ایجاد برنامه ی سیاست گذاری برای ارتقای مدیریت کیفیت فراگیر.

3. توسعه امكانات و تجهیز فیزیكی آتلیه ها و کارگاه های کامپیوتر.
4. اضافــه نمــودن واحد کارآفرینــی و کارآموزی برای دانشــجویان 

شهرسازی.
5. برگزاری همایش و دوره های آموزشی آخرین مباحث شهرسازی در 

حیطه روش تحقیق و نظریات این حوزه.
6. اهمیت بیشتر به نظریات و نظرسنجی های کتبی از دانشجویان در 

راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزشی.
7. گذراندن دوره هایی برای آشــنایی با آخرین روش های آموزشی و 

تدریس، فن بیان و نحوه تعامل با دانشجویان.
8. برگزاري همایش ها، سمینارها و کارگاه های آموزشي مرتبط با نیاز 

اساتید و کارکنان.

 پی نوشت ها
1.   Total Quality Management

2.   Management

3.   Quality

4.   Total

5.   HO

6.   Crosby

7.   Qualitas

8.   Seltzer & Ozawa

9.   Schon

10.   Kitchen

11.   https://www.planning.org/onthejob/skills.htm
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Abs tract
Providing superior quality and keeping peoples satisfied are rapidly becoming the ways cons truction companies 
differentiate themselves from competitors. Many companies are, however, frus trated in their efforts to improve 
quality and cus tomer satisfaction through the implementation of total quality management )TQM).Total quality 
management )TQM) was firs t introduced as a business management approach in the pos t-World War II era when 
Deming and others successfully reinvented the Japanese economy. Beginning in the early 1980s, American 
business leaders looked to the philosophy, principles, and TQM tools to improve the economy. More recently, 
education leaders have begun to recognize the potential for TQM applied to educational organizations especially in 
university. Quality management provides a connection between outcomes and the process by which outcomes are 
achieved. If, as many people realize, the cause of failures in education is a problem in design, quality management 
may be regarded as an ideal sys temic process for managing change in public education. There has been some 
reluctance to apply quality practices to education, yet central to Deming’s methods and management philosophy is 
an insis tence that anything can be made or done better. Americans have s teadfas tly held the belief that education is 
the fortification agains t poverty and social unres t. There exis ts, however, a subtle pessimis tic attitude that people 
are doing the bes t they can with what they have. The message appears to be that education can only be successful 
with certain s tudents. Deming )1992) writes that with its “underuse, misuse, and abuse of skill and knowledge 
the United S tates may be the mos t underdeveloped nation in the world”. Improvement with all levels of s tudents 
mus t be viewed as not only possible but also essential. The highes t level of quality principles is in learning. This 
is where it impacts the classroom. To achieve the desired results, educators mus t ques tion their core teaching 
and learning processes and methods. The main aim of this s tudy is to find the required skills of urban planners to 
enter to work and assess the s tatus of achieving these skills be using total quality management methods. Firs tly, 
skills requirements were found by using literature reviews and with depth interviews from faculty members of 
the Islamic Azad University of Mashhad. The next s tep was to evaluate TQM to unders tand how much it can 
respond to skills. It was evaluated by a ques tionnaire, which was produced by American Federal Ins titute )1990) 
with 8 criteria and a total of 48 items. To obtain a TQM accountability response to help with these skills. The 
method of paper is practical and descriptive and a number of samples are 76 of faculty members of Islamic Azad 
University of Mashhad. To analysis, the ques tionnaires, a single-sample of the T-Tes t method was used. Findings 
show that the s tatus of TQM is lower than the s tandard average and there is also a vague unders tanding of the 
eighth principles of TQM items in faculty members. It is sugges ted to boos t this s tatus, it is necessary to increase 
level of participation of experienced motivated and activated professors and assis tant professors to have interaction 
between management and department of education.
Keywords:Total quality management, skills, Urbanism department, Islamic Azad University of Mashhad. 
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