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چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی طراحی معماری نماهای شهر تهران به منظور تبی .دیدرگ فیرعت وگخساپ و عماج ماظن نی       

یباشد که به صورت مطالعات کتابخانهههای و برداشتتتها دیم ی ا ین   
روش این پژوهش از منظر هدف ،در زمره پژوهشهای کیفی م 
شنامهها و مصاحبههای صورت گرفته تحت نظر خبرگان این حوزه مورد س یاور ،شجن ی و 
صورت گرفته است ،پرس 

یاپ ای رارق ی     

گرفته و تائید شده است ،جامعه آماری به  2بخش تقسیم گردیده است؛ بخش اول مدیران شهری ،کارشناسان و متخصصان م طبتر
با موضوع طراحی معماری نماهای شهری و بخش دوم طراحان و حرفه مندان حقیق سا ،یقوقح و ی ا یوجشناد و دیت ا و یرامعم ن    
طراحی شهری بودهاند .با توجه به اینکه جامعه آماری محدود میباشد ،لذا امر نمونهگیری از تمامی افراد در دسترس صورت گرفته
است .در تجزیه و تحلیل فصل چهارم با استفاده از روش دلفی در چهار گام و نرمافزار  ،SPSSنسبت به ارائ زجا ه ا عماج ماظن ی     

طراحی معماری نماهای شهری اقدام گردیده است .نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که نظام جامع طراحی معماری نما به طور
کلی شامل -1 :مبانی نظری است که در آن مجموعه تعیین تکلیف موضوعات و همه جانبه نگ و صخشم یر

م نیعم یییی یییییگ در د-2 .

کمیتههای تخصصی -3برنامه اجرایی و زیر ساخت اطالعات مکاننی  -4کمیت مانرب ،تیریدم یلاع ه هههه هههههری و شیاپ و یز

ینچمه ن    

پاسخگویی ،مشارکت و کنترل عملکرد کمیتهها میباشد.
واژگان کلیدی :نماهای شهری ،نظام جامع ،مدیریت و برنامهریزی ،مبانی نظری ،اسناد طراحی نمای شهری.

 -1این مقاله مستخرج از رساله دکتری رشته معماری نویسنده آقای سیامک کاکاوند با عنوان "تحلیل و ارزیابی نماهای شهر تهران به منظور تبیین نظام
جامع و پاسخگو" می باشد.

( -2نویسنده مسئول) f.habib@srb.iau.ac.ir
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مقدمه
    

حجم عظیم انتقادات در خصوص اغتشاشات و آشفتگی روز افزون و غیر قاب ش رظنم و امن لرتنک ل هر نیا رد ی

سالها مدیریت شهری را ناچار به واکنشها و عکسالعملهایی نموده است .تولید و ابالغ ضوابط عام نما و تشکییل
کمیتههای نما در سطح  22منطقه شهر به طراحی معماری نماهای شهری از مهمت ،یتیوه ،یدبلاک تاعوضوم نیر     
فرهنگی ...و دارای جنبههای متنوع و پیچیده است .نگاهی به اقدامات و کنشهای گذشته نشان میدهد که در فق ناد
یه و برخم یا
لگیری اغتشاشات و آشفتگ 
مدیریت ،نظارت و کنترل م ثؤ ر و مطلوب منجر به شک 

و امن بولطمان   

منظر شهری گردیده است .لذا الزم و ضروری است با آسیبشناسی اقدامات گذشته زمینه و حالصا تهج ار مزال 
بازنگری معیارها و رویکردها موجود فراهم نمائیم .خیل عظیم انتقادات در حوزههای مختلف نظیر موضوعات کیفی
و زیباییشناسی ،فقدان توجه به موقعیتهای شهری(میدانها ،گرهها و تقاطعها ،آثار ارزشمند معم صرع ،یرا هههههه یا
عمومی) ،م لؤ فههای ،ایمنی ،امنیت و ...بیانگر فقدان توجه به ویژگیه ونتم فیط و ا ععع عععع زمینهههه را رد یرهش یا ا هئ   
ضوابط و مقررات موجود میباشد .بدیهی است ضوابط و مقررات حسب موقعیتها و کیفیته یرهش فلتخم یا    
یرس رد د
یگ در د م رظن هب  .یییی یییی
میبایست تغییر نماید که این پویایی و پاسخگویی در نظام و اسناد موجود مشاهده نم 
   

مقطع فعلی نباز به تحلیل و ارزیابی همه جانبه امن یحارط تیفیک دوبهب و اقترا یاتسار رد  ه و مزال یرهش یا   

ضروری میباشد .مروری بر مجموعه انتقادات و اعتراضات گذشته این امکان را فراهم مینماید که ما از نگاه خط ،ی
متصلب و پر انتقاد ضابطه محور فاصله گرفته و با بازنگری و بازخوانی در الگو تاریخی صدور ضوابط در جستجوی
ساز و کاری همه جانبه نگر و پاسخگو قرار بگیریم.
وجود برنامه و ضوابط و مقررات مرتبط با هر موقعیت و کیفیت در بدنههای شه و رثؤم هلخادم نمضتم یر

    

همه

یباشد .در حال حاضر برنامهها و همچنین ضوابط و مقرر تا
جانبه نگر در موضوع طراحی معماری نماهای شهری م 
فارغ از توجه الزم به ویژگیها و خصوصیات بدنه شهری ارائه گردی تیمک و هد هههههه م و هلباقم رد امن یا و اب ههجا

   

ینماین نیا .د   
موضوعات و موقعیتهای مختلف و متنوع حسب دانش و تجربیات شخصی اعضاء تص یم مممگی م یر یی یی
مداخله شخصی و محدود به آرا و نظرات اعضا کمیتههای نم حطس رد ا   

 22منطقه زاب بجوم دوخ رهش 

دیلوت       

اغتشاش و ناهماهنگیهایی در سطح شهر گردیده است و به صورت کلی تصویر و تجس کش م لللللگی و تالوحت یر
تغییرات در قا بل

یک برنامه مدون و هدفمند را بر ذهن و دیده شهروندان متبادر نمینماید .رویکرد ج ما عععنگ ا ر یی ییین

فرصت را فراهم میآورد که طیف گستردهای از مالحظات و م لؤ فهها ...در شکل و قا بل
مجموعه طراحان و مدیریت شهری قرار گرفته و از این رو بستر و ش ریدم طیار ی و ت

ناگدید ربارب رد بسانم     
بسح تاعوضوم تیاده

   

موقعیتها و کیفیتهای الزم در اختیار طراحان و مدیریت شهری قرار گیرد .ای راد شالت شهوژپ ن د اب  فیصوت      
یهای الزم در حوزه کالن و خرد  ...با ه فد
وضع موجود و آسیبشناسی مشکالت و معضالت با تحلیلها و ارزیاب 
تعریف چارچوب کلی نظام جامع و یکپارچه طراحی معماری نماهای شهر در بخشهای مختلف در راستای ارتقاء و
بهبود فرایندها را مدنظر قرار خواهد داد.

تحلیل و ارزیابی طراحی معماری385 ...

رویکرد مفهومی و نظری
الزم است بدوا در بین اسناد فرادست یکپ امه ،یگچرا ه و یگن

      

تحم و دریذپ تروص مزال یگتسویپ و ،یرظن یا

تشکیالت و زیرساخت الزم موضوع پیشبینی گردد و پس از آن در سند نمای شهری با رویکرد راهبردی و عملیاتی
تهیه و به انضمام مصوبات قانونی و زیرساخت قابلاتکا مبنای مدیریت و اقدامات قرار گیرد .بيترديد فرايند پژوهش
نقش اساسي در توسعه مرزهاي علم و دانش را بر عهده دارد .ازاینرو هر چه ش  ام تخان ا  ينابم ز ن نف و يرظ ون      
عملي پژوهش بيشتر گردد در توسعه مرزهاي دانش موفقتر خواهيم بود .يک ار زا ي ههه ش نيا شيازفا يا ن ،تخا     
بنظران عرصه تحقيق و پژوهش است .متعار 
بهرهگيري از صاح 
فترین معنای برنامهریزی نیل عمدی به نوعی هد ففف
ی تالشی ی
ی
ن برنامهههریزی ی
یرود( .)Hall, 2002همچنین ن
است و با به هم پیوند دادن اقدامات در یک توالی منظم به جلو م 
تیابی به اهداف از پیش تعیین شده و بهکارگیری دانش علمی و فنی ،توأم باا تجربیات ت
ت
است منظم از عمل جهت دس 
ی از فرآینددد
ی بخشی ی
تها ( .)Moradi Masihi, 2002برنامهریزی راهب در ی ی
شخصی در تعیین هدفمند تصمیمات و فعالی 
ن حرکتتت کمبودد
تکاملی برنامهریزی است که از دهه  1990با رشد و تکانه عظیمی مواجههه شددد .از عمدهه دالی للل این ن
یهای عمومی ،اوضاع اقتصادی ،ابداع راهکارهای نوین مدیریت شهری و از همه مهمتر بحرانهای عمیقی بود که
دارای 
ن رو برنامهههریزی ی
ی
ن تحتتت ت یثأ ررر ق  داد رار ( ( .)Sartoria, 2005از این ن
بستر اجتماعی و سیاسی شهرها را در دهه پیشین ن
یتواند از طریق توجه به فرآیند اجرا ،تعیین بستررر تص یم ممم س یزا  ،،تحلی للل
راهبردی به لحاظ دستاوردهای مهمی که م 
تها و منابع داشته باشد ،به عنوان رویکرد اصلی تدوین طرح حاضر
فپذیری و تعیین اولوی 
هدفمند ،آیندهنگری ،انعطا 
یگردد .برنامهریزی راهبردی ،مجموعهای است از مفاهیم ،تصورات ،رویهها و ابزارها که در ش یار ططط موجودد
معرفی م 
ت یازیدهه ش  دو ( (.)Albrechts, 2004
ب دست ت
الزم است به دقت با هم سازگار ش نو ددد تاا بههه محصوللل و نتیجههه مطلوب ب
تهاا درخص صو
برنامهریزی راهبردی ،شیوهای است نظام یافته جهت اخذ تصمیمات و اجرای فعالی یی 

شک لللدههی و

ش وض یع ت ت
ت
رهنمود یک سیستم ،کارکرد و علل آن ( .)Moradi Masihi, 2002برنامهریزی راهبردی به مفهوممم س جن ش ش
تگیری و چشمانداز سازمان و تدوین ابزارهایی برای نیل به آن است( .)Golkar, 2006فرآیند
حال و آینده ،تعیین جه 
یشود :گام اول :برنامهههری یز  ،،گاممم دوم:
تهیه و اجرای سند طراحی شهری راهبردی به طور کلی از شش گام تشکیل م 
( Golkar

سنجش وضعیت ،گام سوم :چشمانداز سازی ،گام چهارم :تدوین راهبرد ،گام پنجم :اجرا و گام ششم :پ شیا

یدهند تفرق عملکردی در ترتیب وناق یاهداهن تا نننننننگ زین و هدننک هیهت و راذ     
 .)and Azadi, 2005یافتهها نشان م 
نهادهای اجرایی در حوزه اختیارات و تصمیم سازی و تص یم مممگی نیب یراکمه و یگنهامه دوبن ،یر ب یشخ

رد

   

یربط ،فقدان سیاستهای طراحی مشخص در برنامههای فرادست اس رد فعض ،یرهش یحارط دان
دستگاههای ذ 

  
  

حوزه مشارکت مردمی ،عدم نظارت و بازنگری در اسناد تهیهشده ،ضعف در نهادهای مطالعاتی و پژوهشی به لح ظا
درجه استقالل و سیاس 
تگذاری از مهمترین مشکالت روی ییهای پ ش یحارط تیاده دانسا یور شی ه ماظن رد یر      
برنامهریزی ایران هستند (.)Bankdar et al., 2012
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جدول  :1تجارب مدیریت و برنامهریزی شهری در جهان.
سال

نوع برنامهریزی

ک شو ر

ارائه دهنده

برنامهریزی اندك افزا

امریکا

لیندپلوم

65 91

برنامهریزی حمايتي

امریکا

داویدوف

65 91

تخواه
برنامهریزی عدال 

امریکا

---

65 91

برنامهریزی سيستمي

انگلستان

چادویک

65 91

برنامهریزی راهبردي

امریکا

---

برنامهریزی فرآيندي

انگلستان

فالودی

60 91
1973
2 97 1

برنامهریزی دادوستدي

امریکا

فریدمن

برنامهریزی پاسخگو

انگلستان

مک کونل

1981
985 1

برنامهریزی دموكرات كي

امریکا

فین اشتاین

برنامهریزی مشاركتي

بریتانیا

ه یل ی

1990

برنامهریزی طراحي محور

امریکا

ديويد والترز و يل ندا براون

2007

Source: Mehdizadeh, 2003.

شهر تهران
تهران با  ۸ ۶۹۳۷۰۶جمعیت ،بیست و چهارمین شهر پرجمعیت جهان و پرجمعیتترررین شهررر ب تخا ررر آس سسیا بهههش ام ررر
یهای طبیعی ،ته ار ننن بههه دو
یرود .کالنشهر تهران نیز سومین کالنشهر پرجمعیت خاورمیانه است .از دید ناهموار 
م
ح دری ییا امت اد دد
یشود و گستره کنونی آن از ارتفاع  ۹۰۰تا  ۱۸۰۰متری از سطح ح
ناحیه دشتی و کوهپایها ِیِی البرز تقسیم م 
یافتهاست.

نقشه  :1موقعیت شهر تهران

Source: https://link.springer.com

تهران دارای اقلیم نیمهخشک است .در بیشتر سالها ،فصل زمستان نیمی از کل بارشهاای س نالا ههه ته ار ننن را تأممین
یکند و تابستان نیز کم بارانترین فصل در تهران استتت .از نظررر اداری ،ته ار ننن بههه  ۲۲منطقههه و  ۱۲۲ناحی ییه شهررری
م
تقسیم شده است و شهرهای تجریش و ری را دربر گرفتهاست .تهران شهری برنامهریزی شدههاستتت کههه توسعههه آن
مهار و سعی در هدایتش م 
یشود .همچنین ساختوساز در تهران کنترل شده و براای س امتخا نننهاای بلنددد شراایط و

تحلیل و ارزیابی طراحی معماری585 ...

ت بههه دیگررر
قوانینی تهیه شده است .تهران به دلیل پایتخت بودن و تمرکز بنیادهای سیاس سسی و اقتصاددی در آن ،نسبت ت
شهرهای ایران ،زودتر با مظاهر نوگرایی و به تبع آن با معماری نوین آشناا شددد .ای یین آشناایی در دوران قاجاررر و بههه
خصوص دوره ناصرالدینشاه آغاز شد اما در عمل ،در دوران پهلوی بود که جنبههای زندگی مدرن از حصار دربار و
شآموختگاننن مطرح ح
ح
ت .در دوران رضاش ها  ،،معم ارا ننن و دانش ش
ارگ سلطنتی خارج شد و چهره شهر را دگرگون س خا ت ت
اروپایی نقش مهمی در دگرگونی چهره شهر داشتند .بعدتر سبک تازهای از معماری ایران باستان وارد تهران شد .ای یین
یها از معماری باستانی ایران الهاممم گرفتههه ب دو ؛؛
سبک در برخی پروژهها ،در کالبد مدرن بود اما در تزئینات و نماساز 
این سبک در ساختمانهای اداری و مهم آن زمان تهران استفاده شد .چند چهره شاخص ارمنی ،تعدادی از مهمممترررین
ساختمانهای دولتی ،عمومی و خانههای شخصی را در تهران طراحی کردهاند .وارطان هوانسیان ،پل آبک را  ،،گابری ییل
ک سپههه و س سسینما
گورکیان و اوژن آفتاندلیانس از جمله این معماران مشهور هستند .برای نمونه س امتخا ننن اصللی بانک ک
رودکی از وارطان هوانسیان و کاخ دادگستری و کاخ شهربانی از آثار گابریل گورکیان هستند.

نقشه  :2گسترش شهر تهران

Source: https://newleftreview.org

جایگاه و خصوصیات اسناد طراحی نمای شهری
محصول کار طراحی شهری در نهایت در قا بل

یش یربهار یگنوگچ نآ یط و دو     
اسناد هدایت و کنترل تعریف م 

اجرای طرح نیز تعیین میگردد .راهنماهای طراحی و سیاستهاای طراح هم شقن ی م رد ی

دعب لیدبت

ییاوتحم       

ی و می نا
ی گروهی ی
طراحی شهری به الیه عملیاتی و اجرایی دارند( .)ZeKavat, 2002کوآن ،طراحی شهری را فرآیندی ی
کها و روستاها و در یک عبارت «هنر ساختن مکانها»
رشتهای برای شکل دادن به کالبد محیط زندگی در شهرها ،شهر 
یداند که ب ناونع ا   
یداند ( .)Cowan, 2005همچنین وی اسناد هدایت طراحی شهری را شامل چهار گروه متمایز م 
م
اسناد هدایت مکان محور ،اسناد هدایت موضوع محور ،اسناد هدایت سیاست محور و اسناد هدایت منطقه زا روحم    
آنها یاد م 
یداننددد
یکند( .)Cowan, 2005کرمونا و همکارانش نیز طراحی شهری را اقدامی یکپارچه و میانرشتهای می ی
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که مهمترین دغدغه آن ،ایجاد مکان برای مردم است ( .)Carmona et al, 2003در اغلب نظامهای شهرس ،قفوم یزا   
اسنادی سازماندهی شده و جامعنگر ،هدایت کیفیت و کمیتهای معماری و شهرسازی را بر عهده دارند .ج گنل نا   
با اشاره به نتایج یک بررسی در مورد اثرات مقررات کاربری زمین در هوستون ،تأکید میکند در تهیه و ت کت نیود   
تک مقررات برنامهریزی الزم است که اثرات سه بعدی این مقررات و نحوه عملکرد آنها به عنوان یک نظ لرتنک ما   
به طور کامل شناخته شود( .)Lang, 2008یک بعد مهم طراحی شهری ،منظر شهری است که در همه سطوح کالن تا
خرد شهر حضور دارد .به تعبیری دیگر منظر شهری  11آئینه تمام نمای الیههای زیرین جامعه اس نیئآ .ت هههههای است
یسازد و هم امک روام هعلاطم نا ا ف ار دوخ ی را م مه یییییی یییییی
یهای درونی خود را آشکار م 
که هم ویژگ 
یآورد( Zamani,
 .)2011مشخص است که اسناد قانونی تأکید بر لزوم بررسی نما در فرآیند ساخت و ساز و تدوین راهنمای طراحی
نما دارند و بر تهیه آنها تأکید نمودهاند .همچنین اهمیت اصالح نماهای موجود نشان دهنده آن است که جای خ لا ی
ضوابط و راهنمایی برای اصالح نماهای ساختمانی موجود احساس میشود .همچنین وج دو

س امزا نننهاای مختلف

م ثؤ ر بر نما نشان م 
یدهد هماهنگی سازمانها در حوزه ساماندهی نما مورد اهمیت است (Armanshahr Consulting
 .)Engineers, 2017ضعف جایگاه قانونی طراحی شهری در نظام قانونگذاری و تهیه چارچوب اسناد توسعه شهری
در ایران ،بستر تحقق ابعاد کیفی در شهر را دچار مشکل نموده است .به عقیده بنک راکمه و راد ا  ن (( ((( )1931در نظ ما
برنامهریزی شهری کنونی کشور ،به ویژه در طرحهای توسعه شهری ،تصویر چندان روشنی از حوزه عم دنیآرف و ل   
قپذیری و نیز جایگاه قانونی حیطه طراحی شهری وجود ندارد.
حها و تحق 
تهیه طر 
جدول  :2انجام مطالعات برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران
روش مطالعه

مطالعات برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران
تدوین پایه علمی برنامه مدیریت راهبردی طراحی شهری بر اساس مطالعه رویکردها و نظریههای طراحی شهری و استخراج چ یرظن بوچرا   
عام

مطالعه کتابخانهای و اسنادی

تدوین پایه نظری مدل تحلیلی برای طراحی شهری راهبردی و تدوین چشمانداز اولیه ،الزامات مطالعاتی و فروض اولیه
حهای موضوعی و موضعی و تحلیل محتوای اسنادی آنها و تحلیل یکپارچه اسناد
حهای جامع و تفصیلی و طر 
بررسی اسناد فرادست و طر 

مطالعه مصداقی

تدوین پایه علمی مدل تحلیلی برای طراحی شهری راهبردی و تدوین چشمانداز اولیه ،الزامات مطالعاتی و فروض اولیه

مطالع و ینادیم تشادرب و ه        

شناخت عینی و میدانی مباحث طراحی شهری در زمینه فرم و مانند آن

پرسشگری

بررسی نظریات کارفرما ،کارشناسان و نهادهای ذیدخل در توسعه شهری
Source: Naghsh Piravash Consulting Engineers, 2016

نمای شهری
یآید ،وجود ضوابط در طراحی ،نظارت و اجرای نم ورض ا ر تسا ی    
آنچه از بررسی مبانی نظری در حوزه نما بر م 
چرا که رشد غول آسای ابعاد شهر ،شکلهای هنری گذشته را در هر گوشه و کناری از ب و طباوض .تسا هدرب نی   
یش نو ددد.
مقررات شهرسازی به  2صورت مطرح میگردد .نوع اول قوانینی هستند که توسط جامعه علمی ما تعریف م 
حهاای معم و یرا
نوع دوم توسط بخشهای قانونگذار و م یارجا هنیمز رد و هدش فیرعت یرهش تیرید        طرح ح
یگیرند .جهت پرداختن به سیما و جدارههای شهری امروز ،نوع دوم ضوابط و
شهرسازی مستقیمًاًا مورد ارجاع قرار م 
مقررات شهرسازی مورد توجه قرار م 
گتر میش و نابایخ ،دو
یگیرند ( .)Omranipour et al., 2007هرچه شهر بزر 
Urban scape

1-
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گتررر
میدانهای آن پهنتر و ساختمانها بیشتر و بلندتر میگردد .هرچه شمار طبقات بیشتر و ابعاد س امتخا نننها ب رز گ گ
میشود ،طراحی هنرمندانهی نماها و پنجرههای ردیفی آن ضعیفتر میگردد .همه چیز خود را به بیقوارگی و تکرار
یکن و رییغت نودب زین دنور نیا .د     
مکررات نزدیک کرده و احساس انسان را نسبت به محیط پیرامونش سردتر می ی
برگش 
تناپذیر است ( .)Pakzad, 2010: 147پس از جنگ جهانی دوم ،نیاز روز اف متخاس و نکسم هب نوز ا نننن نننننه یا
اداری از یک سو و پیشرفت فناوری در ایجاد امکانات جدید برای زندگی در شهرها ،از سوی دیگر به کش  لللللگی یر
یکیفیت در آنها انجامی ونا ،نارود نیا درواتسد .د اع      س امتخا نننهاا و فض ،ناسکی یاها   
انواع ساخت و سازهای ب 
یهاست که
یهویت و گاه بالتکلیف در شهرها بود .کالن در واکنش به این جریانها ،معتقد بود که سرعت دگرگون 
ب
پیوند معمول میان طراح و چیزی که باید طرح شود را از میان ب تسا هدر   

( Armanshahr Consulting Engineers,

یتوان به درک و احساس مشترکی از هنر تکیه کرد زیرا این
یدهد که «امروزه دیگر نم 
 .)2017از طرفی زیته هشدار م 
توافق جمعی دیگر وجود ندارد و یک طرح شهری بدون هنجارهای جمعی و استانداردها ،به ه جا ییامرفراک ر ازه    
خواهد داد تا ساختمان خود را بسته به منافع و سلیقه خود بسازد» (.)Pakzad, 2010: 147
یگویی ،داشتن تبصرهههاایی جه  دوخ ضقن ت و جیا  ا صخش ریسفت و ماهبا د ی ،ار هار یارب         
قوانین امروز با کل 
یرسد برای ح نیا ل   
سودجویان باز گذاشته تا جنبههای کیفی نمای شهری را فدای کسب سود بیشتر کنند .به نظر م 
معضل ،تدوین ضوابط جامع و کامل در مورد نمای شهری باید با تغییرات اساس و طباوض رد ی

اب تاررقم

ماجنا      

مطالعات برساخت و سازهای فعلی با رویکرد آسیبشناسی معضالت کیفی نماهای شهری در همه ابعاد انجام ش .دو
فهاای
همچنین با بررسی و تحلیل روند شکلگیری نمای شهری ،متأثر از ضوابط و مقرر نامز رتسب رد ،تا     ضعف ف
ناشی از عدم ضمانت اجرایی ضوابط و مقررات را در مقایسه با گذشته ریشهیابی نمودد(.)Doaei and Naseri, 2015
هرچند تحوالت چند دهه اخیر در منظر شهرها سبب شده است تا تدوین ضوابط و مقررات ب ماس یار ا یامن یهدن    
شهری موردتوجه قرار گیرد ،لذا تدوین چارچوب برای طراحی بدنههای شهری دارای اهمیت خاص است ت
ت( Karimi
 .)Azari and Safarnejad, 2016با عنایت به گسترش انتقادات و اعتراضات از برخورد خطی و صرف ضابطه مح رو
شهرداری تهران در موضوع طراحی معماری نماهای شه د حرط و همانرب نادقف و یر ر هدرتسگ فیط صوصخ         
موضوعات مرتبط شهرداری تهران نسبت به تولید برنامه اجرایی ب هقطنم هس یار      19 - 13 -1تح نیودت ناونع ت    
یهای طرحهاای م رد روکذ
ضوابط هماهنگی ،تداوم و انسجام بصری نماهای شهری اقدام نمود .از مهمترین خروج 
حوزه اجرا تولید نقشههای پهنهبندی نماهای شهری میباشد .مدیریت شهری بهمنظور برخ و دمآراک هلخادم و درو
م ثؤ ر و پاسخ به مجموعه انتقادات و اعتراضات برنامه اجرایی ،کاملتر از سازوکار ضابطه محور صرف در دستور ک را
یباشند د
یهاای ای همانرب ن    نقشههههاای پهنهههبندددی م مم 
قرار داده که از مهمترین خروج 
د ( Armanshahr Consulting
.)Engineers, 2019
چارچوب نظری مجموعهای از م لؤ فهها اطالق میشود که به لحاظ نظری قادر به تبیین و یا طبقهبندددی متغی یلصا ر   
تحقیق میباشند .در این پژوهش تالش گردید در خصوص م لؤ فههای که در طراحی معماری نماهای شه تبسن یر   
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به آن بیتوجه بودهاند مطالبی گردآوری و دستهبندی گردد .با عنایت به تجزیهوتحلیل دی اگد ه هه قیداصم و ءارآ و ا   
یباشد:
یتوان به شرح ذیل م 
مهمترین م لؤ فههای تأثیرگذار بر طراحی معماری نماهای شهری را م 
کیفیت گرایی و توجه به زمینهای ارزشمند شهرها ،مجموع ضوابط و مقرر  طبترم تا ب نمیا ا ی ن ش یاهام هری تاعوضوم         ،
اقتصادی و بهرهبرداری از تکنولوژیهای نو و همچنین بسیاری دیگر از موضوعات از م لؤ فهه یاهامن یحارط رد لوفغم یا     
لوفص للل و نح هو
یبایست تعارضات موجود را ح 
شهری میباشند .مبانی نظری قابلاتکا ضمن احصا مجموعه این م لؤ فههای م 
حصول و دستیابی به هریک از موضوعات را و جایگاه و نحوه طراح ب رهش رد ار نآ نامدیچ و ی ر  و ناحارط یا ا نابایزر       
طرحها به روشنی و وضوح تبیین و شناسایی نماید .در وضعیت موجود نسبت به زمینهه ونا ریظن یرهش یا اع      خیابانننه و ا
گذرها ،میادین ،بزرگراهها ،عرصههای طبیعی و سبز در شهرها ،نحوه طراحی همجواریها بیتوجه ب هب ییارگ تیفیک و هدو

   

یباش .د
عنوان یک رویکرد در ساختار مداخله موجود تعریف نشده و متکی بر دانش و تجربه شخصی مدیران و کارشناسان می ی
در واقع شفافیت و خوانایی در فقدان مبانی نظری وجود ندارد و تعرض م لؤ فهههه کی بلاق رد فلتخم یا

حرط

همانرب و       

صهاای
یشده فاقد معیاره و ا ش خا ص ص
شبین 
مشخص و معین قابل شناسایی و تصمیمگیری نمیباشد .از طرف دیگر کمیتههای پی 
الزم به منظور انتصاب ،ارزیابیهای مرتبط بر عملکردها میباشند لذا کارکرد کمیتهها از جهات متعدد م و داقتنا درو ضارتعا    
حهای معم یرا
یباشد و نحوه ارزیابی طر 
یگردد .جایگاه قانونی و حقوقی کمیتهها مشخص و معین نم 
واقع م 

نماهاای شه یر

برای طراحان و حرفه مندان مشخص و معین نیست .فقدان مبانی نظری جامع بر عملکرد کمیتهها و فراین ریثأت یبایزرا یاهد   
یگردد .از دیگر م لؤ فهه نادقف لوفغم یا    
یها م 
میگذارد و موجب توسعه و تسریع برخوردهای شخصی و سلیقهای در ارزیاب 
نظام اجرایی و نحوه عملیاتی نمودن موضوعات مورد توجه در طراحی نماه یا

یباش هتفگ شیپ ارجا رانک رد د      
شهررری می ی

پیشبینی نظام اجرایی و پیجویی راهکار اجرا پروژههای خاص از الزامات ارتقاء و بهبود وضعیت موجود میییباش .د بهههماننددد
  

دیگر اسناد شهرسازی و معماری سند طراحی نماهای شهری نیازمند پیشبینی ساختاری است که حسب اقتض ،تامازلا ،تائا
آخرین پژوهشها و تحقیقات و همچنین ایده و پیشنهادات مناسب و موثر تغییر و تحول نموده و به س سسوی وض بولطم تیع   
ی مجموعه
هدایت گردد که در حال حاضر این ساختار وجود ندارد و موضوع طراحی نماهای شهری در غفلت و ب هجوت ی یی یی
این موضوعات مدیریت و ساماندهی وضعیت مغشوش و نابسامان نماهای شهری را پیگیری مینماید .شایسته است به منظ رو
تبیین نظام جامع به مجموعه م لؤ فهها و اجزا مذکور توجه نموده و با چیدمان منطقی و معقول ای دکی رانک رد ازجا ن ی هب رگ
شناسایی نظام جامع و منسجم در راستای ارتقاء و بهبود طراحی معماری نماهای شهر اقدام نماییم.
ساﺧتار زيﺮساﺧﺖ سه بﻌﺪﻱ
ﺍﻃﻼﻋاﺕ ﻣﻜانی
ﺍرﺗﺒاﻁ نﻤا با ﻣﻌﻤارﻱ و نﻈاﻡ سه
بﻌﺪﻱ ﺷﻬﺮ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣشارﻛﺖ ها و نﻈارﺕ هاﻱ
ﻋﻤﻮﻣی

ﺍرﺗﺒاﻁ ﻣﺤتﻮﺍيی و ﺷﻜﻠی با ديﮕﺮ
ﺍسناد ﺷﻬﺮسازﻱ و ﻣﻌﻤارﻱ

ﺗﺒييﻦ ﻣﺒانی نﻈﺮﻱ

ﻃﺮﺍﺣﻲ مﻌﻤارﻱ

نﻤاﻫاﻱ ﺷﻬﺮﻱ

ﺍنﻌﻄاﻑ پﺬيﺮﻱ و ﺍﻋﻤاﻝ آساﻥ
ﺗﻐييﺮﺍﺕ و ﺍﺻﻼﺣاﺕ

ﺗﻮﺟه به ﻣﻮﺿﻮﻋاﺕ ﻛيﻔی
نﻈيﺮ هﻮيﺖ و ﺧﻮﺍنايی
ﺗشﻜيﻼﺕ و نﻈاﻣاﺕ نﻈارﺗی
و ﺍﺟﺮﺍيی

ﺗﻮﺟه به رويﻜﺮد زﻣينه
ﮔﺮﺍوﻛيﻔيﺖ ﮔﺮﺍ

ﻣﻮﺿﻮﻋاﺕ ﺧﻼﻗيﺖ و نﻮآورﻱ

نمودار  :1مدل نظری چارچوب پژوهشSource: Research Findings, 2020 ،
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یافتهها
در این پژوهش ،محقق به شناسایی معیارهای نظام جامع طراحی معماری نماهای شهری از طریق مصاحبه و با روش
یشود .براساس م لؤ فههای چارچوب نظ نیودت روظنم هب یر     
دلفی پرداخته است لذا یک پژوهش کیفی محسوب م 
پرسشنامهها و انج رد .میتخادرپ هبحاصم ما  رضاح شهوژپ ا ناخباتک شور ود ز ههههه ههههههههای و میداانی جه یروآدرگ ت   
اطالعات استفاده شد .همچنین در بخش پیمایشی نی مانشسرپ و هبحاصم رازبا زا ز ه ا فتس اده یا همانشسرپ .دش  ن         
پژوهش شامل پرسشنامههای بسته و باز ب ا یرامآ هعماج یار ی  و ناسانشراک و ناریدم هک شهوژپ ن استا ناد         
یباش رد ،نینچمه .د   
کمیتههای نما و اعضا ناظر شورای شهر و همچنین طراحان و حرفه مندان حقیقی و حقوقی می ی
این پژوهش پس از برآورد تخمینی جامعه آماری با توجه به لئسم نیا  ه ک  ه  یرامآ هعماج م دودح م شابی د رما           ،
نمونهگیری انجام نشده و تمامی نمونههای در دسترس که آشنا به مطالعه حاضر و اهداف آن بودند ،مورد نظر سنجی
قرار گرفته اند .پس از گردآوری پرسشنامهها و امتیازدهی به سواالت پاسخ داده شده ،با استفاده از نرماف راز  SPSSو
روشهای آماری نظیر روش دلفی (نمودار  ،)2تجزیه و تحلیل صورت گرفت .مبنای این روش ،جمعآوری نظرات و
تکنن ،ثحب دروم عوضوم رد ناگد   
رسیدن به اجماع گروهی بین شرکتکنندگان در گروه است .از آنجا که مشارک 
یشوند بسیار سودمند خواهند بود .نتیجه هکنیا    
افرادی مطلع و خبره هستند ،ایدههایی که در این روش جمعآوری م 
روش دلفی مخصوصا در موضوعاتی که پژوهش اندکی بر روی آنها انجام شده یا مبهم و بحث برانگیزن اشگهار ،د   
خواهد بود.
ﺷﺮﺍيﻂ ﻛاربﺮد ﺗﻜنيك دﻟﻔی

ﺗﺮﻛيﺐ و ﺣﺠﻢ پنل ﺧﺒﺮﮔاﻥ

بازﺧﻮر ﻛنتﺮﻝ ﺷﺪﻩ

ﮔﺮدآورﻱ ديﺪﮔاﻩ ﺧﺒﺮﮔاﻥ

ﺗﻌييﻦ ﻣيﺰﺍﻥ ﺍﺗﻔاﻕ نﻈﺮ

ﺧيﺮ

ﺍﺗﻔاﻕ نﻈﺮ وﺟﻮد

دﺍرد
ﺗﻌييﻦ ﻣيﺰﺍﻥ ﺍﺗﻔاﻕ نﻈﺮ

نمودار  :2چارچوب نظری تکنیک دلفی در تحقیقات کیفیSource: Research Findings, 2020 ،

در این پژوهش ،محقق از مصاحبه «نیمه ساختاریافته» در مرحله اول دلفی استفاده نموده است .به هک تروص نیا 
سواالت پژوهش از خبرگان پرسیده شد و آنان پاسخ دادند .اهم سواالت در جدول ( )3قابل مشاهده است؛
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جدول  :3اهم سواالت مصاحبه
سواالت مصاحبه
1

نظام جامع طراحی نماهای شهری باید دارای چه ارکان و اجزایی باشد؟

2

نقش و جایگاه کمیتهها در مدیریت وراهبری موضوع طراحی نماهای شهری را تشریح و تبیین نمایید؟

3

یهایی میبایست باشد؟
برنامه اجرایی طراحی نماهای شهری دارای چه خصوصیات و ویژگ 

4

پیشنهادات خود را در زمینه پایش بیان نمایید؟

5

با توجه به تجارب گذشته و موجود ،ایدهها و پیشنهاداتی که زمینه جامعیت طرح می گردند را مطرح نمایید؟

Source: Research Findings, 2020

در ادامه از طريق روش دلفی سعی شد تا روند رو به رشدی در الگو پديد آيد و سرانجام الگوى نهايی شناسايی شد.
استفاده از روش دلفى به عنوان روش تحقيق زمانى مناسب است كه دانش كي پارچه اى درباره يک موضوع هلاسم اي   
وجود نداشته باشد .اين روش به ويژه زمانى كه هدف ،بهبود درک ما از مشكالت ،فرصتتته ار ،ا هه ح للله داجيا و ا   
ىهاست ،مناسب است .محقق بر اساس مراحل ذیل اقدام نمود؛
پيش بين 

• تش ليك تيم اجرا و نظارت بر انجام دلفی و انتخاب متخصصان و خبرگان حوزه تحقيق
شنامه سوال باز برای دور اول
• تنظيم پرس 
• ارسال او يل ن پرسشنامه براى اعضاء هياتها
خهای رسيده در دور اول
• تجزيه و تحل لي پاس 

یهای مورد نياز
شنامه دور دوم با بازنگر 
• آماده كردن پرس 

• ارسال پرسشنامه دور دوم براي اعضاء هياتها

خهای دور دوم
• تجزيه و تحل لي پاس 
• ارزیابی از جهت رسیدن به اجماع

در بخش نخست چنانچه گفته شد با توجه به اهداف پژوهش و م وژپ تایبدا رور ه تسد ققحم ،ش
سواالت زد .تا متخصصان بتوانند در جهت اهداف پژوهش پاسخ خود را بدهند .محقق پس
حاصل از مصاحبهها ،به استخراج مفاهیم اولیه و تکرار شونده پرداخت .کدهای اولیه

ببببب ب بببببببه ت نیود

خه یا
ساپ تفایرد زا خخخ خخخ

 101عدد ،اهدک نیا .دندوب      

توسط محقق تلخیص و طبقه بندی شدند ،نتایج دوباره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتا در مفاهیم کل رت ی   
هب و دبای تسد رتالاب

طبقه بندی شدند .در ادامه پژوهشگر درصدد است به سطحی انتزاع و رت ی

نتفای ور ا طب

      

شاخصها و مفاهیم دست یابد .در ادامه با توجه به این متغیرها ،شاخصها و گویهها ،پرسشنامه نهایی تدوین شد که
یباشد؛
دارای شاخصها و ابعاد زیر (جدول  )4م 
جدول  :4اجرای پرسشنامه اولیه
شاخص

سواالت

تعیین تکلیف موضوعات

11 -1

متغیر
مبانی نظری

همه جانبه نگری

51-21

کمیتههای تخصصی

مدیریت
نظارت پذیری

برنامه اجرایی
کمیته عالی

19 - 16
23 -02

تجسم پذیری

32 - 24

برنامه مکان محور

36 - 33

مدیریت و برنامهریزی و پایش

42 - 37

پاسخگویی و مشارکت

46 - 43

Source: Research Findings, 2020
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نتایج به دست آمده حاصل از مصاحبهها ،با تلخیص و کدگذاری دادهها ،به صورت مقوالت و مفاهیمی تدوین شد تا
بتوان از آنها در تدوین پرسشنامه استفاده نمود و در اختیار کارگروه دلفی قرار داد .محقق پس از ت ،همانشسرپ نیود   
آن را در میان  8تن از مطلعین و خبرگان یعنی مدیران و متولیان و طراحان شهری ،توزیع نمود که با توجه به هکنیا    
این  8نفر به عنوان اعضای کارگروه دلفی برگزیده شدن تا رسیدن به اجماع نهایی درمورد پرسشنامه ،در ه هلحرم ر   
پرسشنامه میان این کارگروه توزیع شد و محقق اعضا را مراحل بعدی دلفی از نتایج آگاه نمود تا اجماع شکل بگی .در
در این تحقیق ،نهایتا دلفی در چهار مرحله انجام گرفت و اعضای کارگروه دلفی ،به اجماع رسیدند .نت تسد هب جیا    
آمده از دور اول دلفی نشان داده شده است که در مرحله اول دلفی ،با توزیع ای  نایم رد همانشسرپ ن ا ضع ا یخرب       
سواالت که به حد متوسط نرسید و وزن کمتر از متوسط را از دید متخصصان گرفت ،از پرسشنامه حذف گردی هک د   
در ادامه در جدول ( )5نشان داده شده است؛
جدول  :5سواالت به حد نصاب نرسیده در گام اول دلفی
متوسط

سوال

خیلی کم

کم

سوال 15

0

37 %/5

% 50

سوال 18

0

37 %/5

% 50

سوال 22

%21/5

% 25

% 62 /5

سوال 29

%21/5

%21/5

% 75

سوال 30

%21/5

% 25

% 62 /5

سوال 31

0

%21/5

% 75

%21/5

سوال 39

%21/5

%21/5

% 75

0

سوال 40

0

%21/5

%78/5

0

میانگین

زیاد

خیلی زیاد

%21/5

0

2/ 75

%21/5

0

2/ 75

0

0

2/ 50

0

0

2/ 62

0

0

2/ 50

0

2/78

0

2/ 62

0

2/78

Source: Research Findings, 2020

پس از حذف سواالتی که به نمره میانگین پرسشنامه در طیف لیکرت که  3بود ،نرس فلد مود رود همانشسرپ ،دندی ی    
نیز در اختیار اعضای کارگروه دلفی قرار گرفت و مجددا به آن پاسخ دادند .در مرحله دوم دلفی ،با توزیع پرسش همان
   متوس زا ،تفرگ ناصصختم دید زا ار ط

در میان اعضا برخی سواالت که به ح زا رتمک نزو و دیسرن طسوتم د
پرسشنامه حذف گردید که در ادامه نشان داده شده است؛

جدول  :6سواالت به حد نصاب نرسیده در گام دوم دلفی
متوسط

میانگین

سوال

خیلی کم

کم

زیاد

خیلی زیاد

سوال 6

0

37 %/5

% 50

%21/5

0

2/ 75

سوال 7

0

37 %/5

% 50

%21/5

0

2/ 75

سوال 8

%21/5

% 25

% 50

%21/5

0

2/ 62

سوال 01

0

% 25

% 62 /5

%21/5

0

2/78

سوال 11

0

% 25

% 62 /5

%21/5

0

2/78

سوال 24

0

%21/5

%78/5

0

0

2/78

سوال 25

0

37 %/5

% 62 /5

0

0

2/ 62

Source: Research Findings, 2020

پس از حذف سواالتی که به نمره میانگین پرسشنامه در طیف لیکرت که  3بود ،نرسیدند ،پرسشنامه دور س یفلد مو   
نیز در اختیار اعضای کارگروه دلفی قرار گرفت و مجددا به آن پاسخ دادند .در مرحله سوم دلفی ،با توزیع پرسش همان
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در میان اعضا برخی سواالت که به ح و و دیسرن طسوتم د ززز ززززن کمت  ار طسوتم زا ر ا ید ز د زا ،تفرگ ناصصختم 
پرسشنامه حذف گردید که در ادامه نشان داده شده است؛
جدول  :7سواالت به حد نصاب نرسیده در گام سوم دلفی
سوال

خیلی کم

کم

متوسط

سوال 6

0

% 25

% 75

سوال 22

0

% 25

% 62 /5

سوال 26

0

% 25

% 75

میانگین

زیاد

خیلی زیاد

0

0

2/ 62

%21/5

0

2/78

0

0

2/ 62

Source: Research Findings, 2020

چنانچه مالحظه میشود پس از حذف سه سوال که اعضا درباره آن اتفاق نظر نداشتند ،اجماع به صورت کلی ش لک
گرفت ،با این حال پژوهشگر به سبب کنترل نهایی و آگاه نمودن اعض رد ار همانشسرپ مراهچ راب یارب جیاتن زا ا

     

خهایش نا
اختیار اعضای کارگروه قرار داد تا نظرات نهایی خود را اعمال نمایند و در صورتی که می خواهند ،در پاسخ خ
تجدید نظر نمایند ،نتایج دور چهارم در جدول ذیل درج شده است؛
جدول  :8پاسخهای گام نهایی دلفی
فراوانی

خها
میانگین پاس 

۱

ترسیم چشمانداز ،اهداف ،راهبردها ،سیاستها ،برنامهها و اقدامات...

8

4

پرسش
۲

تهای مختلف شهری
نحوه مداخله با موقعی 

8

4/ 21

۳

تهای مختلف شهری
نحوه مداخله با کیفی 

8

4/ 37

۴

معرفی مبانی نظری و رویکرد اصولی

8

4

۵

تبیین و تعریف جایگاه قانونی سند ،کمیتهها

8

4/ 21

۶

قانون گرایی

8

4

۷

توجه به خالقیت و نوآوری

8

3/ 78

۸

تعامل گرایی و نحوه ارتباط با دیگر اسناد

8

3/ 75

۹

هدایت گری

8

4/ 21

۱۰

کیفیت گزینی

8

4/ 57

۱۱

اصالح گری

8

۱۲

شفافیت

8

3/ 75

۱۳

کنترل گری

8

4/ 50

۱۴

تعامل گرایی با طراحان حقیقی و حقوقی

8

3/ 78

۱۵

تحقق پذیری

8

4/ 21

۱۶

کلیت گرایی

8

4/ 62

۱۷

سهولت و سادگی ادراکی

8

3/ 75

۱۸

یکپارچگی و انسجام

8

3/ 75

۱۹

طراحی متناسب با موقعیتها

8

4/ 62

۲۰

طراحی متناسب با کیفیتها

8

4/ 21

۲۱

یها و خصوصیات هر مکان
توجه به ویژگ 

8

3/ 78

۲۲

هدایت و راهبری مجموعه فعالیتها و اقدامات

8

4

۲۳

اصالح و بازنگری حسب اقتضائات

8

3/ 78

۲۴

ارتباط با دیگر اسناد و تشکیالت موازی

8

3/ 75

۲۵

مشارکت پذیری در استخراج ایدهها و پیشنهادات صاحبنظران

8

4/ 62

۲۶

پاسخگویی به شکایات و اعتراضات

8

4/ 75

۲۷

ذخیره سازی مجموعه ایدهها و پیشنهادات

8

4/ 21

۲۸

اطالع رسانی وآموزش

8

4/ 75

Source: Research Findings, 2020

4

در واقع سواالت نهایی پرسشنامه پس از اجماع نظر اعضای کارگروه دلفی به قرار زیر است:
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جدول  :9پرسشنامه نهایی
متغیر

ش اخ ص

سواالت

مبانی نظری

تعیین تکلیف موضوعات

5-1

همه جانبه نگری

8-6

کمیتههای تخصصی
برنامه اجرایی

مدیریت

11 -9

نظارت پذیری

41-21

تجسم پذیری

کمیته عالی

81-51

برنامه مکان محور

12- 19

مدیریت و برنامهریزی و پایش

24 - 22

پاسخگویی و مشارکت

28 - 25

Source: Research Findings, 2020

همچنین در جدول مقابل متوسط نتایج هر سه مرحله دلفی لحاظ شده است .با توجه به اهمیت میزان موافق دارفا ت   
خها به تفکیک هر مرحله دلفی و ابعاد درج شده است.
پانل با هریک از ابعاد و سواالت پرسشنامه ،میانگین پاس 
جدول  :01خالصه نتایج دلفی
متغیر

شاخص

مبانی نظری

ت ع ی ی ن ت کل ی ف

8

همه جانبه نگری

8

کمیتههای تخصصی
برنامه اجرایی
کمیته عالی

دور نهایی

درجه اهمیت

تعداد

دور اول

دور دوم

3/ 80

3/78

4/ 04

4/21

4

3/ 75

3/ 75

3/78

3/78

مدیریت

8

3/78

3/ 92

3/ 94

4/ 23

نظارت پذیری

8

3/ 83

3/78

4/ 04

4/ 04

تجسم پذیری

8

3/18

4/ 03

4/ 06

4/ 06

برنامه مکان محور

8

4/ 04

4/ 04

4/ 16

4/02

برنامهریزی و پایش

8

3/ 54

3/ 58

3/ 83

3/78

پاسخگویی و مشارکت

8

4/ 37

4/ 47

4/ 53

4/ 56

Source: Research Findings, 2020

دور سوم

4/41
4/ 13
4/ 22

صهای مختلف مطالعه ش یفلد شور رد هد   
با توجه به جدول فوق می توان دریافت که پس از بررسی متغیر و شاخ 
خهای داده شده ،هریک از متغیرها به ترتیب اهمیت بیان شده توسط اعضای ک ،یفلد هورگرا   
و بر اساس میانگین پاس 
اولویت بندی شده است .به این ترتیب که با اهمیت ترین متغیر در زمینه پژوهش م یلاع هتیمک ریغتم هعلاطم درو      
است که بعد پاسخگویی و مشارکت آن نیز از بعد مدیریت و برنامهریزی و پایش با اهمیت تر انت دش باخ ه .تسا     
پس از کمیته عالی متغیر کمیتههای تخصصی در رتبه دوم قرار دارد که بعد مدیریت آن نیز ،از اهمیت بیشتری نسبت
به نظارت پذیری قرار دارد .جایگاه سوم با اختالفی کم از رتبه دوم ،برنامه اجرایی میباشد که برنامه مکان محور نیز
از بعد دیگر وزن بیشتری گرفته است؛ و در نهایت در جایگاه چهارم و آخر متغیر مب راد رارق یرظن ینا د هک  دعب     
تعیین موضوعات از همه جانبی نگری نیز اهمیت بیشتری دارد .لذا مدل تحقیق را می توان به صورت ذیل بسط داد:

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 594فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
ﺗﻌييﻦ ﺗﻜﻠيﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋاﺕ
ﻛﻤيته ﺗﺨصصی

هﻤه ﺟانﺒه نﮕﺮﻱ

ﺗﺒييﻦ نﻈاﻡ

ﻣﺒانی نﻈﺮﻱ

ﻣﺪيﺮيﺖ
نﻈارﺕ پﺬيﺮﻱ

ﺟاﻣﻊ ﻃﺮﺍﺣی
ﻣﻌﻤارﻱ نﻤا
بﺮناﻣه ﺍﺟﺮﺍيی

ﺗﺠﺴﻢ پﺬيﺮﻱ
بﺮناﻣه ﻣﻜاﻥ ﻣﺤﻮر
بﺮناﻣه ريﺰﻱ و پايﺶ

ﻛﻤيته ﻋاﻟی

پاسﺨﮕﻮيی و ﻣشارﻛﺖ

نمودار  :4نظام جامع طراحی معماری نماSource: Research Findings, 2020 ،

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
یشود .در طراحی ساختمان ،نما مهمترین بخش به شمار
در ساختمانسازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته م 
یکند .بسیاری از نماها ارزش تاررریخی دارنددد
یرود؛ زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص م 
م
و در کشورهای گوناگون قوانین سختگیرانهای در مورد موضوع تغییر نما وجود دارد که برخی از این قوانین هر گونه
یکند .در سالهای اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عموممی
دگرگونی در نماهای تاریخی را ممنوع م 
و ارزش زندگی شهری ،نما اهمیت دوبارهای یافته است .نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی
را از فضای عمومی جدا میکند .نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ح
ح
ساختمان ،امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است .یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان
در بین عموم است .نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود د در برابررر
بیرون دارد .نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند ،لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهررر باززز
یشوند ،جنبه عمومیتر دارند .بنابراین وجوه پشت و جلوووی س امتخا ننن از ی ییک طر ففف دارای نمودد اجتماعععی و از
م
طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است بنابراین نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگگگی داشتههه
ت کههه در آن
باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید .نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهررری است ت
حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابانها یا میدانها که در آن قرار گرفته است می گذارد .اگر به نماای س امتخا ننن
یر و د .
واحدی ،بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شود ،همگونی نمای شهری در کلیت از بین م 
قرارگیری هر ساختمان در جایگاه مناسب در الگوی کلی شهر ،ارتفاع ساختمانها به نسبت پهنای خیاباننن و طراح ححی
نمای ساختمانها ،از مهمترین عواملی هستند که بر ظاهر شهرها اثرگذارند .در میان این عوامل ،،نماای س امتخا نننهاا
ف جهاننن ض باو ططط و مقررات تتی براای
شاید مهمترین بخش هویت یک شهر باشد؛ از اینروست که کش هرو اای مختلف ف
ش ض باو ططط و مقررات ت
ت
یکننددد .بیشترررین بخش ش
ساماندهی ساختوسازهای شهری خود تدوین کردهاند و آن را اجرا م مم 
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ساختوساز شهری با ایمنی سازهها در ارتباط است اما این مقررات بررر ارتف عا  ،،مح للل بناای س زا ههها ،،م او دد بهههکاررر
گرفتهشده در ساختوساز و دیگر جزئیات بنای ساختمان نیز نظارت دارند.
بررسی آماری نشان دهنده این موضوع است که در هر سال  ۵۰میلیون نفر به جمعیت شهر نشین کشورهای در ح لا
توسعه اضافه میشود .در ایران نیز شهر نشینی طی دهههای گذشته با شتاب فزاینده ای گسترش یافته و همچنان این
روند ادامه دارد .رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهر نشینی ،تقاضای فزایندهای را برای تهیه مسکن به لابند    
  

داشته که این موضوع در پی خود مش دیدع تالک ه هدروآ دوجوب یرهش هعسوت هنیمز رد یا  ن .تسا ا رد یناوت      
پاسخگویی مطلوب و مناسب به این مساله ،وضعیت نا مطلوبی را به صورت بی مسکنی ،بد مسکنی و تن ینکسم گ   
برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است .طراحی نمای خارجی ساختمان یکی از مباحث گسترده در زمینه

ساخت و ساز می باشد که امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .نمای ساختمان در گذشته از اهمیت بسیار
پایینی برخودار بود اما امروزه اهمیت آن بسیار افزایش یافته است و در واقع قسمتی است که در طراحی آن عوامل و
   

نکات بسیار زیاد باید در نظر گرفته شود .نمای هر ساختمان در حقیقت هویت اص هب و دوش یم بوسحم نآ یل

کارگیری مصالح و امکانات مناسب برای آن امری ضروری است .نمای ساختمانها چون سیمای بیرونی بناها است و
به سبب اینکه سازنده سیمای شهری بوده و در واقع بستر ظاهری و فیزیکی شکل دهنده به تصویر ذهنی بینن زا ناگد
محیطی است که در آن قرار گرفته اند،هائز اهمیت است .ایجاد ساختمانهایی با نمای بسیار زیبا و مناسب م دناوت ی   
سبب افزایش جلوه و شکوه شهر گردد .ساختمانهایی با نمای فرسوده و نا مناسب سبب نازیبا شدن شهر و در نتیجه
افزایش استرس و پریشانی در ساکنان آن می شود .در واقع نمای ساختمان در شکل دهی به فضای شهری که نآ رد 
بنا شده است بسیار تاثیرگذار می باشد و اگر به یک نما بدون در نظر گرفتن نماهای دیگر ساختمانهای شه تقد ر   
شود در مجموع همگونی نما در شهر از بین می رود .یک نمای زیبا و دلنش ششین م تخاس دناوت ی ا د و ر و لباق امن ر      
قبولی را برای شهر یا محلی که در آن قرار گرفته است ایجاد نماید.

به دلیل هممین ضرورت است که در بسیاری از شهرهای پیشرفته دنیا ،ضوابط و مقررات ویژه ای در ارتباط با سیما
و کالبد شهر وجود دارد و گروهی از متخصصین با محوریت در موضوعاتی چون شهرس و طیحم یسانشابیز ،یزا
معماری به کنترل طرحهای معماری و شهرسازی از نقطه نظر نمای بیرونی ساختمانها و بستر قرارگی آ یر نننه یم ا   
پردازند توصیفات و تحلیلهای صورت گرفته در ضوابط عام نمای شهر تهران نشان می دهد ضوابط مذکور به جیه    
یباش جم نینچمه .د م تیریدم هعو     
عنوان پاسخگوی طیف متنوع م لؤ فههای مرتبط با طراحی نماه من یرهش یا ییی ییی
شهری ،کارشناسان و استادان کمیتههای نما ،حرفه من یقح زا معا ناد قی  یقوقح و  و تیعضو زا نارظن بحاص 

      

مدیریت و هدایت نماهای شهری توسط ضوابط عام و محدود فعلی راضی و خشنود نم وم درکیور .دنشاب ی ججج ج جججججود
موجب از دست رفتن امکان ساماندهی ،هماهنگی ،هویت مندی و هوی فیک ،یزاس ت ی ،ییارگ هنیمز و ییارگ ت       
یگ در د.
تقویت خوانایی و نظام نشانه ای شهر ،ایجاد ایمنی و پایداری در نماه زا رگید یرایسب و ا م تاعوضوم ییییی ییییی
آسیب از دست دادن این فرصت موجبات خسارات مادی و معنوی اساسی و قاب رهش یامیس و رظنم رب هجوت ل
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صه و صخشم ا
میباشد .نحوه انتخاب اعضاء ،معیاره خاش و ا صص صص

یباشد ..همچن و درکلمع یبایزرا نی
من نیعم یییی یییی

نظارتهای عالی و م ثؤ ر بر حجم عظیم مصوبات وجود ندارد .سند قاب و تسا هدیدرگن فیرعت ینوناق یانتعا ل     
مبناهای ارزیابی برای جمله طراحان و شهروندان مشخص نیست .امکان مشارکت حرفه مندان و ص دوجو نارظنبحا   
ندارد و ساختار موجود محروم از توان و نیروی عظیمی مشارکتی جامعه حرفه ای در ابعاد مختلف میباشد .س راتخا
مذکور نظارت پذیر نیست و تحت شبکه و وب طراحی نگردیده است و فضایی به ،تارظن هطقن ساکعنا روظنم       
ایدهها و پیشنهادات تعریف و طراحی نگردیده است .با عنایت به کثرت پروانهها و تعدد ارزیابیه صخت یا ص رب ی    
ابنیه خاص و ویژه در شهر تهران مبنای علمی و نظری قابل توجه و نودم ،

 بوتکم و نیا رد ینوناق  بی لوت ن ید       

نگردیده است .با توجه به تولید سند و مبنا برای دیگر طر حهای مکمل مانند مدیریت بافت تاریخی ،طرح جامع نور
پردازی ،مناسب سازی فضاهای شهری برای معلوالن و ناتوانان جسمی و حرکتی مشخص نیست که ضوم ارچ  وع    
طراحی نماهای شهری در فقدان سند و مبنای قابل اعتنا توسط مدیریت شهری تعری دیدرگ ف ه زا .تسا  اب یفرط

   

توجه به تجربه ملی و بین المللی شایسته است از آخرین دستاوردها در زمینه تعریف س اتخا ررره روحم تاعالطا یا    
سه بعدی منظور مدیریت و نظارت بر کیفیت طراحی نماهای شه رهب یر ه ادرب  ر ازبا روکذم راتخاس .دومن ی ری        
قدرتمند و تأثیر گذاربر م لؤ فههای مختلف می باشند ساختار می تواند به صورت همزمان سند طراحی نماه ،رهش یا   
سامانههای کمیتههای نما ،نظام پهنه بندی و ساختار کمیتههای عالی را در خود تعریف نماید و گامی عمل ثؤم و ی ر
در ارتقاء کیفیت طراحی و تسهیل رویهها فراهم نماید .با توجه به ط و ینغ هبرجت  و رهش ینال
تها به صورت همزمان در قا بل
مجموعه این اقدامات و فعالی 
و مفاد الزم خواهد گردید.

یزاس

رامعم و ییییییی ییییییی
ی

چارچوب طرح جامع موجبات اصالح رویهها ومحت او
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Abstract
The purpose of this study was to analyze and evaluate the architectural design of
facades of Tehran in order to explain a comprehensive and responsive system. The
purpose of this research is qualitative research in the form of library studies and field
surveys, questionnaires and interviews conducted by experts in the field, validity and
reliability. Confirmed, the population is divided into two sections. The first part is
urban managers, experts and experts in the field of architectural design of urban views
and the second part are designers and practitioners, professors and students of
architecture and urban design. Since the population is limited, sampling was done from
all available individuals. In the fourth chapter analysis using Delphi method in four
steps and SPSS software, has been presented the components of comprehensive system
of urban landscape architecture design. The results indicated that the overall facade
architecture design system generally consists of: 1- Theoretical foundations in which
the set of task assignments and the holistic designation are specified. 2. Area-specific
committees and facade design evaluation committees include management and
oversight. Implementation and infrastructure of location information including
visualization and location-based application. 4. The Higher Committee is responsible
for the management, planning and monitoring, as well as the accountability,
participation and control of the committees' performance.
Keywords: Urban Views - Comprehensive System - Management and Planning Theoretical Foundations - Urban View Design Documents.
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