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تحلیل محتوای مقاالت بین المللی طراحی شهری طی دوره 8 
ساله )2012-2005( میالدی : موضوع و روشهای پژوهش 

دکتر سینا رزاقی اصل*، مهندس زهرا رستمی**، مهندس نیكو زیبایی*** 

تاریخ دریافت مقاله:  1391/03/08 ،  تاریخ پذیرش نهایی: 1392/03/20

 چکیده
با رشــد و توســعه کمي و کیفي مجالت علمي، امروزه تحلیل محتواي مقاالت منتشر شده از حیث موضوعی و روش شناسی 
به عنوان دو الگوواره قدرتمند فرایند تحقیق، ضروری اســت. کشــف موضوعات و روش شناســی مقاالت منتشر شده در حوزه 
طراحی شــهری مهم ترین هدف این مقاله به شمار مي رود. بدین منظور با استفاده از پایگاه اطالعاتی SCOPUS مقاالتی که 
در عنوان آنها عبارت »طراحی شهری« آمده است، در بازه نمونه زمانی )2012-2005( که واجد جدید ترین رویکردهای نظری 
می باشــد، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مباحث طراحی شهری بوم شناختی و 
محیط زیســتی واجد بیشترین میزان فراوانی موضوعی در میان 241 مقاله منتشر شده بوده و روش نمونه موردی نیز به عنوان 
پرکاربردترین روش تحقیق در میان مقاالت به چاپ رســیده می باشد. استخراج 33 طیف موضوعی مورد کاربرد از جمله دیگر 

نتایج این مقاله به شمار می رود. 

 واژه  های کلیدی
طراحی شهری، موضوعات طراحی شهری، روش تحقیق، محیط زیستی، نمونه موردی

* استادیار شهرسازي، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، دانشکده معماری وشهرسازی، گروه شهرسازی، تهران، ایران. )مسئول مکاتبات(
Email: s.razzaghi@srttu.edu

** دانشجوی کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
Email: Zahrarostami2@gmail.com
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Email: Nikoo_z66@yahoo.com
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 مقدمه
امروزه واژه تولید علم جایگاه خاصی در ادبیات کشور پیدا کرده است، 
به طوری که نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری اذهان بســیاری از 
سیاست گذاران و برنامه ریزان علمی و پژوهشی کشور را به خود مشغول 
کرده اســت. تولید علم معقول ترین و معتبر ترین شاخص رتبه و جایگاه 
علمی کشورها محسوب می شود. تعاریف متعددی از تولید علم می توان 
ارائه کرد از یک دیدگاه تولید علم به معنای یک نظریه، روش یا دستاورد 
مهم اســت که حرف جهانی بزند و پــس از داوری دقیق تخصصی در 
یک نشــریه بین المللی معتبر چاپ شده و در موسسات معیار تولید علم 
همانند ISI نمایه شده و در دسترس دیگران قرار گیرد )شفیع زاده، 1388، 
23(. دراین راســتا نشریات علمی – پژوهشی و بین المللی نقش مهمی 
در تولید علم داشــته و بیانگر تولیدات علمی و پیشرفت های علمی در 

زمینه تخصصی مورد نظر می باشند. 
مقاله های منتشــر شده در مجالت بین المللی 1 به خاطر به روز بودن 
)نســبی(، کوتاه بودن مطالب، ســرعت انتقال نتایج تفکر نویسنده به 
خواننده، ارزان بودن مجله )نســبت به کتاب(، اطالعات به طورنسبی 
اصیــل و دســته اول، تحلیل هــای دقیق و کوشــش در بکارگیری 
روش های شــناخته شده و منطقی، چاپ و توزیع سریع مجله، معرفی 
متون ومنابع مربوط به موضوع از گذشــته تــا امروز و حذف مطالب 
حاشــیه ای وفرعی )به خاطر رعایت حجم محــدود یک مقاله و یک 

مجله علمی( شایان اهمیت زیادی است )ارشاد و همکاران، 1384، 4(.
در انجام تحقیقات علمی اســتفاده از تجارب پژوهشــی دیگران به 
منظور شــناخت انواع روش شناسی ها و ادبیات مرتبط با موضوع، مفید 
می باشــد. دراین پژوهش نیز با مطالعه چندی از تحقیقات مرتبط، از 
تجربیات آنها اســتفاده شده اســت. دراین زمینه تحقیقات زیادی در 
ســایر زمینه های تخصصی علم انجام گرفتــه و تحقیقات اندکی در 
حوزه های معماری و طراحی شهری انجام شده است. عالوه بر این ها 
بررسی متون نزدیک به معماری و شهرسازی در دنیا که مقاالت و یا 
انتشاراتی با روش های تحلیل محتوای کمی و توصیفی انجام داده اند، 

نادر است که می توان نمونه های زیر را نام برد:
»تحلیــل محتوای مفاهیم«2 که توســط »مارک آنتــروپ« در حوزه 
بوم شناختی منظرشهری پیشنهاد شده است. این رویکرد به عنوان یک 
روش با کاربرد وسیع در حوزه های علوم اجتماعی، سیاسی، روان شناسی 
و ارتباطات مطرح می باشــد )Antrop, 20011, 64(. این روش شــامل 
غربالگری انواع اســناد و مســتندات اعم از مقاالت، عناوین، متون و 
شمارش دفعات تکرار )فراوانی( وقوع کلید واژه ها که بر مبنای معنای 

.)Ibid( مشابه آنها دسته بندی می شوند، می باشد
»تحلیل محتوای مضمون مبنا« تکنیکی است که توسط نیل و نیکولس 

)2001( در حــوزه محیط هــای مجازی پیشــنهاد گردید. این روش 
عناصــری از هردو تکنیک کمی وکیفی را بــکار می گیرد. در حقیقت 
تحلیل مضمونی یک راهبرد تحلیلی و شــیوه ساده سازی داده ها است 
که در ان داده های کیفی، تقسیم بندی شده، طبقه بندی شده، خالصه 
شــده و بازسازی می شــوند به شــیوه ای که در آن مهم  ترین داده ها 

ذخیره در جریان تحقیق ذخیره می شوند.
بمانیان و همکاران )1387( در پژوهشــی مشترک با عنوان »ارزیابی 
کیفی و کمی نشریه هنرهای زیبا طی دوره 12 ساله«، 9 پارامتر سهم 
موضوعی مقاالت، رتبه های علمی مؤلفین، مشارکت نهادهای علمی، 
مدت زمان پذیرش مقاالت، مشــارکت گروههای علمی – تخصصی، 
منابع و مأخذ، تفکیک مقاالت بر حســب منبع اســتخراجی، روش و 
تکنیک های مورد اســتفاده و دســتاوردها را با کمــک روش تحلیل 
محتوای کمی مورد بررســی قرار داده اند. همچنین دانشپور ورئیسی 
در مقاله ای با عنــوان » تحلیل محتوای نقدهای معماری نشــریات 
معماری ایران از 1325 تا 1380 خورشیدی« به بررسی مقوله نقد در 
میان 11 نشــریه داخلی پرداخته انــد. نتایج این تحقیق در قالب کمی 
به بیان فراوانی های کاربرد واژه نقد در میان مجالت بیان شــده است 

)رئیسی ودانشپور، 1390(.
براســاس آنچه گذشــت ، این پژوهش در صدد است تا به دو سؤال 

اصلی زیر پاسخ دهد:
-توزیع مقاله های چاپ شده در قلمرو طراحی شهری از نظر گرایشات 

موضوعی چگونه است؟
-روش پژوهش مورد استفاده در مقاله های مورد بررسی چگونه است؟

 روش تحقیق
با جستجوی واژه »طراحی شهری« در پایگاه scopus  و در حدفاصل 
زمانــی )2012-2005(3 که مرتبط با نمایــه مقاالت بین المللی چاپ 
شــده در مجالت با نمایه ISI می باشند، تعداد 1732 مقاله یافت شد. 
از آنجا که در غالب مقاالت روش مشخصی از سوی نویسندگان ارائه 
نشــده بنابراین بررســی متن تمامی این مقاالت به منظور استخراج 
موضــوع و روش تحقیق، با توجه به محدودیت های تحقیق، میســر 
نبــود. بنابراین تنها مقاالتی که عبارت »طراحی شــهری« در عنوان 
آنها قید شــده است و به طورمســتقیم به این زمینه تخصصی مرتبط 
می شوند، مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفتند. بدین منظور تعداد 
241 مقاله در بازه زمانی هشــت ساله )2012-2005( انتخاب شد. در 
این تحقیق از روش تحلیل محتوا اســتفاده  شــد. تعاریف مختلفی از 
تحلیل محتوا ارائه شــده است: روشی پژوهشــی برای تشریح عینی، 
منظم و مقداری محتوای آشــکار ارتباطات )معتمد نژاد، 1356(، تحلیل 

دکتر سینا رزاقی اصل، مهندس زهرا رستمی، مهندس نیکو زیبایی
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تحلیل محتوای مقاالت بین المللی طراحی شهری طی دوره 8 ساله )2012-2005( میالدی  ...

جدول 1. مجالت مورد بررسی طراحی شهری در بازه زمانی) 2012-2005( میالدی در پایگاه اینترنتی اسکوپوس

نام مجله به التینردیف

1 Transportation Research Part D: Transport and

Environment

2Water SciTechnol

3Landscape and Urban Planning

4 Advanced Materials Research

5Cities

6 New Directions in the Humanities: A Family of

Journals

7Prostor

8AustralianJournal of  Basic and Applied Sciences

9Built Environment

10Journal of  Urban Design

11 Environment and Planning B: Planning and Design

12Design Computing and Cognition

13 Progress in Planning

14 Urban Design International

15 Journal of  Planning Education and Research

16Geographical Research

17 Urban Morphology

18 Scandinavian Journal of  Management

19International Journal of  Architectural Computing

20 Journal of  physical activity & health

21Journal of  Asian Architecture and Building Engi-

neering

22 Advances in Architecture Series

23Journalof  Green Building

24 Journal of  Urbanism

25Journal of  Natural Disasters

26 International Planning Studies

27 Water Science and Technology

28Building Research and Information

29 African Journal of  Agricultural Research

30Journal of  Environmental Psychology

31Renewable Energy

نام مجله به التینردیف

32Engineering Science

33Environmental Practice

34Urban History

35 International Journal of  Sustainable Development

36Eurasian Geography and Economics

37 Health and Place

38Planning Theory and Practice

39Town Planning Review

40Cultural Geographies

41Journal of  Architectural and Planning Research

42 Local Environment

43 Town Planning and Architecture

44Design Studies

محتوا به عنوان یک روش شــناخت و متبلور کردن محورها یا خطوط 
اصلی یک متن اســت که تحلیلی وصفی را بدست می دهد که منجر 

به شناخت و معرفت می شود )ساروخانی، 1378(.
تحلیل محتوا، تکنیکي براي استخراج داده هـــا از مـتن اسـت کـه 
داراي ویژگي هاي خاص خود مي باشــد. در مجمــوع می توان گفت 
تحلیل محتوا که به آن تحلیل گفتمان نیز گفته می شود، روشی است 
که بر اســاس آن می توان ویژگی های زبانی یک متن گفته شــده یا 
نوشته شــده را به طور واقع بینانه، عینی و منظم شناخت. دراین زمینه 
به نظر می رســد تعریف اســتملر جامعیت کافی داشته باشد :» روش 
 Stemler,( »تفســیر پیام با تعریف هدفمند و منظم ویژگی هــای آن

)2001

تحلیل محتوا روشی است که مستقل از چارچوب و یا چشم انداز نظری 
اســت )مانند نظریه زمینه ای و پدیدار شناســی( اما منشأ آن به عنوان 
یک روش کمی بوده اســت. روش تحلیــل محتوای کیفی در مواردی 
که ســؤال »چرا« در تحقیق مطرح اســت کاربرد مفیدی دارد و روش 
کمی در مواقعی که ســؤال »کدام« مطرح باشد، کاربرد می یابد. تحلیل 
محتواهای کاربردی اغلب توصیفی هســتند )رایــف، 1388، 31(. بنابراین 
تأکید کنونی در روش های تحلیل محتوا بر ابعاد کمی و توصیفی آن است.  
در این تحقیق در ابتدا مقاالت انتخاب شده مورد تحلیل محتوای کیفی 
قــرار گرفتند. به گونه ای که چکیده آنها مورد مطالعه قرار گرفته و روش 
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شکل1. تفکیک موضوع  شناسی مقاالت

 

به کار رفته در تحقیق و نیز موضوع مقاله در جداولی ثبت شــد. دراین 
مرحله هریک از موارد موضوعات و روش ها توسط یکی از نویسندگان 
تهیه شده و سپس به منظور کسب پایایی و روایی تحقیق، از فرد دیگر 
خواسته شــد تا دوباره موضوعات و روش های اســتخراجی را بررسی 
نماید. نتایج این امر نشان می دهد که با اختالف % 5 موارد استخراجی 
مشابه بوده اند که نشــان از پایایی % 95 دارد. پس از این مرحله نوبت 
به شــمارش فراوانی روش ها و موضوعات مورد اشاره در مقاالت رسید. 
این کار توســط نرم افزار SPSS 16  انجام و نمودارها و جداول آماری 
استخراج گردید. فرضیه مطرح شده دراین پژوهش عبارت است از : به 
نظر می رسد که با توجه به تأکیدات مؤخر جامعه جهانی، مقوالت محیط 
زیست و اکولوژی جزء مهم  ترین تأکیدات مندرج در مقاالت تولید شده 
طراحی شهری از سال 2005 به بعد باشد. همچنین به نظر می رسد که 
روش تحلیــل نمونه موردی به عنوان رایج  ترین شــیوه بیان نکات و 

دستاوردهای طراحی شهری در میان مقاالت مطرح باشد.

 شاخص های تحقیق
مجالت مورد بررسی

 از آنجا که مبنای استخراج مقاالت جستجوی عبارت »طراحی شهری« 
در میان پایگاه داده های SCOPUS بوده است، مجالتی از حوزه های 
متنوع شهرســازی، معماری، طراحی، برنامه ریــزی، مدیریت، انرژی، 

دکتر سینا رزاقی اصل، مهندس زهرا رستمی، مهندس نیکو زیبایی

محیط زیســت، کشــاورزی، ســالمت، جغرافیا ، حمل و نقل و علوم 
کاربردی انتخاب شده اســت. این نتیجه با ماهیت چندرشته ای بودن 4 
طراحی شهری که از تعامل با حوزه های دانشی نامبرده بهره می برد، به 
خوبی سازگار اســت. مطابق جدول شماره یک، لیست 44 مجله مورد 

بررسی دراین مقاله ارائه شده است. دراین میان 8 مجله
“Journal of  Urban Design”، "Journal of  Urbanism" ، "Landscape 

and Urban Planning" ، "Urban Design International" ، "Cities" ، 

"Progress in Planning" ، "Planning Theory and Practice" و "Town 

Planning Review"

جزء مجالت پر اســتناد حوزه شهرســازی و طراحی شهری می باشند. 
دیگر نتیجه مستخرج از جدول 1 معرفی بیشترمجالت موجود تخصصی 
بین المللی اســت که در حوزه های طراحی شــهری و مرتبط به انتشار 

می رسند.
 

 یافته ها و بحث
سهم موضوعی مقاالت

دربررسی سهم موضوعی مقاالت با توجه به زمینه ها و حوزه های نظری 
و حرفه ای رشــته طراحی شهری، بررسی تعداد 33 دسته بندی موضوعی 
دارای فراوانی بیشــتری نسبت به سایر مضامین داشــته اند که عبارتند 
از: » طراحی شــهری مجازی«، »ایمنی و طراحی شــهری«، »طراحی 
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قشری«، »توسعه شــهری«، »قضاوت در طراحی شهری و مسابقات«، 
»رابطــه بین تئــوری و عمل«، »بومی ســازی و نگــرش منطقه ای«، 
»رابطه طراحی شــهری با آموزش«، »رابطه بخش خصوصی و دولتی«، 
»طراحی شهری و ارزش های زیبایی شــناختی«، »باز آفرینی شهری«، 
»سیاســت و طراحی شــهری«، »هویت شــهر«، »ضوابــط و کدهای 
طراحی«، »راهبردها و دســتورالعمل ها«، »بررســی بعــد اجتماعی«، 
»توسعه تاریخی«، »مشــارکت مردمی«، »نرم افزار و طراحی شهری«، 
»مسائل بوم شناختی و محیط زیستی«، » ریخت شناسی شهری«، »کهن 
الگوها )میراث فرهنگی(«، » مکان های عمومی و فضاهای شــهری«، 
»مدیریت شهری«، » انرژی«، » طراحی شهری و اقتصاد«، » خرد اقلیم«، 
»رابطه طراحی شهری با دیگر رشته ها«، »موضوعات با محوریت آب و 
فاضالب«، » بهداشــت و و طراحی شهری سالمت« ،» پیاده محوری«، 
»حمل و نقل« ،» زمین های بازیافتی«. در بخش ســایر نیز موضوعاتی 
باعناوین نقش های طراحی شــهری، جهانی شدن، تحقق پذیری، اخالق 
و ارزیابی های محیطی مطرح شــده اند. مطابق شــکل1، بیشترین سهم 
موضوعی مقاالت به موضوع مسائل بوم شناختی ومحیط زیستی با  % 12/45 
و کمترین ســهم به بومی ســازی و نگرش منطقه ای با  % 0/4 اختصاص 
یافته اســت. ذکر ابعاد ســبز در طراحی شــهری توســط کلیف ماتین5 
و تأکیدات جنبش هایی از قبیل شهرســازی ســبز، طراحی شــهری بوم 
شــناختی6، طراحی شهری ســبز، که به خوبی در اثر اخیر آقای محسن 
مصطفــوی تحت عنوان »شهرســازی اکولوژیک«7 )2010( مشــاهده 
می شود، مهم  ترین مالحظاتی است که پیرامون این موضوع بروز یافته اند 

)Frey,1999; Barton et.al, 1995; Hough,1984 Watson,2003; Ran-

dall, 2002; Calthorpe, 1993; Bentley,1990; Katz,1994(. 

این درحالی است که در دوران اخیر با تثبیـت نقـش کالبدي و اجتماعي 
فضاهاي شــهري بیشــترین فعالیت ها و نظریه ها مبتني بر مالحظات 
زیست محیطي - پایـــداري و ایجـاد امنیـت و انسان مداري )تأکید بر 
ابعاد اجتماعی( درقلمروهاي عمومي مي باشــد )کاشانی جو، 1389، 105(. 
همبستگی ســازمان های اجتماع محل، اندازه سکونتگاه، حمایت های 
اشخاص سیاسی، مدت سکونت خانوارها در سکونتگاه ها ایجاد می شود. 
در واقع این نوع امنیت تصرف از طریق کنترل هایی که توسط ساکنین 
محله اعمال می شــود، ایجاد می شود. این نوع از امنیت تصرف، حالت 
قانونی نداشــته و با گذشت زمان درسکونت گاه های غیررسمی افزایش 
می یابد و با فراهم آمدن خدمات زیر ســاختی و سرشماری های انجام 
شده و هرگونه ســندی که وجود این گونه سکونت گاه ها را به رسمیت 

بشناسد قدرت می گیرد )همان، 3(.

 روش های مورد استفاده
طبقه بندی روش های تحقیق در پژوهش های طراحی شــهری عبارتند 
از: روش های هرمنوتیک– نشــانه شناسی، تفسیری– تاریخی، تجربی-  
آزمایشی، پدیدار شناختی، میدانی، پیمایشی، توصیفی– تحلیلی، تطبیقی، 
.)Wang &Vom Hofe.2007تحلیل محتوا و نمونه موردی )گروتوایت، 1385 ؛

 براســاس شــکل 2، %6 از مقاالت تفســیری - تاریخی، % 6/8 از 
مقاالت تجربی–آزمایشــی، %2 از مقــاالت میدانی، % 3/8 از مقاالت 
پیمایشــی،  % 25/5 از مقاالت توصیفی–تحلیلــی، % 4/7 از مقاالت 
تطبیقی، % 3/4 از مقاالت تحلیل محتوا و % 28 از مقاالت نمونه موردی 
بوده اند. دربررسی کلی مقاالت این نتیجه حاصل شد که بیشتر مقاالت 
از روش های توصیفی– تحلیلــی و نمونه موردی در تحقیق خود بهره 

شکل 2. تفکیک روش شناسی مقاالت
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برده اند. این نتیجه نشــان دهندة این است که پژوهشگران زیادی در 
راســتای تقویت ارتباط میان حوزه های نظری و عملی طراحی شهری 
تالش نموده و ســعی دارند تا آخرین دســتاوردها و یافته های عملی 
خود را با مخاطبان طراحی شهری درمیان گذارند. روش های توصیفی 
- تحلیلــی نیــز از آنجا که با ماهیت کیفی رشــته طراحی شــهری 
سازگار اســت، جزء پرکاربرد ترین روش های تحقیق در میان مقاالت 
شــمرده می شــود. در بین روش های تحقیــق % 19 از مقاالت نیز به 
روش های ســایر از روش های نامبــرده از قبیل: کاربرد نرم افزارهای 
مختلف به ویژه شبیه سازی و GIS، مردم نگاری و آینده پژوهی اشاره 
داشــته اند. فراوانی، درصد و درصد معتبر این روش ها در جدول 2 نیز 

آورده شده است.  
در این میان بررســی مقاالت بین المللی نشــان می دهد که در بیش 
از %90 از مقاالت، روش شناســی به طور مشــخص ذکر نشده است. 
نگارنــدگان با مطالعه متن مقاله و بررســی دقیق هریک از مقاالت به 
روش تحقیق پی برده اند. این مورد نشــان ازضعف ســاختاری بسیاری 
از مجالت و نویســندگان در عدم بیان روشن و مشخص روش تحقیق 
دارد و بیانگر لزوم توجه مســئولین علمی مجالت به امر روش شناسی 

مقاالت است.

 نتیجه گیری 
 SCOPUS تحت عنوان ISI پایگاه اطالعات مقاالت بین المللی با نمایه
به عنوان مشــهور ترین منبع اطالعاتی واجد بیــش از  %70 از مقاالت 
منتشر شده طی سال های مختلف اســت. مرور یافته های این پژوهش 
پیرامون جستجوی مقاالت با عنوان طراحی شهری طی بازه زمانی 8 ساله 
)2012-2005( و با محوریت روش شناســی و موضوع شناسی مقاالت 

چاپ شده، نشان دهنده نکات زیر می باشد:
- بررسی 44 مجله تخصصی در حوزه های متنوع شهرسازی، معماری، 
طراحــی، برنامه ریزی، مدیریت، انرژی، محیط زیســت، کشــاورزی، 
ســالمت، جغرافیا ، حمــل و نقل و علــوم کاربردی نشــان از طیف 
وسیع و تنوع حوزه های دانشــی و کاربردی در پرداختن به موضوعات 
طراحی شــهری دارد. امروزه طراحی شــهری در عرصه های بین المللی 
تبدیل به حرفه دانشــی مستقل و نیز وابسته به تولیدات و دستاوردهای 

سایر رشته ها شده است. 
در گروه موضوعات، ابعاد محیط زیستی و بوم شناختی در طراحی شهری 
با ســهم موضوعی % 12/45 طی ســالیان اخیر از سهم قابل توجهی 
نسبت به ســایر موضوعات برخوردار بوده اند. بررسی مفاهیم مطرح در 
این مقاالت حاکی از آن است که رویکردهای نسبت به حفظ چرخه های 

درصد معتبر فراوانی تجمعیدرصد فراوانیموضوع  مقاله

% 19/15% 4519/15سایر
% 19/15% 00/00هرمونیک و نشانه شناسی

% 25/11% 145/96تفسیری - تاریخی
% 31/91% 166/81آزمایشی- تجربی
% 31/91% 00/00پدیدار شناختی

% 34/04% 52/13میدانی
% 37/04% 3/83 9پیمایشی

% 63/40% 6025/53توصیفی- تحلیلی
% 68/09% 114/68بررسی تطبیقی
% 71/91% 93/38تحلیل محتوا
% 100/00% 6628/09نمونه موردی

241100کل

جدول 2. تفکیک روش شناسی مقاالت منتشر شده بین المللی طراحی شهری )2005-2012(
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محیط زیستی، حفظ اکوسیستم های طبیعی و زنده، حفظ انرژی و ذخایر 
محیط زیســتی و رابطه صحیح میان انســان با محیــط پیرامونی جزء 
مهم  ترین تأکیدات مورد نظر طراحان شهری بوده اند. هم سویی جریانات 
مؤثر در حوزه های محیط زیســتی در عرصه بین المللی با انتشارات اخیر 
طراحی شهری نشان از توجه روزافزون این مقوالت در سال های آتی دارد.

در بعد روش شناســی، بیشتر مقاالت با ســهم  % 28 از روش نمونه 
موردی در تحلیل شرایط و ارائه راهکارها بهره بوده که جزء روش های 
کیفی در تحقیق است. مرور تجارب موجود با رویکردهای نظری متعدد 
در حوزه طراحی شــهری به عنوان مهم  ترین دست مایه امر پژوهش در 
ادبیات جهانی طی ســالیان اخیر قلمداد شــده است. طراحان شهری با 
ارائه نمونه تجارب عملی خویش ، ســعی در برقراری پیوندی شــفاف 
و روشــن میان حوزه های نظری و عملی داشــته و با این نگاه به نظر 
می رســد کاربرد روش تحلیل نمونه موردی در ســالیان آتی نیز ادامه 
داشته و بتواند تأثیرات عمیقی در فهم صحیح دانش عملی داشته باشد.

 پی نوشت ها 
1. منظور از مجالت و مقاالت بین المللی در این پژوهش، کلیه مقاالتی است 
کــه در پایــگاه داده های SCOPUS و با نمایــه ISI در بازه زمانی معین 

)2012-2005( میالدی به چاپ رسیده اند.
2. Thematic Content Analysis

3. بــه دلیل گســتردگی حجم مقاالت چاپ شــده در مجــالت معماری و 
شهرســازی با نمایه معتبر بین المللی ، این تحقیق به بررسی مقاالت در بازه 
زمانــی )2012-2005( میــالدی که تصور روشــنی از جدید  ترین تحوالت 
و رویکردهــای نظری طراحی شــهری در عرصه بین المللــی ارائه می دهد، 
می پردازد. این بازه در مطالعات مشــابه می تواند حوزه های وسیع تری را نیز با 
توجه به اهداف مورد نظر پژوهــش دربرگیرد. تعیین بازه زمانی مورد مطالعه 
مبین دســتاوردهای تولید شــده در همان بازه بوده و صرفا دستاوردهای آن 
دوره را معرفی می نماید. بنابراین شناخت و معرفت حاصله معطوف به مقاالت 

همان دوره می باشد. 
4. Multidisciplinary 

5. Urban Design: Green Dimensions

6. EcologicalUrban Design

7. Ecological Urbanism
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