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تحلیلــی بــر تحــوالت محتوایــی و روی ـهای فراینــد طراحی
شهری و کاربست آن در پروژههای طراحی شهری ایران*
سعیده علیکائی ،1بهناز امینزاده گوهرریزی
 1دانشجوی دکتری شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2استاد دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
**2

(تاریخ دریافت مقاله ،97/5/15 :تاریخ پذیرش نهایی)97/10/20 :

چکیده
امــروزه شــهرها با مســائل پیچیدهای مواجه گردیدهاند کــه فرایند رایج طراحی شــهری توانایی مقابله
بــا آنهــا را نــدارد؛ از این رو ،بســیاری از طراحان شــهری به دنبال دانشــی هســتند که بتواننــد آنان را در
چگونگــی پیمایــش فراینــد هدایــت کــرده ،و محصــول فراینــد طراحــی شــهری را مشــروعیت بخشــد.
برایناساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناخت مفاهیم موثر بر تحوالت محتوایی و رویهای فرایند
طراحی و ارزیابی میزان کاربســت این مفاهیم در پروژههای طراحی شــهری ایران اســت .بدینمنظور
به دلیل عدم نظریهپردازی مباحث رویهای در چارچوب دانش طراحی شهری ،با رجوع به نظریههای
رویهای دانش برنامهریزی شــهری و بررســی آن در چارچوب تحوالت ماهیت طراحی شــهری و فراورده
مــورد انتظــار از آن ،مفاهیــم اساســی تاثیرگــذار بــر چگونگــی پیمایش فرایند طراحی شــهری اســتخراج
و در قالــب چارچــوب ارزیابــی پژوهــش تدوین و تشــریح گردیده اســت .این چارچوب امکان بررســی و
شهری پروژههای منتخب را با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهتدار
تحلیل فرایند طراحی
ِ
و روشهای آماری متناســب ،فراهم میآورد .نتایج ارزیابی نشــان میدهد مفاهیم خواس ـتعمومی،
قدرت و مشارکتمردمی ،بهترتیب کمترین ،و مفاهیم مداخله چندسطحی ،زمینهگرایی ،مسالهگرایی
و انعطافپذیری ،به ترتیب بیشترین میزان کاربست در پروژهها را به خود اختصاص دادهاند؛ که این
امر نشان از غلبه رهیافت راهبردی در پروژههای طراحی شهری کشور دارد.

واژههای کلیدی
نظریه ،عمل ،فرایند طراحی شهری ،ارزیابی ،تحلیل محتوای کیفی ،پروژههای طراحی شهری ایران.
*این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان" :تبیین رابطه نظریه و عمل در فرایند طراحی شهری" با راهنمایی نگارنده دوم ،در دانشکده
شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09122030994 :نمابر.E-mai: bgohar@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
امــروزه منازعه پیرامون برهــم کنش دوگانه نظریه-عمل ،یکی از
پرجنجالترین مباحث در گفتمان شهرســازی را به خود اختصاص
ً
داده اســت .ایــن مباحــث ،عمدتــا بــر ضــرورت شــکلگیری روابــط
متقابلــی میــان شــکلهای مختلــف دانــش در شــکلگیری چرخــه
دانــش شهرســازی تا کیــد میکنــد؛ چرخ ـهای کــه در آن ،نظریهها از
تحلیل و بررســی نتایج اقدام و عمل حرفهمندان ،به گفتمان خود
پیرامون اینکه وضعیت چه هســت و چه باید باشد ،شکل داده و با
اصالح نارســاییها و بســط دانش نظری منطبق با اقدامات دنیای
واقعی ،عمل شهرسـ�ازی را هدایت مینماینـ�د (.)Alexander, 2010
بررســی ســیر تکامل دانش طراحی شهری نیز نشــان میدهد قلمرو
ً
اطالق این مفهوم ،مستمرا و به موازات بسط دانش نظری و عملی
حــوزۀ مزبــور ،مورد پاالیــش و صیقل قرار گرفته اســت .به بیان دیگر
طراحی شــهری همواره به مثابۀ پدیدهای زنده و پویا ،ســیر شگرفی
از دگرگونی ،تکامل و الگوهای متفاوت را تجربه ،و گســتره وسیعی از
ایدهها در مورد ماهیت طراحی شهری ،و ابعاد و مولفههای اساسی
حا ک��م ب��ر آن را مط��رح نم��وده اس��ت (;Madanipour,1996, 2006
 .)Krieger, 2003; Lang, 2005; Carmona, 2014ایــن تحــول و
دگرگونی در ماهیت طراحی شهری و محتوای غالب آن ،با تا کیدات
متفــاوت روی جنبههــای بصــری ،فضایــی و اجتماعــی (تحت تاثیر
ً
پارادایــم غالب در دورههای مختلف) ،مســتقیما بر مباحث رویهای
دانــش طراحــی شــهری و بــه تبــع آن فرایندهــای مــورد نیــاز بــرای
دســتیابی بــه اهــداف و فراوردههای طراحی شــهری تاثیرگــذار بوده
اس��ت ( .)Madanipour,1996بــا وجــود تاثیــر و تاثرات محتــوا و رویه
و نقش آن بر شــکلگیری دانشــی جامع از طراحی شــهری ،مطالعه
ادبیات نظری نشــان میدهد ،مباحث رویهای دانش شهرســازی،
اغل��ب در حیط��ه دانش برنامهریزی ش��هری انجام پذیرفت��ه( (�Falu
di,1983; Friedmann,1987; Forester,1993; Innes,1995; Heal،)ey,1996; Allmendinger, 2002; Hoch, 2007; Alexander, 2010
و کمتر به شــکلی صریح و در چارچوب دانش طراحی شــهری مورد
بحث قرار گرفته اســت .غالب نظریههای طراحی شهری بر مباحث

محتوایــی و کیفیات فضای شــهری متمرکز بــوده و مباحث رویهای
و تاثیر مفاهیم آن بر چگونگی پیمایش فرایند طراحی شــهری مورد
توجه قرار نگرفته است( (�Lang, 1987, 2005; Carmona, 2014; Ba
 .) nergee, 2011; Cuthbert, 2011به باور لنگ "طراحان از نبود یک
مبانی نظری استوار برای پیمایش فرایند به سختی افتادهاند"!
از ایــنرو ،ایــن پژوهش تالش میکند در گام نخســت ،از ســویی
با بررســی ســیر تحول ماهیــت طراحیشــهری ،در دورههــای زمانی
مختلــف و تحــت تاثیر پارادایمها و مبانی شــناخت شناســانه حا کم
بــر آن ،و از ســوی دیگــر بــا بهرهگیــری از نظریههــای رویــهای دانــش
برنامهریزی شــهری ،مفاهیم موثر بر تحول ماهیت طراحی شــهری
و به تبع آن محتوا و رویه فرایندهای طراحی شــهری را مورد بررســی
و وا کاوی قرار دهد .روشی که در این گام جهت نیل به هدف اتخاذ
گردیده ،روش تحلیل کرونولوژیک مبانی نظری است که سیر تطور و
بسط محتوا و رویه فرایند طراحیشهری را بر روی محور زمان ،مورد
بررســی قــرار میدهــد .در گام بعــد ،از آنجا کــه بررســی پژوهشهای
داخلی نشــان میدهد تا کنون هیچگونه پژوهشــی که به بررســی و
تحلیل پروژههای طراحی شــهری کشــور و فرایندهای حا کم بر آن،
و ارزیابــی میــزان مطابقــت آنها بــا دانش نظری فرایندهــای طراحی
پرداختــه باشــد ،انجام نگرفته اســت ،معیارها و شــاخصهای موثر
بــر تحــوالت محتوایــی و رویــهای فراینــد طراحــی شــهری ،در قالــب
چارچــوب ارزیابــی اســتخراج و تدویــن میگــردد؛ چارچــوب ارزیابی
مــورد نظــر ،امکان بررســی ،تحلیــل و ارزیابی فرایند طراحی شــهری
در عمــل را فراهم آورده و با اســتفاده از روش تحلیل محتوای کیفی
جهتدار و روشهای آماری متناسب با آن ،به سوال اصلی پژوهش
یعنــی میزان کاربســت مفاهیم دانش نظری فرایند طراحی شــهری
در پروژههای طراحی شــهری ایران ،پاســخ میدهد .برایناســاس،
ایــن مطالعــه تنها بر بخــش اول مباجث دوگانــه نظریه-عمل یعنی
نقــش نظریههــا بر توســعه و هدایــت عمل متمرکــز گردیده اســت ،و
تاثیر عمل بر نظریه که شــامل تالشهای نظریهپردازان برای فهم و
تئوریزهکردن عمل طراحی است را مورد بحث قرار نمیدهد.

-1ســیر تحــول محتــوا و رویــه فراینــد طراحــی
شهری
مــروری بــر ســیر تحــول ماهیت طراحی شــهری نشــان میدهد
غالــب نظریههــای طراحــی شــهری در مباحــث اولیــه ،معطــوف
بــه ابعــاد کالبــدی و ماهیــت زیباشــناختی طراحــی شــهری بــوده
و تنهــا خالقیــت هنــری را بــه عنــوان آنچــه کــه میتوانــد پایههــای
اصلــی طراحــی شــهری را تشــکیل دهد ،مــورد توجه قــرار میدهد
(گلــکار1382،؛  .)Steinø, 2003, 180; Lang ;1987 , 42فراینــد
ً
طراحــی شــهری در چنین رویکــردی ،عمدتا شــهودی و راهحلگرا
بــوده و هرچنــد موجــب تشــویق تفکــر وا گــرا و زاینــده و حصــول

طر حهــای نوآورانــه میگردیــد ،امــا احتمــال آنکــه مســئله اصلی با
مســئله دیگری اشــتباه گرفته و حل شود را افزایش میداد؛ چرا که
در این رویکرد ،هدف طراح از طرح ،نه بر پایه حل مسائل مبتالبه
شــهری ،بلکه براســاس خلق اشکال جدید در شهر براساس اصول
خارجــی موثر بر طرح را مورد توجه
هنــری تدوین گردیده و عوامل
ِ
قرار نمیدهد ( .)Steinø, 2003, 180-183برایناســاس ،از آنجا که
محصــول طراحــی بر پایه انتخاب و فرایندهــای ذهنی طراح انجام
گرفتــه ،هرگونــه قضــاوت عینــی و ارزشــی در مــورد محتــوا و فراینــد
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در پروژههای طراحی شهری ایران

ً
طــرح ،کاری بیهــوده و مشــخصا بیارتبــاط با طرح خواهــد بود .از
اینرو ،محصول این شــکل از فراینــد طراحی بیش از آنکه موضوع
قضــاوت کنشــگران دخیــل در فراینــد توســعه شــهری و اســتفاده
کننــدگان از طــرح باشــد ،موضــوع قضــاوت طراحــان حرف ـهای و
معماران است ( .)Inam, 2002تحقق نیافتن بسیاری از طر حهای
پیشــنهادی طراحــی شــهری در ایــن دوران ،موجــب گردیــد تــا
صاحبنظران به بررســی علل این مســئله و میــزان دقت و کارایی
تفکــر ســنتی طراحی در مــورد سیســتمهای پیچیــدهای همچون
ش��هرهای معاصر ،که جیکوب��ز ( )Jacobs,1994, 428-448مســائل
آن را از نــوع پیچیده ســازمان یافته معرفی میکنــد ،بپردازند .این
امر ،عزیمت از رهیافتهای راهحلگرا به رهیافتهای مسالهگرا در
طراحی شهری را باعث گردید.
 -1-1الگوی فرایند طراحی شهری مبتنی بر رهیافت حل مساله
عقالنی
در اواخــر دهــه  60میــادی ،رویکردهای مســالهگرا کــه درصدد
شــناخت و تعریــف درســت مســائل شــهری (اعــم از سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعی ،زیباشــناختی ،عملکــردی )...،و حل آنها با
شیوههای هم سنخ با ماهیت مسائل مبتالبه بود ،مورد توجه قرار
میگیــرد .در نتیجــه ،عالوه بر تغییر محتوای طراحی شــهری ،رویه
طراحی شهری نیز به سبب غلبه شناختشناسی اثباتگرا مبتنی
بر پارادایم عقالنی ،بر مبنای روشهای علمی مدلسازی میگردد.
در بســتر چنین شــرایطی طراحی شــهری عملی پنداشــته میشود
ً
کــه بایــد در جهانــی کامــا عقالنــی ،منطقی و بــه دور از سیاســت و
مصالح قدرت صورت گرفته و مشــروعیت منحصر بفرد خود را تنها
از انگارههــا و اصــول علمــی ،مهارتهای فنی ،عینیــت و بیطرفی
اخــذ میکنــد .برایناســاس ،اولیــن مدلهــای فراینــد طراحــی
شهری ،به میزان زیادی وامدار مدلهای عقالتی تصمیمگیری در
رشــتههای دیگر بوده و یک مدل عمومی تصمیمگیری به حســاب
میآینـ�د ( .)Lang,1987, 42-47بــا قبول فرایند طراحی شــهری به
عنــوان فرایند تصمیمگیری عقالنی ،فرایند طراحی شــهری مبتنی
بر رهیافت حل مســاله عقالنی ،مجموعهای از اعمال مجرد شامل
ســنجش وضعیــت (گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل داده هــا)؛ تدوین
اهــداف؛ تدویــن راهحلهــای کلــی؛ تفصیلــی نمــودن راهحلهــا؛
ارزیابــی راهحلهــا؛ ترجمــه و تبدیــل راهحلهــا بــه سیاس ـتها،
طر حها ،دستورالعمل و برنامههای اجرایی معرفی میشود ،که در
یک نظم خطی متوالی به وقوع میپیوندد (.)Shirvani, 1985, 111
برایــن اســاس ،فرایند طراحی شــهری جامع عقالنــی ،با مرحله
شــناخت و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات شــروع مــی شــود (بحرینی،
)115 ،1377؛ چرا که مبتنی بر شناختشناسی اثبات گرا ،طراح در
مواجهه با موضوعات میبایستی بیطرف بوده و بدون هیچگونه
پیــش داوری با موضــوع مورد تحقیق روبرو شــود .بنابراین مرحله
گردآوری اطالعات ،به شیوهای جامع و غیرگزینشی و در کلیه ابعاد
ً
اعــم از اجتماعــی ،اقتصادی ،کالبــدی و با روشهــای کامال علمی
صورت میپذیرد .همچنین از آنجا که از نتایج مطالعه و شــناخت
وضــع موجــود انتظــار م ـیرود ،اهــداف و مســیرهای حركــت بــرای

تدویــن راهحلهــا را تعریــف و تشــریح نمایــد ،مرحلــه شــناخت در
فرایند جامع عقالنی پایه و اساس مراحل مختلف فرایند را تشکیل
داده و اهــداف و راهحلهــا بــا ســادگی تمــام از برداشــت و تجزیه و
تحلیــل وضــع موجــود و بدون مشــارکت کنشــگران ســطوح پایین
قــدرت و در نظــر گرفتن نیازها و منافعشــان تعیین میگردد .براین
اساس ،نخبهگرایی و عدم مشاركت شهروندان و استفادهکنندگان
از طــرح در رونــد تصمیمســازی و تصمیمگیــری ،فراینــد طراحــی
شــهری عقالنــی را بــه فراینــدی خنثــی از داوری ارزشــی و فــارق از
مالحظــات قدرت تبدیل گردانیده اســت .همچنیــن از آنجا که در
مواجهــه بــا محیــط تصمیمگیــری ،فرض رویکــرد جامــع عقالنی بر
پایداری محیط تصمیمگیری ،نادیده گرفتن شرایط عدم قطعیت
محیط��ی اس��ت ( ،)Forester,1989, 38طر حهایــی كــه براســاس
ً
ایــن رویكــرد تهیــه میشــوند ،طر حهایــی كامــا ایســتا و فیزیكــی
(بلوپرینتی) هســتند كه آیندهای مطلوب و قطعی را برای دورهای
مشــخص ترســیم میكننــد؛ براین اســاس ،عمل طراحــی به مثابه
فراینــدی فن ســاالرانه ،بدون توجه به امكانــات واقعی و ابزارهای
اجرایی تعریف میگردد و از قابلیت تحققپذیری و انطباق پذیری
محدودی برخوردار است (.)Hillier, 1972
 -۲-۱الگوی فرایند طراحی شهری مبتنی بر رهیافت راهبردی
در مواجهــه بــا نارســاییهای فراینــد طراحــی شــهری جامــع-
عقالنــی و انتقــادات گســترده صاحبنظــران از جامعیت ،قطعیت
و فرایندهــای تکنوکراتیک آن در برخورد با شــرایط متحول مناطق
شــهری ،در دهه ،1970طراحی شــهرها همچون کلیتی یکپارچه و
مبتنــی بر روش های عقالنی ،علمی ،نخبهگرایانه و فنســاالر مورد
نقد قرار گرفته و دانش و عمل طراحی شهری ،روز به روز به سمت
فرایندهــای كوتاهمــدت ،تدریجــی و مشــاركتی تمایــل مییابــد.
در ایــن دوران ،بــا رجــوع بــه نظریههــای ســایر رشــتهها بخصوص
برنامهریــزی شــهری ،طراحی شــهری بــه مثابه یک نظــام هدایت
و کنتــرل که به مدیریت سیســتم شــهر از طریق فراینــدی مداوم و
چندســطحی میپردازد ،فرض گردیــده و در چارچوب برنامهریزی
عمومــی شــهر (بــا حفظ تقــدم برنامهریزی بــر طراحی) و بــه عنوان
محیــط تصمیمگیــری مطــرح میشــود و بــا چارچــوب کالنتری از
سیاس ـتهای عمومی ،عرصــه عمومی ،خواســت و منافع عمومی
سروکار مییابد ( .)Hall, 1989, 275-277این رهیافت جدید و پویا
در طراحی شــهری و به تبع آن فرایند طراحی شــهری که با عنوان
طراحی شــهری راهبردی معرفی گردید ،مالحظات زیباشناســی و
عملکــردی را تنها بخشــی از اهداف تصمیمگیری به شــمار آورده و
هــدف اصلی را ،ارائه چارچوبی برای سیاســتگذاری ،و راهنمایی
برای ارتقای کیفیت محیط ساخته شده در سطوح و مقیاسهای
مختلف و مطابق با شــرایط اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی حا کم
بــر جامعــه ،و خواســتهای متفــاوت و متضــاد افــراد ذینفــع و
ذینفوذ معرفی میکند (.)George, 1997
از جملــه فرایندهــای طراحــی شــهری کــه بــا الهــام از رهیافــت
راهبــردی مطــرح شــدهاند ،میتــوان بــه الگــوی کلیف ماتین اشــاره
نمود .ماتین فرایند طراحی شهری را ،در قالب یک دیا گرام چرخهای
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مطــرح میکنــد که برخالف فرایند جامــع عقالنی ،با مرحله تعیین یا
فرض کردن اهداف (چشــم انداز مقدماتی) آغاز میشــود .در نمودار
ماتیــن ،توجــه همزمــان بــه طراحــی ،اجرای طــرح و پایــش دائمی و
اصالح مستمر تصمیمات که از ویژگیهای رهیافت راهبردی است،
به چشـ�م میخـ�ورد ( .)Moughtin,1999,48-53کرمونا و همکارانش
نیــز فراینــدی را بــرای طراحی شــهری مطرح میکنند که بــا توجه به
قرارگیــری آن در چارچــوب یــک برنامــه جامــع باالدســت و ضــرورت
بهرهگیری از رهنمودها و دستور کار مزبور ،با مرحله چشماندازسازی
مقدماتی آغاز شده و پس از انجام مرحله تجزیه و تحلیل ،به تثبیت
اهـ�داف و چشـ�مانداز قطعـ�ی طـ�رح و دیگـ�ر مراحـ�ل آن میانجامـ�د
( .)Carmona, 2003, 56تدویــن چشــمانداز مقدماتــی در ابتــدای
فرایند طراحی ،عالوه بر آشــنایی با نقشی که در طر حهای باالدست
ً
بــرای فضــای مورد طراحی پیشبینی شــده و مســتقیما بر محتوای
چشــمانداز مقدماتــی تاثیرگــذار اســت ،بازتابــی اســت از توقعــات و
خواست کنشگران دخیل در طرح ()Carmona, 2014؛ براین اساس،
فرایند طراحی شــهری ،تصمیمگیــری را یک کنش راهبــردی ،که در
آن کنشــگران رقیــب درصــدد تامیــن اهداف خویــش و ایجــاد توازن
قــوا هســتند ،تعریــف میکند .چنین چشــماندازی ،به عنــوان پایه و
چارچوبی هدایتکننده برای سایر اقدامات و گامهای فرایند طراحی
بشمار میرود؛ چرا که موضوعات قابل بررسی و میزان مطالعه آنها در
مرحله شناخت ،و به تبع آن نحوه تحلیل اطالعات و تدوین اهداف
و سیاس ـتهای طراحی ،بستگی مستقیم به چشمانداز مقدماتی و
اولویتهای مبتنی بر آن دارد .از ســوی دیگر ،فرایند طراحی شــهری
راهب��ردی با رجوع به نظریه اندکافزای گسس��ته ()Lindblom,1959
و پیمایـ�ش مختلـ�ط ( ،)Etzioni,1967مداخل ـهی چندســطحی بــه
مفهوم پوشــش بر کلیه مقیاسهای فضایی و زمانی از ســطح کالن
(برنامهریــزی بلندمدت مبتنی بر مباحث و اهداف اثربخش) تا خرد
(برنامهریــزی عملیاتی و کوتــاه مدت) را برای پیمایش فرایند معرفی
میکند .رهیافت اندکافزا ،تنها راه مواجهه با مسائل شهری را ،توسل
به اقدامات اندک و تدریجی معرفی میکند و برخالف رهیافت جامع-
عقالنــی ،بــه جای تعیین اهــداف و سیاســتهای بلندمــدت و ارائه
راهحلهــای دقیق و تفصیلی ،اهــداف در مقاطع زمانی كوتاه مدت
تعیین و در هر مرحله با توجه به تغییرات و شرایط ،سیاستهایی با
یگ��ردد (Lindblom,
حداقل تفاوت با سیاس��تهای موجود اتخاذم 
 .)1959پیمایــش مختلط نیز با نفی الگــوی فرا گیر در تهیه طر حها و
ارائــه الگویــی چندســطحی از اهداف پایهای ســطح باالتــر (اهداف و
تصمیمهای کالن و نشاندهنده جهتهای اساسی) ،و راهبردهای
اندکافزا (كه زمینه اجراییشــدن و دســتیابی به تصمیمهای پایه و
اهداف را فراهم میكنند) ،شــیوهای سلسله مراتبی در تصمیمگیری
را پیشــنهاد میدهــد کــه در آن ،تغییــرات اندکافــزا در چارچــوب
تصمیمـ�ات پایهای اتخـ�اذ میشـ�ود ( .)Etzioni,1967ایــن امر ،عالوه
بــر قبــول محدویــت امکانــات شــناختی ،فراینــد را بــرای مواجهــه با
عــدم قطعیتهــای متعــدد آماده ســاخته و از این طریــق ،حدودی
از تحققپذیــری را بــرای اقداماتــش فراهــم مــیآورد .ارائــه چارچوبی
چندســطحی از تصمیمگیــری ،عالوه بــر نفی الگوی فرا گیــر و تدوین
اهداف واقعگرایانه و مبتنی بر شــرایط بســتر ،امکان انتقال بخشی از

وظایــف مربوط به تصمیمگیری به نهادهای محلــی را فراهم آورده و
زمینه را برای تحقق مفاهیم مشارکتی و توجه به خواست کنشگران
ســطوح پاییــن قــدرت فراهــم مــیآورد .بــا قبــول حضــور و مشــارکت
کنشــگران رقیب و نقش آنان در برآورده ســاختن منابع و زمینههای
تحقق طر حها ،ارزیابی و ارزشگذاری راهحلها نیز به عنوان برونداد
فرایند بده بســتان میان کنشــگران دخیل و همرائی آنان بوده ،و نه
تصمیمگیریهای تکنوکراتیک و بروکراتیک؛ در چنین فرایندی طراح
موجودی اســت با عقالنیت راهبردی ،کــه امکان تحلیل ،قضاوت و
متقاعدکردن طرفهای بحث برای دســتیابی به اهداف مورد نظر و
انتخاب گزینه برتر را فراهم میآورد .با تا کید بر مداخله چندسطحی
و مشــارکت گروههای ذینفــع و ذینفوذ ،محصــول خروجی فرایند
طراحی شهری راهبردی بیش از آنکه به صورت یک نقشه ثابت تجلی
یابد در قالب سندی چندسطحی متشکل از اهداف و سیاستهای
راهنماســت کــه امــکان هماهنگی طر حهــای مختلــف در مقیاس و
افق زمانی متفاوت و توســط افراد متفاوت را فراهم میکند و به طور
دائمی و چرخهای ،به پایش محیط شهری و تصمیمگیری اقتضایی
در مــورد وضعیتهــای پیشبینی نشــده و اصــاح جهتگیریها بر
میآیـ�د ( .)Carmona, 2003, 58-64برایــن اســاس ،طــراح در فراینــد
راهبردی همزمان به طراحی ،اجرای طرح و ارزیابی و اصالح مستمر
تصمیمات پس از اجرا در فرایند طراحی پرداخته و با دوری جســتن
از اقتدارگرایی عقالنی و نخبه گرایی علمی در فرایند طراحی شهری،
فرایند طراحی را به سمت قبول مشارکت و خرد جمعی ،زمینهگرایی
و واقعبینی بیشتر ،سوق میدهد.
 -۳-۱الگوی فرایند طراحی شهری مبتنی بر رهیافت ارتباطی
با اصالح و تكمیل رهیافت راهبردی و همچنین بهرهگیری از
تحوالت اجتماعی و فلسفی در دهه  1980میالدی ،شهرسازی و
به تبع آن طراحی شهری ،با رویکردی انتقادی به سمت جذب
نظریههای اجتماعی ،اخالقی و مشارکتی روی میآورد (�Punt
 .)er,1991, 24-27; Alexander,1984در این دوران ،سازماندهی
مجدد ماهیت طراحی شهری ،مبتنی بر مفهوم مکان و قرائتی
انتقادی از آن شــــــــــــدت گرفته و ایدههایی مبنی بر ارتباط نزدیک
میان طراحی و بستر كالبدی از یک سو ،و از سوی دیگر ،توجه به
تجربۀ انسانی فضای شهری و چگونگی ادرا ک و انتظارات مردم
از فضا به عنوان استفادهكنندگان اصلی ،به دایرۀ شمول طراحی
شهری وارد میگردد (�Alexander,1971; Relph,1976; Rapo
 .)port,1990عالوه بر تغییر محتوای طراحی شهری ،در این دوران،
رهیافت ارتباطی بر پایه پارادایم انتقادی ،با نفی برداشتهای
عینی و رهایی از ارزش موضع اثبات باور ،واقعیت اجتماعی را به
عنوان محصول فرایندهایی از تعامل اجتماعی معرفی میکند که
در آن برنامه اقدامات کنشگران متفاوت ،از طریق رفتار ارتباطی،
یعنی به وســــــــــــیله زبان و نیل به فهم متقابل ،هماهنگ میشود
(�Habermas,1985; Friedman, 1987; Sager,1992; Camp
 .)bell, 1996; Healy,1996; Innes,1995همچنین این رهیافت،
با دلنگرانی در مورد نابرابــــــــــــری در پرا کنش قدرت در جامعه و
اهمیت آن در تحققپذیری و اثربخشی تصمیمات ،تالش میکند
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تا اشکال مختلف دانش را براسـ ـ ـ ـ ـ ــاس سه نوع عقالنیت ابزاری،
راهبردی و ارتباطی ،با هم ترکیب نمـ ـ ـ ـ ـ ــوده و مفهومی جامع از
دانش پایه شهرسازی ارائه نماید ( .)Albrecht,1986این بدان
معنی اسـ ـ ـ ـ ـ ــت که حامیان رهیافت ارتباطی ،ماهیت سیاسی و
ارزشمدار حرفه شهرسازی را تشخیص داده و به توانایی آن در
بیان ارزشهای گفتمانهای رقیب باور داشته و تالش میکنند
با تلفیق عقالنیت ارتباطی هابرمـ ـ ـ ـ ـ ـ�اس ( )Habermas,1985و
نظریه قدرت فوکو ( ،)Foucault,1980به رفع شکافهای موجود
اقدام نماینـ ـ ـ ـ ـ ـ�د (Forster,1989,1993; Healy,1996; Flyvbjerg
;& T.Richardson, 2002; Allmendinger, 2002; Hoch, 2007
 .)Innes,1995برایناساس ،چنانچه از مفاهیم رهیافت ارتباطی
برای تعریف فرایند طراحی شـ ـ ـ ـ ـ ــهری کمک گرفته شود ،میتوان
گفت که هر یک از کنشگران دخیل در فرایند ،گفتمان مشخص
ً
خود را در یک تصمیمگیری جمعی عرضه میدارد و نهایتا فرم و
محتوای فرایند طراحی شهری را ،مجموعهای از گفتمانهای
رقیب و تعامل میان آنان ،کـ ـ ـ ـ ـ ــه در فرایندی از کنش ارتباطی و
کنش راهبردی به منصه ظهور میرسد ،تعیین میکند .ا گرچه
دســـ ـ ـ ـ ــتیابی به اجماع و همرایی مبتنی بر کنش ارتباطی (تعامل
و مفاهمه) و کنش راهبردی (چانه زنی) ،فرایند را با مشـ ـ ـ ـ ـ ــکالت
و تهدیدهایی مواجه میکند ،بـ ـ ـ ـ ـ ــا این حال میتوان برای طراح
شهری این نقش را قائل شد که با استفاده از دانش بین رشتهای
خود ،فهم کنشگران دخیل را از دایره منافعشان و همچنین از
دایره مسئولیتشان در حل مشکالت ،به گونهای افزایش دهد تا
فصل مشترک و همپوشانی منافع گفتمانهای رقیب به حدا کثر
برسد .در چنین وضعیتی ،از تلفیق گفتمانهای گونا گون ،یک
گفتمان برایند به دست میآید .به بیان دیگر ،فهم طراحی شهری
به مثابه عملی فنی و عقالنی محض و الگوی طراحی شـ ـ ـ ـ ـ ــهری از

نمودار -1سیر تحول محتوا و رویه فرایند طراحی شهری مبتنی بر رهیافتهای سهگانه.

باال به پایین ،به الگوی طراحی شهری از پایین به باال و به مثابه
دانشی برخاســــــــــــته از اجماع و مفاهمه بیناالذهانی و مبتنی بر
عقالنیت ارتباطی تغییر مییابد .براین اســــــــــــاس ،در گام نخست
فرایند ارتباطی ،گروههای ذینفع و ذینفوذ به عنوان شرکای
تیم طراحی شناسایی ،و با تعیین میزان دخالت هر یک از شرکا
در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری ،ساختار سازمانی طرح
به روشنی تدوین میگردد .پس از روشن شدن ساختار سازمانی
فرایند و کسب موافقت شــــــــــــرکا در مورد ساختار و نحوه همکاری
آنان ،طراح تالش میکند تا به شــــــــــــیوهای ارتباطی ،از خواست
طرفهای دخیل در طرح و منافعشــــــــــــان آ گاه گردیده و از طریق
یک تعامل زبانی و مفاهمه بیناالذهانی ،چشــــــــــــمانداز فرایند را
نسبت به مسائل طراحی روشن نماید .از این رو ،طراحان عالوه
بر فنون متداول طراحی ،باید روشهای ارتباطی را نیز فرا گیرند؛
روشهایی مبتنی بر شکلی از فرایند یادگیری اجتماعی فریدمن
که در آن ،طراح و سایر کنشگران دخیل همسان تلقی شده و از
طریق گفتگو و به اشــــــــــــترا ک گذاشتن شکلهای مختلف دانش
(دانش تکنیکال شهرساز در کنار دانش تجربی شهروندان) ،به
اجماع پیرامون منافع و اهدافشان از طرح دست یابند(  (�Fried
ً
 .)mann,1987, 186-221نهایتا فرایند طراحی شهری ارتباطی را
میتوان فرایندی مرکب از دو زنجیره در هم تنیده تعریف نمود
که در یکی از زنجیرهها ،فراینــــــــــــد عمومی تصمیمگیری به مثابه
مقولهای علمی-تکنیکی دنبال میشود و در دیگری و در تعامل
با زنجیره اول ،فرایندی ارتباطی دنبال میشود که از طریق کاربرد
مهارتهای مذا کره و اجماعســــــــــــازی ،به گفتگوی چندجانبه،
یادگیری متقابل ،ظرفیتســــــــــــازی و راهاندازی شــــــــــــرا کتهای
گونا گون به منظور تحققپذیری طر حها توجه خاصی میگردد
(گلکار .)1390 ،آنچه فرایند طراحی شهری ارتباطی را نسبت به
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فرایند راهبردی متمایز مینماید ،نه مراحل فرایند ،بلکه محتوا
طراح شهری است؛ چگونگی
و چگونگی پیمایش فرایند توسط ِ
پیمودن فرایند ارتباطی فقط از طریق تسلط به فنون و ابزار فنی
و با اتکا به اخذ اطالعات از محل ،قرین موفقیت نبوده و نیازمند
حضور همه گفتمانهای دخیل ،نه فقط فنسـ ـ ـ ـ ـ ــاالران و قدرت
رسمی ،در فرایند طراحی شهری است .حضور گروههای ذینفع
و ذینفوذ در سـ ـ ـ ـ ـ ــطوح مختلف قدرت ،و از آن ره ،گفتمانهای
رقیب در فرایند طراحی ،و مشـ ـ ـ ـ ـ ــارکت آنان در تدوین اهداف،
و طراحی و ارزیابـ ـ ـ ـ ـ ــی گزینههای طراحی ،عالوه بر تامین حقوق و
خواست گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی ،بر تاثیر گروههای
فشار و نابرابریهای قدرت در روند فرایند طراحی تا کید نموده
و زمینه تحققپذیری فرایند را از همـ ـ ـ ـ ـ ــان ابتدا فراهم میآورد.
براین اساس ،تحول شرایط و پارادایمهای حا کم بر زمانه و تاثیر
آن بــر ماهیــت طراحــی شــهری و فــرآورده مــورد انتظــار از آن ،رویه و
چگونگی دســتیابی به فراورده طراحی شــهری را دستخوش تغییر و
ً
تحوالت گسترده قرار داده و به جای شیوههای صرفا درون ذهنی،
بــا رویکردی فرایندی ،به شــناخت ،تحلیــل ،پیشبینی و هدایت و
کنترل توسعه شهر اقدام مینماید .در رویکرد فرایندی ،ابزار برخورد
با مســائل پیچیده ســازمانیافتهای همچون شــهر ،فرایند طراحی
شــهری فرض میشــود که در آن ،زنجیرهای از فعالیتها میان یک
مســاله طراحــی و راهحــل متناظر آن ،پیوند منطقــی ایجاد میکند.
اما منطق حا کم بر چگونگی پیوند مساله و راهحل طراحی با تحول
و تکامــل ماهیــت طراحی شــهری و مفاهیــم حا کم بر ابعــاد رویهای
طراحــی شــهری تغییــر ،و منجــر بــه شــکلگیری الگوهــای جدیدی
از فراینــد طراحی شــهری شــده اســت .به بیــان دیگر در ســیر تحول
مفهــوم فراینــد ،تغییــرات عمــدهای مشــاهده میگردد کــه میتوان
دامنــه نوســان آن را در قالــب ســه رهیافــت حــل مســاله عقالنــی،
رهیافــت راهبــردی و رهیافــت ارتباطــی مــورد بررســی و وا کاوی قرار
داد .نمودار  ،1مقایســهای از سیر تحول محتوا و رویه فرایند طراحی
شهری مبتنی بر رهیافتهای مزبور را نشان میدهد.

 -2معیارهــا و شــاخصهای موثــر بــر تحــوالت
محتوایی و رویهای فرایند طراحی شهری
نتایــج حاصــل از مــرور ادبیــات نظــری ،نشــان از تاثیــر مبانــی
شناختشناســانه و مفاهیــم اساســی رهیافتهایــی دارد کــه در
دورههای مختلف ماهیت طراحی شهری و به تبع آن فرایند طراحی
شهری را ،با توجه به مقتضیات زمانه ،با تحوالت گسترده مواجه کرده
اســت .این مفاهیم که با رجوع به ســه رهیافت حل مســاله عقالنی،
رهیافــت راهبــردی و رهیافــت ارتباطــی ،ماهیــت طراحــی شــهری را
تحــت تاثیر خــود قرار دادهاند ،بیش از آنکه بر تغییر مراحل و گامهای
فرایند اســتوار باشــد ،بر تغییر و تحول محتوای حا کم بر فرایند و تاثیر
آن بر چگونگی پیمایش فرایند اســتوار اســت .براین اساس به منظور
غلبــه بر کاســتیهای فرایند تصمیمگیــری جامع عقالنــی ،و با رجوع
بــه مفاهیــم حا کــم بــر رهیافــت راهبــردی ،فراینــد طراحــی شــهری،
چرخهای تکرارشــونده مبتنی بر مراحل چشماندازســازی ،ســنجش

وضعیــت ،تدوین اهــداف ،تدوین سیاس ـتها و گزینههای طراحی،
ارزیابی گزینهها ،طراحی ،اجرا و پایش پس از اجرا معرفی میگردد ،که
بــه طــور همزمان به طراحــی ،اجرا و پایش پــس از اجرا تا کید میکند.
چنین فرایندی ،فرایند مسالهگشایی و تصمیمگیری عقالنی مبتنی بر
عقالنیت راهبردی است که پیش و بیش از آنکه به طراحی تفصیلی و
دقیق محیط اقدام نماید به تعریف چارچوبی چندسطحی و هدایت
کننــده ،جهت توســعه کالبدی شــهر ،مبتنــی بر شــرایط و مقتضیات
بســتر ،میپــردازد .ایــن تعریــف از فراینــد طراحــی شــهری عــاوه بــر
"مسالهگرایی" به عنوان معیار اصلی فرایندهای تصمیمگیری عقالنی،
بر ضرورت توجه به معیارهایی چون "زمینهگرایی"" ،انعطافپذیری" و
"مداخله چندسطحی" ،در پیمایش فرایند تصریح میکند.
عــاوه بــر مولفههای مطــرح شــده ،چگونگی پیمایــش مراحل
ً
فراینــد نیــز برخــاف فراینــد تصمیمگیــری عقالنــی صرفــا براســاس
روشهــای علمــی و تکنوکراتیــک تعییــن نمیگــردد؛ بلکــه با رجوع
بــه مفهــوم کنــش ارتباطــی هابرمــاس ،گفتگــو و مفاهمــه ،کلیــد
حل مســائل اجتماعی و از جمله مســایل طراحی شــهری ،معرفی
مـ�ی گـ�ردد ( .)Habermas,1985, 44امــا از آنجا کــه پیمایــش فرایند
طراحــی شــهری ،تنها بــر مبنای کنــش ارتباطی ،امــکان تحقق در
جهــان واقعــی ،جهانی سرشــار از اختــاف منافع و روابــط پیچیده
قــدرت را نــدارد ،چنیــن به نظر میرســد کــه با اســتفاده از مفاهیم
پیشـ�نهادی فوکـ�و ( ،)Foucault,1980بهویــژه دو مفهــوم کلیــدی
گفتمــان و قــدرت و تعریف کنش راهبــردی در کنار کنش ارتباطی،
میتوان به پرکردن شــکاف مورد بحث کمک نمود .براین اساس،
چگونگــی پیمایــش فراینــد توســط مجموعــهای از گفتمانهــای
رقیــب در ســطوح مختلــف قدرت و تعامل و مشــارکت میــان آنان،
کــه در فراینــدی از کنش ارتباطی و کنــش راهبردی به منصه ظهور
میرســد ،تعییــن میگــردد .ا گرچــه دســتیابی بــه چنیــن گفتمان
براینــدی ،فراینــد را بــا مشــکالت و تهدیدهایــی مواجــه میکند ،با
ایــن حــال میتــوان با تکیــه بر فراینــدی تبادلــی مبتنی بــر آموزش
مــداوم و رودرروی کنشــگران (طــراح و شــهروندان) ،از طریــق
دیالــوگ و یادگیــری متقابل ناشــی از این گفتوگو ،فهم کنشــگران
دخیل را از دایره منافعشــان و همچنین از دایره مسئولیتشــان در
حــل مشــکالت بــه گونــهای افزایــش داده و پهنه فصل مشــترک و
همپوشــانی منافع گفتمانهای رقیب را به حدا کثر رساند .چنین
فراینــدی ،متضمــن حضــور و توجه به مولفههایی چــون "قدرت"،
"خواس ـتعمومی" و "مشــارکت مردمــی" ،در مفهومــی انتقادی در
فرایند تصمیمگیری است.
با توجه به مفاهیم جدیدی که در دورههای مختلف مورد توجه
متخصصیــن و اندیشــمندان قــرار گرفته اســت ،میتــوان چارچوبی
جهــت ارزیابــی میزان کاربســت محتــوای دانش نظــری در پروژهای
طراحــی شــهری پیشــنهاد نمــود .چارچــوب ارزیابــی مــورد نظــر،
شاخصهای حا کم بر معیارهای موثر بر تحوالت محتوایی و رویهای
فرایند طراحی شهری را براساس مراحل و گامهای فرآیند تدوین و با
اســتفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد جهتدار ،امکان
بررسی ،تحلیل و ارزیابی فرایند طراحی شهری در پروژههای طراحی
شهری را فراهم میآورد (جدول -1الف و -1ب).
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تحلیلی بر تحوالت محتوایی و رویهای فرایند طراحی شــهری و کاربســت آن
در پروژههای طراحی شهری ایران
جدول -1الف -چارچوب ارزیابی مبتنی بر معیار قدرت ،خواست عمومی و مشارکت مردمی ( :Aرهیافت عقالنی :B ،رهیافت راهبردی :C ،رهیافت ارتباطی).

جدول -1ب -چارچوب ارزیابی پژوهش مبتنی بر معیار مسالهگرایی ،زمینهگرایی ،انعطافپذیری و مداخله چندسطحی ( :Aرهیافت عقالنی :B ،رهیافت راهبردی :C ،رهیافت ارتباطی).
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ادامه جدول -1ب.-

 -3روششناسی پژوهش
به منظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش و ارزیابی میزان کاربست
مفاهیــم حا کــم بر دانش نظــری در پروژههــای منتخــب ،از آنجا که
مطالعــات ایــن بخش متکی بــر نتایج مســتخرج از مطالعات مبانی
نظری و چارجوب ارزیابی تدوین شده است ،روش تحلیل محتوای
کیفـ ِـی جه ـتدار بــه عنــوان روش تحقیــق مطالعــات ایــن بخــش،
انتخــاب گردیده اســت .در روش تحلیل محتوای کیفی ،پژوهشــگر
بــا اتــکا بر معیارها و شــاخصهای برآمده از مبانی نظری ،اســتنباط
و قضــاوت خــود را نیز بــهكار برده و محتوای پنهــان متون را توصیف
و تفســیر مینمایــد .بنابراین در این روش ،صــرف محتوای ظاهری
پیــام چنــدان ارزشــمند نبــوده و پژوهشــگر ،پــا را فراســوی واژهها یا
محتوای عینی متون گذاشته و سعی میکند مضمونها یا الگوهای
آشــکار و پنهــان در متــن را ،بــه صــورت عینــی و با مال کهــای عینی

کشــف و توصیف نماید؛ بر این اســاس ،در مرحله تفســیر دادهها ،از
روشهــای کمی نیز برای مقایســه تفاوت میــان دیدگاههای نظری
و نتایج حاصل از بررســی واحدهای تحلیل ،برای پشــتیبانی نتایج
برآمـ�ده از تحلیلهـ�ای کیفی بهره برده میشـ�ود (.)Mayring, 2000
برایناســاس ،در ایــن پژوهــش نیــز پــس از تحلیــل کیفــی محتوای
پروژههــای منتخــب و بــه منظــور تفســیر یافتههــای تحلیــل ،ابتــدا
میزان کاربســت هر یک از شاخصها ،به تفکیک معیارهای تدوین
شــده و در مجموع پروژههای مورد بررســی ،براســاس طیف لیکرت
از خیلــی کم تا خیلی زیاد تعییــن و باالترین درصد فراوانی هر یک از
طیفهای لیکرت براســاس مراحل فرایند طراحی شهری مشخص
میشــود .ســپس تعــداد باالتریــن امتیــازات تعییــن و درصدگیــری
میگردد .باالترین درصد به دســت آمده ،نشانگر وضعیت کاربست
معیــار مــورد بررســی در پروژههــای طراحی شــهری منتخب اســت.
الزم بــه ذکر اســت در این بخش ،طیف لیکرت از خیلی نامطلوب تا
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خیلی مطلوب معادلســازی شده است .در ادامه روش پژوهش به
تفصیل تشریح میگردد.
 -۱-۳جامعه آماری پژوهش
بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش ،جامعــه آمــاری،
پروژههای طراحی شهری تهیه شده در ایران و توسط شرکتهای
مهندســین مشــاور داخلــی اســت .بررس ـیهای اولیــه از جامعــه
آماری نشــان میدهد ،پروژههای تهیه شــده تا اوایل دهه هشتاد
شمسی ،فاقد فرایند طراحی شهری و محتوای نظری قابل استناد
بــه منظــور بررســی و تبیین رابطه نظریــه و عمــل در فرایند طراحی
شــهری اســت ،کــه این موضــوع میتواند بــر نتایج بدســت آمده از
بررســی پروژههــا تاثیــر نامطلــوب داشــته باشــد .از ایــن رو ،جامعه
آماری پژوهش ،پروژههای طراحی شهری تهیه شده و مصوب ده
ساله اخیر (بازه زمانی )1386-1396انتخاب گردیدهاست.
پس از تعیین جامعه آماری و به منظور انتخاب نمونهها از میان
پروژههای تهیهشده و مصوب در بازه زمانی مورد نظر ،معیارهایی
تعریــف گردید که بــا جلوگیری از نمونهگیــری تصادفی و روشهای
کمــی تعیین حجم نمونه ،دربردارندهی انتخاب هدفمند مواردی
ش بوده و ضامن روایی
باشــد كه بازتابدهنده پرسشهای پژوه 
و پایایی نتایج مســتخرج از نمونههای انتخابی اســت .با توجه به
اهــداف پژوهــش ،معیارهای انتخــاب هدفمند نمونه ها به شــرح
ذیل تعیین گردید:
• پروژههــای مربــوط بــه کالنشــهرهای ایــران :تهران ،مشــهد،
اصفهان ،شــیراز ،کــرج ،قم ،تبریز ،اهواز (الویــت پروژههای مربوط
به کالنشهر تهران به واسطه قابلیت تعمیمپذیری نتایج)
• پروژههای تهیه شــده توســط مهندســین مشــاور بــا پایه یک
و دو تخصــص شهرســازی و پایــه یــک ،دو و ســه تخصــص طراحی
شهری
• اولویت پروژههایی با ذکر "طراحی شهری" در عنوان پروژه
• انتخاب یک پروژه از هر مهندســین مشــاور؛ بررس ـیها نشــان
میدهد پروژههای تهیه شــده توســط هر یک از مشاورین محترم،
ً
غالبا از یک فرایند واحد و مفاهیم یکسان پیروی میکند ،بنابراین
ضرورتی برای بررسی بیش از یک پروژه وجود ندارد.
• پروژههــای مهــم از نظــر کارفرمــا و مشــاور بــه جهــت اهمیــت
آن در نظــام توســعه و عمران شــهری ،نظری هپــردازی ،پرداختن به
مفاهیم دانش نظری...،
• پروژههای مرتبط با ساختار و فضاهای اصلی شهر
• پروژههــای موضعــی ،در بردارنــده انــواع پروژههــای طراحــی
شــهری شــامل طراحــی خیابانهــا و مســیرهای پیــاده ،میادین،
تفرجگاهها ،بافت فرسوده و تاریخی.
• در دسترس بودن اسناد و مدارک پروژه
پــس از انتخــاب هدفمنــد نمونههــای مــوردی (جــدول،)2
نمونههــا ،براســاس چارچوب ارزیابی تدوین شــده مــورد تحلیل و
وا کاوی قرار میگیرد.
 -۲-۳بررسی پروژههای منتخب
در ایــن بخــش ،بــه منظــور پاســخ بــه ســؤال اصلی پژوهــش ،به

بررسی میزان تعامل دانش بکارگرفته شده در فرایند طراحی شهری
پروژههــای منتخب با چارچوب ارزیابی پژوهش ،بر اســاس معیارها
و شــاخصهای تدویــن شــده ،پرداخته میشــود .در گام نخســت،
پس از تحلیل کیفی محتوای پروژهها و بر اساس روش ارائه شده در
بخش روششناســی پژوهش ،کاربست یا عدم کاربست شاخصها
در هــر یــک از پروژهها ،به تفکیــک معیارها و مراحــل فرایند طراحی
شــهری ،بررســی و امتیــاز ( 1کاربســت شــاخص) یــا ( 0عدم کاربســت
شــاخص) به هر یک از شــاخصها اختصاص داده میشــود ،سپس
میزان کاربســت هر شاخص در مجموع پروژهها محاسبه و براساس
طیــف پنجگانــه لیکــرت از خیلــی کــم تــا خیلــی زیــاد دســتهبندی
میگــردد .ســپس درصد فراوانــی و باالترین درصــد فراوانی هر طیف
از طیفهای پنجگانه لیکرت ،در مجموع شــاخصهای حا کم بر هر
یــک از مراحــل فرایند طراحی شــهری و به تفکیــک معیارهای مورد
بررسی ،مشخص میگردد .درصدهای بدست آمده ،میزان توجه و
کاربســت شاخصهای حا کم بر معیارهای مورد بررسی در هر یک از
مراحل فرایند طراحی شــهری پروژهها را نشان میدهد (جدول.) 3
درگام آخــر ،درصد فراوانی و باالترین درصد فراوانی امتیاز هر طیف،
تنها براساس معیارهای مورد بررسی معین و براساس طیف لیکرت
از خیلی نامطلوب تا خیلی مطلوب معادلسازی میگردد .باالترین
درصد به دست آمده برای هر معیار ،نشانگر میزان تعامل دانش به
جدول -2انتخاب نهایی نمونههای پژوهش
	-طراحی شهری میدان شهدا ،هشتآباد و محور صاحبالزمان ،مشهد-1380 ،
بازنگری در طرح میدان شهدا ،هشتآباد و محور صاحبالزمان ،مشهد،
 -1388کارفرما :شهرداری مشهد
	-طراحی و ارتقای کیفی محور هفده شهریور حدفاصل میدان امام حسین و
میدان شهدا ،تهران -1390 ،کارفرما :سازمان زیباسازی شهر تهران
	-طراحی شهری خیابان احمدآباد شهر مشهد ،مشهد -1386 ،کارفرما:
شهرداری مشهد
	-طراحی شهری محور چهارباغ منطقه  ،22تهران -1389 ،کارفرما :معاونت
شهرسازی و معماری شهرداری تهران
	-چارچوب طراحی شهری حوزه دریاچه چیتگر و محور چهارباغ ،تهران-1389 ،
کارفرما :معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
	-چارچوب طراحی شهری محور دالوران ،تهران -1388 ،کارفرما :معاونت
شهرسازی و معماری شهرداری تهران
	-طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت (اراضی عباس آباد) ،تهران-1389 ،
کارفرما :معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران
	-طراحی شهری خیابان امام خمینی حد فاصل میدان امام خمینی تا بزرگراه
یادگار امام ،تهران -1389 ،کارفرما :معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
	-طراحی شهری حوزه عمومی مرادآب ،کرج -1394 ،کارفرما :شهرداری کرج
	-طرح موضعی با رویکرد طراحی شهری محدوده غربی میدان شهدا ،مشهد،
 -1392کارفرما :معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
	-طراحیشهری محور زیارتی -فرهنگی قم (حدفاصل حرم مطهر حضرت
معصومه و مسجد جمكران) ،قم -1387 ،کارفرما :شهرداری قم
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کارگرفته شــده در پروژهها با دانش نظری در معیار مورد نظر اســت.
جــدول  ،4میزان تعامل دانش نظری و دانش پروژهها را به تفکیک
معیارها نشان میدهد.

 -4تحلیل یافتههای پژوهش
در معیار نگرش نســبت به مفهوم قدرت %83 ،شــاخصها از
حیث کاربستشــان در پروژههای مورد بررســی ،در وضعیت بســیار
نامطلوب و  %17از شــاخصها در وضعیت نامطلوب قرار گرفتهاند
(جــدول  .)4بــه خصــوص در مرحلــه تدویــن اهــداف ،تدویــن
سیاستها و گزینههای طراحی و ارزیابی گزینهها ،میزان کاربست
شــاخصهای معیــار قــدرت صفــر بــوده و هیچکدام از شــاخصها
مــورد توجه قــرار نگرفتهاند (نمودار  !)2بر این اســاس ،چنانچه در

معــادالت قــدرت ،هــدف بازپسگیری تــوان تصمیمگیــری مردم از
نهــاد قــدرت از طریق شــیوههای ارتباطی در نظر گرفته شــود ،هم
مــردم به عنوان ذینفعــان و هم نهاد قدرت به عنوان ذینفوذان
تالش میکنند در فرایندی گفتمانی ،دامنه همپوشانی منافعشان
را گســترش داده و بــا همکاری یکدیگر بــه تغییر فضا اقدام نمایند.
امــا آنچــه از نتایــج برمیآیــد آن اســت که ایــن رونــد ،در پروژههای
مورد بررســی به شــکلی متفاوت صورتبندی گردیده اســت که در
آن ،نهــاد قدرت بــا تصمیمگیری و پیکربندی فضــا در طول فرایند
طراحــی ،و قــرار دادن آن در شــبکه ارتباطی خویش و فعالســازی
آن به ســود خویش ،به تسخیر حوزههای قدرت کنشگران سطوح
پاییــن قدرت و افزایش قدرت خویــش میپردازد .ا گرچه در عمده
مــوارد هــدف نهاد قــدرت از اعمــال تغییرات ،افزایــش کیفیت فضا
و تحققپذیــری طــرح عنوان شــده و میشــود ،اما آنچه مشــخص

جدول  -3درصد کاربست شاخصهای حا کم بر معیارهای مورد بررسی در مراحل فرایند طراحی شهری ،براساس طیف لیکرت.

جدول -4درصد کاربست دانش نظری در پروژهها به تفکیک معیارها ،براساس طیف لیکرت.
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اســت؛ بهطــوری کــه اعضــاى جامعه و نماینــدگان ،تنهــا در تامین
اطالعات و مشــارکت مشــورتی فعال نیســتند و تصمیمات كلیدى
طراحــى ،بــا رضایــت و رأى ا كثریت آنــان گرفته میشــود .اما نتایج
حاصــل از بررســی شــاخصهای حا کــم بر معیــار مشــارکت مردمی
نشــان میدهــد کــه بیــش از  %87ایــن شــاخصها ،در وضعیــت
بســیار نامطلوب قرار داشــته (جــدول  ،)4و تنهــا در مرحله تدوین
چش ـمانداز مقدماتی و ســنجش وضع موجود ،و آن هم در ســطح
اول مشــاركت (مشــارکت جزیی) و در مرحله اجرا به سبب تا کید بر
مشــارکت در تامین مالی پروژه ،شــاخصها مورد توجه و کاربســت
قرار گرفتهاند (نمودار.)4
در معیــار مســاله گرایی اما وضعیــت دوگانهای دیده میشــود.
بــر طبــق نتایج بدســت آمــده %57 ،شــاخصها در وضعیت بســیار
نامطلوب و  %43شاخصها در وضعیت بسیار مطلوب قرار گرفتهاند
(جدول  !)4نگاهی به شاخصهای تعریفکننده معیار مسالهگرایی
و میزان کاربستشــان در پروژههای مورد بررســی نشــان میدهد که
تمامــی پروژههــا ،در تعریف و تدقیق مســاله براســاس نتایج حاصل
از اطالعات ارائه شــده توســط کارفرما ،بررســی طر حهای فرادست،
مطالعــات میدانــی ،و تجزیه و تحلیــل اطالعات با اســتفاده از روش
 ،SWOTتدویــن اهــداف و گزینههــای طراحــی براســاس نتایــج و
اطالعات حاصل از مطالعات مکانسنجی و پرهیز از ارائه طر حهایی
ایســتا و فیزیكــی (بلوپرینتــی) كه آینــدهای مطلوب و قطعــی را برای
بلندمدت ترسیم میکند ،موفق عمل نمودهاند و از این رو ،در %43

اســت عــدم حضــور کنشــگران ســطوح پاییــن قــدرت در مراحــل
تصمیمگیــری و تهیــه طــرح ،رضایتمندی و تعهد آنان نســبت به
طرح را با چالشهای عظیم مواجه میگرداند.
در معیــار نگــرش نســبت بــه خواســت عمومــی نیــز %86
شاخصها در وضعیت بسیار نامطلوب و  %14در وضعیت نامطلوب
قــرار گرفتهانــد (جــدول  .)4نگاهــی به نمــودار  3نشــان میدهد که
 %100شــاخصهای این معیار ،در مراحل سنجش وضعیت ،تدوین
اهــداف ،تدوین سیاســتها و گزینههای طراحــی ،ارزیابی گزینهها
و پایــش پــس از اجــرا ،در هیچ یــک از پروژههای مورد بررســی لحاظ
نگردیدهاند .این در حالیست که منطبق با مبانی نظری ،در فرایند
طراحی شــهری ،کنشــگران متعددی حضور دارنــد که فهم متقابل
آنــان از حــدود انتظــارات و ترجیحــات یکدیگــر ،راه نیــل بــه راهحــل
رضایــت بخــش را همــوار میکند .در چنیــن چارچوبی ،شــگردهای
متــداول در کنــش ارتباطــی نظیــر تــاش در تامیــن شــرایط آرمانــی
گفتگو ،فنون میانجیگری ،مذا کره و حل اختالف ،و آموزش متقابل
کنشــگران در فراینــدی از یادگیری اجتماعــی ،اهمیت ویژهای یافته
و بــه بیان دیگر ،فهم طراحی شــهری به مثابــه عملی فنی و عقالنی
محــض و الگــوی طراحی شــهری بــاال به پاییــن ،به الگــوی طراحی
شهری پایین به باال و به مثابه دانشی برخاسته از اجماع و مفاهمه
بیناالذهانی و مبتنی بر عقالنیت ارتباطی ،تغییر مییابد .بررسیها
نشــان میدهد که متاسفانه چنین دانشی در پروژههای منتخب و
بهتبع آن پروژههای مصوب کشور بکارگرفته نشده است.
بر این اســاس ،الگوی طراحی شــهری پایین به باال ،مکانیزمی
را فراهــم م ـیآورد کــه از طریــق آن ،اجتماعــات گونا گــون بتواننــد
ّ
متخصــص،
بــه جــای ارجــاع فراینــد تصمیمگیــری بــه طراحــان
تصمیمات توسعهای مربوط به خود را ،خود اتخاذ نمایند .چنین
فراینــدی ،نیازمنــد چیــزی بیــش از تدوین پرسشــنامه و مصاحبه
با اســتفادهکنندگان از فضا اســت؛ فرایندی که بر حضور کنشــگران
دخیــل در کارگاههــای طراحی محلی و مشــاركت آنان در شــناخت
مســائل ،ارائــه راهحــل رضایتبخــش و فراهــم نمــودن اطالعــات
کلیــدی بــرای راهنمایــی طراحــان ،و مشــارکت در تامیــن منابــع
مالــی و ســاخت و پیشــرفت طــرح پیشــنهادى تا کیــد مینمایــد.
ایــن شــکل از مشــارکت کــه بــه مثابــه قــدرت شــهروندی مطــرح
میگــردد ،نزدیكتریــن رویكرد بــه حضور اجتماع در ســاخت آینده

نمودار -3میزان کاربست شاخصهای معیار خواست عمومی در مراحل فرایند

نمودار -2میزان کاربست شاخصهای معیار قدرت در مراحل فرایند.

نمودار -۴میزان کاربست شاخصهای معیار مشارکت مردمی در مراحل فرایند.
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شاخصها ،دارای وضعیت بسیار مطلوب هستند .اما در شناسایی
و تدقیــق مســاله از دیــدگاه کنشــگران دخیــل ،توجــه بــه ارزشها و
خواست کنشگران در بازبینی مسائل ،الویتبندی و محدودنمودن
موضوعات نیازمند بررسی و ارزیابی و ارزشگذاری راهحلها ،و پایش
ِ
و اصالح جهتگیریها مبتنی بر مسائل مبتالبه ،در وضعیت بسیار
نامطلوب قرار گرفتهاند (نمودار.)5
ایــن موضــوع در مــورد نتایــج حاصــل از بررســی شــاخصهای
معیار زمینهگرایی نیز صادق بوده و کاربســت بسیار مطلوب  %54از
شاخصها ،در مقابل کاربست بسیار نامطلوب  %30از شاخصهای
ایــن معیــار در کل فراینــد طراحــی شــهری پروژههــا ،بــا تحلیلهای
صورت گرفته برای معیار مسالهگرایی قابل توجیه است (نمودار.)6
در بررســی شــاخصهای حا کــم بر معیــار انعطافپذیــری نیز،
نتایــج حا کــی از کاربســت بســیار نامطلــوب و نامطلــوب بیــش از
 %60از شــاخصهای مــورد بررســی اســت (جــدول  .)4نگاهــی بر
چگونگــی کاربســت شــاخصهای ایــن معیــار نشــان میدهــد،
در مراحــل ســنجش وضــع موجــود ،تدویــن اهــداف و گزینههای
طراحــی ،و طراحــی بیــش از نیمــی از شــاخصها وضعیــت بســیار
مطلوبــی دارنــد کــه ایــن امــر از ســویی ناشــی از تا کیــد فراینــد بــر
شــناخت چندســطحی و بررسی تاثیر و تاثرات ســطوح مختلف بر
هــم ،و از ســوی دیگرتعریف اهــداف و گزینههای طراحی در قالب
چارچــوب طراحی شــهری اســت .چارچوب طراحی بــرای مقابله

بــا شــرایط مختلــف محیــط تصمیمگیــری ،پیــش و بیــش از آنکــه
بــا طراحــی مســتقیم محیــط مواجــه گردد ،بــه تعریــف چارچوبی
هدایتکننــده و سیاســتگذار کــه از طریــق آن توســعه فیزیکــی
شــهر تحقق مییابد ،میپــردازد؛ چارچوبی که امــکان هماهنگی
طر حهای مختلف در ســطوح و زمانهای متفاوت و توسط افراد
متفــاوت را فراهــم و از ایــن طریــق ،امــکان تعدیــل محیطهــای
متغیر را فراهم میآورد .اما با این وجود ،به دلیل کاربست بسیار
کم و کم ،بیش از  %60از شــاخصهای مرحله تدوین چشم انداز
مقدماتــی ،و بیش از  %80از شــاخصهای مراحــل ارزیابی ،اجرا و
پایــش پس اجــرا ،وضعیــت کلی معیار ،بســیار نامطلــوب توصیف
شــده اســت؛ ایــن در حالیســت کــه مطالعات نظــری ،بــر توانایی
فراینــد در مواجهه با شــرایط ناپایــدار محیــط تصمیمگیری تا کید
کــرده و با ایجاد امکان مشــارکت گفتمانهــای مختلف اجتماعی
و سیاســی ،محصول نهایی فراینــد را حاصل رویارویی طر حهای
رقیــب ،و مقایســه و ارزیابــی توامــان ارزشهــا و منافــع آنهــا و
تــاش بــرای نقــد و ارائه اســتدالل هــای قــوی بــرای تحلیلهای
جایگزیــن در مواجهه با پیچیدگیهــا و تعارضات حا کم بر محیط
تصمیمگیــری میدانــد .کــه ایــن امــر ،در پروژههای مورد بررســی
مورد توجه قرار نگرفته اســت (نمودار.)7
امــا نتایــج حاصــل از بررســی شــاخصهای معیــار مداخلــه
چندســطحی ،برخــاف نتایــج حاصــل از ســایر معیارهــا ،نشــان

پایش پس از اجرا
اجرا
طراحی
ارزیابی
تدوین سیاست ها و…
تدوین اهداف
سنجش وضع موجود
چشم انداز مقدماتی
80% 100%

خیلیکم

کم

60%

40%

متوسط

20%

زیاد

0%

خیلیزیاد

نمودار -5میزان کاربست شاخصهای معیار مسالهگرایی در مراحل فرایند.

نمودار -6میزان کاربست شاخصهای معیار زمینهگرایی در مراحل فرایند.

نمودار -7میزان کاربست شاخصهای معیار انعطافپذیری در مراحل فرایند.

نمودار -8میزان کاربست شاخصهای مداخله چندسطحی در مراحل فرایند.
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تحلیلی بر تحوالت محتوایی و رویهای فرایند طراحی شــهری و کاربســت آن
در پروژههای طراحی شهری ایران

میدهد بیش از  %78از این شاخصها در وضعیت بسیار مطلوب
قرار داشــته (جدول  )4که نشــان از توجه و کاربست شاخصها در
بیشــتر مراحل فرایند طراحی شــهری پروژههای مورد بررسی است
(نمــودار)8؛ در فراینــد چندســطحی ،تصمیمســازی بــه گون ـهای
صــورت میپذیــرد که همواره از یک ســو رابطه جز با کل و از ســوی
دیگــر رابطــه جــز با اجــزا ریزتر در مراحل شــناخت ،تحلیــل و تجویز

لحــاظ شــده باشــد .برایــن اســاس هدایــت و کنترل چندســطحی
فراینــد ،از یــک ســو بــه ارتباطــات متقابــل میــان ســطوح مختلــف
تصمیمگیــری نظــر دارد ،و از ســوی دیگــر بــا تا کیــد بــر فراینــدی
تدریجــی توجــه خــود را بر مســائل و منابــع اصلی متمرکــز و از درگیر
شــدن با انبوه جزئیات پرهیز میکند و بخشــی از وظایف مربوط به
تصمیمگیری را به عهده سطوح محلی وا میگذارد.

نتیجه
طراحی شــهری حوزهای پویا و تحولیابنده در دانش است که
در ســیر تحول خــود ،میزان قابل توجهی از تکامــل نظری را تجربه
ـری ماهیــت طراحی شــهری دوجانبه
کــرده اســت .این تکامل نظـ ِ
بوده و جنبههای محتوایی و رویهای این رشــته را در برمیگیرد .از
دیــدگاه تکامل رویهای ،جهتگیری طراحی شــهری از ُبعد فراورده
ً
به فرایند تغییر یافته و از این رو ،به جای شیوههای صرفا شهودی
و درون ذهنــی برای مواجهه با مســائل شــهر ،با رویکــرد فرایندی،
که در آن زنجیرهای از فعالیتها میان یک مساله طراحی و راهحل
متناظر آن پیوند ایجاد میکند ،به شناخت ،تحلیل ،پیشبینی و
هدایت و کنترل توسعه شهر اقدام میگردد .اما آنچه فرایند طراحی
شــهری را ،در دورههای مختلف و تحت تاثیر پارادایمهای مســلط
در هــر دوره ،متحول نموده اســت ،بیــش از آنکه بر گامها و مراحل
فراینــد متکی باشــد ،بر چگونگی پیمایــش فرایند و مفاهیم موثر بر
آن تا کیــد داشــته اســت؛ مفاهیمــی مبتنی بــر پارادایمهــای حا کم
بــر هــر دوره ،که در چارچــوب نظریههای رویهای قابل اســتخراج و
پیگیــری اســت .اما به دلیــل عدم نظری هپــردازی مباحــث رویهای
در چارچــوب دانــش طراحــی شــهری ،پژوهش حاضر تــاش کرده
است تا با رجوع به نظریههای رویهای دانش برنامهریزی شهری و
بررســی آن در چارچوب تحوالت ماهیت طراحی شــهری و فراورده
مــورد انتظــار از آن ،تحــوالت محتوایــی و روی ـهای فراینــد طراحــی
شــهری و مفاهیم اساسی حا کم بر آن را مورد بررسی و وا کاوی قرار
دهــد .قدرت ،خواســت عمومی ،مشــارکت مردمی ،مســالهگرایی،
زمینهگرایــی ،انعطافپذیــری و مداخلــه چندســطحی ،از جملــه
مفاهیمــی هســتند کــه این پژوهش بــا رجوع به ســه رهیافت حل
مســاله عقالنی ،رهیافت راهبردی و رهیافت ارتباطی ،اســتخراج و
در قالب چارجوب ارزیابی پژوهش تدوین و تشــریح نموده اســت.
چارچوب ارزیابی مورد نظر ،عالوه بر آنکه با ارائه شــاخصهایی به
تدقیق مفاهیم مورد بررســی و مشخص نمودن چگونگی کاربست
یپــردازد ،امــکان ارزیابــی میــزان
آن در فراینــد طراحــی شــهری م 
کاربســت دانــش نظــری در پروژههــای طراحی شــهری را نیز فراهم
میآورد.
نتایــج تجزیــه و تحلیــل دادههــای حاصــل از تحلیــل کیفــی
پروژههــای منتخــب ،براســاس چارچــوب ارزیابی پژوهش ،نشــان
میدهد از حیث میزان کاربست معیارها و شاخصهای چارچوب
ارزیابــی در پروژههــای مــورد بررســی ،بیــش از  %70معیارهــا در

وضعیت بســیار نامطلوب قرار دارند که از این میان ،شاخصهای
مرتبــط با معیار نگرش نســبت به مفهوم قدرت ،خواســت عمومی
و مشــارکت مردمــی ،کمتریــن میــزان کاربســت ،و شــاخصهای
مرتبــط بــا مداخلــه چندســطحی و زمینهگرایــی ،مســالهگرایی و
انعطافپذیری به ترتیب دارای بیشــترین میزان توجه و کاربســت
در پروژههــا را بــه خود اختصاص دادهاند .بــا تعمیم نتایج حاصله
به تمامی پروژههای مصوب طراحی شــهری ایران ،این پروژهها از
جهت میزان کاربســت دانش نظری ،در وضعیت بســیار نامطلوب
قــرار گرفتهانــد .براین اســاس ،چنانچه وضعیــت پروژههای عملی
طراحی شــهری کشــور ،در بازه زمانی مورد بررســی ،نســبت به سه
رهیافت مورد بررسی ترسیم گردد ،فرایند طراحی شهری راهبردی
هــم در ســطح نظریــه و هــم عمــل ،وارد گفتمــان طراحــی شــهری
کشــور گردیده اســت .ا گرچــه هنوز برخــی معیارها و شــاخصهای
تبیینکننــده رهیافــت راهبــردی ،بــه درســتی در پروژههــا جامــه
عمل نپوشــیده اســت ،اما بیشــک این رهیافت ،رویــه و محتوای
فرایند طراحی شهری پروژههای کشور را به شدت تحت تاثیر خود
قــرار داده و آن را بــا مفاهیمــی چون زمینهگرایــی ،انعطافپذیری،
مداخله چندســطحی و مشــارکت مردمــی ،درگیر گردانیده اســت.
برخــاف رهیافت راهبردی ،کاربســت بســیار نامطلــوب مفاهیمی
چــون قــدرت ،خواســت عمومــی و مشــارکت مردمــی در پروژههــا
حا کــی از آن اســت که مفاهیــم رهیافت ارتباطی ،در ســطح عمل،
وارد گفتمان طراحی شهری کشور نگردیده است؛ چرا که رهیافت
ً
ارتباطی اساســا متکی بر مشــارکت شــهروندان در ســطوح مختلف
قــدرت در فرایند تصمیمســازی و تصمیمگیری اســت ،و بخشــی از
تالشهــای طراحــان شــهری ،صــرف آ گاهســازی و توانمندســازی
جامعــه درخصــوص خواســت و انتظاراتشــان از طــرح و چگونگــی
پیگیــری و تأمیــن آن در قالــب فراینــدی از یادگیــری اجتماعــی
میگردد .براین اســاس ،با وجود ورود مفهوم مشــارکت مردمی به
گفتمــان طراحی شــهری کشــور ،بــه دلیل فقــدان فراینــد یادگیری
اجتماعــی و عــدم توجه به مفهوم قدرت و نقــش غیرقابل انکار آن
در هدایت فرایند طراحی شــهری ،رهیافت ارتباطی با چالشهای
اساســی برای کاربســت در پروژههای طراحی کشــور روبــرو گردیده
اســت .ایــن امــر ،ضــرورت پژوهشهــای آینــده پیرامــون چرایــی
چالشهــای پیشــروی کاربســت مفاهیــم نظــری در پروژههــای
طراحی شهری ایران را ،به روشنی آشکار میسازد.
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owadays, cities are faced with complicated
problems and challenges with which current urban design processes are not capable to
cope. Hence, many urban designers are looking
for the processes that through which the products
cope with the time requirements, circumstances
of the context on one hand and the knowledge
base of urban design on the other hand. However,
the failure to develop such knowledge has caused
the urban design process to be carried out on the
practical experiences of designers and a framework outside of the concepts of theoretical knowledge. Therefore, its legitimacy is characterized
without the theory-based structure. Therefore, the
aim of this study is to analysis the substantial and
procedural evolutions of urban design process.
Due to the lack of the theoretical consideration of
the procedural issues in the framework of urban
design knowledge, procedural theories of urban
planning knowledge is studied and the basic concepts affecting the urban design process have
been elicited, elaborated and described. Such a
framework, in addition to explaining all the effective concepts that guide the process, describes
how these concepts are applied on stages of the
urban design process, and in this way the obscure
and sometimes abstract concepts are applied in
a practical way, since the compiled categories
clearly illustrate how each of the concepts is applied based on the steps of urban design process.
Power, public interest, public participation, problem orientation, context orientation, flexibility, and
multi-level intervention are some concepts that
appropriate the main implications of the evaluation framework referring to the strategic approach,
the communication approach, and that of rational
problem solving. In addition to providing some indicators for defining the concepts and determining

how to apply them in the urban design process,
the considered framework makes it possible to
analyze and evaluate the process of urban design
projects, regardless of time and location. Consequently, in the next step and in order to assess
the application of the evaluation framework in Iranian urban design projects, 10 Iran’s urban design
projects approved within 2007- 2017 were investigated using directed qualitative content analysis method and appropriate statistical methods.
The assessment outcomes demonstrate that the
concepts of public interest, power, and public
participation, respectively, have had the lowest
and those of multi-level intervention, context orientation, problem orientation, and flexibility have
had the highest rate of application in the selected
projects. This represents the prevailing strategic
approach, at the both theoretical and practical levels, in Iran’s urban design discourse. Despite introducing the concept of participation in the urban
design discourse of Iran, the communication approach has faced major challenges to be applied
in Iranian design projects because of neglecting
the concept of power and its undeniable role in
guiding the urban design process, lack of empowerment and acquaintance of the society with their
demands and expectations from the plan, and
how to pursue and follow it up in the form of a
process of social learning. This vividly reveals the
significance of the further researches on the challenges ahead applying the concepts of communication approach in Iranian urban design projects.
Keywords: Theory, Practice, Urban Design Process, Evaluation, Qualitative Content Analysis,
Iranian Urban Design Projects.
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