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Background: A Review of the criticisms made about Iran's urban planning indicates significant points 
regarding the quality of professional planning activities, research outputs and its knowledge production 
system. It is supposed that current knowledge, research and profession defections and shortcomings 
that each experience individually are the result of a general flaw in the relationship between all of them. 
Establishing PhD planning courses in various world universities have a significant history and its 
research outcomes have been trying to enrich planning knowledge base. Iranian PhD Urban Planning 
courses began in 1968 at the University of Tehran. Since 2009, Shahid Beheshti and Tarbiat Modarres 
universities, then other universities have joined this movement. However, the question is how the 
content of the knowledge-research relationship is defined in Iranian urban planning and to improve the 
knowledge of Iranian urban planning, what content should Ph.D. theses cover? 
Objectives: This study aims to find out what effect the content of PhD Urban Planning theses in Iranian 
urban planning knowledge in these years and the role they should play in the coming years. 
Methodology: This article is a fundamental research type and the research method is based on 
qualitative content analysis. Therefore, 461 English PhD Urban Planning theses, 20199 English articles, 
5199 Persian articles and 123 Persian PhD Urban Planning Theses were analyzed as study samples. 
Results: The study showed that the categories of philosophy and theories have been the first priority in 
both knowledge of urban planning and research of the world as well as in Iran. 
Conclusion: Comparing the relationship between Iranian and global knowledge-research, indicates that 
the PhD researchers can determine three goals to choose the subject of their theses. These goals include: 
enriching Iranian urban planning knowledge, take a step in the direction of global urban planning 
knowledge or considering a combination of these two goals. Based on the selection of each of these 
goals, a list of thematic priorities is proposed for PhD researchers. 

Highlights: 
The main priorities of Iranian urban planning theses so far have been philosophy and theories, social issues 
and growth and development. 
Categories of philosophy and theories, education and research as well as profession are future research 
priorities of Iranian urban planning theses. 
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های دکتری، رساله ها:کلید واژه
پژوهش شهرسازی، دانش شهرسازی، 

 ی کیفیمحتوا لیتحل

-های حرفهفعالیت تیفیباکتوجهی را در رابطه ی شهرسازی ایران، نکات قابلمروری بر نقدهای صورت گرفته دربارهله: ئبیان مس

مجزا  صورتبههایی که هر یک ها و کاستی. نقصدهدیمپژوهشی و سیستم تولید دانش آن نشان  هایای شهرسازی، خروجی
های مختلف های دکتری شهرسازی در دانشگاهها است. برگزاری دورهکنند، حاصل یک نقص کلی در ارتباط میان آنتجربه می

ی دکتری ی دانش این رشته دارد. دورهر غنی ساختن پایهتوجهی برخوردار است و ماحصل پژوهشی آن تالش دجهان از سابقه قابل
 ازآنپسو  مدرس تیتربهای شهید بهشتی و دانشگاه 1388در دانشگاه تهران آغاز شد و از سال  1347شهرسازی در ایران از سال 

رسازی ایران چگونه تعریف پژوهش در شه-ی دانشاین است که محتوای رابطه سؤالهای دیگر به این جریان پیوستند. اما دانشگاه
  پوشش دهند؟ ستیبایرا م ییمحتوای طهیچه ح یدکتر یهارساله ران،یا یبهبود دانش شهرساز شود و برایمی

محتوایی در دانش شهرسازی ایران داشته و در  ریتأثها چه های دکتری در این سالاین پژوهش تالش دارد تا دریابد رساله هدف:

 بایست ایفا کنند.را می های آتی چه نقشیسال

در این تحقیق تعداد  موردمطالعههای ی کیفی است. نمونهمحتوا لیتحلنوع پژوهش حاضر بنیادی بوده و روش تحقیق آن  با روش:

 .بوده استی سطح یک کشور هادانشگاهی شهرسازی رساله 123ی دکتری شهرسازی جهانی و رساله 461

ها اولویت اول در دانش و پژوهش داخلی و جهانی در ی فلسفه و نظریهمطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که مقوله :هایافته

 .بوده استدوران معاصر 

توان یمقاله، م نیاز خالل مطالعات صورت گرفته در ا یو جهان یپژوهش داخل-دانش یرابطه سهیمقا یجهیدرنت: گیرینتیجه

در پی غنی ساختن دانش شهرسازی سه هدف را دنبال کند.  تواندیموضوع رساله خود م نییتع یبرا یره دکترگفت که پژوهشگر دو
قرار دهد. مبتنی بر انتخاب هر یک از  مدنظرایران برآید؛ در راستای دانش شهرسازی جهانی گام بردارد یا تلفیقی از این دو هدف را 

 است. شنهادشدهیپای پژوهشگران دوره دکتری های موضوعی براین اهداف، لیستی از اولویت

 نکات برجسته:
 .اندبوده توسعه و اجتماعی و رشد ها، مسائلهیفلسفه و نظرهای شهرسازی ایران تاکنون، های اصلی رسالهاولویت
 د.های شهرسازی آتی هستنهای پژوهشی در رساله، اولویتآموزش و پژوهش و حرفه ها،هیفلسفه و نظر هایمقوله

 
 ،شهرسازی دانش. ی دانش و پژوهشبر رابطه دیتأکهای دکتری شهرسازی ایران با تحلیل محتوای رساله(. 1400. )مستوره ،قلیپور و محمد مهدی ،عزیزی این مقاله:ارجاع به 

5(3)، 1-20. https://dx.doi.org/10.22124/upk.2021.18113.1586   

mailto:mmazizi@ut.ac.ir
https://dx.doi.org/10.22124/upk.2021.18113.1586


2 

 

 

 1400 پاییز  ،20-1، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسئله 
 یوخطاهاآزمونها و فعالیت جهینت در 19پیش از قرن این دانش دهد که گیری دانش شهرسازی نشان میمروری بر روند شکل

پردازی در های سیاسی و اجتماعی ضرورت نگاه منسجم و نظریهو گسترش شهرنشینی و جنبش گرفتهشکلشهر  تجربی در عرصه
پردازی را تسریع کردند. اما ، هنر، معماری، علم و فن به کمک این جریان آمده و روند نظریهازآنپس این حوزه را ایجاد کرده است.

های ی دانشگاهی شهرسازی و گرایششدن رشته سیتأسهای شهرسازی، گیری جنبشقرن بیستم همراه با جریان مدرنیسم، شکل
و ایجاد بحران کیفیت، مسیر آتی  1960گرفته از مدرنیسم پس از دهه تر کرد. انتقادات صورت تر و مدونآن، این جریان را منسجم

های فلسفی به و اوج گرفتن علم رایانه و ورود دیدگاه 1980مدرنیسم در دهه دیدگاه پست شدنمطرحشهرسازی را دگرگون ساخت. با 
تجارب عملی و نظری بیشتر گردید و تا  سطهوابهتر شده و سرعت انباشت اطالعات ی دانش شهرسازی غنیپردازی، پایهحوزه نظریه

؛ بحرینی و 2010، وسیو والر فرانک ،؛ بایر1987؛ فریدمن، 1965؛ شوای، الف، ب و ج1389پاکزاد، به امروز ادامه یافته است )
 روند.شمار میهای شهرسازی بخشی از این تجارب عملی و نظری بهپژوهش(. 20182؛ بری و همکاران، 20161بختیاری، 

-مهم پرداختهای است که کمتر به آن توجه شده است. از معدود افرادی که به این ، مقولههای شهرسازیپژوهش درباره پژوهش

اند. یات آن پرداختهئریف کرده و به جزدانش و پژوهش را یک رابطه غیرمستقیم تع ها رابطهسن و همکارانش هستند. آنجوهاناند، 
های دیگر، در دانش شهرسازی انش رشتهغیرمستقیم( و د صورتبه) زی با ایجاد تغییراتی در حرفهپژوهش شهرسا ها،به باور آن

-رسازی باعث ایجاد تغییر در پژوهشهای شهغییرات پارادایمیک و تغییرات مدلکند. همچنین، دانش شهرسازی با تتغییر ایجاد می

جوهانسن، ) دانش شهرسازی شود وارد حیطه ماًیمستقپژوهش  هر که توان انتظار داشتشود. به عبارتی، نمیهای رشته می
زیرا ، اندقرارگرفته موردمطالعهعنوان نمونه های دکتری بههای شهرسازی، رسالهانواع پژوهشاز میان (. 19983، اوالیسن و اولسون

رند تا در مسیر تولید دانش گام بردارند. ی ماهیت فلسفی و نظری خود، تالش داهای دکتری به پشتوانهانتظار بر این است که رساله
 دهند.ها نمود میوهش را بهتر از سایر انواع پژوهشهای دکتری ارتباط میان دانش و پژرسد رسالهبه نظر می، رونیازا

تربیت ، دانشگاه شهید بهشتی، ازآنپس، دهد که دانشگاه تهران اولین کرسی دوره دکتری را در ایران داشتهمطالعات نشان می
و  سیتأس 1344در سال تهران  دانشگاه یشهرساز یگروه آموزش». اندبرندگان این مسیر بودهمدرس و دانشگاه علم و صنعت پیش

 کی دنیبا گذران یمعمار النیالتحصفارغ رشیبا پذ ویژه طوربهابتدا دوره  نی. ادیآغاز گرد زین یشهرساز یدوره عال 1347در سال 
 یدوره دکتر نیاول. اما نمودیاعطا م یشهرساز یمعادل دکتر ،النیالتحصرساله، به فارغ کی هیته و دوساله یدوره تخصص

ز دانشگاه شهید بهشتی ا» (.1399 تیر 31دانشگاه تهران،  تیساوب) «شد آغاز 1371-70 یلیدر سال تحص رسماًکشور  یشهرساز
 «است رفتهیپذ ای دانشجومنطقه و یشهر یزیربرنامهه دکترای در دور 1388سال  و از یشهر یطراح یدر دوره دکترا 1384سال 

 یشهرساز یهاهینظر شیگرادانشگاه تربیت مدرس با  یشهرساز یمقطع دکتر» .(1399تیر  31دانشگاه شهید بهشتی،  تیساوب)
از  نیز انشگاه علم و صنعتد .(1399تیر  31دانشگاه تربیت مدرس،  تیساوب) «شد یاندازراه 1388دانشجو از مهر  4 رشیبا پذ

 (.1399تیر  31دانشگاه علم و صنعت،  تیساوب) دوره دکتری شهرسازی خود را آغاز کرد 1388
غییر مداوم عملی در حال چالش و ت -های پژوهشیکه رشتهمنظر تولید دانش، با توجه به ایناز یگانه و بمانیان بر این باورند که 

گردند که بین بسیاری از نقدها به این بازمیشهرسازی،  ینهیدرزم. اندقرارگرفتهو نقد  موردتوجه نظریهای هستند؛ به لحاظ بنیان
معرفت  باید بر پایهود دارد. همچنین، عمل شهرسازی میذهنی شهرسازان، نیازهای مردم و تمایالت کارفرمایان تفاوت وج تصور

ندارند،  پایه معرفتی الزم برای دسترسی منظم به اطالعات را کهنیاانجام شود و نه عقیده شخصی. متخصصان اغلب به دلیل 
کنون نزدیک به تا 1347از سال (. 315 ،1394)یگانه و بمانیان،  کنندعمل میهای شخصی خود عقیدهها و با رجوع به دانسته صرفاً

ها، دکتری شهرسازی ایران در این سال یهارود که رسالهمی و انتظار گذردسال از عمر دوره دکتری شهرسازی در ایران می 50
کند که ه میاشار های شهرسازیکیفیت نازل پژوهش بهاما گلکار  حرکتی در مسیر انسجام دانش شهرسازی ایران برداشته باشند.

بر دارد که برخی  این احتمال وجوداو  ازنظر. اندشدهارائهری آماری یا شبه آماری های اخیر با چهره و ظاهبه شکلی فزاینده در سال
های گذشته، پدیده جلوه دهد. همچنین، طی سالکیفی و ذوقی شهرسازان را علمی  معموالًهای داوری توانداین باورند که آمار می

 .(1393گلکار، ) گردیده است تأملقابلهای دانشجویی نیز نامهکاالیی شدن تحقیقات و پایان
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ای شهرسازی، های حرفهفعالیت تیفیباکجهی را در رابطه توازی ایران، نکات قابلی شهرسبررسی نقدهای صورت گرفته درباره 
مجزا  صورتبهکه هر یک  هاییها و کاستیرسد نقصدهد. به نظر میآن نشان می تولید دانشهای پژوهشی و سیستم خروجی

-هشبر دانش شهرسازی ایران، این مقاله بر پژو مؤثرها باشد. از بین عوامل کنند، حاصل نقص کلی در ارتباط میان آنتجربه می

این است که محتوای  سؤالت. ها برگزیده اسای دکتری را از میان انواع پژوهشههای شهرسازی تمرکز داشته و درنهایت رساله
چه  یردکت یهارساله ران،یا یبهبود دانش شهرساز شود و برایعریف میپژوهش در شهرسازی ایران چگونه ت -ی دانشرابطه

ی پژوهشی در تعیین هاتبیین اولویت، مقاله حاضر به یرونیازا پوشش دهند؟ باید دهند و نیزپوشش می را ییمحتوا طهیح
زیر پاسخ  سؤاالت، تالش دارد که به بیترتنیابهپردازد. هدف اصلی می عنوانبهسازی ایران های دکتری شهرموضوعات رساله

 دهد:

 پژوهش جهانی نزدیک است؟ -ایران تا چه حد به رابطه دانشپژوهش در  -ی دانشرابطه 

 بایست پوشش دهند؟های دکتری چه حیطه محتوایی را میهرسازی ایران، رسالهبرای بهبود دانش ش 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
گیری و اقدام مجوهانسن، شهرسازی یک روش تصمی ازنظردهد. این دانش را نشان می حدومرزتعریف صحیح رشته شهرسازی، 

 یهاسالدر طی  گوید کهفریدمن می(. 1998جوهانسن و همکاران، ) یک روش علمی است کردن یکاربرد ،گریدانیببهبوده و 
 شهریریزی کار گرفته شود و برنامهها به تواند در طیف گوناگونی از حوزهای عام است که میواژه ام شهرسازیگذشته متقاعد شده

داند و بر این باور ، شهرسازی را عمل دانستن می(. داوودی1987فریدمن، هاست )آنفضایی یکی از ریزی یا برنامهای و منطقه
دانستن به چه » ،ار(ها و ابز)مهارت2«دانستن چگونگی» ،ها(ها و ایده)نظریه1«چیزدانستن چه»است که دانش یک فرایند پویا شامل

که  یزمان از حقایقیک بدنه صلب و بی ، دانش،بیترتنیابه است.)اقدام(  4«دادنامانج»اخالقی( و های )انتخاب3«هدفی
  .5 (2015داوودی، ) جاری و ساری است ،منبعی است که در آن خالقیت مثابهبهبلکه  اند نیست؛ها را درونی کردهمتخصصان آن

های ت. برای پیگیری ریشهاین دانش اس ایرشتهدانشگاهی شهرسازی گویای ماهیت میانگیری و تحوالت رشته شکل
(. 41، 1987)فریدمن، کنت رجوع کرد سیمون و اگوستهای آغازین قرن نوزدهم و آثار سنبایست به سالایدئولوژیک آن می

و  یشهر یباسازیزکارایی علمی،  شدنمطرح و همزمان با 20و اوایل قرن  19اصلی شهرسازی را به اواخر قرن  مبدأ 6کراکبرگ
 ،2001دالتون، ) کردندارائه می گهگاههای شهرسازی را ل قرن بیستم، مدارس مهندسی، دورهداند. در اوایمی یعدالت اجتماع

آغاز شد.  1909در  8های طراحی مدنیپول در قالب دورههای هاروارد و لیورطور رسمی در دانشگاهه. اما آموزش شهرسازی ب(4257
 ،2011آنسلین، نثار و تلن، )شد منظر تدریس می ریزانلب بخشی از معماری منظر و با هدایت برنامهقادر  شهرسازی ی اولیههادوره
-می ینیبشیپ 2020ی آن را تا سال کشد و مابقبه تصویر می 2000سازی را تا سال گیری دانش شهر( شکل2001دالتون ) .9(197

 ریزیو برنامه مدنیطراحی»داند: متشکل از چند جریان فکری می 2000تا  1900کند. وی محتوای دانش شهرسازی را از سال 
ونقل(، ریزی حمل)کاربرد رایانه، برنامه« مهندسی» اراضی(،نوشهرگرایی، رشد و مدیریت کاربری و  یشهر یطراح« )دیکالب

های )سیاست« سیاستو مدیریت »اجتماعی(، علوم  های، پژوهشیکم یهاروش« )گیری عقالییاجتماعی و تصمیمعلوم »
تکثرگرایی، »، «ادی و مالیاتیتوسعه اقتص»، ارزیابی اثرات محیطی(، داریتوسعه پا« )ستیزطیمح»، «ایمنطقه مطالعات»عمومی(، 

 (.2001دالتون، ) «ییشهر گراآرمان»اجتماعی و نقد اجتماعی(،  )اصالح «مدرنیسم و اقدام مشارکتیپست

                                                           
1 Knowing what 
2 knowing how 
3 knowing to what end 
4 Doing 
5 Davoudi 
6 Krueckeberg 
7 Dalton 
8 Civic design 
9 Anselin, Nasar & Talen 
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ها و همکارانش نام برد. آن 1توان از جوهانسناند، میایند تولید دانش شهرسازی پرداختهه به فرمعدود پژوهشگرانی ک ازجمله
ها، حرفه اند. بر اساس دیدگاه آنژوهش را در این فرایند مشخص کردهگیری دانش شهرسازی، موقعیت پضمن تعریف نحوه شکل

ها ها خوراک داده و از آنپژوهش شهرسازی و هم به سایر رشتهبه  ها همکند. این دادههای شهرسازی را تولید میشهرسازی داده
با انتظارات، مشکالت، دانش،  سویههای شهرسازی در ارتباط دوند تعاملی و دوسویه است. این مدلشوند و این یک فرایتغذیه می

-ها، آموزش و مجموعهکالت، دانش، روشانتظارات، مش»ر، ی باالتاز استانداردها هستند. در مرتبه ایها، آموزش و مجموعهروش

کند و باعث تغییراتی در آن رادایم پذیرفته شهرسازی اعمال میهایی هستند که پالتعاریف و کنتر ریتأثتحت « ای از استانداردها
 تقیم استها، ارتباط دانش و پژوهش در اصل ارتباطی غیرمس(. مبتنی بر دیدگاه آن156 ،1998، و همکاران جوهانسن) شوندمی

 (.1)شکل 

 
 رابطه دانش و پژوهش در رشته شهرسازی. 1شکل 

 (156 ،1998، جوهانسن و همکاران)برگرفته از: 

ها رود محصول آنروند که انتظار میهای عمیق به شمار میپژوهش ازجملههای دکتری، های شهرسازی، رسالهاز بین انواع پژوهش
های های دکتری شهرسازی در دانشگاههاست که دورهد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، سالتر باشبه ماهیت تولید دانش نزدیک

شوند و ماحصل پژوهشی آن، تالش در غنی ساختن پایه دانش این رشته است. بدین ترتیب، دور از ذهن مختلف جهان برگزار می
دهد های صورت گرفته نشان میته باشند. اما بررسیهای دکتری صورت گرفهایی هم بر تحلیل ماهیت این رسالهنیست که پژوهش

، این بخش تالش دارد تا با حالنیباا. اندمتمرکزشدهها از دیدگاه کمی بر رساله عمدتاًو  شدهپرداختهبه ارتباط میان این دو  ندرتبهکه 
 زی مورد تحلیل و تبیین قرار دهد.شهرسا های دکتری را در دانش و رشته، نقش رسالهآمدهدستبهمنابعی که در این حوزه 

هایی با او، پژوهشگران رشته ازنظرکنند. های دکتری در راستای تقویت پارادایم موجود فعالیت میکوهن بر این باور است که رساله
گرافیکی را بر کوشند جزئیات توپوها میپایه دانش منسجم، تالش دارند تا دانش موجود را تقویت و تعمیق کنند، بدین معنی که آن

بپردازند که مبین  یامسئلهها تنها امیدوارند که روزی به ای از خطوط اصلی که از قبل وجود دارد، توضیح دهند. آنروی نقشه
هایی با پایه دانش منسجم، مقدمه بسیاری از اکتشافات و نظریات جدید نه اساسی و بنیادی در خود پارادایم باشد. در رشته یضعفنقطه
-تر رساله(. به بیان ساده1977)کوهن،  استبلکه بازشناسی این موضوع است که چیزی در مورد باورها و دانش موجود اشتباه  جهل،

های موجود در چارچوب علم عادی هستند.گلدشتاین و کارمین، پردازی و یا اصالح و آزمون نظریههای دکتری حرکت در مسیر نظریه
شهرسازی، متشکل  یاچند رشتهها بر این باورند که پایه دانش کنند. آنمی دیتأکی شهرسازی ههای دکتری در رشتبر نقش پژوهش

دهد. البته برگزاری اندازهای نظری متنوع، از پراکندگی این رشته گواهی میشناختی، استانداردهای ارزیابی، چشماز رویکردهای روش
های آموزشی و های اجتماعی، همچنین وجود دورههای شبکهسازی و فعالیتهای شهرهای تخصصی، انتشار نشریات، برنامهکنفرانس

 (. 2006، 2های دکتری تالش داشته تا از این پراکندگی بکاهد )گلدشتاین و کارمینای شهرسازی و دورهحرفه
مقاالت داخلی و  ا،ههای پژوهشی حاصل از آنهای مرتبط و خروجیطع دکتری در رشته شهرسازی و رشتهبا توجه به اهمیت مق

ها شناختی و مباحث آموزشی آنعمده این مقاالت به ارزیابی روش اند. اما بخشهای مختلف به این مهم پرداختهخارجی از دیدگاه

                                                           
1 Johannesen 
2 Goldstein & Carmin 
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-کی از تعاریف و اصول برنامهدر پی فصل مشترفیشلر اند. های این رشته با دانش آن پرداختهبه ارتباط رساله ندرتبهداشته و نظر  

دانند که از ، مردم نمیرونیازامشخص نیست.  کامالً ی عملکردی این رشته د و معتقد است که تعریف و حیطهگردیزی شهری میر
های محتوا به رساله ازنظررا  یشهر یزیربرنامهی های رشتهالهرس داشته باشند. ویرا باید انتظار  یکارچه قاًیدقمتخصصان 

ریزی و شهری، برنامهریزی درباره محتوا و کاربردهای برنامههایی ، رسالهیشهر یزیربرنامهنا و ریشه هایی درباره مععمومی، رساله
 (.2012، 1فیشلر) شهری، آموزش و پژوهش تقسیم کرده است ریزانهای خوب، برنامهبرنامه

، ایمعتقدند که پژوهش فرارشته هاد. آننکنای معرفی میهای دکتری را نوعی پژوهش فرارشتهاننگل و همکارانش رساله
برای حل  دانشگاهی، منظر و تغییرات محیطی است که بر ادغام دانش علمی و غیریعلوم اجتماعپارادایم جدیدی در پژوهش 

 منتشرشدهلید دانش به این سبک در مقطع دکتری تو های فرایندچالش دارد. اما اطالعات کمی درباره دیتأکمشکالت پیچیده 
کنند که پروژه دکتری از قالب یک تحقیق ای این فرصت را فراهم میهای فرارشتهگیرند که پژوهشنتیجه میها است. آن

ها و پذیرند، روشای را مییم پژوهشی فرارشتهای پارادافزاینده طوربههای دوره دکتری برنامه کهیدرحالتقا یابد. اما، کاربردی ار
، 2اننگل و همکاران)اند قرار نگرفته موردبحث یخوببهون های دکتری تاکننشگاهی در رسالهداپیامدهای دخالت سایر عوامل غیر

وژه بخش هر پر نیترمهمریزی شود. به باور او، برنامههای دکتری متمرکز میم پژوهش بر رسالهبر فرایند انجاچوگویل  (.2012
هایی که ها و ردیفحی پژوهش، ماتریسی است شامل ستونراشود. ماتریس طتوجهی واقع میمورد کم معموالًپژوهشی است و 

، 3چوگویل) د بسیار ارزشمند باشدتوانهای دکتری میاستفاده از این ماتریس در رساله گیرد.را در بر می عناصر و اجزای پژوهش
-د و دلیل آن را در بازار داغ روشرمعماری و شهرسازی اشاره دا حیطه یهانامهانیپاها و رسالهگلکار بر نازل شدن کیفیت . (2005

 (. 1393)گلکار،  جویدهای کمی می
آموزش یا تولیدات علمی و  ، این است که چرا حرفه وی شهرسازی بودهرشته ریگدامن هاستهایی که سالیکی از چالش

عمل تعاملی و تکاملی  صورتبهبایست در قالب این چرخه می کهیدرحالکنند، ای، مسیری موازی را طی میهای حرفهفعالیت
گیری، طرح تحقیق و هر ویژگی سازی، با هر هدف، جهتهای شهر(، پژوهش1)شکل  نطابق با الگوی جوهانسن و همکاراکنند. م

 صورتبهبایست از آموزش و حرفه تر، پژوهش میموزش و حرفه هستند. به بیان سادهدیگری که تدوین شوند، حد واسط میان آ
رسد، نقش ر میک گرفته و هر دو را تغذیه کند. چنانچه بپذیریم که گسستی میان دانش و حرفه وجود دارد؛ به نظخورا توأمان

باشد. بر اساس دیدگاه کوهن، در حیطه شهرسازی، پژوهشی که در راستای  سؤالحد واسط این دو نیز مورد  عنوانبهپژوهش 
در پی آن است که محتوای رابطه  ، مقاله حاضررونیازالید نخواهد کرد. وگام برندارد، دانش کارآمدی را ت موجود تعمیق دانش

های دکتری در راستای های پژوهشی را در رسالهداده و پس از ارزیابی آن، اولویتقرار  مدنظردانش شهرسازی ایران را  -پژوهش
 بهبود این ارتباط تبیین کند. 

 و روش پژوهش چارچوب نظری
توان عناصر اصلی در تولید دانش شهرسازی را در چارچوب حرفه، پژوهش و آموزش خالصه ، میشدهرحمطدر قالب مبانی نظری 

تواند به تولید دانشی برسد که جنبه عملی و نظری کارآمدی داشته و قابلیت حل کردن (. تعامل صحیح این سه عامل می2کرد )شکل 
ها قابلیت ورود به عرصه دانش شود که ماحصل آنرصه حرفه انجام میهایی در ع، فعالیتسوکیمسائل حرفه را داشته باشد. از 

شود، مسئله پژوهش در نظر گرفته می عنوانبه آنچهشوند. از سوی دیگر، شهرسازی را داشته و در حیطه آموزش به بحث گذاشته می
و رابطه  متمرکزشده« پژوهش»ضر تنها بر ی حاشود. از میان این سه عنصر، مقالهآموزش و حرفه تعریف می توأمانبر اساس نیاز 

 .پردازدینمقرار داده و به فرایند ساختاری این رابطه  یموردبررس« محتوای موضوعی»دانش و پژوهش را از دریچه معیار 

 
 عناصر اصلی تولید دانش شهرسازی .2شکل 

                                                           
1 Fischler 
2 Enengel, Muhar, Penker, Freyer, Drlik, & Ritter 
3 Choguill 
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ضروری است که این رابطه مورد  ،«موضوعی محتوای» پژوهش شهرسازی ایران از منظر معیار -سنجش رابطه دانش منظوربه
 ، از طریق تحلیل محتوای کیفیبیترتنیابهتحلیل محتوای کیفی قرار گیرد، اما مبنایی برای انجام این تحلیل نیاز است. 

ای سایر چارچوب نظری بر عنوانبهکه  آمدهدستبهها و موضوعات محتوایی شهرسازی جهانی، چارچوبی از مقوله)قراردادی( دانش 
های تبیین محتوای دانش شهرسازی، مطالعه مکتوبات علمی معتبر است. یکی از راه شدهاستفادهوهش های این پژتحلیل

ه برای مطالعه ترین نمونتواند بهترین و جامعمی منتشرشده، مقاالت معتبر نیبنیدرادر یک بازه زمانی مشخص است.  منتشرشده
 دهند. مفاهیم را نمود می ای ازای بوده و دامنه گستردهها و تجارب حرفهانواع پژوهشترین ماحصل باشند؛ زیرا عمده

های آن نیست؛ بلکه شهرسازی، ماهیتی متمایز از گرایشدهد که دانش گرفته در بخش مبانی نظری نشان میمطالعات صورت 
ری و... است. با تخصصی شدن شهای، مدیریت همنطقریزی شهری، برنامهریزی شهری، برنامه ای از دانش طراحیمجموعه
، زمانی که قرار است قلمرو و محتوای رونیازااست.  شدهمیتقسهای مختلفی دانش شهرسازی به بخش های شهرسازی،گرایش

مرو و ، برای تعیین قلبیترتنیابهدر نظر گرفته شوند.  ربطیذهای بایست گرایشمی اجباربهی شوند، دانش شهرسازی بررس
آن مورد تحلیل محتوای کیفی  ربطیذهای حوزه محتوای دانش معاصر شهرسازی جهان، نشریات معتبر شهرسازی و

دین ترتیب، . بکنندحتوایی معاصر شهرسازی را مشخص میها، قلمروی متر، این مقولهگیرند. به بیان سادهادی قرار میعرفی/قرارد
موضوع را در  402ام تم 1دهند. جدول ارچوب نظری پژوهش حاضر را شکل می، چموضوعی 402ای و مقوله 15این ساختار 

 دهد. می ها نشانهای آنبندیها و دستهچارچوب مقوله
 

 1 جدول

 1ها و موضوعات دانش شهرسازی معاصر جهانچارچوب نظری پژوهش شامل مقوله 
 موضوعات هامقوله

ها و مدل .1

 یسازمدل

 1.سازی و تصویرسازیه. شبی2،یسازمدل 

 مدل هلیکس.8، های شهرسازیمدل.7، مدل مارکوف.6، نیزم یکاربرهای مدل.5، آتوماتای سلولی. 4،های توزیعمدل.3) هامدل ،
 (های محاسباتیمدل.13، آربیتراژ یگذارمتیقمدل .12، ستانده-های دادهمدل.11، های جاذبهمدل.10، های جمعیتیمدل.9

 14.هاشناسیروش 

 (دیالکتیک.21، های کیفیروش.20، سوات.19، دلفی.18، بنچمارک.17، چیدمان فضایی.16، روایتگری.15) های کیفیوشر 

 گیری چندتصمیم.27، تحلیل گپ.26، های عصبیشبکه.25، آنتروپی.24، منطق فازی.23، های بیزیروش.22) های کمیروش-

 (گرسیون.ر28، معیاره

رشد و  .2

 توسعه

 فضاهای  .33، مراکز شهری و چندمرکزیت .32، مورفولوژی شهری .31، روییپراکنده .30، فرم شهری .29) یوژفرم و مورفول
 (شهری و عمومی

 ی حریم و محدوده .37گریزی، گرایی و جمعیتجمعیت .36، عدم توسعهتوسعه و  .35، رشد شهری .34) یرشد و توسعه شهر
توسعه  .43نشینی، شهر .42، اندازه شهر .41، های غیررسمیسکونتگاه .40، هریهای شتراکم .39، یشهر یانباشتگ .38، شهری

 (زیرسطحی

 مناطق  .47، یشهرکالنمناطق شهری و  .46، ایمنطقهو توسعه رشد  .45، رشد و توسعه روستایی .44) یارشد و توسعه منطقه
 (پیراشهرگرایی .52، هاحومه .51، های شهریشبکه .50، شهرهای میانی .49، رشد ملی .48، مرزی

 تطابقعدم .56، مراتب شهریسیستم و سلسله .55، ساختار و الگوی فضایی .54، توسعه فضایی شهری .53) ییرشد و توسعه فضا
 (ادغام و تفکیک .57، فضاییهای

                                                           
 اند. بندی شدهمقوله دسته 15موضوع ذیل  402دهد. به این ترتیب نهایی آن موضوع را نشان میاعدادی که به هر موضوع اختصاص داده شده است، در حقیقت کدگذاری  1 
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 موضوعات هامقوله 

محیط .3

 زیست

 و تحوالت آن( حفظ منظر.60، منظر پیراشهری.59، منظر شهری.58) منظر 

 فضاهای .64، بناهای سبز.63، وارونگی و جزایر حرارتی .62و منظر صوتی،  صدا.61) یشهر طیمح} یو شهر یعیطب ستیزطیمح
 یعیطب طیمح(، کیفیت محیط شهری.69، پوشش زمین.68، بالیای طبیعی .67، دما و گرما.66، کشاورزی شهری.65، سبز شهری

، آبکناراراضی ساحلی و .75، ایازهای گلخانهگ.74، لودگی آنهوا و آ.73، خاک و آلودگی آن.72، باد.71، آب و آلودگی آن.70)
، زباله و بازیافت.80، انرژی.79سبز و آبی، زیرساختارهای .78) یعیطب یهارساختیز(، زیستحفاظت محیط.77، فضاهای آبی.76
 ({غذا.81

 یعیطب یاکولوژ(، وژی انسانیاکول.85، اکوسیستم شهری.84، تحمل شهری.83، اکولوژی شهری.82) یشهر یاکولوژ} یاکولوژ 
مرمت .90، ردپای اکولوژیکی.89، محیطیارزیابی اثرات زیست.88، پیوستگی اکولوژیکی و منظر .87، خدمات اکوسیستم.86)

 ({محیطیمسائل و مشکالت زیست.93، وهواآباقلیم و .92، تنوع زیستی.91، اکولوژیکی

آموزش و  .4

 پژوهش

 دوگانگی.99، مسائل شهری و شهرسازی.98، عمل شهرسازی.97، نظریه شهرسازی.96، دانش.95، هارشته.94) دانش} آموزش
، بورسیه.105، جویاندانش.104، شرح درس.103، پداگوژی.102، های آموزشیتکنیک.101، آموزش.100) آموزش یاجزا(، ها

، جغرافیا.111، اجتماعی ریزیو برنامه معلو.110، فضایی ریزیبرنامه.109، منظر.108، معماری.107) هارشته(، مدرسان.106
برنامه.117، مهندسی.116، یامنطقه ریزیبرنامه.115، روستایی ریزیبرنامه.114، شهری طراحی.113، شهری ریزیبرنامه.112

 ({یمطالعات شهر.118، محیطی ریزی

 (پردازینظریه.121، ها و نشریاتکنفرانس.120، پژوهش.119) پژوهش 

 ونقلحمل .5

 خودروی شخصی.126، هوایی ونقلحمل.125، مداریپیاده.124، سواریدوچرخه.123، ترکیبی ونقلحمل.122) ها و انواعگونه ،
 (همگانی ونقلحمل.127

 ریزیبرنامه.132، ونقلحملمبانی .131، ونقلحملزیرساخت .130، ترافیک و رفتار سفر.129، هاخیابان.128) ونقلحمل ستمیس 
 (هوشمند ونقلحمل.133، قلونحمل

 (ریلی ونقلحمل.137، اتوبوس.136، تاکسی.135، پارکینگ.134) یهمگان ونقلحمل 

 حرفه .6

 نیزم یکاربرطرح .247، طرح مسکن.246، های توسعهطرح.245، طرح جامع.244ی)شهرساز یهاطرح }هاها و پروژهطرح ،
طرح .252، های استراتژیکطرح.251، ایهای منطقهطرح.250، عملیاتیهای طرح.249، هاابر پروژههای شهری و پروژه.248

های پروژه.257، طرح پایداری.256ی)طیمح یهاطرح(، های مرمتطرح.255، ونقلحملطرح .254، بلوپرینت.253، تمرکززدایی
های پروژه.261، یتیهای مدیرطرح.260ی)تیریمد یهاطرح(، های اکولوژیکیطرح.259، های اقلیمیطرح.258، سبز یفضا

های پروژه.264، وسازساختهای مهندسی و پروژه.263ی)مهندس یهاطرح(، های تجاریپروژه.262) یاقتصاد یهاطرح(، عمومی
 ({زیرساختی

 برنامهیطراحان شهررسازان)مهندسان، معماران، شه.267، انتخاب سایت.266، در شهرسازی تیعدم قطع.265) حرفه یاجزا ،-

، اجرا.272، وسازساختبازار .271، نفوذانن و ذینفعاذی.270، دهندگانتوسعه.269، های تکنیکیتخصص.268، (ریزان و...
 (هاها و مثالنمونه.274،  اخالق.271، هاو سازمان مؤسسات.273

 کاربری .7

 کاربری .279، ری صنعتیکارب.278، کاربری آموزشی و فرهنگی.277، کاربری تفریحی.276، اراضی خالی.275) یانواع کاربر
، کاربری تجاری.283، کاربری نظامی.282، و خدمات)درمانی( ساتیتأس.281، اراضی کشاورزی و روستایی.280، ورزشی

 (کاربری مذهبی.284

 الگوی کاربری.288، بندیمنطقه.287، تغییرات کاربری.286، یاختالط کاربرتنوع عملکردی و .285) نیزم یکاربر یمبان ،
 (کارایی کاربری.291، تخصیص کاربری.290، های کاربریسیاست.289

 فناوری .8

 (ارتباطات از راه دور.305، های اجتماعیشبکه.304، های مجازیمکان.303) یفناور یابعاد اجتماع 

 (شهر سایبری.309، افزارهانرم.308، هابازی.307، دورازجغرافیایی و سنجش اطالعات .سیستم306) شانیو کاربردها افزارهانرم 

 (تکنولوژی.311، فناوری اطالعات و ارتباطات. 310) یانواع فناور 

 (شهرسازی مجازی.313، مشاغال مجازی.312) یاقتصاد فناور 

 های سکونتیمحدوده.402، سکونتی یدرضایتمن.401، محالت.400، مسکن.399 مسکن .9
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 1400 پاییز  ،20-1، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 
 موضوعات هامقوله

فلسفه و  .10

 خیتار

 یفلسفه اجتماع(، پایداری.141، داروینیسم.140، گراییطبیعت.139، آوریتاب.138) یطیفلسفه مح[فلسفه} خیفلسفه و تار 
، شناسیشناسی و نشانهزبان.147، گراییزمینه.146، پدیدارشناسی.145، آنتاگونیسم.144، رئالیسم.143، همکاری و مشارکت.142)

(، یزندگ تیفیک.152، تکثرگرایی.151، ارگراییساختارگرایی و پساساخت.150، گراییجبرگرایی و احتمال.149، گراییمصرف.148
، گراییمنطقه.157، سازییمحل-گراییبوم.156، گراییمحلیجهان.155، سازیجهانی.154، جهانشهرگرایی.153) ییایفلسفه جغراف

، سیدموکرا.162، ییگراعمل.161، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم.160) یاسیفلسفه س(، سازیقطبی.159، قلمروگرایی.158

تاریخ .167، تحوالت تاریخی شهرها.166)خیتار، ](سوسیالیسم.165، گراییگرایی و ضدمستعمرهمستعمره.164، کاپیتالیسم.163
، جنگ.170، های تاریخیتاریخ و دوره.169، آینده شهرها( -آرمانشهرگرایی-پژوهشی)آینده و آیندهشهر .168، شهرسازی

 ({پردازانفیلسوفان و نظریه.171

 ریزی برنامه.175، ریزی جامعبرنامه.174، ریزی رادیکالبرنامه.173، ریزی استراتژیکبرنامه.172) یشهرساز یهاهینظر} هاهینظر
، ریزی مشارکتیبرنامه.179، گرایینظریه اثبات.178، ضدشهرسازی و ضدشهرگرایی.177، ریزی عقالییمهبرنا.176، خواهترقی
عمل نظریه .183، ییفضا یاجتماعنظریه ادغام .182، کنشنظریه شبکه.181ی)اجتماع یهاهیرنظ(، ایریزی مذاکرهبرنامه.180

، شهرهای خاکستری.188، یاسالم یرانیاشهرهای .187، گرار مصرفشه.186، شهر شاد.185، ریزی سازمانیبرنامه.184، یارتباط
، بائواثر بیل.194، ریزی حمایتیبرنامه.193، محورعدالت شهر.192، خالق شهر.191، شهرروح.190، های موضوعیشهرک.189
-نظریه سیستم.199، نظریه گراف.198، هانظریه بازی.197) یمحاسبات یهاهینظر(، نظریه انتقادی.196، ایریزی محلهبرنامه.195

نظریه .204، دارهشهرهای درواز.203، شبکه شهری.202، شبکه شهرهای جهان.201) ییایجغراف یهاهینظر(، پیچیدگی.200، ها
 یهاهینظر(، شبکه شهرهای جهان.208، شهرهای جهانی.207، روستاهای جهانی.206، ایشهرهای ماهواره.205، مرکزیمکان

، شهرهای آموزنده( -شهرهای یادگیرنده -شهرهای دانشگاهی -بنیان)شهرهای دانشهای دانششهر.209) یاقتصاد
 یهاهینظر(، های اقتصادینظریه.214، شهرهای مدور.213، شهرهای کارآفرین.212، مدل سنگاپور.211، شهرسازی ریاضتی.210
، پذیرآسیبشهرهای .219، شهرهای اسفنجی.218، روستاشهرها.217، کربنکمشهرهای  .216، شهرهای اکولوژیک.215ی)طیمح

های نظریه.224، هاپایتخت.223، های شهریرقابت.222، شهرهای دوقلو.221) یاسیس یهاهینظر(، حساس به آبشهرهای .220
، باغشهرها.228، سازیمکان و مکان.227، رشد هوشمند.226ی)طراح یهاهینظر(، های سیاسی شهرینظریه.225، حقوقی

، شهرهای هوشمند.233، شهرهای سینرژیک.232، گراتوسعه حمل و نقل.231، شهر فشرده.230، متابولیسم شهری.229
-شهرهای برنامه.239، محورریزی طراحیبرنامه.238، شهرهای جدید.237، نوشهرگرایی.236، سالمشهر .235، طراحی عملگرا.234

 ({یونقلحملهای نظریه.243، ساختارگرایی و پساساختارگرایی.242، آیکونولوژی.241، شهرهای کریپتیک.240، نشدهریزی

 اقتصاد .11

 رفاه .297، مصرف.296، تولید.295، معقولیت اقتصادی.294، صادیتوسعه و رشد اقت.293، بحران اقتصادی.292) اقتصاد یمبان
 (های اقتصادیخوشه.299، اشتغال و بیکاری.298، اقتصادی

 بازار .304، برندسازی، تبلیغات و بازاریابی.303، بازار.302، اقتصاد غیررسمی.301، فروشاندست.300) بازارها} اقتصاد یهابخش
-کمک.310، زیرساخت اقتصادی.309، مراکز مالی.308، مالیات.307، بانکداری.306، ناخالص ملی تولید.305) یاقتصاد مال(، جهانی

 (هادرآمد شهرداری.313، هابودجه.312، سازیمالی.311، های دولتی

 (اقتصاد زمین.315، امالک و مستغالت.314)  اقتصاد امالک 

 (های تجاریبخش.316) یاقتصاد تجار 

 کشتیرانی.321، صنایع خالق.320، های صنعتیخوشه.319، توسعه صنعتی.318، کشاورزی اقتصاد.317) یاقتصاد صنعت ،
 (صنایع تکنولوژی.327، توریسم و گردشگری.326، صنعت درمانی.325، شیالت.324، ونقلحملصنعت .323، اقتصاد فرهنگی.322

 اقتصاد اجتماعی.242، مبنااقتصاد دانش.241، قاقتصاد خال.240، اقتصاد فرهنگی.239، کارآفرینی.328) یاجتماع یاقتصاد فرهنگ ،
 (اقتصاد شبانه.243

 ایاقتصاد منطقه.249، اقتصاد شهری.248، اقتصاد جهانی.247، اقتصاد سیاسی.246، اقتصاد محلی.245) ییایجغرافیاسیقتصاد سا ،
 (جغرافیای اقتصادی.251، اقتصاد روستایی.250

.مدیریت و 12

 سیاست

 مدیریت زمین.365، مدیریت منابع طبیعی.364، غیرعامل مدیرت بحران و پدافند.363ی)طیمح تیریدم} و حکومت تیریمد ،
، مدیریت اکولوژیکی.370، هامدیریت جنگل.369، مدیریت محیطی.368، های حفاظتیمدیریت محدوده.367، مدیریت منظر.366
-تیریمد.375(، مدیریت پسماند.374، مدیریت انرژی.373 ،مدیریت آبخیزداری.372)هارساختیز تیریمدی(، کشاورز تیریمد.371
 ({حکومت شهری.379، دولت و حکومت.378، مدیریت محلی.377، ایمدیریت منطقه.376)حکومتها، ی و شهرداریشهر

 اراضی و .384، های محلیسیاست.383، هاسیاست و سیاست.382، های روستاییسیاست.381، قوانین و مقررات.380) استیس
 (های جهانیسیاست.388، ایهای منطقهسیاست.387، های محیطیسیاست.386، های شهریحقوق و سیاست.385،کامال

 حکمروایی .393، حکمروایی محلی.392، ایحکمروایی منطقه.391، حکمروایی شهری.390، حکمروایی مشارکتی.389) ییحکمروا
 (تخصصی-حکمروایی علمی.398، شوراها.397، سازیصوصیخ.396، حکمروایی خوب.395، حکمروایی محیطی.394، محلی-جهان
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 پور/ عزیزی و قلی...های دکتریتحلیل محتوای رساله

 موضوعات هامقوله 

مسائل  .13

 اجتماعی

 (گراییتخریب.254، جرم و جنایت.253، امنیت و ایمنی.252) تیامن 

 (بهداشت.258، بیماری.257، های بدنیفعالیت.256، سالمت.255) یسالمت 

 (هاگرایان و دگرباشیجنسهم.261، زنان و جنسیت.260، نوجوانان(-کودکان-سن)سالمندان.259) سن و جنس 

 (ناتوانی و معلولین.266، رفاه.265، برابری عدالت و.264، خانمانیبی.263، محرومیت و فقر.262) تیمحروم 

 (مذهب.272، قوم و نژاد.270، فرهنگ.269، هویت و معنا.268، حس تعلقو  حس مکان.267) تیهو 

 (پناهندگان.276، جایی انسانیجابه.275، مهاجرت.274، هرروزهمسافران .273) ییجاجابه 

 قلمروی عمومی.281، حیات شهری.280، حیات شبانه.279، الگوی رفتاری مردم.278، سرزندگی.277) یشهر یزندگ ،
 (رخدادهای شهری.282

 قدرت و .287، تنوع و اختالط اجتماعی.286، دارجوامع دروازه.285، سیمای شهری و خاطرات.284، خالقیت.283) یجامعه و اجتماع
، پذیریاجتماع.292، چندفرهنگی.291، سرمایه اجتماعی.290، شهروند و حیات مدنی.289، طبقات اجتماعی.288، فضای اجتماعی

 (منفعت عمومی و خواست عموم.293

مرمت  .14

 شهری

 294.و فرسوده یخیبافت تار 

 اعیانی .300، باززنده سازی.299، وسعه مجددت.298، بازسازی و نوسازی.297، بازآفرینی.296، یمرمت شهر.295) انواع مرمت
 (افزاای و توسعه میاناراضی قهوه.302، منظر تاریخی.301، سازی

 هنر .15

 نماها.318، خط آسمان.317، های منظر شهریکیفیت.316، مناظر شهری.315، های بصریکیفیت.314) هنر یمبان ،
 (مقیاس.324، اندازیسایه.323، محصوریت.322، یشناختهای زیباییارزش.321، تنوع.320، نورپردازی.319

 بازار هنر.330، هاگالری.329، فیلم و سینما.328، هنرعمومی و مردمی.327، موسیقی.326، مناطق هنری.325) انواع هنر ،
 (هنر خالق.332، های شهریها و نشانهالمان.331

 
 شدهانجامای اسنادی و کتابخانه صورتبهوده و محور ب السؤهای بنیادی محسوب شود، تواند در زمره پژوهشاین مقاله می

 سؤاالتپاسخ به  کیفی یمحتوا لیتحلاکتشافی از طریق روش  صورتبههای کیفی است، که است. همچنین، در زمره پژوهش
ر تعیین قلمرو و های کیفی هدفمند هستند. دهای پژوهش مطابق با ساختار پژوهشهگیرد. در این پژوهش، نمونپژوهش را پی می

 صورتبهباالی یک دارند،  ریتأثنشریه که موضوعات عام شهرسازی را مطرح و ضریب  15محتوای دانش شهرسازی جهان، تعداد 
 اند. برفی انتخاب گردیدهتکنیک گلوله هدفمند و بر اساس

را داشتند  ریتأثنشریه که باالترین ضریب  4 ، تعداداست. نخست شدهانجامگام بهگام صورتبهچند مرحله و در  محتوا لیتحلاین 
ها ی و اشتراکات ظاهری و محتوایی آن، بررسآمدهدستبهاستقرایی استخراج شد. موضوعات  صورتبهها تحلیل و موضوعات آن

ری نشریه دیگر تحلیل محتوا شده و همین فرایند اصالح موضوعات و کدگذا 6برطرف و سپس کدگذاری شدند. در مرحله دوم، 
 3گردید. سپس های اکسل نیز مجدد اصالح میها، تمام پایگاه دادهذکر است که در هر بار اصالح کدگذاریتکرار گردید. الزم به 

برفی صورت گرفت، تا که با تکنیک گلوله محتوا لیتحلن تحلیل افزوده شد. فرایند نشریه دیگر به جریان ای 2 تیدرنهانشریه و 
، موضوعات انتهاشد. در افزود و موضوع جدیدی استخراج نمیحاصل تنها بر فراوانی موضوعات میایج جایی ادامه یافت که نت

و  برزمان شدتبهاصالح گردید که این کار  کامالًو کل کدگذاری موضوعات و فایل اکسل  شدهاصالحبررسی و  آمدهدستبه
 مرارت بار بود. 
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 1400 پاییز  ،20-1، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 
 2جدول 

 دانش شهرسازی 1محتوای معاصرنشریات منتخب در تعیین  
مقاالت 

 شدهلیتحل
 حذفیات

کل 

 مقاالت
2IF ردیف نشریات منتخب 

2727 582 3309 441/5 Landscape and Urban Planning 1 
1658 112 1770 268/5 Sustainable Cities and Society 2 

174 279 453 563/2 Progress in Planning 3 
1776 391 2167 802/4 Cities 4 
1585 205 1790 310/4 Habitat 5 
315 162 477 600/2 Planning Theory 6 
2958 908 3866 828/2 Urban Studies 7 
1331 730 2061 975/2 Urban and Regional Research 8 
618 617 1235 100/3 Journal of Planning Education and Research 9 
2584 685 3269 285/2 Environment and Planning  10 
187 516 703 583/2 Journal of Planning Literature 11 
2724 585 3309 200/2 Urban Education 12 
488 318 806 2 Urban Policies and Research 13 
604 661 1265 711/4 Journal of the American Planning Association 14 
470 393 863 654/2 Planning Theory and Practice 15 

 مجموع   27343 7144 20199

 
مطلب  27343 درمجموعکه  )قرارداری( شد کیفی یمحتوا لیتحلمقاله،  20199نشریه، شامل 15، درمجموع ،2مطابق با جدول 

مقاله، فراخوان پژوهشی نبوده و برخی، سخن سردبیر، معرفی کتاب، درخواست ها مقاالت علمیاند. اما تمام آنا منتشر کردهر
کیفی، تنها مقاالت پژوهشی روایی و پایایی تحلیل نیتأمها و ، برای یکدست شدن نمونهرونیازااند. مروری بوده مقاالتو همایش، 

 محتوا لیتحلمقاله پژوهشی  20199حذف و  از مطالعه منتشرشدهمطلب  7144، تعداد بیترتنیابهقرار گرفتند.  موردمطالعه
یفی، موضوعات ک یمحتوا لیتحلدست آمد. سپس بر مبنای روش موضوع به  402، تعداد محتوا لیتحلانجام این  جهینتدردیدند. گر
، ونقلحملپژوهش، زیست، آموزش و ، رشد و توسعه، محیطیسازمدلها و مدل»تر شامل: های کلیدر قالب مقوله آمدهدستبه

-دسته« شهری، فناوری، هنر، مدیریت و سیاست و مسکن، مسائل اجتماعی، مرمت ین، اقتصادها، حرفه، کاربری زمفلسفه و نظریه

 بندی شدند. 
روایی و پایایی پژوهش، نشریات پایگاه اسکوپوس انتخاب  نیتأمدر تدوین الگوی کمی، از قلمرو محتوایی دانش شهرسازی برای 

. از بین انواع نشریات، 3چوبی مشخص برای تحلیل تدوین شودشد، تا از این طریق، هم نشریات معتبر در نظر گرفته شوند و هم چار
 آر یج اسو  معیار کیو ازنظرکه در باالترین رده اعتباری  -گیری محتوایجهت گونهچیهبدون  -ت شهرسازی خالصتنها نشریا

 لیتحلپروکوئست ی شهرسازی پایگاه های دکتربخش پژوهش شهرسازی جهانی، رساله بودند، انتخاب گردیدند. در 2019سال 
چهار دانشگاه سطح یک ایران  ،های دکتری شهرسازیهای شهرسازی ایران، تمام رسالهرساله یمحتوا لیتحل. در 4شد محتوا

 2000 یهاسالدر بازه زمانی  ،بیترتنیابهشدند.  بررسیها نیز، تمام مقاالت از رسالهدر تحلیل مقاالت مستخرج  و مطالعه گردید
مقاله نشریات  5199مقاله خارجی، و در بخش داخلی، تعداد  20199رساله دکتری شهرسازی جهانی و  461د ، تعدا2019 تا

 تحلیل شدند. 1398رساله شهرسازی تا پایان سال  123شهرسازی، تعداد 

 
                                                           

 است.  2019تا  2000های منظور از معاصر، قرن حاضر، معادل سال1
 هستند. 2019ضریب تاثیرها مبتنی بر اطالعات سال  2
 در بخش چارچوب نظری به طور کامل توضیح داده شده است. 3
 توضیح داده شده و برای جلوگیری از تکرار مطالب از توضیح آن اجتناب شده است.  های دکتری کامالًمحتوای رسالهتحلیل در بخش 4
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 پور/ عزیزی و قلی...های دکتریتحلیل محتوای رساله

 
 ها و بحثیافته

نوز الگوی مشخصی ه اما ،دست آمده در بخش چارچوب نظری، قلمرو محتوایی و محتوای موضوعی شهرسازی معاصر جهان ب
بایست بر ی داخلی و خارجی و دانش داخلی میهادر ادامه، پژوهش کهنیاتوجه به  های شهرسازی وجود ندارد. بااز اولویت مقوله
 کیفی تلخیصی استفاده گردید. یمحتوا لیتحلقرار گیرند؛ از  موردسنجش اساس این الگو

کند.  نیتأمای است که روایی و پایایی پژوهش را ها نیازمند انتخاب هدفمند نمونهالگویی کمی از موضوعات و مقوله ارائه
شهرسازی دو  کامالًهای خاص آن، نشریات گرایش است و نه« شهرسازی»، با توجه به اینکه موضوع اصلی این رساله رونیازا

تر و در پایگاه اسکوپوس رقم معقول 3ازیشهرس کامالًبررسی شد. تعداد نشریات  2ساینسآفو وب 1پایگاه علمی اسکوپوس
ها تنها از ها هستند که در عنوان آنیگاه، جامعه آماری، نشریاتی از این پارونیازاکند. ری را برای انجام تحلیل ارائه میمحدودت

تبر جهانی در حوزه در این فهرست از نشریات مع دشدهیق. تمام نشریات ربطیذهای و نه گرایش شدهاستفاده 4ی شهرسازیواژه
 ها هستند. ها نیز در زمره بهتریندر آن منتشرشدهشهرسازی بوده و مقاالت 

 حکمبه، رونیازابایست نمونه قابل قبولی انتخاب شود. ی آماری میهای پژوهش، از این جامعهمحدودیتو با توجه به  حالنیباا
اد گردد. با توجه به اینکه تعد نیتأمکه روایی و پایایی الزم  یاگونهبه؛ شدهانتخابز این جامعه ای هدفمند امطالعات کیفی، نمونه

باالتر  6اس جی آرو  5کیوگردید، با در نظر گرفتن، ضرایب تعداد بسیار زیادی را شامل می گرفت ونشریه در این حیطه قرار می 12
 و آموزش، 8یشهرساز هینظر، 7یشهرساز در شرفتیپ» شریاتنشریه واجد شرایط، ن 12، از بیترتنیابهاز یک، نمونه انتخاب شد. 

 لیتحلبرای انجام « 12یشهرساز در نظر و عمل  ،11یشهرساز یمبان ، 10کایآمر شهرسازان انجمن هینشر، 9یشهرساز در پژوهش
شهرسازی در  برای تدوین الگوی قلمروی محتوای ینمونه مورد عنوانبهنشریات منتخب که  تلخیصی در نظر گرفته شد. یمحتوا

در این نشریات  2019تا پایان  2000مطلب از سال  4996 درمجموع، 3نظر گرفته در جدول زیر مشخص شدند. مطابق با جدول 
 تلخیصی شد.  یمحتوا لیتحلپژوهشی  -مقاله علمی 2368اب حذفیات، تعداد است که با احتس منتشرشده

ه دست آمد؛ قلمرو دانشی که در بخش قبل ب 15بر اساس چارچوب  ادشدهیمقاله شهرسازی نشریات  2368 یمحتوا لیتحل
به ترتیب به مقوله فلسفه و دهد. بر اساس این الگو، در دانش شهرسازی معاصر، بیشترین میزان اهمیت الگوی زیر را نشان می

 (، مسکندرصد 6/7) سعه(، رشد و تودرصد 9/10) (، مسائل اجتماعیدرصد 7/17) (، آموزش و پژوهشدرصد 1/23ها با )نظریه
درصد(،  7/3) (، اقتصاددرصد 4/4) / مدیریت و سیاستونقلحمل(، درصد 4/5) (، حرفهدرصد 8/6) زیستدرصد(، محیط 5/7)

درصد(  2/0( و هنر)درصد 6/1) یسازمدلها و درصد(، مدل 9/1) یمرمت شهردرصد(،  1/2) (، فناوریدرصد 8/2) زمین کاربری
الزم به ذکر است که تعداد قرار گرفت.  یموردبررسرساله دکتری شهرسازی  461محتوای اصلی  ،پسسیابد. اختصاص می

 هاآنقطع دکتری نداشته و یا زبان نیز م هاآناز بوده و برخی  توجهقابلعناوین متفاوت  و باهای شهرسازی در دنیا دانشکده
 منظوربهاند. موضوعی پرداخته صورتبهتری دنیا های دکدآوری رسالههای اندکی نیز به گرپایگاه ،بیترتنیابه. ی نیستانگلیس

یگاه موجود بود، در این پا 2019تا  2000های دکتری شهرسازی که مابین سال هایو پایایی این پژوهش کیفی، رساله روایی نیتأم
 شد.  محتوا لیتحلگردآوری و 

 

 

                                                           
1 Scopus 
2 Web of science 

 ذکر شده باشد و هیچ گرایش دیگری در آن دخیل نباشد. Planningدر عنوان نشریه فقط که منظور از کامال شهرسازی آن است  3
4 Planning 
5 Q 
6 SJR 
7 Progress in Planning 
8 Planning Theory 
9 Journal of Planning Education and Research 
10 Journal of the American Planning Association 
11 Journal of Planning Literature 
12 Planning Theory and Practice 
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 1400 پاییز  ،20-1، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 
 3جدول 

 دانش شهرسازی معاصر جهاننشریات منتخب برای تبیین قلمرو محتوایی  

 Q SJR نشریه ردیف
کل 

 مقاالت
 حذفیات

مقاالت 

هشدلیتحل  

1 Progress in Planning 1 91/0  453 279 174 

2 Planning Theory 1 89/1  477 162 315 

3 Journal of Planning Education and Research 1 26/1  1235 617 618 

4 Journal of the American Planning Association 1 55/1  1265 661 604 

5 Journal of Planning Literature 1 41/1  703 516 187 

6 Planning Theory and Practice 1 04/1  863 393 470 

 2368 2628 4996    مجموع

 
در بخش قبل  مدهآدستبهموضوع  402مقوله و  15های دکتری شهرسازی جهان بر اساس همان چارچوب رساله یمحتوا لیتحل
-شود، تحلیل محتوای کیفی جهتانجام می شدهنییتعالگوی از پیش بر اساس  محتوا لیتحلاست. با توجه به اینکه این  شدهانجام

عاصر شهرسازی های مر پی استخراج الگوی قلمروی پژوهشی کمیت قلمروها دهمچنین، از آن جای که با محاسبه .شودیمدار 
های ازی معاصر )رسالههای شهرسد. بدین ترتیب، برای تحلیل پژوهشگیرتلخیصی جای می یمحتوا لیتحلاست، در زمره 

ها آن درصد 63، آمدهدستبهرساله  461ن است. از میا شدهاستفادهتلخیصی  -کیفی جهت دار یمحتوا لیتحلدکتری( از تکنیک 
ای البته منطقی به نظر تعلق دارند. چنین نتیجه 2009 تا 2000های به سال درصد 37بوده و  2019تا  2010 هایمتعلق به سال

های دفاع شده، افزوده آن دانشجویان دکتری و رساله تبعبههای شهرسازی، و گذرد، بر تعداد دانشکدهن میرسد، زیرا هر چه زمامی
 (، آموزش و پژوهشدرصد 20) و توسعه(، رشد درصد 25) هاترتیب بر موضوعات: فلسفه و نظریهمحتوایی نیز به  ازنظرشود. می

 4یاست )(، مدیریت و سدرصد 6) (، اقتصاددرصد 7) (، مسکندرصد 7) زیست(، محیطدرصد 9اجتماعی )(، مسائل درصد 11)
 0( و هنر )درصد 1حرفه ) (،درصد 1) یسازمدل(، درصد 2) یمرمت شهر(، درصد 3) یاراض یکاربر(، درصد 3) ونقلحمل(، درصد
 اند. تمرکز بوده( مدرصد

قرار گرفت. مطابق با فهرست  مدنظربرای تعیین قلمرو محتوایی دانش شهرسازی معاصر ایران، تمام نشریات شهرسازی کشور 
 ریز. این بخش به دو اندقرارگرفته« هنر و معماری»؛ نشریات شهرسازی، ذیل بخش 1398نشریات معتبر وزارت علوم در سال 

های معماری، نهترویجی در زمی-پژوهشی و علمی-نشریه علمی 24ی مجزا شده که در قسمت معماریبه نام هنر و معمار بخش
 کامالً هایی که نشریه معماری، آن 24است. برای دستیابی به محتوای شهرسازی معاصر ایران، نخست از  شدهدرجشهرسازی و هنر 

های معماری اسالمی، مرمت و اندیشه معماری، پژوهش»یه نشر به مقوله معماری اختصاص داشت از پژوهش حذف گردیدند. چهار
، تعداد بیترتنیابهنیز حذف شدند. « نگارینه و منظر» ترویجی -، و سپس دو نشریه علمی«معماری ایران و مطالعات معماری ایران

 قرار گرفتند.  یموردبررسنشریه شهرسازی 17
که  دهدیمها نشان اکسل ذخیره شد. این پایگاه داده افزارنرم( در 1398سال  نشریه )تا پایان 17این  منتشرشدهابتدا تمام مطالب 

به هنر اختصاص  صرفاً در هر نشریه، مقاالتی که منتشرشدهاست. در میان مقاالت  منتشرشدهمقاله در این نشریات  5514تعداد 
شته و ماهیت مقاله موارد مشابه اختصاص دا هایی که به معرفی کتاب وو نیز آن از فضای شهرسازی دور بود کامالًو داشت 

های شرح تفصیلی از نمونه 4 شماره مورد رسید. جدول 5199های موردی به اند، از پژوهش حذف و شمار نمونهپژوهشی نداشته
 هاریهحول محور فلسفه و نظ عمدتاًدهد که دانش شهرسازی ایران، بررسی صورت گرفته نشان می دهد.را نشان می موردمطالعه

(، درصد 10) (، رشد و توسعهدرصد 6/10) (، آموزش و پژوهشدرصد 3/13) ، مقوله مسکنازآنپساست.  گرفتهشکل( درصد 3/16)
اند. را به خود اختصاص داده ( مباحث عمدهدرصد 7/7) زمین کاربری ( ودرصد 9/7) زیست(، محیطدرصد 9/9) مسائل اجتماعی

(، درصد 1/3) (، اقتصاددرصد 1/3) (، هنردرصد 8/3) یمرمت شهر(، درصد 9/3) (، حرفهرصدد 4) موضوعات مدیریت و سیاست
 های بعدی قرار دارند.( در اولویتدرصد 6/1) یسازمدلها و ( و مدلدرصد 1/2) (، فناوریدرصد 7/2) ونقلحمل
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 پور/ عزیزی و قلی...های دکتریتحلیل محتوای رساله

 41جدول  
 نشریات منتخب برای تبیین قلمرو محتوایی دانش معاصر شهرسازی ایران 
 شدهلیتحلمقاالت  حذفیات کل مقاالت نشریه یفرد

 472 154 626 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی-نظرباغ 1

 84 0 84 دانشگاه گیالن-دانش شهرسازی 2

 70 0 70 انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران -شهر ایمن 3

 421 69 490 دانشگاه شهید بهشتی-صفه 4

 949 7 956 شهری و روستاییپژوهشکده مدیریت -مدیریت شهری 5

 561 27 588 بنیاد  انقالب اسالمی -مسکن و محیط روستا 6

 238 11 249 پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی -مطالعات شهر ایرانی اسالمی 7

 257 0 257 دیگر یهادانشگاه یبا همکار -دانشگاه کردستان -مطالعات شهری 8

 334 5 339 پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران-با سابق()هنرهای زی معماری و شهرسازی 9

 533 7 540 شهرشرکت مهندسین مشاور آرمان-شهرعماری و شهرسازی آرمانم 10

 201 4 205 انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران -معماری و شهرسازی ایران 11

 101 1 102 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -معماری و شهرسازی پایدار 12

 203 4 207 دانشگاه هنر -نامه معماری و شهرسازی 13

 189 7 196 دانشگاه تربیت مدرس -نقش جهان 14

 330 11 341 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات -هویت شهر 15

 142 8 150 دانشگاه علم و صنعت-شهری یزیربرنامهمهندسی معماری و  یالمللنیبنشریه  16

 114 0 114 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین-فضا یشناسیهست یالمللنیبنشریه  17

 5199 315 5514 مجموع

 (1399تیر  31 ،تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم تیساوب)برگرفته از: 
 

این  قرار داده تا ارتباط مدنظرهای شهرسازی را ایران، ضروری بود که مبحث پژوهش پس از مطالعه محتوای دانش شهرسازی
ی آماری به ، جامعهیریگنمونهایران و در قالب  یهادانشگاهدر تمام  هارساله توجهقابلبا توجه به تعداد دو مشخص گردد. 

تهران، شهید  یهادانشگاهکه مطابق با دیدگاه وزارت علوم در حوزه شهرسازی شامل محدود گردید های سطح یک کشور دانشگاه
-هتمام رسال بیترتنیابه. (1399تیر  31، یو فناور قاتیوزارت علوم تحق تیساوب)شود صنعت می شتی، تربیت مدرس و علم وبه

رساله دکتری  123، تعداد درمجموعکیفی شدند.  یمحتوا لیتحل 1398ز ابتدا تا پایان سال های دفاع شده در این چهار دانشگاه ا
دانشگاه  (درصد 19) رساله23( به دانشگاه تهران، درصد 50) رساله 61شهرسازی در این چهار دانشگاه دفاع شده که از این میان 

یت مدرس اختصاص داشته است. ( به دانشگاه تربدرصد 13) رساله16دانشگاه علم و صنعت و  (درصد 18) رساله 22شهید بهشتی، 
 -موضوع 402مقوله و 15ساس یعنی بر ا -شد محتوا لیتحلوال که دانش شهرسازی ایران های شهرسازی نیز بر همان منرساله

های دکتری ایران، بیشترین توجه به ترتیب به مقوله فلسفه و ساله، در انتخاب موضوع و محتوای ربیترتنیابهمطالعه شدند. 
(، درصد 6(، مسکن )درصد 9وزش و پژوهش )(، آمدرصد 16) (، رشد و توسعهدرصد 17) (، مسائل اجتماعیدرصد 22) هاهینظر

(، درصد 2) ونقلحمل(، درصد 3) (، مدیریت و سیاستدرصد 4) یاراض یکاربر(، درصد 9) یمرمت شهر(، درصد 6)زیست محیط
 ( بوده است. درصد 1) یسازمدلها و ( و مدلدرصد 1) (، فناوریدرصد 2) (، هنردرصد 2) اقتصاد

در پژوهش  و نیز ی با دانش شهرسازی ایراندر دانش جهان ادشدهیهای دهد که اولویت مقولههای صورت گرفته نشان میتحلیل
 یکسان نبوده است. به این صورت که:  ،جهانی و داخلی

 رشد و توسعه ←مسائل اجتماعی←آموزش و پژوهش←ها:فلسفه و نظریهها در دانش جهانیاولویت مقوله← 
ت مرم ←فناوری ←نیزم یکاربر ←اقتصاد ←/ مدیریت و سیاستونقلحمل←حرفه←ستیزطیمح ←مسکن

 هنر  ←یسازمدلها و مدل←یشهر

                                                           
 اند. است و تنها نشریات غیرشهرسازی به دالیل ذکر شده در متن از فهرست حذف شده ترتیب نشریات دقیقا بر اساس فهرست وزارت علوم 1
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 مسائل اجتماعی/رشد و توسعه ←آموزش و پژوهش ←مسکن ←ها: فلسفه و نظریهها در دانش ایراناولویت مقوله← 
ها و فناوری/مدل←ونقلحملهنر/اقتصاد/ ←/مدیریت و سیاستیمرمت شهرحرفه/ ←نیزم یکاربر/ستیزطیمح

 یسازمدل

 مسائل اجتماعی  ←آموزش و پژوهش ←رشد و توسعه ←ها: فلسفه و نظریهیها در پژوهش جهاناولویت مقوله← 
ها و مدل ←/فناورییمرمت شهر ←/ کاربریونقلحمل ←مدیریت و سیاست ←اقتصاد ←زیست/مسکن محیط

 هنر ←/حرفهیسازمدل

 پژوهشآموزش و  ←رشد و توسعه ←مسائل اجتماعی ←ها: فلسفه و نظریهها در پژوهش ایراناولویت مقوله← 
ها فناوری/مدل ←/اقتصاد/حرفه/هنرونقلحمل ←مدیریت و سیاست ←کاربری ←/مسکنیمرمت شهرزیست/محیط

 .یسازمدلو 

، ونقلحمل یهامقولهدهد که تنها در سازی معاصر ایران و جهان نشان میالف، مقایسه قلمرو دانش شهر-3شکل بر اساس 
های شهرسازی پژوهش آنکهحالها وجود دارد. اولویت محتوایی شباهت نسبی میان آن ازنظرو فناوری  یسازمدلها و اقتصاد، مدل

های آموزش و به دانش داشته و در سایر مقوله و مسائل اجتماعی تمرکز بیشتری نسبت یمرمت شهرهای رشد و توسعه، بر مقوله
-ر، الگوی پژوهش از دانش تبعیت میمسکن و هن، فلسفه و نظریه، کاربری زمین، حرفه، مدیریت و سیاست، ستیزطیمحپژوهش، 

 دهد. د، اما درصدهای کمتری را نشان میکن
ها ، اقتصاد، مدلونقلحملهای تنها در مقولهها دهد که آنلمرو دانش و پژوهش داخلی نشان میب، مقایسه ق-3شکل  بر اساس

د و توسعه، های رشهای شهرسازی داخلی به مقولهژوهشپاند. اولویت محتوایی، مشابه عمل کرده ازنظر، فناوری یسازمدلو 
ژوهش . اما مباحث مسکن و حرفه در دانش، ارزش واالتری نسبت به پاندبهادادهبیش از دانش  یمرمت شهرمسائل اجتماعی و 

مرمت و توسعه، ن حول محورهای رشد های پژوهشی شهرسازی ایراتوان چنین تحلیل کرد که دغدغه، میبیترتنیابهداشته است. 
های شهرسازی داخلی به مشخص شود که اهمیت این سه مقوله در پژوهش کهنیابرای و مسائل اجتماعی بوده است. حال  یشهر

ای اند؛ مقایسههای پژوهش جهانی اولویت یافتهائل روز بوده یا مبتنی بر اولویتدلیل پاسخگو نبودن دانش شهرسازی داخلی به مس
 اخلی و جهانی انجام شد.های دمیان پژوهش

 یها شباهت نسبیو کاربر یفناور ،یسازمدلها و مدل یتنها در مقوله یو خارج یداخل یهاپژوهشج، -3بر اساس شکل 
 استیو س تیریحرفه، مد ه،ی، فلسفه و نظرونقلحملآموزش و پژوهش،  ست،یزطیرشد و توسعه، مح یهادر مقوله ،نیدارند. همچن

هنر،  یدهد. اما مقولهیرا نشان م یکمتر یکند اما درصدهایت میتبع یجهان یهاپژوهش یاز الگو یداخل یهاو مسکن، پژوهش
مورد مقوله اقتصاد،  آن و البته در یخارج یهابوده تا نمونه موردتوجه شتریب یداخل یهاپژوهشدر  یو مسائل اجتماع یمرمت شهر

دهد که این مقایسه نشان میدهند. یرا نمود م یجهان یهایاز پژوهش یکمتر یدرصدها یداخل یها-پژوهش یتوجهبه طرز قابل
-که در مقوله بیترتنیابهاند. مطابق با آن نبوده کامالً، اما اندکردههای خارجی عمل پژوهش یراستاهمهای داخلی هرچند پژوهش

اولویت بیشتری به توجهی قابل طوربهی جدا کرده و ای خارجهئل اجتماعی، راه خود را از پژوهشو مسا یمرمت شهرهای هنر، 
یز ی رشد و توسعه در پژوهش شهرسازی داخلی نلهتوان چنین تحلیل کرد که پرداختن زیاد به مقواند. بنابراین، میاین مسائل داده

 یشتر در این حوزه بوده است. های به دلیل نیاز دانش داخلی به پژوهشبلکه ب های خارجی نبوده؛به دلیل تبعیت از جریان پژوهش
 هایکه پژوهش دهدمید، نشان -3پژوهش جهانی در شکل شماره -پژوهش داخلی و دانش-مقایسه میان الگوی دانش

توجه کمتری « و سیاست، مسکن، حرفه، مدیریت ونقلحمل، آموزش و پژوهش، یسازمدلها و مدل»های شهرسازی در مقوله
رشد و توسعه و »ای هگیرند. در خصوص مقولهدر این حیطه جای می عمدتاًهرسازی های پژوهشی شتاولوی کهیدرحالاند؛ داشته

ها تمرکز بسیاری بر این دو مورد ، پژوهشرونیازاشهرسازی نبوده، ، دانش شهرسازی پاسخگوی نیازهای «هافلسفه و نظریه
، فناوری و هنر(، جریان یمرمت شهر، اقتصاد، مسائل اجتماعی، نیزم یکاربرزیست، ها )محیط. اما در مورد سایر مقولهاندداشته

تر، . به بیان سادهاندنکردهعملهم  داخلی از جریان خارجی متمایز عمل کرده و الگوی دانش و پژوهش داخلی و خارجی در راستای
 اند.انش و پژوهش داخلی بومی عمل کردهها، ددر این مقوله
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 پور/ عزیزی و قلی...های دکتریتحلیل محتوای رساله

 

  
 . مقایسه دانش و پژوهش داخلیب ی و جهانی. مقایسه دانش داخلالف

  
 . مقایسه دانش و پژوهش داخلی و جهانید . مقایسه پژوهش داخلی و جهانیج

 های دکتری( داخلی و خارجیدانش و پژوهش )رساله مقایسه قلمرو .3شکل

 
کند. اما پژوهش داخلی ارائه می-نشی دای پیشین، گزارشی توصیفی از رابطههای کمی و کیفی صورت گرفته در بندهامقایسه

گیری عمده گانه، سه جهتهای پانزدهمقولهتر به این رابطه، گواه آن است که دانش و پژوهش داخلی در چارچوب نگاهی تحلیلی
 اند. نسبت به یکدیگر داشته

میان دانش و  Xه و تقاضای مقوله عرض به عبارتی،«. در دانش و پژوهش برابر باشد X1اولویت مقوله »حالت اول زمانی است که 
، ونقلحمل»هایدهد که مقولهصر ایران نشان میپژوهش داخلی، در حالت متعادل در حال انجام است. مقایسه دانش و پژوهش معا

 گیرند. در این دسته قرار می« و فناوری یسازمدلها و اقتصاد، مدل
ادل در رابطه ایجاد تع منظوربه«. اولویت داده باشد Xپژوهش به مقوله  دانش شهرسازی داخلی بیش از»حالت دوم زمانی است که 

دهد وهش شهرسازی معاصر ایران نشان میشوند. مقایسه دانش و پژاین بخش تعریف میهای پژوهشی در پژوهش، اولویت-دانش
در این « ، مسکن و هنرت و سیاست، حرفه، مدیرینیزم یکاربرها، زیست، فلسفه و نظریهآموزش و پژوهش، محیط»هایکه مقوله

 گیرند.بخش جای می
لید تو در این حالت، چرخه«. ت داده باشداولوی Xپژوهش شهرسازی بیش از دانش به مقوله »افتد که حالت سوم زمانی اتفاق می

نش موجود است. تری(، تعمیق داهای دکدر رساله ژهیوبهپژوهش شهرسازی ) هدف زیراکند عمل نمی یدرستبه( 2دانش )شکل
 یدرستبهدانش در این مقوله  دکنندهیتولکه اولویت دانش نیست؛ به این معناست که عناصر  متمرکزشدهای اینکه پژوهش بر مقوله

                                                           
هایی قابل به منظور تحلیل کیفی رابطه میان دانش و پژوهش داخلی، نیاز است که این رابطه به صورت گزارهی یاد شده باشد. مقوله 15تواند هر یک از ، میXی مقوله 1

های شوند و در نهایت تحلیل نهایی که همان اولویتی مناسب خود، جای داده میها توضیح داده شده و سپس هر مقوله در گزارهلیل ابتدا، گزارهدرک، فرموله شود. در این تح
پژوهش شهرسازی ایران -ها، بر اساس تحلیل توصیفی رابطه دانشگردد. الزم به یادآوری است که گزارههای دکتری شهرسازی ایران است، ارائه میپژوهشی در رساله

 اند.استخراج شده
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رشد و توسعه، » هایدهد که مقولهوهش شهرسازی معاصر ایران نشان می. مقایسه دانش و پژ1کنندعمل نمی باهمو در تعامل 
 کند.های این بخش را تبیین میخالصه، تحلیل طوربه 5رند. جدول گیدر این بخش جای می« ئل اجتماعیساو م یمرمت شهر

 
 5جدول 

 های دکتری( شهرسازی معاصر ایرانپژوهش )رساله-های پژوهشی مبتنی بر تحلیل رابطه دانشتبیین اولویت 
دانش و پژوهش  یریگجهت

 نسبت به هم
 هامقوله معنا

در دانش و  Xوله مق تیاولو .1
 است.پژوهش برابر 

رابطه میان دانش و پژوهش در این مقوله متعادل 
 است.

 ، فناورییسازمدلو  هامدل، اقتصاد، ونقلحمل

از پژوهش به مقوله  شیدانش ب .2

X است.داده  تیاولو 
 ضروری است پژوهش بر این مقوله تمرکز یابد.

ه، کاربری ، فلسفه و نظریستیزطیمحآموزش و پژوهش، 
 زمین، حرفه، مدیریت و سیاست، مسکن و هنر

پژوهش بیش از دانش به مقوله  .3

X  است.اولویت داده 
مل عناصر چرخه تولید دانش در این مقوله در تعا

 کنند.درستی نسبت به یکدیگر عمل نمی
 رشد و توسعه، مرمت شهری و مسائل اجتماعی

 
گیری دانش داخلی را نسبت به دانش جهانی توان سه گونه جهتالف، می-3ر شکلهای توصیفی صورت گرفته دبر اساس تحلیل

در این صورت، دانش شهرسازی ایران در این «. در دانش ایران و جهان برابر باشد Xاولویت مقوله » تشخیص داد. نخست آنکه
و  یسازمدلها و های مدلکه مقوله دهد. مقایسه دانش داخلی و جهانی نشان می2کندمقوله همسو با دانش جهانی حرکت می

اولویت  Xدانش جهانی بیش از دانش داخلی به مقوله »دهد که گیرند. حالت دوم زمانی رخ میمسائل اجتماعی در این زمره قرار می
-به بیان سادهکند و این گزاره به این معناست که دانش شهرسازی ایران در این مقوله همگام با دانش جهانی رشد نمی«. داده باشد

توان با متمرکز کردن پژوهش بر این مقوله، دانش داخلی را با دانش جهانی همسو کرد. مقایسه می رونیازااست.  ماندهعقبتر، 
ها، حرفه و اقتصاد در این زمره ، فلسفه و نظریهونقلحملهای آموزش و پژوهش، دهد که مقولهدانش داخلی و خارجی نشان می

« اولویت داده باشد Xدانش شهرسازی ایران بیش از دانش جهانی به مقوله » افتد کهاما حالت سوم زمانی اتفاق میگیرند. جای می
، هنر و یمرمت شهر، نیزم یکاربرزیست، های رشد و توسعه، محیطمقوله بیترتنیابهنیاز بومی کشور بوده است.  Xمقوله  که

 دهد.را نشان می شدهمطرحهای ماحصل تحلیل 6 در این بخش جای داد. جدول توانیممسکن را 

 6جدول 
 های پژوهشی مبتنی بر تحلیل رابطه دانش شهرسازی معاصر ایران و جهانتبیین اولویت

دانش داخلی و جهانی  یریگجهت

 نسبت به هم
 هامقوله معنا

در دانش ایران و جهان  Xاولویت مقوله  .1
 برابر است.

جهانی  بادانشهمسو  X دانش ایران در زمینه مقوله
 کند.رشد می

 و مسائل اجتماعی یسازمدلو  هامدل

دانش جهانی بیش از دانش ایران به مقوله  .2
X .اولویت داده است 

دانش داخلی  Xتوان با تمرکز پژوهش بر مقوله می
 سو کرد.و جهانی را هم

، هاهینظر، فلسفه و ونقلحملآموزش و پژوهش، 
 حرفه و اقتصاد

ش ایران بیش از دانش جهانی به مقوله دان .3
X .اولویت داده است 

 اولویت شهرسازی بومی کشور است. Xمقوله 
، کاربری زمین، مرمت ستیزطیمحرشد و توسعه، 

 شهری، هنر و مسکن

 

                                                           
ها تنها بر پژوهش متمرکز شده است؛ از این رو نمی توان این حاضر، از میان آن رفه و پژوهش بوده و مقالهبا توجه به این عناصر تولیدکننده دانش شهرسازی، آموزش، ح1 

 ی دانش است.تحلیل همزمان هر سه عامل تولیدکنندهتر تحلیل کرد. چراکه تحلیل این بخش)حالت سوم( نیازمند بخش را عمیق
مشابه دانش جهانی است. چراکه اساسا دانش جهانی مختص  Xمنظور از همسو بودن دانش داخلی و جهانی آن نیست که دقیقا موضوعات مطرح در دانش داخلی در مقوله 2 

های داخلی و جهانی هانی در داخل ایران نیز موضوعیت داشته باشند. بلکه بدان معناست که اولویتتوان انتظار داشت که تمام موضوعات جبه یک خطه نیست. از این رو نمی
 ی این مقوله مشابه هستند.درباره
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 گیرینتیجه

تا  اندداشتهی تالش های دکتری شهرسازگذرد و در این مدت رسالهسال از عمر دوره دکتری شهرسازی در ایران می 30بیش از 
به محتوای موضوعی و تولیدات دانشی  ندرتبهها طی این سال کهیدرحالسازی کنند. دانش شهرسازی ایران را تئوریزه و بومی

های دکتری شهرسازی این دوره، روند محتوایی رساله حاضر تالش داشت تا عالوه بر مطالعهمقاله است.  شدهپرداختهها آن
ی دانش ، نخست رابطهرونیازابیین کند. تنیز شهرسازی ایران را آتی های دکتری وضوعات رسالهدر تعیین م ژوهشیهای پاولویت

ی و سپس مسیر آتی حیطه قرارداد یموردبررسو پژوهش شهرسازی ایران را نسبت به رابطه دانش و پژوهش شهرسازی جهانی 
و پژوهش رابطه دانش  بررسیهای شهرسازی را تبیین کرد. هدف از این کار بخشی از پژوهش مثابهبهدکتری  هایمحتوایی رساله

ن و زان و پژوهشگران شهرسازی، جوهانسپرداهای دکتری بود. در میان نظریهدهی محتوایی رسالهدر این رشته از طریق جهت
ها، بر اساس دیدگاه آن. انددهیکشیر دانش شهرسازی را به تصو معدود افرادی هستند که اجزای ساختاری تولید ازجملههمکارانش 

عاملی ت صورتبهپژوهش، آموزش و حرفه در کنار هم و بلکه،  ،شوندمستقیم به دانش تبدیل نمی صورتبههای شهرسازی پژوهش
 سازند.محتوای دانش شهرسازی را می

های دکتری ز میان انواع پژوهش، رسالهو ا متمرکزشدهاین مقاله بر پژوهش  در ادبیات نظری موضوع، شدهمطرحبین اجزای  از
ی دانش شهرسازی معاصر قلمرو و محتوابوده که در آن  استقرایی صورتبه روش تحقیقنمونه انتخاب کرده است.  عنوانبهرا 

قرار گرفت. بر اساس این الگوی  مدنظرها مبنا و چارچوب نظری سایر تحلیل عنوانبهکیفی گردید و  یمحتوا لیتحلجهان 
های دکتری شهرسازی ایران و جهان تحلیل نش شهرسازی ایران و جهان و رسالهموضوع، دا 402مقوله و  15توایی، شامل مح

-های پژوهشی در رسالهای دکتری( داخلی و خارجی، اولویتهمقایسه الگوی دانش و پژوهش )رسالهمحتوای کیفی شدند. سپس با 

های فلسفه و بر مقوله عمدتاًنش شهرسازی جهانی دانتایج تحقیق حاضر، ساس بر ا گردید. مشخصهای دکتری شهرسازی ایران 
پژوهش  آنکهحال ( متمرکز بوده است.درصد 9/10) ( و مسائل اجتماعیدرصد 7/17) (، آموزش و پژوهشدرصد 1/23) هانظریه

دانش در مقابل، (. درصد 11) پژوهش( و آموزش و درصد 20) (، رشد و توسعهدرصد 25) هاهای فلسفه و نظریهجهانی بر مقوله
(، رشد درصد 6/10) (، آموزش و پژوهشدرصد 3/13) (، مسکندرصد 3/16) هاحول محور فلسفه و نظریه عمدتاًن، شهرسازی ایرا

 22) هاهای فلسفه و نظریههای داخلی، مقولهتوار بوده است. پژوهش( اسدرصد 9/9) ( و مسائل اجتماعیدرصد 10) و توسعه
ها اولویت فلسفه و نظریه ، مقولهبیترتنیابهاند. نظر داشته( را مددرصد 16( و رشد و توسعه )درصد 17عی )(، مسائل اجتمادرصد

 .بوده استخلی و جهانی در قرن حاضر اول در دانش و پژوهش دا
که  گفت توانیم، تحقیقن پژوهش داخلی و جهانی از خالل مطالعات صورت گرفته در ای -ی دانشمقایسه رابطه یجهیدرنت

های شهرسازی در پی حل ال کند. چنانچه پژوهشتواند سه هدف را دنبی برای تعیین موضوع رساله خود میپژوهشگر دوره دکتر
، آموزش و پژوهش، نیزم یکاربرها، های مسکن، فلسفه و نظریهشامل مقوله هاتیاولوترتیب مسائل دانش داخلی کشور برآیند، 

به  هاتیاولوجهانی باشند،  بادانشها به دنبال همسو کردن دانش داخلی و هنر تمرکز خواهند بود. اگر پژوهش ونقلحملحرفه، 
در پی آن  هاپژوهش. چنانچه شوندیمو اقتصاد  ونقلحملها، آموزش و پژوهش، حرفه، های فلسفه و نظریهترتیب شامل مقوله

در اولویت خواهند بود که به  هامقولهباشند؛ فصل مشترک این جهانی نیز  بادانش د که عالوه بر حل مسائل داخلی، همسونباش
 دهد.ماحصل این بحث را نشان می 4شماره. شکل پیدا خواهند کردو حرفه تمرکز  ،ها، آموزش و پژوهشترتیب بر فلسفه و نظریه
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 آتی های دکتری شهرسازیهای پژوهشی در تعیین موضوعات رساله. اولویت4شکل 

 منابع
. (1393) .سید حسین بحرینی و الهام فالح منشادیترجمه  .چگونه شهرساز شویم؟(. 2010) .فرانک، نانسی و والریوس، جیسون ؛بایر، مایکل

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 شهید بهشتی.  . تهران: دانشگاه(: از آرمان تا واقعیت1سیراندیشه ها در شهرسازی)(. الف1389) .پاکزاد، جهانشاه
 . تهران: دانشگاه شهید بهشتی.(: از کمیت تا کیفیت2سیر اندیشه ها در شهرسازی)(. ب1389) .پاکزاد، جهانشاه
 تهران: انتشارات آرمانشهر. (: از فضا تا مکان.3سیراندیشه ها در شهرسازی)(. ج1389) .پاکزاد، جهانشاه

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (.1384) .سید محسن حبیبیترجمه  ت.شهرسازی واقعیات و تخیال(. 1965) .شوای، فرانسواز

تهران: وزارت مسکن و  (.1387) .قوامی مقدماعارف ترجمه . برنامه ریزی در حوزه عمومی: از شناخت تا عمل (.1987) .فریدمن، جان
 شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

 . تهران: رخداد نو. (1392) .علی اردستانیترجمه . ش جوهری: جستارهایی درباره دگرگونی و سنت علمیتن(. 1977) .کوهن، تامس
 .28-17، (145)33، مسکن و محیط روستا(. آمارزدگی: نقدی بر افسون زدگی کمیت باورانه در پژوهش. 1393) .گلکار، کورش

. مدیریت ی و سازگاری روش شناختی آن با پژوهش های معماری و شهرسازی(. معرفت شناسی فاز1394) .یگانه، منصور و بمانیان، محمدرضا
 .328-313(، 40)14، شهری

 .1399تیر  31. بازیابی شده در تاریخچه ی دانشکده شهرسازی(. 1399وبسایت دانشگاه تهران، )

 ، از1399تیر  31ابی شده در . بازیدانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی(. 1399وبسایت دانشگاه شهید بهشتی، )
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  https://sbu.ac.ir/cols/archurb/Pages/default.aspx 

 ، از1399تیر  31. بازیابی شده در گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس(. 1399وبسایت دانشگاه تربیت مدرس، )
 planning-https://www.modares.ac.ir/art/departments/urban 

 ، از 1399تیر  31. بازیابی شده در تاریخچه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت(. 1399وبسایت دانشگاه علم و صنعت، )

http://www.iust.ac.ir/page/1118/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%

87 

 از ،1399تیر  31ه در . بازیابی شدمعاونت آموزشی: سطح بندی دانشگاه های کشور(. 1395وبسایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، )
 https://edu.msrt.ir/fa/news/543/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 

 از ،1399تیر  31. بازیابی شده در فهرست نشریات معتبر و نامعتبر(. 1399وبسایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، )
s://rppc.msrt.ir/fahttp 
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