
 چکيده

طراحتی  » مر «ستاتماایی  کیفیت  کتارکرم مرتررا    »به بررسی طراحی پژوهی،  از منظرمی کوشد تا پژوهش حاضر 

به طور مقیق تر پژوهش حاضر ارائه یااید.  آن الگوهای حاکم بر منظور تبیینمدلی مفهومی را به  و پرمازمب «معااری

تعتام،، بتازمهی و   چه تأثیراتی بتر  معااری وروم مرررا  ساتماایی به فرایند طراحی می کوشد تا مشخص یااید که 

تصویری کته   ،یخس مر گام محصو، طراحی اثر می گذارم. کلی چگویه بر تعام، و معرولی  مارم و فرایند این روایی 

برایان الوسون، به عنوان یکی از صاحب یظران معمبر طراحی پژوهی، از چند و چون کتارکرم مرتررا  ستاتماایی مر    

به عنوان فرضیه پتژوهش  ای مد، مفهومی اولیه ، آنبر مبنای طراحی معااری ارائه یاومه اس ، شناسایی می شوم و 

مر این مد،، مرررا  ساتماایی به واسطه تجزیه گرایی، کای گرایی، جه  گیری ارزیابایه و چالش . تدوین می گرمم

توصتی  متی   « پش  و رو و ستر و تته  »پیش بینی، مارای تعارض ساتماری با طراحی معرفی شده، یسب  به طراحی 

از، میدگاه های تعدامی از معاتاران  این مد،، از طریق ایجام مصاحبه ب مر گام موم به منظور آزمومن و ارزیابیگرمید. 

. یافمه هتای حاصت    می گرممصاحب یظر کشور مر تصوص کارکرم مرررا  ساتماایی مر طراحی معااری شناسایی 

ممفاو  این معااران یسب  به مد، فرضیه ای بتومه است . مر گتام ستوم بته      غالباً از مصاحبه ها یشان مهنده میدگاه 

تجربتی ترتیتب مامه    یآزموی، «تحلی  بیاییه»با اسمفامه از روش  ،این مغایر  ر عل مقیق تشناسایی تحلی  و منظور 

قترار   و بررستی متورم مشتاهده    ،می شوم که طی آن کارکرم مرررا  ساتماایی مر فرایند طراحی تعدامی از معااران

مدلی تدوین می شوم که مر آن کیفی  کارکرم مرررا  ساتماایی مر طراحی معاتاری تتابعی از    مر یهای ، .می گیرم

وضعی  و تعامال  چهار عام  اصلی مر یظر گرفمه می شوم که عبارتند از: کیفی  تدوین مرررا  ستاتماایی، ستط    

ه بر استا  وضتعی  هتای    تبرگی طراح معااری، شرایط تاص پروژه و وضعی  ساز و کارهای کنمر، مکا . مر امام

 .مخمل  شناسایی می گرممشایزمه حال  قاب  تصور اس ، ترکیب آیها  ام  و ایواع حال  هایی که ازهر یک از این عو

کتارکرم مطلتوب    و مر سوی میگر آنکارکرم یامطلوب  صویر می شوم که مر یک سوی آنطیفی تبه کاک این مد،، 

کنمتر،   بترای  ضر که می تواید مر زمینه بریامه ریزیحاص  از پژوهش حا از یمایج .جای می گیرممرررا  ساتماایی 

مجاوعته ای   مسملزم وجتوم  ،  ساتماایی مر طراحی معااریاین اس  که کارکرم مطلوب مرررا ،مفید باشد معااری

 شتده  ا طبیع  طراحی توجه کتافی به هااهنگی آن بباید از یک سو مر تدوین مرررا  ساتماایی  باشد: میاز شرایط 

، پاسخ های قاب  قبولی مامه شده باشد؛ از سوی میگر، معااران بته  «مق »و  «پیش بینی»، «تعام،»و به چالش های 

، به یحوی که وروم مرررا  مدم آموزش و تجربه به حد مطلوبی از تبرگی مر کاربرم مرررا  ساتماایی رسیده باشند

چارچوب بندی، حرکت   یعنی -سما با مسیر اصلی پیشبرم طرح ارامر فرایند طراحی آیها عادتاً به شک  هاجه  و ه

طتراح امکتان ایجتام     باشتد کته   شرایط پروژه چنتان عالوه بر این، ؛ اتفاق بیافمد -ارزیابی بر اسا  مد، مویالد شون و

کنمتر،   ساز و کار، یهایماًو باشد؛  شمهتعام، بین ابعام طراحی تح  پوشش مرررا  و جنبه های تارج از مرررا  را ما

هتای کنمتر،   ستاز و کار مبمنی بر مرررا  ساتماایی مر یک یظام جامع کنمر، معااری و مر ارتباطی منسجم با سایر 

مر و برای جبران یرایص و تطاهای اجمناب یاپذیر آن تاهیتدا  الزم پتیش بینتی شتده باشتد.       معااری تعری  شده

 پایان پیشنهامهایی برای پژوهش های آتی عرضه می گرمم.
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