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چکیده

همگام با سایر کشورها، چند صباحی است پروژه هایی تحت عنوان طراحی شهری در ایران و بویژه 

کیفیت محیط و فضاهای شهری  که با هدف ارتقای  شهر تهران در دست تهیه و اجراست. این پروژه ها 

کشــورمان شــده است، از اوایل دهه هشتاد شمســی با اقبال بیشتری از  ح های شــهری  وارد عرصه طر

که به بســط و نشــر فضاهای  ســوی مدیران شــهری مواجه شــده اســت. در واقع با رویکردی مواجهیم 

شهری برای احیای حضور و مشارکت شهروندان در عرصه عمومی شهر می اندیشد. در پژوهش حاضر 

که با شناخت معیارهای موثر در تحقق پروژه های طراحی شهری ایران، میزان موفقیت  سعی بر آنست 

گیرد. بدین منظور، عوامل  و تحقق آنها در شهر تهران، در طی دهه هشتاد شمسی، مورد سنجش قرار 

موثر در تحقق پذیری پروژه های مذکور شناسایی شده و سپس با بومی سازی و انطباق با زمینه ایران و 

کاربرد تکنیک  کارشناسان حاضر در فرایند انجام پروژه ها، رتبه بندی با  با استفاده از نظریات خبرگان و 

گرفــت. از یافته های پژوهش، رتبه بنــدی پروژه های  تاپســیس و براســاس رویکرد تحقق پذیــری انجام 

که براســاس آن پروژه ســاماندهی و بهســازی میدان حســن آباد به عنوان  منتخب حاصل شــده اســت 

برترین و پروژه بازسازی، ساماندهی و مرمت بازار تجریش به عنوان ضعیف ترین پروژه بر اساس رویکرد 
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کلیدی واژه های 
تکنیک تاپسیس، رتبه بندی، تحقق پذیری، پروژه های طراحی شهری، تهران.

. E-mail:a.saghafi@iaut.ac.ir،۰۲۱-66۹556۲۸ :نویسنده مسئول: تلفن:۰۹۱۴۳۰۰۱۹۰۰، نمابر**

نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۱۸  شماره۴  زمستان ۱۳۹۲



7۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۱۸  شماره۴  زمستان ۱۳۹۲

1- مبانی نظری تحقیق

1-1- تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری  
   در چنــد دهــه اخیر، مبحث فرایند طراحی شــهری و یا نگرش 
فراینــدی بــه طراحی شــهری، توجــه نظریه پــردازان و متخصصین 
کرده است. هربرت سایمون به این نکته  بسیاری را به خود جلب 
که اینك ما وارد عصر جدیدی شــده ایم. عصری  کرده اســت  اشــاره 
کــه در آن بــرای اولیــن بار در تاریــخ، فرایند طراحی خود مســتقیمًا 
کنکاش قرار می گیرد )بحرینی، ۱۳۸۲، ۸۰(. در  در معرض بررســی و 
پژوهش حاضر، مطالعه تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری بر 

اساس فرایند انجام آن مورد نظر است. 
کنــده،     یکــی از شــرایط حرکــت از موقعیــت تهیــه طرح هــای پرا
سلیقه ای و غیر نظام مند در حوزه طراحی شهری به سمت موقعیتی 
کشــور  کــه در آن دانــش و فــن طراحــی شــهری در نظــام برنامه ریزی 
نهادینه شود، تدوین شیوه ای موجه برای اجرای این پروژه هاست. 
هــدف نهایــی در طراحــی شــهری، دســت یافتــن بــه تصمیماتی در 
جهت ایجاد تحوالت واقعی در شــهر)طراحی شــهری واقعی( اســت 
و نــه تولیــد مجموعــه ای از تصاویــر رویایــی و تحقق ناپذیر)طراحــی 
گر قرار  کاغــذی(. از این رو پیشــنهادهای طراحی شــهری، ا شــهری 
باشد به اجرا در آید و به ایجاد تحولی واقعی در شهر بینجامد، باید بر 
کشور استوار باشد)گلکار،  قوانین موضوعه و دیگر مستندات قانونی 
۱۳۸۸، 55(. یکــی از اهــداف طراحــی شــهری، حصــول اطمینــان از 
مســئولیت مالــی و بازگشــت ســرمایه اســت. بســیاری از معمــاران و 
طراحان شــهری، مباحث مربوط به تامین مالی پروژه های طراحی 
ج از محیط حرفه ای خود می دانند.  شهری پیشنهادی خود را خار
که در اختیار  چنین برخوردی تعجب آور است، زیرا میزان بودجه ای 

کننــده در طراحــی شــهری اســت. با  اســت، عامــل اصلــی و تعییــن 
وجــود ایــن موضوع، تامیــن اعتبار و نحوه مشــارکت ســرمایه گذاران 
که  برای ســاختن آنچه مورد نظر اســت، اغلب وقتی مطرح می شود 
طرح پیشــنهادی تهیه شــده اســت. هر پیشــنهاد حاوی اطالعاتی 
گروه های ذینفــع قابل درک باشــد. در همه پروژه ها  کــه برای  اســت 
تقریبــًا محدودیــت  هــای مالــی وجــود دارد. هــر طــراح شــهری با هر 
قدرت و توانایی باالخره درگیر مســائل مالی می شود تا طراحی خود 
گرفتن محدودیت  ها هدایت نماید.  را در جهــت مــورد نظر با در نظر 
در جوامــع غیر دموکراتیــک نظیــر ایــران، چنانچــه طــراح در خدمت 
حکومت مرکزی)قدرت( باشــد، اجرای طرح های بزرگ به ســهولت 
انجــام می پذیــرد. هر پــروژه بایــد در چارچوب و بر اســاس قوانین هر 
کشور تهیه شود. هیچ پروژه ای به اجرا در نمی آید مگر اینکه تصوراتی 
از قابــل فــروش بــودن محصــول آن وجــود داشــته باشــد. محصول 
تولیــدی طراحی شــهری بایــد خریــدار داشــته باشــد)گلکار، ۱۳۹۰، 
6۴(. در پروژه هــای طراحی شــهری هر یــک از متخصصان طراحی، 
افراد عادی، شــهروندان و سیاســت مداران باید همواره از یک اراده 
قوی برخوردار باشــند. برای دستیابی به طراحی شهری موفق باید 
گروه های مذکور ایجاد شــده  یــک فعالیت حرفه ای مشــارکتی میان 
و بر پایه معرفتی معینی تکیه شــود تا ارتباط مناســبی میان محیط 
گیــرد. فراینــد طراحی و تولیــد محیط مصنوع  و رفتار انســان شــکل 
در طراحی شــهری، متضمن انواعی از عوامل و تصمیم گیران اســت 
که آنها از بســیاری جهات اهدافشــان، انگیزه هایشــان  مباحثشان و 
محدودیت هایشــان در امــر تحقــق تاثیــر دارد. فراینــد توســعه، تابع 

مقدمه

در توســعه محیط مصنوع، حرفه - دانش های مختلفی باید به 
کار آیند. این جریان  طــور ســازنده با اندرکنش مثبت و هم پیوند بــه 
باید در تمامی سطوح اعم از آموزش، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت، 
گرفته شود. برای ایجاد و خلق یك محیط  اجرا و بهره برداری در نظر 
همگانــی مطلــوب، همکاری و تعامل مطلوب میان عناصر ســازنده 
مکان شــامل: مــردم، ســازندگان، مدیــران و متخصصان)طراحان، 
برنامه ریزان، جامعه شناســان، اقتصاددانان و... ( باید برقرار شــود. 
از این رو به مرور زمان و با شکل گیری مباحث و پارادایم های جدید، 
طراحی شهری به عنوان یک دانش فرارشته ای و یک رشته مستقل 
دانشگاهی، در ارتباط مستحکم با معماری و برنامه ریزی وارد عرصه 
نظــر و عمــل شــد. طراحی شــهری دانــش جوانــی اســت و در تجربه  
جهانی، تنها نیم قرن سابقه دارد. طراحی شهری در کشورمان ابتدا 
کم به دانشــی  کم  گذشــت ســال ها  کادمیک وارد شــد و با  به حوزه آ
تاثیرگذار در میان ســایر دانش های مداخله گر محیطی تبدیل شد. 
گاهی مدیران شــهری، طراحی شــهری بــه عرصه حرفه  بــا افزایــش آ

وارد شده و در قالب پروژه های طراحی شهری از اوایل دهه هشتاد 
کالنشهرهای  گرفت. در شــهر تهران و سایر  شمســی مورد توجه قرار 
گرفته است.  کشــور اقداماتی جهت اجرای پروژه های مذکور صورت 
امــا در این میان شــهر تهران به عنوان پایتخــت، جایگاهی متفاوت 
داشــته اســت و پروژه هــای متعــددی از ایــن دســت در آن بــه اجــرا 
رســیده اســت. در ایــن میان پروژه هــای مذکور تا چــه میزانی موفق 
بوده و توانسته اند اهداف مدنظر را جامه عمل بپوشانند، مشخص 

نبوده و جای سوال می باشد.
به منظور پاســخ به ســوال مذکــور، ابتدا مروری بــر متون نظری 
گرفتــه و معیارهــا و شــاخص های موثــر در فراینــد  مربوطــه انجــام 
شناســایی  ایــران  در  شــهری  طراحــی  پروژه هــای  تحقق پذیــری 
اصلــی  بازیگــران  شــامل  خبــرگان  همــکاری  بــا  ســپس  می شــود. 
حاضــر در فراینــد انجام پروژه هــا و با ابزار پرسشــنامه، میزان توجه 
کاربســت هــر یک از معیارهــا و شــاخص ها در پروژه های منتخب  و 

مشخص شده و رتبه بندی انجام می گیرد.
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روابــط اجتماعی خاص زمان و مکان و نیز متضمن انواعی از عوامل 
کلیدی)زمین داران، ســرمایه گذاران، آبادگران، ســازندگان، مشاغل 
حرفه ای و مصرف کنندگان( اســت. مشــکالت و موانع مذکور، نقش 
که فضــای سیاســی و قانونــی پروژه ها را  بااهمیــت بخــش دولتــی را 
گــر ایــن موانع به  شــکل می دهــد، آشــکار می ســازد. از ســوی دیگــر ا
فرایند طراحی، نحوه ساخت و ساز و قوانین شهری مربوط باشند، 
بنابرایــن خیلی از راه حل ها قابل اجرا خواهد بود. بســیاری از موانع 
کلی  مربــوط بــه فراینــد طراحــی، شــرایط اقتصــاد محلــی و اقتصــاد 
منطقــه از طریق طراحی شــهری قابل حل نیســتند، زیــرا در اختیار 
که در طول  طراح نیستند. عوامل دیگر فقط درصورتی قابل حل اند 
زمــان و در ســطح ملــی، منطقــه ای و محلی بــا آنها مقابله شــود. در 
کامل  کــه بتواند با تســلط  نهایــت، این مهارت طراح شــهری اســت 
کنترل نمــوده و هدایت نماید. در این راســتا  فراینــد انجــام پــروژه را 
تیبالدز، مهارت های شــخصی مورد نیاز طراحان شــهری را به شرح 

کرده است)تیبالدز، ۱۳۸۱، ۱۴5(: زیر دسته بندی 
بــاالی  طبقــات  بــا  کارکــردن  و  ارتبــاط  برقــراری  قابلیــت   •

جامعه)سیاست مداران، افراد عالی رتبه اداری و سازندگان(
کلیه ایده های  کــردن  کردن پروژه ها)ســعی در عملی  • اجرایی 

طراحی(
• قابلیــت بحــث و مجادلــه بــرای جــذب منابــع مالــی، زمین و 

کردن پروژه های طراحی شهری نیروی انسانی در جهت اجرایی 
کامل گاهی اقتصادی خوب و  • داشتن آ

بودن)بتوانــد  ایده آلیســت  حیــن  در  واقعیت هــا  شــناخت   •
تشخیص دهد دلیل عدم موفقیت پروژه ها چیست؟(

کیفیت  • داشــتن تصــورات نامحــدود و تعهــد الزم برای حفــظ 
کار اجرا و اتمام 

کاربــرد تکنیــک تاپســیس در رتبه بندی پروژه هــای طراحی شــهری تهران  با 
رویکرد سنجش تحقق پذیری

پروژه هــای  تحقق پذیــری  شــاخص های  و  معیارهــا   -1-1-1
طراحی شهری ایران

 جهــت شناســایی معیارهــا و ســپس شــاخص های تاثیرگــذار 
در فراینــد تحقق پذیــری پروژه هــای طراحــی شــهری، بــا مــروری 
بــر نظریــات اندیشــمندان مختلفــی نظیــر تالــن)۱۹۹7(، آلترمــن 
بــرک  پینهــو)۲۰۰۹(،  و  اولیویــرا  نورتــن)۲۰۰5(،  هیــل)۱۹7۸(،  و 
و  کرمونــا  دالتــون)۲۰۰7(،  خــوری)۱۹۹6(،  همــکاران)۲۰۰6(،  و 
همــکاران)۲۰۰۱(، باربــی و می)۱۹۹7(، لوریــن و همکاران)۲۰۰۴(، 
تحلیلــی-  روش  از  اســتفاده  بــا  و  المــور)۱۹7۸(  بــن)۱۹۸۰(، 
کیــد  کــه بیشــتر مــورد تا تطبیقــی، ابتــدا آن دســته از معیارهایــی 
بوده اند، انتخاب شــده و براســاس مراحل سه گانه فرایند طراحی 
ســپس  گردیــد.  دســته بندی  اجــرا(  و  تصویــب  شــهری)تهیه، 
شــاخص های برآمــده از نظریــات اندیشــمندان بایــد بــا توجــه به 
شــرایط ایــران بومی ســازی شــده، تدقیــق و تکمیــل شــوند. بــه 
در  موثــر  شــاخص های  تکمیــل  و  تدقیــق  بومی ســازی،  منظــور 
فرایند تحقق پذیری پروژه های طراحی شــهری در ایران، نظریات 
کــه در فرایند مذکور در ایــران تاثیرگذارند، مورد مطالعه  خبرگانــی 
گرفته اســت. بدیــن منظور مصاحبــه حضــوری عمیق با ۲۴  قــرار 
صاحب نظــر )مدیران عامل شــرکت های مهندس مشــاور بعنوان 
بعنــوان  شــهری  مدیــران  و  کارفرمایــان  پروژه هــا،  تهیه کننــده 
تصویب کننــده پروژه هــا و پیمانکاران بعنــوان مجریان پروژه ها( از 
یک ســو و اســاتید دانشگاه از ســوی دیگر انجام یافته است. الزم 
بذکر اســت در انتخاب افراد مصاحبه شــونده از روش نمونه گیری 
هدفمند اســتفاده شده است. در نهایت پس از پردازش نظریات 
در  منتخــب  شــاخص های  و  معیارهــا  صاحب نظــران،  آرای  و 

جدول۱ ارائه می گردد. 

شاخص های تحقیق)منطبق بر زمینه ایران(صاحب نظرانمعیارهای تحقیق

کیفیت نظام 
برنامه ریزی

)Alterman& Hill, 1978(
)Talen, 1997(
)Norton, 2005b(
)Oliveira and Pinho, 2009(
)Elmore, 1978(

-وجود جایگاه معین طراحی شهری در نظام برنامه ریزی 
ح خدمات استاندارد و بروز  -وجود شر

کاری سازمان های مرتبط در هر مرحله از پروژه -عدم تداخل و موازی 
ح های فرادست  -میزان توجه به طر

-توجه به مقیاس  پروژه ها

صالحیت مشاور 
پروژه

)Talen, 1997(
)Berke et al, 2006(
)Khoury, 1996(
)Dalton et al., 2007(
)Burby & May, 1997(

-حضور و همکاری مداوم مشاور پروژه از تهیه تا اجرا
-برخورداری از نیروهای متخصص و باتجربه طراحی شهری

-تعهد اخالقی و حرفه ای به اصول علمی در برابر فشارهای احتمالی
-واقع بینی و درک تنگناهای مدیریتی و اقتصادی  و اجرایی پروژه

-میزان قاطعیت و استقالل رای و نظر مشاور
-انجام مطالعات فنی دقیق با استانداردهای معتبر

ح - تحویل به هنگام اسناد و مدارک طر

پشتیبانی علمی 
کادمیکی آ

)Carmona et al.,2001(
)Oliveira and Pinho, 2009(
)Burby & May, 1997(
)Dalton et al., 2007(

-حضور و همکاری اساتید طراحی شهری در فرایند انجام پروژه ها
ح خدمات و سازوکارهای اجرایی  ح ها، شر -مشارکت و همکاری دانشگاه در تدوین مبانی نظری طر

کارآمد برای استفاده در پروژه ها از سوی اساتید -معرفی روش های علمی بروز و 

ح  کیفیت طر
پیشنهادی

)Burby & May, 1997( 
)Norton, 2005b(
)Berke et al, 2006(

گی های محلی و بومی -بکارگیری الگوهای طراحی متناسب با ویژ
ح -رسایی، جامعیت و انعطاف پذیری طر

ح از توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی -برخورداری طر
کامل و قابل اجرا -وجود نقشه های 

کیفی و مالحظات طراحی شهری  -میزان توجه به ابعاد 

جدول 1 - معیارها و شاخص های موثر در تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری ایران.
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کارفرما و  صالحیت 
مدیریت پروژه

)Khoury, 1996(
)Laurian et al, 2004)
)Behn,1980(
)Elmore, 1978(

- برخورداری از مدیریت واحد، یکپارچه و منسجم 
- نظارت عالیه و دائمی دستگاه نظارتی

ح پیشنهادی مشاور کنترل طر -توانمندی مرجع تصویب در بررسی و 
کارفرما در ایجاد هماهنگی میان مشاور و پیمانکار -توانایی 

کار و صورت وضعیت -کیفیت رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور 
-میزان دقت در انتخاب مشاور پروژه

- میزان دقت در انتخاب پیمانکار پروژه
-ابالغ به هنگام پروژه های مصوب برای اجرا

-میزان هماهنگی میان ادارات شهری)آب و برق و ...( برای ایجاد زیرساخت ها
-توجه به امکان سنجی پروژه ها در زمان تعریف آن

کارفرما از ماهیت پروژه های طراحی شهری کامل  گاهی  -شناخت و آ
-کیفیت برنامه زمان بندی پروژه

-میزان اختیار مدیر پروژه در تصمیم گیری
-برخورداری از دیدگاه های فراجناحی و غیر سیاسی

-عدم تعجیل، شتابزدگی و خودنمایی
-میزان صحت و سالمت در برگزاری مناقصات 

-ثبات در سطوح مختلف مدیریتی در طول مدت انجام پروژه

تعامل حقوقی

)Talen, 1997(
)Norton, 2005b(
)Oliveira and Pinho, 2009(
)Carmona et al.,2001(

- تعامل مالکیت خصوصی و منفعت عمومی جهت تامین آسان اراضی مورد نیاز توسعه
-رفع معارضین)ترافیکی، ملکی و تاسیساتی( در مدت زمان مناسب

-میزان توجه به حقوق مکتسبه
ک و اراضی وقفی -میزان توجه به امال

تعامل قانونی

)Talen, 1997(
)Norton, 2005b(
)Oliveira and Pinho, 2009(
)Carmona et al.,2001(

گیر -عدم وجود موانع قانونی و دست و پا
- عدم تضاد بین قوانین موجود

-وجود ضمانت های اجرایی پروژه
-میزان شفافیت قرارداد پروژه

- میزان عدم وجود بروکراسی در سازمان های مرتبط
- میزان بروز بودن قوانین مرتبط با انجام پروژه

صالحیت پیمانکار 
پروژه

)Burby & May, 1997( 
)Laurian et al, 2004(
)Berke et al, 2006(

-توان مدیریت اجرایی پیمانکار
کافی -برخورداری از نیروهای مجرب و ماهر به تعداد 

-پایبندی به اصول قرارداد بویژه شرایط پیمان
کارفرما -میزان توجه به تذکرات مشاور و 

-برخورداری از تجهیزات، ماشین آالت و مصالح متناسب پروژه
-میزان آمادگی پیمانکار در مقابله با شرایط جوی و محیطی

-بکارگیری تکنولوژی ها و روش های نوین اجرا
-بنیه مالی پیمانکار

-اجرای پروژه باحداقل تغییرات ممکن
-تعهد اخالقی در مسائل اقتصادی)فساد مالی و رانت(

قدرت اقتصادی 
و مالی

)Alterman& Hill, 1978(
)Khoury, 1996(
)Oliveira and Pinho, 2009(
)Carmona et al.,2001(

- وجود مکانیزم های مالی مناسب
- پایداری منابع مالی و درآمدها

-میزان انعطاف پذیری بودجه با توجه به نوسانات اقتصادی)تورم(
-عدم وجود فساد مالی و رانت در انجام پروژه

کارهای درون شهری -وجود فهرست بهای مشخص برای 
-میزان دقت در برآوردهای مالی پروژه
-تخصیص به هنگام اعتبارات مصوب

-پرداخت به هنگام حق الزحمه مشاور پروژه
- پرداخت به هنگام مطالبات پیمانکار

میزان مشارکت 
عمومی

)Talen, 1997(
)Khoury, 1996(
)Oliveira and Pinho, 2009(
)Carmona et al.,2001(

-میزان حضور و مشارکت شهروندان
-توانمندی شوراهای محلی و سازمان های مردم  نهاد

-میزان اطمینان سرمایه گذاران به بازگشت منافع  
ح ها -اطالع رسانی مطلوب در مورد طر

-میزان مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی
-میزان مشارکت و سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی

1-۲- طبقه بندی پروژه های طراحی شهری
   طبقه بنــدی پروژه هــا توســط معماران و صاحبــان حرفه های 
کار معمواًل بر اســاس  دیگــر طراحی، ســابقه ای طوالنــی دارد. این 
می گرفتــه  انجــام  ســاختمانی  گونه هــای  نظیــر  اســتفاده،  نــوع 
اســت. طبقه بنــدی نمونه هــا ایــن امــکان را در اختیــار طراحــان 
کــه بــه هنــگام برخــورد بــا مســاله ای، بــه فرایندها و  قــرار می دهــد 

که ممکن اســت با مســاله مورد نظر همخوانی داشــته  محصوالتی 
کنند.  باشــد و همچنیــن راه حل هــای احتمالــی مناســب مراجعــه 
دسته بندی محصوالت طراحی شهری به سازمان دادن افکارمان 
کمــک می کند. یکــی از ســاده ترین راه ها، تفکیک انــواع مختلف بر 
گرفته شــده است و دومی به محصول  اســاس انواع رویه های بکار 
فعالیت های طراحی توجه می کند. با تکامل رشته طراحی شهری 
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ح  کــه بــا عنــوان طراحی شــهری مطر و تکامــل دامنــه پروژ ه هایــی 
گونه شناسی نیز مراحل تکاملی خود را طی خواهد  می شوند، این 
گی هــای اصلــی  اســاس نظــام طبقه بنــدی می تــوان ویژ بــر  کــرد. 
کرده و بــه این ترتیــب تمایزهای مهــم انواع  هــر پــروژه را مشــخص 
پروژه هــا را تشــخیص داد. بــا مطالعه نظریات ســایر اندیشــمندان 
طراحی شهری، نوع طبقه بندی آنها در جدول۲ آورده شده است.

1-3- پروژه های طراحی شهری در ایران
هرچنــد هنــوز معنــای نظــری طراحــی شــهری مــورد بحــث و 
برنامه ریــزان  و  از طراحــان شــهری، معمــاران  بســیاری  گفتگــوی 
شــهری اســت، اما حرفه طراحی شــهری در عمل به طور مشــخص 
شــهری  توســعه های  زمینــه  در  کنــون  تا را  متعــددی  پروژه هــای 
جدید، فضاهای عمومی شهر و ایجاد شهرهای جدید انجام داده 
کــرده اســت. اصواًل پــروژه طراحــی  کســب  گرانبهایــی  و تجربیــات 
که در فرایندی هماهنگ با  شــهری، فعالیتی است میان رشــته ای 
کیفیت زندگی در عرصه های  دیگر تخصص ها، به تثبیت یا ارتقای 
عمومــی می پــردازد. البته ایــن پروژه ها بطور معمــول جبرانی بوده 
که ناشــی از تفکرات  کیفی موجــود  و بــرای تخفیــف نارســایی های 
کمیت گرای تصمیم سازان و تصمیم گیران قبلی در سطوح مختلف 

کزاد، ۱۰،۱۳۸6(. شهر بوده، بکار می رود)پا
   بــا آنکه طراحی شــهری، به عنوان دانشــی تخصصــی در دنیا، 
کشــور مــا بــه دلیــل عدم  ســابقه ای بیــش از 5۰ ســال دارد ولــی در 
برخورد هدفمند، مســتمر و متمرکز با این مقوله علی رغم توجه به 
آن در ســال ۱۳57، نمی تــوان بــرای آن زمــان شــروع معینــی را ذکر 
نمود. پروژه های بســیاری خصوصًا در دهه هشتاد شمسی توسط 
که بســیاری از آنها را،  ســازمان های مختلــف دولتی تهیه شــده اند 
پروژه های موضعی، موضوعی و یا نقشــه های جزئیات شهرســازی 
تشــکیل می دهند. این پروژه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
کیفی  گردیده و بعضــًا تغییــرات  باعــث تغییــر در فضاهــای شــهری 
کــه بــه تعریــف  در آنهــا را ســبب شــده اند. از میــان ســازمان هایی 
پرداخته انــد  شــهری  طراحــی  زمینه هــای  در  پــروژه  ســفارش  و 

می تــوان بــه ســازمان مشــاور فنــی و مهندســی شــهرداری تهــران، 
کــه زیرمجموعــه معاونــت فنی عمرانی شــهرداری اســت، ســازمان 
کــه زیرمجموعــه معاونت خدمات شــهری  زیباســازی شــهر تهران 
که زیر مجموعه ســازمان عمران و  اســت و دفتر بهســازی نوســازی 

کرد. بهسازی شهرداری وزارت راه و شهرسازی است، اشاره 
کلــی برداشــت از طراحی شــهری در بخــش عمده ای     بــه طــور 
کشــور مــا هنوز به معنــای انجــام پروژه های  کارشناســی  از جامعــه 
کالبدی و ســیما  کــه وزن مطالعــات  طراحــی فضای شــهری اســت 
و منظر در آنها بیشــتر اســت و همین موضوع معضالت بســیاری را 
ح های  کالن طر بــرای ورود دانــش طراحــی شــهری در تصمیمــات 
که طراحی شــهری در آخرین  گویی  توســعه به وجود آورده اســت. 
کمبودهای  کالبد و ســیما و جبران  مرحله و صرفًا به منظور تزئین 
کیفیت توسط دیسیپلین های دیگر می بایست با  ناشــی از نابودی 
نقش آرایشــگر وارد صحنه شــهر شده و ســعی در زیبا نمودن چهره  
ح های توسعه  شــهر نماید. با بررســی جایگاه طراحی شهری در طر
کشــورمان، به یافته های دقیق تــری از وضعیت پروژه های  شــهری 

مذکور دست یافتیم. این موارد عبارتند از:
- اولین سند علمی و رسمی طراحی شهری ایران سندی به زبان 
که دبیرخانه شورای  انگلیسی است به نام فرم ساخته شده تهران 
گســترش شــهر تهــران در ســال ۱۳57 با یــاری دو موسســه علمی و 
دانشگاهی خارجی یعنی کمبریج و هاروارد آن را تهیه نموده اند)مرکز 
.)۴5  ،۱۳۸6 معمــاری،  و  شهرســازی  تحقیقاتــی  و  مطالعاتــی 

- از اواخر ســال  ۱۳76 در ســازمان زیباســازی شــهرداری تهران 
برای نخســتین بار تفکر طراحی شــهری در مفهوم اصلی آن عنوان 
کید  ح هــای مورد نظر مورد تا گردیــد و رویکــرد راهبردی در تهیه طر
ح  مســائل طراحی شــهری و  گرفــت و امیــد فراوانی را برای طر قــرار 

کیفیت محیط شهری به وجود آورد. ارتقای 
کــه ماهیــت  - در پروژه هــای تحــت عنــوان طراحــی شــهری، 
پروژه های طراحی فضاهای شهری را دارند و به طور عمده توسط 
کالن شــهرها تهیــه  ســازمان زیباســازی شــهرداری تهــران و ســایر 
کاربرد دانش  کمتر نشــانی از  شــده اند نیز علیرغــم موضوع پروژه ها 

سال ارائهطبقه بندیبر مبنایصاحب نظران

عملکردگازلینگ و میتلند

ح  کز شهری؛ طراحی شهرهای جدید؛ طر ح بهسازی و نوسازی مرا چارچوب های برنامه ریزی؛ طر
ح محالت  کم متوسط؛ طر ح محالت مسکونی باترا کم زیاد؛ طر ح محالت مسکونی با ترا روستاها؛ طر

ح احیا  ح های حفاظت مرمت بافت؛ طر کم؛ بهسازی سکونتگاه های خودرو؛ طر کم  مسکونی با ترا
ح نمایشگاه ها و پارك های  ح پردیس دانشگاه ها؛ طر ح پیاده راه سازی؛ طر و توانبخشی بافت؛ طر

کارا نمودن محیط شهری؛ تدوین راهنمای  ح انرژی-   کریدورهای حمل و نقل؛ طر ح  موضوعی؛ طر
طراحی شهری.

)۱۹۸۴(

کامل، طراحی شهری هماهنگ، طراحی شهری تدریجی، طراحی شهری الحاقیمیزان خدماتجان لنگ )۲۰۰5(طراحی شهری 

کرمونا و همکاران نظام متئو 
پارادایماتیک

کنترل طراحی شهری، طراحی عرصه  طراحی شهری ساخت و ساز گرا، سیاستگذاری و هدایت و 
همگانی، طراحی شهری جامعه گرا

)۲۰۰۱(

گلکار ح ریز)مقیاس اجرایی(در عملکورش  )۱۳۸۸(طراحی شهری سیاست گذار)مقیاس راهبردی(، طراحی شهری طر

کوان ح جامع سه بعدی، راهنمای طراحی شهری، مکانرابرت  کار توسعه، طر چارچوب طراحی شهری، دستور 
کد طراحی شهری ضابطه طراحی شهری و 

)۲۰۰۲(

جدول۲- طبقه بندی پروژه های طراحی شهری بر اساس نظریات صاحب نظران مختلف.

گلکار، 1386( ماخذ: )نگارندگان، با استفاده از 

کاربــرد تکنیــک تاپســیس در رتبه بندی پروژه هــای طراحی شــهری تهران  با 
رویکرد سنجش تحقق پذیری
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طراحی شــهری با مفهوم اصلی آن به چشــم می خورد و در آنها نیز 
ح های  بیشــتر در حــد پروژه های معماری بزرگ مقیــاس یا ارائه طر

جزئیات شهری بسنده شده است.
کنــده ای در جهــت ورود  کنــون فعالیت هــای پرا - هــر چنــد تا
دانش طراحی شــهری به مســایل توســعه شــهری در شــهرهای ما 
ح های ســاختاری با  ح شــدن طر شــده اســت، امــا تنهــا پس از طــر
نگــرش راهبردی و برخورد با مســئله طراحــی به صورت یک فرآیند 
ح شده  کیفی و نیازهای شهروندان مطر که توجه به مسایل  است 
که هنــوز طراحی شــهری در پیش نویس هــای اولیه  اســت. با ایــن 
که تعدادی از آنها نیز ابالغ شده جایگاه واقعی خود را  ح ها  این طر
نیافته اســت، طراحی شــهری در نظر بسیاری متخصصان ما صرفًا 
کیفی توسط  کلیه امور  کالبدی است و تبلور پرداختن به  تخصصی 

ح ها دیده نمی شود. این دانش در طر
- علیرغم تالش های مذکور همچنان مشکالت نظری و اجرایی 
فراوانی در این حوزه وجود دارد و هنوز جایگاه قانونی مستحکمی 

برای آن تعریف نشده است.
گلــکار، طراحــی شــهری موجــود در ایــران،  کــورش     بــه زعــم 
که در آن  کنــون از نوع طراحی شــهری ساخت وســازگرا می باشــد  تا
عمل طراحی شهری اساسًا معطوف به بازسازی و نوسازی شهری 
بوده و نیروی محرکه آن عمدتًا نیروی اقتصادی و برخاسته از بازار 
ســاختمان و مســتغالت اســت )گلکار، ۱۳۸6، ۳۱(. طراحی شهری 
ساخت و سازگرا معمواًل با هدف و یا با توجیه ضرورت جبران سریع 
عقب ماندگی هــای شــهری صــورت می گیــرد. مجموعــه اقدامــات 
کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم در آمریــکا و اروپــا  نوســازی شــهری 
گرفت، مصادیقی از این شیوه مداخله محسوب می شوند. صورت 

۲- روش شناسی تحقیق

ابتــدا بــا روش توصیفــی- تحلیلــی، مروری بــر ادبیــات و مبانی 
گرفته و ســپس با روش تحلیلــی- تطبیقی  نظــری موضــوع صورت 
اهــم معیارها و شــاخص ها از میان نظریات اندیشــمندان مختلف 
شناســایی شــده اند. در نهایــت بــه منظــور بومی ســازی و انطبــاق 
آن بــا زمینــه موجــود ایــران، مصاحبه عمیقــی۱ بــا صاحب نظران و 
بازیگــران اصلــی پروژه هــای طراحی شــهری انجــام می گیــرد. افراد 
برگزیده از مدیران شهری، مهندسان مشاور، پیمانکاران و اساتید 
دانشــگاه هســتند و در رابطه با پروژه های طراحی شــهری باتجربه 
کارشناســان براســاس  و صاحب نظر می باشــند. روش انتخاب این 
که تعــداد ۲۴ نفر از خبرگان برای  نمونه گیــری هدفمند بوده اســت 
که از مصاحبه حاصل  انجــام مصاحبه انتخاب می شــوند. نتایجی 
می گردد، در تدقیق، تکمیل و بومی سازی معیارها و شاخص های 
کــه برخی از شــاخص های  مــورد نظــر بــکار مــی رود. بدین صــورت 
که برآمده  گردیده و برخی شاخص ها  ناسازگار با نمونه ایران حذف 
از نظریات خبرگان اســت، اضافه می شــود. بدین ترتیب معیارها و 
گام بعدی با  شــاخص های مطلــوب پژوهش نهایــی می گــردد. در 
کارشــناس حاضر  جمــع آوری و تحلیل داده های حاصل از نظر ۳۲ 
در فرایند اجرا در نرم افزار  SPSS18 و با استفاده از آزمون فریدمن۲، 

گردید. از ســوی دیگر،  وزن هــر یک از معیارها و شــاخص ها تعیین 
کاربست هر معیار و شاخص را در  کارشناسان مذکور میزان توجه و 
که نتایج آن، رتبه بندی  کردند  هر یک از پروژه های منتخب معین 
پروژه هــای منتخــب بــر اســاس معیارهــا و شــاخص های موثــر در 
که با استفاده  تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری ایران است 

از تکنیک تاپسیس۳ انجام می گیرد. 

- جامعه آماری تحقیق  
کل پروژه هــای طراحــی شــهری  ایــن تحقیــق  آمــاری  جامعــه 
اجــرا شــده در شــهر تهــران در بــازه زمانــی ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ شمســی 
می باشــد. ایــن پروژه هــا از ســوی ســازمان ها و نهادهــای مختلف 
که در این میان ســازمان زیباسازی شهر  شــهری به انجام رســیده 
تهران دارای بیشــترین تعداد پروژه های اجرا شــده اســت. با توجه 
به این موضوع، جامعه آماری تحقیق ۳۴ پروژه اجرا شده سازمان 

مذکور در شهر تهران می باشد. 

- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
در تحقیــق حاضر با توجه بــه ماهیت موضوع پژوهش و جامعه 
طبقــه ای۴  تصادفــی  نمونه گیــری  روش  از  مطالعــه،  مــورد  آمــاری 
کاهش تغییرات جامعه،  اســتفاده شــده اســت. در این روش برای 
که تغییرات در داخل طبقات  جامعه را به طبقاتی تقسیم می کنیم 
کــم باشــد امــا در بیــن طبقــات زیــاد باشــد. طبقه بنــدی می توانــد 
گیرد. در این  براساس یک متغیر با توجه به اهداف مطالعه صورت 
نــوع نمونه گیــری، از روش تخصیص نیمن5 اســتفاده شــده اســت. 
که بــه طبقه بندی  از ایــن رو قبــل از انجــام نمونه گیری، الزم اســت 
کــه نیازمند مطالعــه پیرامون  پروژه هــای طراحــی شــهری بپردازیم 
انــواع دیدگاه هــای طبقه بندی ایــن قبیل از پروژه هاســت. با توجه 
بــه ماهیــت پروژه های طراحی شــهری اجرا شــده توســط ســازمان 
گازلینگ و  که نوع طبقه بنــدی  زیباســازی تهــران، به نظر می رســد 
میتلند)۱۹۸۴(، مناسب این تحقیق باشد. براین اساس، ۳۴ پروژه 
تشکیل دهنده جامعه آماری در چهار دسته، طبقه بندی شده اند. 
پــس از طبقه بنــدی پروژه هــا، بــا اســتفاده از نمونه گیــری تصادفــی 
طبقــه ای و بــا روش تخصیــص نیمن، تعــداد نمونه های مــورد نیاز 
کل جامعه آمــاری باشــد، انتخاب  کــه قابــل تعمیــم بــرای  تحقیــق 
که از دسته اول تعداد ۳ پروژه، از دسته دوم  گردید. به این صورت 
تعداد ۱ پروژه، از دسته سوم تعداد ۱ پروژه و از دسته چهارم تعداد ۲ 
پروژه انتخاب شد. در نهایت نمونه های منتخب از هر دسته با روش 
نمونه گیری هدفمند6 و با بکارگیری چهار معیار موجود و در دسترس 
کامل بودن اســناد و مدارک  بــودن اســناد و مدارک پــروژه، جامع و 
پــروژه، مدت زمان بهره  برداری پروژه و در دســترس بودن بازیگران 
و عوامــل اصلی پروژه ها، به صورت زیر تعیین می شــوند)جدول۳(.

- تکنیک تاپسیس
   تکنیک تاپســیس، روش اصلی تحلیل داده های این تحقیق 
می باشــد. یکی از انــواع مدل های تصمیم گیری بر اســاس چندین 
کــه می تواند راه گشــای بســیاری از مســائل تصمیم گیری  شــاخص 
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بــرای مدیــران و برنامه ریــزان باشــد، مــدل تاپســیس اســت. ایــن 
مــدل بــرای اولیــن بــار در ســال ۱۹۸۱، توســط هوانــگ و یــون ارائه 
کــه بــر روی آن انجام شــد، به عنــوان یکی از  گردیــد و بــا اصالحاتــی 
بهتریــن و دقیق تریــن روش هــای تصمیم گیــری چنــد شــاخصه در 
کار این تکنیک دارای پایه های  بین برنامه ریزان می باشد. اساس 
چنــد  تصمیم گیــری  تکنیک هــای  بــه  نســبت  قوی تــری  نظــری 
که در این تکنیک بســیاری از مشــکالت  شــاخصه بوده، به طوری 
گردیده است. پایه های  کسونومی عددی حل  روش هایی مانند تا
که ابتدا ایده آل های  نظری این تکنیک بر این رابطه اســتوار است 
کارامدتریــن  مثبــت )کارامد تریــن حالــت( و ایده آل هــای منفــی )نا
حالــت( را بــرای هــر یــک از شــاخص ها محاســبه می کنــد و ســپس 
گزینه از ایده آل های مثبت و منفی محاســبه می شــود.  فاصلــه هــر 
کمترین فاصله را از ایده آل های  که  گزینه ای اســت  گزینه منتخب، 
مثبت و بیشترین فاصله را از ایده آل های منفی داشته باشد. این 
که می توان نوع شــاخص ها را از  گونه ای طراحی شــده  تکنیــک بــه 
لحاظ تأثیر مثبت یا منفی داشــتن بــر هدف تصمیم گیری در مدل 
دخالت داده و نیز اوزان و درجه اهمیت هر شاخص را در مدل وارد 
کار گیری تکنیک تاپســیس بــرای رتبه بندی و  نمــود. به منظــور به 
گزینه های موجود، باید مراحل زیر  گزینه از میان  انتخــاب بهترین 

را به ترتیب طی نمود)اصغرپور، ۱۳۸5، ۸7(:

• تشکیل ماتریس تصمیم گیری
• وزن دهی به شاخص ها

کمی سازی ماتریس تصمیم گیری  •
• تشکیل ماتریس بی مقیاس شده

• یافتن ماتریس بی مقیاس شده موزون
• یافتن ایده آل های مثبت و منفی

گزینه • یافتن فاصله هر شاخص از جواب های ایده آل برای هر 
گزینه به پاسخ ایده آل • تعیین نزدیکی نسبی هر 

• رتبه بندی
گزینه هــای     آخریــن مرحلــه در تکنیــک تاپســیس، رتبه بنــدی 
کافی  گزینه می باشد. برای این منظور  پیش روی و تعیین بهترین 
کمک رابطه باال محاســبه  که بــه  گزینه  اســت تــا فاصله نســبی هــر 
کوچــک مرتــب شــود. در ایــن حالــت  شــود و بــه ترتیــب بــزرگ بــه 
گزینه ها  که دارای بزرگ ترین فاصله نسبی نسبت به سایر  گزینه ای 

باشد، باالترین رتبه را به خود اختصاص می دهد.

3- معرفی پروژه های منتخب
پــروژه منتخــب  بــه معرفــی اجمالــی هفــت  بخــش  ایــن     در 
کلی پروژه های مذکور را نشــان  گی های  می پردازیــم. جدول۴، ویژ

می دهد:

روش نمونه گیری هدفمند

تعداد نمونه نوع پروژهدسته هامعیارهای انتخاب هدفمند
انتخابی

نمونه های انتخابی

• موجود و در دسترس بودن اسناد و مدارک پروژه

کامل بودن اسناد و مدارک پروژه • جامع و 

• مدت زمان بهره  برداری پروژه

• در دسترس بودن بازیگران اصلی پروژه ها

دسته ۱

طراحی خیابان ها و 
مسیرهای پیاده

پیاده راه خیابان صف)سپهساالر(؛ منطقه ۱۲ ۳
شهرداری تهران

پیاده راه احسانی؛ منطقه ۱۹ شهرداری تهران
پیاده راه خیابان مظفر)گذر فرهنگ و هنر(؛

 منطقه 6 شهرداری تهران

ساماندهی و بهسازی میدان حسن آباد؛ ۱طراحی شهری میادیندسته ۲
منطقه ۱۲ شهرداری تهران

کوهسران )مقصود بیگ(؛ منطقه ۱طراحی تفرجگاه هادسته ۳ طراحی شهری 
۱ شهرداری تهران

ساماندهی بافت های  دسته ۴
باارزش  تاریخی و بافت های 

فرسوده

بازسازی، ساماندهی و مرمت بازار تجریش؛ ۲
منطقه ۱ شهرداری تهران
ساماندهی محور مروی؛ 

منطقه ۱۲ شهرداری تهران

جدول3- انتخاب نهایی نمونه های منتخب پژوهش.

منطقه پروژه
شهرداری

سال 
بهره برداری

کننده  تهیه 
اهداف پروژهمجری پروژهپروژه

محدوده پروژه

1. پیاده 
راه خیابان 

شهید  
احسانی

۱۳۹۰منطقه ۱۹

مهندسین
 مشاور 

نقش 
محیط

امین 
آسایش 

بنیان

• افزایش ایمنی و امنیت پیاده
کار کسب و  • رونق 

کنان و  • آرام سازی محدوده به نفع سا
کاهش آلودگی صوتی 

•  افزایش آسایش فیزیکی )نصب تجهیزات 
مبلمان شهری و دفع آبهای سطحی(

• حذف دست فروش ها و فعالیت های 
مزاحم 

کاربــرد تکنیــک تاپســیس در رتبه بندی پروژه هــای طراحی شــهری تهران  با 
رویکرد سنجش تحقق پذیری

گی های پروژه های منتخب پژوهش. جدول4- ویژ
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2.بازسازی، 
ساماندهی 

و مرمت بازار 
تجریش

1389منطقه 1

مهندسین 
مشاور اثر 

مهراز

مدیریت 
پیمان: 

فالت آسیا

• بازسازی و مرمت راسته بازار تاریخی 
کف بدنه ها و پوشش  تجریش شامل 

سقف راسته بازار به صورت تلفیقی سنتی 
و سبك جدید 

• اجرای تاسیسات جمع آوری و دفع آبهای 
مرمت  مخابرات  گاز  برق  فاضالب  سطحی 

کوچك و بزرگ تجریش  موضعی تکیه های 
•  بهسازی شبکه معابر بافت

3.طراحی 
شهری 

کوهسران 
)مقصود 

بیگ(

1387منطقه 1

مهندسین 
مشاور 

ابردشت
توسعه 

تحکیم بنا

• ارتقای ایمنی و امنیت، سالمت، اقتصاد، 
کیفیت  رفاه و آسایش، عدالت اجتماعی و 

بصری 

4.ساماندهی 
و بهسازی 

میدان 
حسن آباد

1383منطقه 12

مهندسین 
مشاور 

صومهآمود

• حفظ، نگهداری و باززنده سازی فضای 
کهن میدان شهری 

• تنظیم و ساماندهی حرکت سواره و پیاده
• جلوگیری از نفوذ سبک های غربی در 

معماری بدنه  پیرامون

5.ساماندهی 
محور تاریخی 

گذر مروی
138۶منطقه 12

شرکت 
عمران و 

مسکن 
سازان 

منطقه 
مرکزی

شرکت 
عمران و 

مسکن 
سازان 

منطقه 
مرکزی

 • مرمت، احیاء و باززنده سازی محور بعنوان 
یکی از محورهای بافت تاریخی شهر تهران
ساماندهی  و  محور  منظر  و  سیما  بهبود   •  
محور  های  جداره  و  نما  وضعیت  کالبدی 

باتوجه به زاویه موجود
بصری،  لحاظ  از  محیط  کیفیت  ارتقای   •  

کارکردی عملکردی و 
درطول  شهروندان  آمد  و  رفت  تسهیل   •  
محور و بهسازی آن بعنوان یکی از معابر پیاده

 • ارتقای ایمنی و امنیت محور
 • توسعه قلمرو عمومی سطح شهر

6.پیاده 
راه خیابان 

مظفر)گذر 
فرهنگ و 

هنر(

1389منطقه ۶

مهندسین 
مشاور 

پارسوماش 
ح طر

رهگشایان 
توران

کامل با اتصال  • ایجاد یک محور فرهنگی 
مجموعه های فرهنگی تاریخی محدوده

• ساماندهی حرکت پیاده و سواره
• احیای الگوهای رفتاری سنتی در 

فضاهای شهری

7.پیاده راه 
خیابان صف
)سپهساالر(

138۶منطقه 12

دفتر 
معماری 

هادی 
قربانی و 
همکاران

توسعه 
تحکیم بنا

• جلوگیری از اشباع این خیابان از 
کم  ساختمان های نازیبا و مترا

• تسهیل حرکت پیاده و جلوگیری از 
تداخل زیاد سواره و پیاده 

• حفظ بناهای تاریخی محدوده
• ارتقای نقش اقتصادی محور

گزارشات مربوط به هر پروژه؛ سازمان زیبا سازی تهران( ماخذ: )نگارندگان؛ برگرفته از 

رتبه بنــدی  در  تاپســیس  تکنیــک  کاربــرد   -4
پروژه ها

4-1- رتبه بنــدی 7 پــروژه بــا توجــه بــه 10 معیــار پژوهــش بــا 
استفاده از تکنیک تاپسیس

   در این بخش، پروژه های منتخب پژوهش بر اساس 10 معیار و با 
تکنیک تاپسیس رتبه بندی شده و نتایج زیر حاصل گردیده است:

   بــا توجــه به نتایج بدســت آمــده از تکنیک تاپســیس از لحاظ 
پــروژه 4  گزینــه،  عنــوان  بــه  پــروژه  و 7  اصلــی پژوهــش  10 معیــار 
)ســاماندهی و بهســازی میــدان حســن آبــاد( و پــروژه 7 )پیــاده راه 
خیابــان صــف؛ سپهســاالر( بــا وزن اهمیــت 0/89۶2و 0/5841 به 
ترتیــب در رتبه هــای اول و دوم و پروژه 2 )بازســازی، ســاماندهی و 
مرمــت بــازار تجریــش( بــا وزن اهمیــت 0/1705 در اولویــت آخر قرار 

که در جدول 5 و تصویر 1 نشان داده شده است. گرفته 
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4-2- رتبه بندی 7 پروژه با توجه به 72 شاخص با تکنیک تاپسیس
در این بخش، پروژه های منتخب پژوهش بر اساس 72 شاخص 
و با تکنیک تاپسیس رتبه بندی شده و نتایج زیر حاصل گردیده است:
کارشناســان خبره نســبت به   بــا توجــه به ماتریس تصمیم گیری 
شــاخص های پژوهــش و 7 پــروژه و نتایــج بدســت آمــده از تکنیک 

تاپسیس، پروژه 4 )ساماندهی و بهسازی میدان حسن آباد( و پروژه 
7 )پیــاده راه خیابــان صــف؛ سپهســاالر( بــا وزن اهمیــت 0/7147 و  
0/5۶09 به ترتیب در رتبه های اول و دوم قرار دارند و پروژه 2 )بازسازی، 
ساماندهی و مرمت بازار تجریش( با وزن اهمیت 0/2098 در اولویت 
آخر قرار گرفته است که در جدول ۶ و تصویر 2 نشان داده شده است.

نتیجه

 مقایســه نتایــج حاصــل از دو عمل رتبه بندی مذکــور با تکنیک 
گرفته است،  گانه برای معیارها و شاخص ها انجام  که جدا تاپسیس 
که رتبه بندی در هر دو زمینه به نتایج تقریبًا یکسانی  نشانگر آنست 
که پروژه ساماندهی و بهسازی میدان  رســیده اســت. بدین صورت 
حســن آباد در هر دو تحلیل رتبه اول و پروژه بازســازی، ســاماندهی 
کســب نموده اســت.  و مرمــت بــازار تجریــش در هــر دو، رتبــه آخــر را 
کارشناســان حاضــر در فراینــد  کــه از دیــد  ایــن امــر بــدان معناســت 
تحقق پروژه ها)از تهیه تا اجرا(، پروژه ســاماندهی و بهسازی میدان 

حســن آباد بــه بیشــترین حــد، معیارهــا و شــاخص های پژوهــش را 
محقق ساخته و در سوی مقابل پروژه بازسازی، ساماندهی و مرمت 
کســب ننموده اســت.  بــازار تجریــش، توفیق چندانی در این زمینه 
که پروژه هایــی در ایران تحقق پذیر و موفق  کی از آنســت  ایــن امر حا
کارفرما و پیمانکار از  که ســه بازیگر اصلی مهندس مشــاور،  هســتند 
ابتــدای تعریــف پروژه هــا تا اجــرای آنها بــا یکدیگر هماهنــگ بوده و 
کرده باشند. از سوی  بر اســاس چارچوب مشــخص و مدونی حرکت 
دیگــر یافته های پژوهش در ارتباط با معیارهــای موثر در رتبه بندی 

کاربــرد تکنیــک تاپســیس در رتبه بندی پروژه هــای طراحی شــهری تهران  با 
رویکرد سنجش تحقق پذیری

رتبهd+d+d-+dCL-پروژهگزینه

0.007370.000850.008220.89۶251ساماندهی و بهسازی میدان حسن آبادپروژه 4

0.005300.003770.009070.584112پیاده راه خیابان صف)سپهساالر(پروژه 7

0.005510.004110.009۶20.572583پیاده راه خیابان مظفر)گذر فرهنگ و هنر(پروژه 6

0.004920.004۶30.009550.514824ساماندهی محور مرویپروژه 5

0.0043۶0.004530.008900.490۶25پیاده راه شهید احسانیپروژه 1

کوهسران )رود دره مقصود بیگ(پروژه 3 0.002840.005790.008۶30.32944۶طراحی شهری 

0.001500.007320.008830.170507بازسازی، ساماندهی و مرمت بازار تجریشپروژه 2

رتبهd+d+d-+dCL-پروژهگزینه

0.018840.007520.02۶350.714741ساماندهی و بهسازی میدان حسن آبادپروژه 4

0.015780.012350.028140.5۶09۶2پیاده راه خیابان صف)سپهساالر(پروژه 7

0.013530.013540.027080.499833پیاده راه خیابان مظفر)گذر فرهنگ و هنر(پروژه 6

کوهسران )رود دره مقصود بیگ(پروژه 3 0.012140.012۶10.024750.490۶44طراحی شهری 

0.011810.013870.025۶80.4۶0005ساماندهی محور مرویپروژه 5

0.010320.015700.02۶020.39۶۶1۶پیاده راه شهید احسانیپروژه 1

0.0054۶0.020570.02۶030.2098۶7بازسازی، ساماندهی و مرمت بازار تجریشپروژه 2

.TOPSIS جدول5- رتبه بندی 7 پروژه با توجه به 10 معیار اصلی با تکنیک

.TOPSIS جدول 6- رتبه بندی 7 پروژه با توجه به 72 شاخص پژوهش با استفاده از تکنیک

تصویر 2- رتبه بندی پروژه های منتخب با توجه به شاخص های پژوهش.تصویر 1- رتبه بندی پروژه های منتخب با توجه به معیارهای پژوهش.
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پی نوشت ها

1  In-depth Interview.
2  Friedman Test.
3  TOPSIS.
4  Stratification Sampling.
5  Neyman’s Allocation.
6  Purposive Sampeling.
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که در فرایند انجام پروژه های طراحی شهری  پروژه ها، موید آنســت 
تهران، معیارهای مرتبط با قدرت) سیاسی- مدیریتی، اقتصادی و 
دانش(، دارای بیشترین میزان توجه و معیارهای مرتبط با گفتمان، 
مشارکت و تعامل)مشارکت عمومی، تعامل حقوقی و قانونی( دارای 
کاماًل در تخصیص امتیازات  کمترین میزان توجه می باشند. این امر 
کارشناســان مختلف مشــخص بوده و در نتایج  به هر معیار توســط 

رتبه بندی تاثیر بسزایی داشته است.
   نتیجه دیگر این پژوهش که به نوعی موید مبانی نظری پژوهش 
کــه در ایــن قبیــل پروژه هــا، تصمیمات براســاس  می باشــد، اینســت 
عوامل مالی گرفته می شود. برای بانک ها و دیگر موسسات اعتباری، 
پروژه های طراحی شهری به معنای سرمایه گذاری تلقی می شوند که 
انتظار کسب سود از آن را دارند. در حالی که عملکرد اصلی پروژه های 
کیفیت محیط شــهری با تغییــر در الگوهای  طراحی شــهری، ارتقای 
ســرمایه گذاری است. عدم توجه به مفهوم مذکور به صورت مطلوب 
باعث ضعف در اجرای پروژه های طراحی شــهری می شــود. از طرفی 

ورود مفهوم طراحی شــهری به طرح ها برخالف تصور بسیاری، صرفًا 
بــه معنای ارائه  طرح به پروژه های طراحی شــهری و تنها زمینه های 
کالبــدی ماننــد کف ســازی، نما و منظر شــهری نیســت، بلکــه امروزه 
مداخالت طراحی شهری در طرح های توسعه شهری بیشتر به معنای 
تعییــن اهداف تصمیمات، سیاســت ها، راهبردها اســت و به عبارت 
کنتــرل دارد. با توجه به مباحــث مذکور، تالش  دیگــر نقــش هدایت و 
طراحان شهری برای نزدیک شدن به بحث های اجرایی و رویکردهای 
کادمیــک و نظری نیز  کنــار پیگیری مباحث آ تحقق پذیــری طــرح در 
کیفــی پروژه هــای طراحی شــهری بیانجامد. در  می توانــد بــه ارتقای 
نهایــت، توجه به معیارهای تشــکیل دهنده مثلث قدرت)سیاســی، 
اقتصادی و علمی(، در تحقق طرح های شهری ایران بویژه پروژه های 
گفتمان)مشــارکت  طراحــی شــهری حائــز اهمیــت اســت. از طرفــی 
عمومــی، تعامــل حقوقــی و قانونــی(، حلقــه مفقــوده فراینــد مذکــور 
کــه بــا اتخــاذ تمهیداتــی بایــد زمینه ســاز ارتقــای حضــور  می باشــد 
شهروندان و مشارکت آنها در فرایند تحقق این قبیل پروژه ها باشیم.


