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 چکیذٌ:
تطمیمیبت ثؼیبسی دس ٔؼٕبسی ثب وٕه افشاد ٔتخلق ٚ غیش ٔتخلق ا٘دبْ ؿذٜ أب ٔتأػفب٘ٝ تؼذاد وٕی 

اص ایٗ تطمیمبت ثٝ ًٛس خبف دس ٔٛسد فشآیٙذ ٞبی ًشاضی ٔؼٕبسی ثٛدٜ اػت. ًشاضی ٔؼٕبسی، ثٝ ػٙٛاٖ یه 

ٛاسد، ًشاضی فشآیٙذی فشآیٙذ زٙذ ػبضتی، پیسیذٜ، ٔتوٕٗ دا٘ؾ ٚ خاللیت تٛأٔبٖ ٔی ثبؿذ. دس ثیـتش ٔ

تطّیّی ثٝ ضؼبة ٔی آیذ، دس ضبِی وٝ ثٝ تدضیٝ ٚ تطّیُ اسصیبثی ٚ ٌضیٙؾ ٘یض ٘یبص داسد. آٌبٞی ٚ ؿٙبخت 

ا٘ٛاع سٚ٘ذ ضشوتی اص ایذٜ تب ًشش، ًشاضبٖ سا دس ٔؼیش ٔٙبػجی لشاس دادٜ ٚ دس ٘تیدٝ سػیذٖ ثٝ پبػخ ٔٙبػت 

َ ٞبی فشآیٙذ ًشاضی ٚ ؿٙبخت ٚ تجییٗ ایٗ ٔذَ ٞب ثٝ ٔیؼش ٔی ؿٛد. دس پظٚٞؾ ضبهش پغ اص ثشسػی ٔذ

سٚؽ تٛكیفی ، ثٝ ٔمبیؼٝ آٟ٘ب ثب یىذیٍش پشداختٝ ٚ ثٝ ؿیٜٛ تطمیك ویفی ػؼی ؿذٜ ثٝ ٘مبى هؼف ٚ لٛت ٞش 

وذاْ اص ٔذَ ٞب دػت یبثیٓ. ثش اػبع ٘تبیح ایٗ پظٚٞؾ ٞیر وذاْ اص ٔذَ ٞبی فشآیٙذ ًشاضی ثش دیٍشی 

یی ٌّٔك ٘ذاس٘ذ. دس ٚالغ ثٙب ثٝ ؿشایي پشٚطٜ ٕٔىٗ اػت ٞش وذاْ اص پٙح ٔذَ روش ؿذٜ یب ثشتشی ٘ذاؿتٝ ٚ وبسا

تشویجی اص آٟ٘ب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیش٘ذ. ػٛأُ ٔؤثش دس ا٘تخبة ٔذَ ٞبی فشآیٙذ  ًشاضی ؿبُٔ : ٔٛهٛع 

 ًشاضی، ػبثمٝ وبس ًشاش ٚ صٔبٖ ا٘دبْ پشٚطٜ اص دػتبٚسد ایٗ پظٚٞؾ ٔی ثبؿذ.

 ثش٘بٔٝ سیضیتفىش ًشاضی، ًشضٕبیٝ، فشآیٙذًشاضی،   کلیذی:ی ياصٌ َا

 

 



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایص تیه المللی معماری،عمزان ي ضُزساسی در َشارٌ سًم

 94ماٌ  تیز -تُزان 

 

1 
 

 ممذمٍ  -1
یىی اص اكّی تشیٗ ٚ ٔتذاَٚ تشیٗ ػؤاالت دا٘ـدٛیبٖ ٔؼٕبسی ٍٞٙبْ آغبص وبس ًشاضی ایٗ اػت وٝ تفىش سا زٍٛ٘ٝ آغبص 

ٚخٛد وٙٓ؟ یب زٍٛ٘ٝ ایذٜ پشداصی وٙٓ ٚ آٖ سا ثٝ یه پبػخ ٔؼٕبسا٘ٝ ثشػب٘ٓ؟ آیب سٚؽ خبكی ثشای ًشاضی )اص آغبص تب پبیبٖ وبس( 

ٌٕی ٞبی فشاٚاٖ ٍٞٙبْ ؿشٚع وبس ًشاضی ٚ ایٙىٝ ٕ٘ی دا٘ٙذ اص زٝ دسیسٝ ای ثٝ ٔٛهٛع  داسد؟ ٌبٞی دا٘ـدٛیبٖ ثٝ ػّت ػشدس

ثٍٙش٘ذ ػجت ٔی ؿٛد ٘تیدٝ وبس ٘بٌّٔٛة ؿٛد. دس ٚالغ آٌبٞی اص سٚ٘ذ وبس تأثیش ػٕذٜ ای دس ویفیت پبػخ ٟ٘بیی داسد. ثٝ ًٛس 

ت ٞبیی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ وٝ ٞش وذاْ اص ٔذَ ٞب سا ثٝ ٔذَ فشآیٙذ ًشاضی ثیبٖ ؿذٜ دس ایٗ پظٚٞؾ اص ؿجبٞت ٞب ٚ تفبٚ 5وّی 

آصٖٔٛ، ٔذَ تدضیٝ ٚ تشویت، ٔذَ تدشثی، ٔذَ ٌٔٙمی ٚ -خبی خٛد وبسآٔذ ٔی ػبصد. ٔذَ ٞب ػجبست ا٘ذ اص : ٔذَ ًشضٕبیٝ

ٚ ثشخی دیٍش ٔشوت ٚ ٔذَ تذاػی ٌشا. ثشخی اص ایٗ ٔذَ ٞب اص یه سٚ٘ذ اكِٛی ٚ ٌٔٙمی ثب یه ثش٘بٔٝ سیضی ثبثت ثشخٛسداس٘ذ 

سٚ٘ذی آصادا٘ٝ ٚ خٛد ٔختبس داس٘ذ. دس ٚالغ ؿٙبخت ایٗ ٔذَ ٞب، ًشاضبٖ سا ثٝ دسن دسػتی اص ٔؼئّٝ ًشاضی ٚ ثٝ تجغ آٖ 

ًشاضی ثٟتش ٔی س ػب٘ذ زشا وٝ ا٘تخبة یه سٚ٘ذ ٔٙبػت ثشای ًشاضی، ٌشزٝ وبفی ٘یؼت ٚ ٔٛفمیت وبس سا توٕیٗ ٕ٘ی وٙذ 

 ٔٙبػت سا ٔیؼش ٔی وٙذ.  ِٚی هشٚسی اػت ٚ سػیذٖ ثٝ پبػخ

 

 پیطیىٍ پضيَص: -2
ثب ٞذف دػت یبفتٗ ثٝ سٚ٘ذ تفىش ًشاضبٖ اص ایذٜ تب ًشش آغبص ؿذٜ اػت.  1951ٌٔبِؼبت دس صٔیٙٝ فشآیٙذ ًشاضی اص ػبَ 

٘مؾ پظٚٞؾ دس آٔٛصؽ فشآیٙذ »اص خّٕٝ ٔٙبثؼی وٝ ثٝ ثطث فشآیٙذ ًشاضی ٚ ٘طٜٛ تفىش ًشاضی پشداختٝ ا٘ذ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔمبِٝ 

٘ٛؿتٝ فشًٞٙ « ثىبسٌیشی تىِٙٛٛصی دس فشآیٙذ ًشاضی ٔؼٕبسی»ٕٞىبساٖ،  ٘ٛؿتٝ ٔطٕذ ؿشف ؿٟیذی ٚ« ًشاضی ٔؼٕبسی

 ٔظفش ٚ ٟٔذی خبوض٘ذ ٚ پظٚٞؾ ٞبی أیش ػؼیذ ٔطٕٛدی دس ایٗ صٔیٙٝ اؿبسٜ وشد. 

 

 

 ريش پضيَص: -3
 دس پظٚٞؾ ضبهش ثب ثٟشٜ ٌیشی اص ثشسػی وتبثخب٘ٝ ای، ثٝ ٌشدآٚسی اًالػبت پشداختٝ ٚ ٔذَ ٞبی فشآیٙذ ًشاضی ثب سٚؽ

تٌجیمی ثٝ ٔمبیؼٝ ٚ اسصیبثی ٔذَ ٞب پشداختٝ ٚ دس ٟ٘بیت فبوتٛسٞبی ٔؤثش ثش  -تٛكیفی ثیبٖ ؿذٜ ػپغ ثب یه سٚ٘ذ تطّیّی

 ا٘تخبة ٔذَ ٔٙبػت ثشای ًشاضی ثیبٖ ؿذٜ اػت. ؿیٜٛ پظٚٞؾ ویفی ٔی ثبؿذ. 

 

 

 تاریخچٍ مطالعات فزآیىذ طزاحی -4

غیش ٔتخلق ا٘دبْ ؿذٜ أب ٔتأػفب٘ٝ تؼذاد وٕی اص ایٗ تطمیمبت  تطمیمیبت ثؼیبسی دس ٔؼٕبسی ثب وٕه افشاد ٔتخلق ٚ

ثٝ ًٛس خبف دس ٔٛسد فشآیٙذ ٞبی ًشاضی ٔؼٕبسی ثٛدٜ اػت. ًشاضی ٔؼٕبسی، ثٝ ػٙٛاٖ یه فشآیٙذ زٙذ ػبضتی، پیسیذٜ، 

ضبِی وٝ ثٝ تدضیٝ ٚ ٔتوٕٗ دا٘ؾ ٚ خاللیت تٛأٔبٖ ٔی ثبؿذ. دس ثیـتش ٔٛاسد، ًشاضی فشآیٙذی تطّیّی ثٝ ضؼبة ٔی آیذ، دس 

تطّیُ اسصیبثی ٚ ٌضیٙؾ ٘یض ٘یبص داسد. ثب پشداصؽ ٔٛهٛع ًشاضی ٔؼٕبسی دس لبِت یه اٍِٛی سفتبسی ٚ ثشسػی فبوتٛسٞبی ٔؤثش 

( ٔی تٛاٖ ثٝ اٍِٛٞبیی دػت یبفت وٝ ٔتوٕٗ خاللیت ٘یض ثبؿذ. ثش ایٗ problem solvingدس آٖ ٘ظیش سٚؽ ضُ ٔؼئّٝ )

ٕبسی وٝ فشآیٙذ ثشٚص تٛا٘بیی ٞب ٚ ایذٜ ٞبػت ) ا٘تخبة اًالػبت، ًجمٝ ثٙذی دادٜ ٞب ثش ٔجٙبی اػبع فشآیٙذ ًشاضی ٔؼ

 [.1ٞذفٕٙذ، ثش٘بٔٝ سیضی ٚ اػتٙتبج ًشش( ثب فشآیٙذ ادسان، ٌٔبثمت داسد]
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ٝ اٚاخش ٘ظشیٝ پشداصی دس ًشاضی ٚ آٔٛصؽ ًشاضی ٔؼٕبسی ػٕشی ٘ؼجتب وٛتبٜ داسد. ػش آغبص ٌٔبِؼٝ دس فشآیٙذ ًشاضی، ث

ثب ؿىُ  1361ٔیالدی دس اسٚپب ثبص ٔی ٌشدد. فشآیٙذ آٔٛصؽ ٔؼٕبسی دس ایشاٖ ٘یض اص اٚایُ دٞٝ  1961ٚ اٚایُ دٞٝ  1951دٞٝ 

لبثُ تمؼیٓ اػت وٝ آٔٛصؽ ٚاٌشا ثش ٔجٙبی تٕبْ ؿذٖ  "آٔٛصؽ ٚاسػتٝ"ٚ  "آٔٛصؽ ٚاٌشا"ٌیشی ٔذاسع ٔؼٕبسی ثش دٚ ٘ٛع 

ٓ ثشآٖ ٚ پیشٚی اص ٔىتت ٞبی دس ضبَ صٚاَ ٔؼٕبسی ثیبٖ ٔی ؿٛد ٚ آٔٛصؽ ٚاسػتٝ ٘یض ثٝ دٚساٖ لٌؼیت ٚ اكَٛ ٌشایی ضبو

 [.2ی ؿٛد ]خٟت ؿشایي خذیذ ایشاٖ وٝ آٔٛصؽ ٔؼتمُ خٛدی ٚ ٌبٜ ثیٍب٘ٝ ػتیض سا ًّت ٔی وشد، اػتٛاس ٔ

 

ثؼیبسی اص ٔذَ ٞبی فشآیٙذ ًشاضی پیـٟٙبد ؿذٜ ثٛد٘ذ: أب ٕٞٝ آٟ٘ب ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ٔذَ ٞبی ٞٙدبسی ثٛد٘ذ  1982تب ػبَ 

وٝ تٛهیص ٔی داد٘ذ وٝ فشآیٙذ ًشاضی زٍٛ٘ٝ ثبیذ ثبؿذ. ٞیر تئٛسی ٚ ٔذَ تٛكیفی وٝ ثش خالف اًالػبت تدشثی آصٔٛدٜ ؿذٜ 

یه اػتثٙبء اػت. ٞذف ٌٔبِؼبت ٔشثٛى ثٝ فشآیٙذ ًشاضی وٝ دس اٚاخش دٞٝ  akin(6894)ثبؿذ، ٔٛخٛد ٘جٛد. اِجتٝ ٔذَ 

آغبص ؿذ، ثبص پغ ٌشفتٗ فؼبِیت ٞبی ٔشثٛى ثٝ تلٕیٓ ػبصی ًشاضی ثٛد تب ثذیٗ ٚػیّٝ ًشاضبٖ سٚ٘ذ تؼییٗ ؿذٜ ای سا  1951

بثشایٗ، فؼبِیت ٞبی ًشاضی، ٌٛیب )فلیص(، اص تذٚیٗ ثش٘بٔٝ تب اخشیٗ ٔشضّٝ ساٜ ضُ ثٝ ًٛس ٔؤثش  ثب سٚؿی ٔٙبػت د٘جبَ وٙٙذ. ثٙ

لیبع پزیش، لبثُ ٘من ٚ لبثُ تىشاس خٛاٞٙذ ثٛد. اص ٘ظش آلبسهی فشآیٙذ ًشاضی، ٔدٕٛػٝ ٔشاضّی اػت وٝ یه ٔؼٕبس ثٝ كٛست 

اد خٛدآٌبٜ یب ٘بخٛدآٌبٜ ثشای سػیذٖ ثٝ ًشش ٚ ایذٜ خٛد ًی ٔی وٙذ ٚ اص ٘ظش ؿیشٔجه فشآیٙذ ًشاضی یه ٔؼٕبس ؿبُٔ تؼذ

صیبدی تلٕیٓ ٞب ٚ ٔشاضُ تىبُٔ آٟ٘بػت وٝ ٔتؼبلت آٖ ٔفٟٛٔی خیبِی ٔتِٛذ ٔی ؿٛد وٝ ثٝ د٘جبَ خٛد یه ٚالؼیت ٟ٘فتٝ 

اػت وٝ دس آیٙذٜ تطمك ٔی پزیشد. اص ػٛی دیٍش ثؼوی ٔؼٕبساٖ فشآیٙذ ًشاضی سا ثیـتش ٔتىی ثش خٙجٝ ٞبی ؿخلی ٚ ٟٔبستی 

ثشپب  1962دس اِٚیٗ وٙفشا٘غ سٚؽ ٞبی ًشاضی وٝ دس وبِح ػٌّٙتی ِٙذٖ دس ػبَ افشاد ٔؼشفی ٔی وٙٙذ. ثٝ ٌفتٝ ثشادثٙت 

( ٔؼشفی ٕ٘ٛد٘ذ. ایٗ ػٝ ٔشضّٝ Evaluations)ارسیاتی( ٚ Synthesis)تزکیة(، Analysis) آوالیشؿذ، فشآیٙذ ًشاضی سا 

 [.1ٔؼتّضْ پبیبٖ یبفتٗ ٔشضّٝ لجّی ٔی ثبؿذ]

 

( تطّیُ، 1995ؼبِیت ٞبی اكّی خٛد ًشاضی، ٔثُ )ٔذَ سٚص٘جشي ٚایىّض،اغّت فشآیٙذ ٞبی ٌٔشش ؿذٜ صٔبٖ ثٙذی ف

 [.1ٚ تطمیمبت ثیٗ فؼبِیت ٞبی اكّی سا دس ٘ظش ٕ٘ی ٌیش٘ذ. ]تلٛیش« اص ػشٌیشی ٔدذد»تشویت، ؿجیٝ ػبصی ٚ اسصیبثی ٚ 

ؿىُ ٌیشی فشایٙذ ضُ  ( اسائٝ وشد. اٚ زٟبس ٔشضّٝ سا دس 1926یىی اص اِٚیٗ ٔذَ ٞبی فشآیٙذ ًشاضی خالق سا ٚاالع )

[.  پغ اص تغییشاتی وٝ تٛػي ٌیّفٛسد، ٌٌٛجشي ٚ ثٍٙبَ ٚ ٚاتىیٙض ثش سٚی 1ٔؼئّٝ ػٙٛاٖ وشد: أبدٌی، ٟ٘فتٍی، اسائٝ ٚ اكالش ]

 [2ایٗ ٔذَ ا٘دبْ ؿذ دس ٟ٘بیت، زٟبس فشآیٙذ اكّی ثٝ ػٙٛاٖ اػبع خاللیت دس ًشاضی تـخیق دادٜ ؿذٜ ا٘ذ: ]تلٛیش

 (،Preparationتذاسن )

 (، Incubationٟ٘فتٍی) 

 (، Illuminationسٚؿٍٙشی)

 (            Dickerson & Verification٘فیٛاثجبت)
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 [1] : چزخٍ طزاحی ريسوثزگ يایکلش1تصًیز                   
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 مذل َای فزایىذ طزاحی -5

ایٗ ٔشاضُ ٕٞسٙبٖ أشٚص ٘یض اص خبیٍبٜ ٔؼتجشی دس ادثیبت ٔؼبكش سٚا٘ـٙبػی ثشخٛسداس ٔی ثبؿٙذ ٚ ٞش دا٘ـدٛی ًشاضی 

[. ٘ظشیٝ پشداصاٖ دس 3ًشاضی ثٝ ٘طٛی ایٗ ٔشاضُ سا دس تٕبٔی پٛطٜ ٞب ٚ یب دس ثؼوی اص آٟ٘ب تدشثٝ ٔی وٙذ ]دس ضیٗ فشآیٙذ 

صٔیٙٝ سٚ٘ذ ًشاضی ثٝ ٔذَ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی دػت یبفتٝ ا٘ذ وٝ ثٝ ػّت ؿجبٞت ٞبی ثٙیبدیٗ ثیٗ ثشخی اص آٟ٘ب، دس یه دػتٝ لشاس 

ٔذَ سٚ٘ذ ًشاضی ٚخٛد داسد وٝ دس صیش ثٝ ٔؼشفی ٚ  5یه ٔؼئّٝ ًشاضی  . ثٝ ًٛس وّی اص ٘ظش ٘طٜٛ ثشخٛسد ثب1ٔی ٌیش٘ذ

 [3]تلٛیشثشسػی ٞش وذاْ اص آٟ٘ب خٛاٞیٓ پشداخت.
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 1393مأخذ: وگاروذگان ،یىذ طزاحیاوًاع مذل َای فزآ:  3تصًیز

 

 آسمًن -مذل طزحمایٍ -1-5

تطمیمبت ٌؼتشدٜ ای دس صٔیٙٝ یبفتٗ اٍِٛیی ثشای ًشضٕبیٝ ٞبی ًشاضی ا٘دبْ دادٜ اػت. اٚ ایٗ  (schon,6841دٚ٘بِذ ؿبٖ )

وٝ خّك یه ًشضٕبیٝ خذیذ ؿبُٔ ًشضٕبیٝ ٞبی ػبثك ثشای ٔؼبئُ خذیذ ًشاضی ٔی ثبؿذ ٚ فشهیٝ سا ثیبٖ ٔی ٕ٘بیذ 

ًشضٕبیٝ خذی ثب لشاس ٌشفتٗ دس ٔٛلؼیت ٞبی ٔختّف تغییش ٔی ٕ٘بیذ. ثشیبٖ الٚػٗ ٘یض پظٚٞؾ ٞبی تدشثی دلیمی دس 

ذَ ًشضٕبیٝ ٚ آصٖٔٛ اػت، اثجبت خلٛف ٔؼأِٝ ٌـبیی ًشاضبٖ ٚ ٔؼٕبساٖ ا٘دبْ دادٜ اػت. ضبكُ ایٗ تدشثیبت وٝ ٔٛیذ ٔ

ٔی وٙذ فشآیٙذ فىش ًشاضبٖ، تىبُٔ ٕٞضٔب٘ی ثیٗ ٔؼأِٝ ٚ پبػخ دس فشآیٙذ ًشاضی اػت. ثذیٗ ٔؼٙب وٝ ًشاضبٖ ٔؼأِٝ سا ثب 

ٔیبٖ ٟ٘بدٖ پبػخ تخٕیٙی خٛد ؿشٚع ٔی وٙٙذ. ٚی ٘تیدٝ ٔی ٌیشد وٝ ؿبیذ فشآیٙذ ًشاضی فشآیٙذی اػت وٝ دس آٖ ساٜ ضُ 

[. 4]ب ٞٓ ظٟٛس ٔی یبثٙذ، زشا وٝ ٌبٜ ضُ وبُٔ ٔؼأِٝ ًشاضی ثذٖٚ ٚخٛد ساٜ ضّی وٝ آٖ سا تٛهیص دٞذ ٔؤثش ٘یؼتٚ ٔؼأِٝ ث

 دس ایٗ ساػتب پظٚٞؾ، ٔٙبػت ثٛدٖ ًشش سا ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٔی دٞذ. ایٗ دػتٝ اص پظٚٞؾ ٞب ٔی تٛا٘ذ ؿبُٔ تطمیك وتبثخب٘ٝ

آصٖٔٛ ٔی تٛا٘ذ ثٝ  -ت سفتبسی، تدبسة ؿخلی ٚ ... ٔی ثبؿذ. ٔذَ ًشضٕبیٝای، ٔـبٞذٜ ٚ تطّیُ ٔطُ اخشای ًشش، ٌٔبِؼب

دس ایٗ ٔذَ، یه یب  .[63]ًشاضی اػتفبدٜ ؿٛد  ی اص ساٜ ضُ ٞبی ؿخلی ثشای ٔؼبئُػٙٛاٖ ٘ظشیٝ آفشیٙؾ ًشضٕبیٝ دػتٝ ا

زٙذ ًشضٕبیٝ ثش اػبع فشآیٙذٞبی ادساوی ثٝ ٚخٛد ٔی آیٙذ. ػپغ ثش اػبع ؿبخلٝ ٞب ٚ ظٛاثي ٔٛخٛد ًشضٕبیٝ ٔدذدا 

تؼشیف ٔی ٌشدد. ػٙخیت ًشضٕبیٝ ثب ٔٛهٛع ادسان  ؿذٜ توٕیٗ وٙٙذٜ تٛفیك ٞبی آٖ دس آصٖٔٛ ٞبی ثؼذی اػت. دس 

شضٕبیٝ ٞب ثش ٔؼبئُ ًشاضی ٚ اكالش ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب ٚ ا٘تخبة ثٟتشیٗ پبػخ ضبكُ ٔی ضمیمت فشآیٙذ ًشاضی اص ٚاسد ٕ٘ٛدٖ ً

آصٖٔٛ ًشاش ٔی تٛا٘ذ دادٜ ٞبی ٔـخق خٛد سا اص ًشیك ٔـبٞذٜ ًشضٕبیٝ ٞبی ٔختّف افضایؾ دٞذ  -ؿٛد. دس سٚؽ ًشضٕبیٝ

وّیذ اكّی آٖ دس ٘ٛع ؿٙبخت ٚ  ٚ ػپغ آٖ سا تٛػؼٝ ثخـذ. ایٗ تٛػؼٝ ثش اػبع ٔؼیبسٞبی ٔٛخٛد لبثُ اكالش ٔی ثبؿذ ٚ

. ٔی تٛاٖ زٙیٗ ٌفت وٝ ثشای ضُ ٔؼئّٝ پیسیذٜ ًشاضی، ٔؼٕبساٖ ٚ ًشاضبٖ ثب ٌزس اص رٞٗ ثٝ [4]ًشیك دا٘ؼتٗ ٔی ثبؿذ.

 ػیٗ ٚ ثبِؼىغ ًشیمٝ ثبصؿٙبخت ًشش سا پیذا ٔی وٙٙذ ٚ دس ایٗ وبس ثٝ لیذ تمّیُ دادٖ دادٜ ٞبی وٕی ٚ ویفی وٝ ؿٙبختـبٖ 

 

 
ؿشف ؿٟیذی، ْ، ثٕب٘یبٖ، ْ، یبِپب٘یبٖ،ْ. ٘مؾ پظٚٞؾ دس فشآیٙذ  "دس ؿشش ٚ تٛكیف اِٚیٝ ٔذَ ٞبی فشآیٙذ ًشاضی اص  -1

 " بهره گرفته شده است..1387آٔٛصؽ ًشاضی ٔؼٕبسی، ٘ـشیٝ ٞٛیت ؿٟش، 
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. ٚ ثٝ ػجبست دیٍش ثب لبِت ثٙذی ٚ دٚثبسٜ لبِت ثٙذی ٔؼئّٝ پیسیذٜ [5]یبٖ رٞٙی ٔؤثش اػت، تطمك پیذا ٔی وٙذ دس فوبی ٔ

. ثش ٕٞیٗ اػبع اػت وٝ پظٚٞـٍش ثشای ٌؼتشؽ [64]ًشاضی ٚ ثٝ ٚاػٌٝ تفىش خالق، ًشاش ثٝ پبػخ ٌّٔٛة خٛد سػذ

ٞبی فىشی ٚ رٞٙی خٛد ٔبیٝ ثٍزاسد یؼٙی ٞٓ اص تٛا٘بیی ٞبی زٟبسزٛة تطّیُ ًشش ٔٛسد ٘ظش ٘بٌضیش ثبیذ اص تٕبْ تٛا٘بیی 

 [.2وٙذ] ٘یٕىشٜ ساػت ٔغض )تخیُ ٚ تأُٔ( ٚ ٞٓ اص تئب٘بیی ٞبی ٘یٕىشٜ زپ ٔغض)ٌٔٙك ٚ اػتٙتبج( اػتفبدٜ

 

 [2اوسان]:  تطاتك لاتلیت َای سمت راست ي چپ مغش 1جذيل

 Left hemisphere٘یٕىشٜ زپ ٔغض Right hemisphere٘یٕىشٜ ساػت ٔغض

 Order ٘ظٓ Image تلٛیش

 Logic ٌٔٙك Mystic سٔض

 Time صٔبٖ Space دسن فوب

 Write ٘ٛؿتٗ Draw ًشاضی وشدٖ

 Verify ساػتی آصٔبیی Invent اختشاع وشدٖ

 Verbal والٔی Visual ثلشی

 Analytic تطّیّی Fantasy افؼب٘ٝ

 Reason دِیُ Sing آٚاص

 Read خٛا٘ذٖ Dream سٚیب

 Plan ثش٘بٔٝ سیضی Intuition اؿشاق

 

ثب فشآیٙذ ضذع ٚ ٌٕبٖ ٚ تىزیت ثٝ پیؾ ٔی سٚد. ایٗ فشآیٙذ ثب یه ضذع یب ٌٕبٖ آغبص ٔی ؿٛد ٚ تالؽ پٛپش ٔی ٌٛیذ: ػّٓ 

 [.1ثبصػبصی وشد]ٔی وٙذ تب آٖ سا ثٝ ٘طٛ دیٍشی ثیبٖ ٕ٘بیذ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ظشیٝ ٚاً٘: فّؼفٝ پٛپش اػبع فشآیٙذ ًشاضی سا 

 

 

 

 ٔذَ الٚػٗ
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 [1: چزخٍ پًپزی ]5تصًیز              1393مأخذ: وگاروذگان ، آسمًن–: چزخٍ  مذل طزح مایٍ 4تصًیز        

 

 مذل تجشیٍ ي تزکیة -2-5

ایٗ ٔذَ یىی اص اٍِٛٞبی ػٙتی دس ًشاضی ٔؼٕبسی ثٝ ضؼبة ٔی آیذ وٝ ضبكُ تالؽ افشادی ٕٞسٖٛ ٔه 

ٔی ثبؿذ. دس ایٗ ٔذَ، ًشاضی ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی  (0226)، الٌشٚ(0222)(، اػتیٙش6888)(، ِی6881ُ(، ٔبسذ)6848)ٞبسي

ثشای ٔـبسوت ٞبی اًالػبتی ٔی ثبؿذ ٚ فشآیٙذ ًشاضی ٔؼٕبسی ثٝ كٛست ؿیٜٛ ای آٔٛصؿی ٌٔشش ٔی ٌشدد وٝ داسای لٛاػذ 

ثشپبؿذ، ٔطممیٗ ٚ ٘ظشیٝ  1969دس اِٚیٗ وٙفشا٘غ سٚؽ ٞبی ًشاضی وٝ دس وبِح ػٌّٙتی ِٙذٖ دس ػبَ  اػتب٘ذاسدی اػت.

.اسصؿیبثی ٔؼشفی ٕ٘ٛد٘ذ. ایٗ ػٝ ٔشضّٝ ٔدضا 3.تشویت ٚ 2.تطّیُ 1پشداصاٖ ثٝ ًٛس وّی ٔشاضُ سٚ٘ذ ًشاضی سا دس ػٝ ٔشضّٝ 

ذ اص ًشاضی ٕٞیٗ ٔؼتمُ ثٛدٖ فؼبِیت ٞب اص یىذیٍش ٔی اص ٞٓ ٚ ؿشٚع ٞشیه ٔؼتّضْ دیٍشی ٔی ثبؿذ. ٔـىُ دس ایٗ سٚ٘

. ثٝ ٕٞیٗ تشتیت فشآیٙذ ًشاضی دس ٔذَ تدضیٝ ٚ تشویت ٘یض ؿبُٔ ایٗ ٔشاضُ ٔی ٌشدد. اًالػبت پظٚٞؾ لجُ اص [6]ثبؿذ 

آٟ٘ب اػتفبدٜ ؿشٚع ًشش تٟیٝ ؿذٜ اػت ٚ رٞٗ اًالػبت ضبكُ سا خٕغ آٚسی ٚ رخیشٜ ٔی ٕ٘بیذ تب ٔٛلؼیتی ثٝ ٚخٛد آیذ وٝ اص 

. ػپغ ٔؼأِٝ ًشاضی ثٝ ػٙبكش آٖ تدضیٝ ٔی ؿٛد ٚاًالػبت ضبكُ ؿذٜ تطّیُ ٔی ٌشدد ٚ دس ػٙبكش ٔمتوی دس [61]وٙذ 

ًشاضی ثٝ وبس ثشدٜ ٔی ؿٛد. ػٙبكش ثشای خّك یه ًشاضی ٔٙؼدٓ یب ثش٘بٔٝ سیضی دلیك ثب ٞٓ تشویت ٔی ٌشد٘ذ ٚ ٘تبیح ثشای 

شٜ ػبصی ٔی ؿٛد. دس ایٗ ٔذَ ًشاضی فشآیٙذی اػت وبسثؼت ٞبی آیٙذٜ اسصیبثی ٚ رخی

وٝ ؿبُٔ تمؼیٓ ٔؼبئُ ًشاضی ثٝ ػٙبكش ٔدضا ثب ٞذف اػتفبدٜ اص اًالػبت پظٚٞـی ٔی 

ثبؿذ.ثؼذ اص تطّیُ اًالػبت، ػٙبكش ٔدضا ثشای خّك یه وُ ٚاضذ ثب ٞٓ تشویت ٔی ؿٛ٘ذ. 

ٞذف استمب ٚ پظٚٞؾ ٞبی  ٔشضّٝ ٟ٘بیی اسصیبثی ٘تبیح ثؼذ اص اخشای ًشش ٔی ثبؿذ وٝ ثب

 .[61,69] ثؼذی ا٘دبْ ٔی ٌیشد

ٟٕٔتشیٗ ٔـىّی وٝ دس ایٗ ٔذَ ٚخٛد داسد، ٔدضا دیذٖ ایٗ ٔشاضُ ػٝ ٌب٘ٝ اص یىذیٍش 

ؿبخق تشیٗ ٔی ثبؿذ. اِجتٝ پغ اص ٘یٓ لشٖ تطٛالت صیبدی دس ایٗ ٔذَ كٛست ٔی ٌیشد. 

( ثٛخٛد ٔی آیذ. آسزش Jones,6812( ٚ خٛ٘ض )Archer,6841ایٗ تطٛالت تٛػي آسزش)

 .ًی اٍِٛی خٛد اخبصٜ ثبصٌـت اص ٔشضّٝ ای ثٝ ٔشضّٝ دیٍش سا دس سٚ٘ذ
 ،فاسَای مذل تجشیٍ ي تزکیة  :6تصًیز

1393مأخذ: وگاروذگان  
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ًشاضی پیؾ ثیٙی ٔی وٙذ. دس ایٗ اٍِٛ، اٌشزٝ ثبصٍ٘شی ثیٗ ٔشاضُ ثٝ ٚخٛد ٔی آیذ، أب ٕٞسٙبٖ ٔـىُ ٔدضا دیذٖ 

 ضُ ٕ٘ی ؿٛد.ٔشاضُ 

 

 

 

 

 

 [1]: مذل طزاحی آرچز 7تصًیز

اٍِٛی خٛ٘ض استجبى ثیٗ ػٝ ٔشضّٝ تطّیُ، تشویت ٚ اسصؿیبثی دس داخُ یه ٕ٘ٛداس زشخـی ٚ ػیش ًشضٕبیٝ اص خبْ ٚ ا٘تضاػی 

ٞٓ اٍِٛی  صٜثٝ ضبِت تلٕیٓ ٌیشی ٚ ٟ٘بیتب ثٝ ضبِت ٟ٘بیی سا ٘ـبٖ ٔی داد وٝ ثؼذا دس دا٘ـٍبٜ ٔٙسؼتش تىٕیُ ٌشدیذ ٚ أشٚ

 .[1ٔؼتجشی ثٝ ؿٕبس ٔی آیذ ]

 

 

 

 

 

 

 

 [1]: مذل طزاحی جًوش  8تصًیز

خٛ٘ض ؿؾ سٚیىشد ثٝ فشآیٙذٞبی ًشاضی سا تـخیق داد وٝ خؼجٝ ػیبٜ، خؼجٝ ؿیـٝ ای، ػبختبس ٔؼأِٝ،ٔـبٞذٜ ٚ تىبُٔ 

ثطث  ثٝ ساص آٌِٛی ٚ "خؼجٝ ػیبٜ" اؿبسٜ ؿذ. سٚیىشد 1961تذسیدی ثٛد٘ذ ٚ ثٝ ػٝ تبی اَٚ دس ٘ٛؿتٝ ٞبی صیبدی دس دٞٝ ی 

( ٘یض ٔذَ اِٚیٝ فشآیٙذ ًشاضی سا ثش 1995)Roozenbourg &Eekelsخاللیت دس ًشاضی اؿبسٜ داسد. زٙب٘سٝ لجال روش ؿذ 

ٞٓ زٙیٗ ٔـبٞذٜ  Markus(6848) اػبع ٕٞبٖ ػىب٘غ ٞبی ػٝ ٌب٘ٝ ٔی دا٘ٙذ ٚ آٟ٘ب سا دس زشخٝ سٚثشٚ لشاس ٔی دٞٙذ: 

( فشآیٙذ وّی ًشاضی سا ثٝ 1962ػبختبس ًشاضی ٔتٕبیض ٚخٛد داسد: یه فشآیٙذ ٔتٛاِی ٚ یه فشآیٙذ تىشاسی. آصیٕٛ )وشد وٝ دٚ 

فبص وٝ ثب یه ٌٔبِؼٝ أىبٖ پزیش ؿشٚع ٔی ؿذ، تمؼیٓ ٕ٘ٛد. ثشای ٞش وذاْ اص ایٗ فبصٞب اٚ یه تطّیُ سیخت ؿٙبػب٘ٝ اسائٝ  7

 [.1ٖ زٙذیٗ آِتش٘بتیٛ اػت.]ٔی دٞذ. ٞذف اٚ تـخیق ثٟتشیٗ ًشش اص ٔیب
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 مذل تجزتی -3-5

اسائٝ  Akin(1981)ایٗ ٔذَ، ٔدٕٛػٝ ای اص اًالػبت وبسثشدی سا دس ًشاضی ٔـبسوت ٔی دٞذ. ایٗ ٘ظشیٝ ثٝ ٚػیّٝ  

ؿذٜ ٚ ؿبُٔ تدشثٝ ؿذ٘ی ٞبیی ٔی ٌشدد وٝ تٛػي ًشاش دس ٔٛلؼیت ٞبی ٔختّف ًشاضی اخز ٔی ٌشدد. دس ایٗ ٔذَ، 

اًالػبت اص ًشیك آصٖٔٛ ٚ خٌب ضبكُ ٔی ؿٛد. ؿیٜٛ تفىش دس ایٗ ٔذَ، ٔؼٕٛال اص ٘ٛع خٟت داس ثٛدٜ ٚ دس فشآیٙذ ًشاضی 

ثٝ تٛا٘بیی ٞب ٚ ٔطذٚدیت ٞبی ا٘تخبة خٛد پی ثشدٜ ٚ آٖ سا دس  فشآیٙذ ثب ثشسػی ٚ ا٘تخبة ٞش ٌضیٙٝ، ًشاش ٔی تٛا٘ذ 

ایٗ فشآیٙذ ؿبُٔ یه سٚ٘ذ زشخـی ٚ ٌٔٙمی ٔی ؿٛد وٝ دأٙٝ ٌؼتشدٜ ای اص تىٙیه ٞبی  [.3]ًشاضی ثٝ وبس ثجٙذد

ظٚٞؾ ٞبی تطمیمبتی دس آٖ ٔـبسوت داس٘ذ. ایٗ دأٙٝ ضبكُ پظٚٞؾ ٞبی غیشٔؼتمیٓ یب ٔتىی ثش دسن ًشاش ٚ یب پ

 ػبثك ٚ پشٚطٜ ٞبی وبسثشدی ٔی ؿٛد.ٔؼتمیٓ ؿبُٔ ٌٔبِؼبت ا٘دبْ پزیشفتٝ دس 

ثخؾ اص فشآیٙذ ًشاضی ثٝ ٕٞشاٜ داسد. لجُ اص ًشاضی،  2ثٝ ػجبستی ٔذَ تدشثی اسصیبثی ًشش ٞبی ٌزؿتٝ سا دس 

ص ًشاضی، ًشش اًالػبتی سا تدبسة، اكِٛی سا ٔؼیٗ ٔی وٙٙذ وٝ ؿبخق ٞبیی ثشای تِٛیذ ًشضٕبیٝ خٛاٞذ ثٛد ٚ ثؼذ ا

ٖ ٔی تٛاٖ دس اكَٛ اِٚیٝ ثبصٍ٘شی وشد. ثؼذ اص تٛػؼٝ ایٗ اكَٛ ًشاش، ساٜ ضّی اسائٝ ٔی فشاٞٓ ٔیىٙذ وٝ ثٝ ٚػیّٝ آ

 [.2ػبخت ٚ ًشاضی ٞبی ٌزؿتٝ ٔی ثبؿذ] ٕ٘بیٙذ وٝ ّٟٔٓ اص تدبسة
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ایٗ فؼبِیت ػٕجّیه دسٚ٘ی تطت تأثیش ٞذفی خبف )ٔب٘ٙذ ضُ یه ٔؼئّٝ( ٌٔشش ٔی ثبؿذ. تفىش خٟت داس اغّت ثشای ضُ 

ٔب٘ٙذ ضُ یه پبصَ ثىبس ٔی آیذ. دس تفىش خٟت داس ٔؼٕٛال اص دٚ تىٙیه ثشای ضُ ٔؼئّٝ  "خٛة تؼشیف ؿذٜ ا٘ذ"ٔـىالتی وٝ 

ٞب ٚ ساٜ ضُ ٞبی ٔتٙٛػی  ٌٔشش ٔی ٌشد٘ذ ٚ دس ایٗ سٚیىشد اص فشآیٙذ ػؼی ٚ خٌب اػتفبدٜ ٔی ٌشدد. دس تىٙیه اَٚ پبػخ 

ی تٛاٖ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ایذٜ ٞبی ٌٔشش دس ًشاضی یه ٔثٟشٜ ٌشفتٝ ٚ ثٝ ضُ ٔؼئّٝ پشداختٝ ٔی ؿٛد. ثشای ٔثبَ 

صیشٌزس ٚ یب ضتی ضشوت ثٝ دسٖٚ فوبی ٚسٚدی ثٝ دسٖٚ پبسن اؿبسٜ ٕ٘ٛد: ضشوت اص دسٖٚ یه دسٚاصٜ، ضشوت اص دسٖٚ یه 

پبسن ثذٖٚ ٞیسٍٛ٘ٝ اِٚٛیتی دس ا٘تخبة ٘مٌٝ ٚسٚدی ثٝ پبسن. دس ایٗ فشآیٙذ ثب ٘مذ ٚ ثشسػی ا٘تخبة ٞش ٌضیٙٝ، ًشاش ٔی تٛا٘ذ 

 اْ، اثتذا الذبثٝ تٛا٘بیی ٞب ٚ ٔطذٚدیت ٞبی پیـٟٙبد خٛد پی ثجشد. دس تىٙیه دْٚ، ثب خشد وشدٖ ٔؼئّٝ وّی ثٝ خضء ٔؼئّٝ ٞ
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ثٝ ضُ ٔؼئّٝ ٞبی خضئی ٌشدیذٜ ٚ ثب تشویت پبػخ ٔؼبئُ خشد، دػتشػی ثٝ پبػخ ٟ٘بیی أىبٖ پزیش ٔی ٌشدد. ثب ایٗ 

سٚیىشد دس ساثٌٝ ثب ٔؼبئُ روش ؿذٜ دس خلٛف ًشاضی ٚسٚدی ثٝ پبسن، اثتذا ٔی تٛاٖ ٔؼئّٝ سا ثٝ زٙذ ػٛاَ تمؼیٓ ٕ٘ٛد. اص 

سن، ٔی تٛاٖ ٔؼئّٝ وّی سا ثٝ خشد ٔؼبئّی اص لجیُ ثشسػی ٌشٜٚ ٞبی اػتفبدٜ وٙٙذٜ اص ایٗ سٚ دس استجبى ثب ٔؼئّٝ ٚسٚدی ثٝ پب

پبسن، ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص پبسن ٚ ٘یض وبساوتش ٔٛسد ٘ظش خٟت ًشاضی ٚسٚدی پبسن تمؼیٓ ٚ ثب اػتفبدٜ اص پبػخ ٞبی ٔٙبػت ثشای 

 [.3خشد، الذاْ ثٝ ضُ ٔؼئّٝ وّی ٕ٘ٛد]ٞشیه اص ٔؼبئُ 
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( اسائٝ ٔی ٕ٘بیذ. ایٗ ٔذَ فشآیٙذ ًشاضی سا ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیؾ ٔؼبئُ اص ًشیك اسصیبثی 6893زٟبسٔیٗ ٔذَ سا ِذٚیر )

اخضاء ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ ٚ ٔشوت ٔی دا٘ذ ٚ ؿبُٔ تفىش ٌـتبِت ٔی ٌشدد وٝ پیـٟٙبد ٔی وٙذ افشاد ثبیذ ٔؼبئُ ًشاضی سا ثٝ 

وٙؾ تؼشیف ٔی ؿٛد: یىی ؿشایي اخضاء دس ٔؼبئُ  2ٛػیّٝ تٕشوض سٚی كٛست سٚاثٌی خبف ٔـخق ٕ٘بیٙذ. ایٗ ٔذَ ث

ًشاضی ٚ دیٍشی ساثٌٝ ثیٗ پظٚٞؾ ٚ ًشاضی. دس ایٗ ؿیٜٛ ػٙبكش ٘ٝ تٟٙب ثٝ ػٙٛاٖ اخضای خذاٌب٘ٝ تطّیُ ٔی ؿٛ٘ذ ثّىٝ 

ٔبیؾ اخضاء ٔؼئّٝ ٚ ٘یض سٚاثي پیسیذٜ ٚ پیٛػتٝ ثیٗ اخضا ٘یض اسصیبثی ٔی ؿٛد. ایٗ فشآیٙذ ثٝ ًٛس خبٔغ ؿشایٌی ثشای آص

 [.2تب ٔٛفمیت ٞبی ًشاضی اسصیبثی ؿٛد]ٗ آٟ٘ب فشاٞٓ ٔی وٙذ ٚ ًشش ٟ٘بیی فشكتی سا فشاٞٓ ٔی وٙذییبفتٗ استجبًبت ث

تش اػت. یؼٙی وُ داسای ی آٖ ثیؾؿٙبػیِ ٌـتبِت آٖ اػت وٝ وُ اص اخضای تـىیُ دٞٙذٜٔؼٙی ٌـتبِت دس سٚاٖ

ی خلٛكیبت ؿٛد ٚ اص خیّی خٟبت، وُ تؼییٗ وٙٙذٜآٖ یبفت ٕ٘ی دٞٙذٜاخضای تـىیُیی اػت وٝ دس ٞبخٛاف ٚ ٚیظٌی

ؿٛد ثٝ ٞب تـىیُ ٔیٞبی آثی وٝ ٌشداة اص آٖای اص ٌـتبِت اػت. لٌشٜاخضا اػت ٚ ٘ٝ ثشػىغ. ثشای ٔثبَ: ٌشداة ٕ٘ٛ٘ٝ

 [.7]تٟٙبیی ٔؼشف ٌشداة ٘یؼتٙذ، ثّىٝ ٘ٛع ضشوت آة دس ٌشداة، ٔؼشف ٌشداة اػت

ؿٙبػی ی سٚأٖبیىُ ٚستبیٕش دس ایٗ ثبسٜ زٙیٗ ٘ٛؿتٝ اػت: ادػبی اص وُ پی ثٝ خض ثشدٖ تدذیذ ٘ظشی ا٘مالثی دس صٔیٙٝ

ی ٔبٞیت اخضاػت ٚ ٘ٝ ثشػىغ. ثٙبثشایٗ ٞش تدضیٝ ٚ تطّیّی ثبیذ خٟتؾ اص وٙذ ٔبٞیت وُ، تؼییٗ وٙٙذٜاػت وٝ تأویذ ٔی

ٞب سا ثب ٞٓ تشویت وٙذ تب وُ سا ثؼبصد ثّىٝ ؿٙبع ٘جبیذ اص ػٙبكش ا٘تضاػی ؿشٚع ٚ آٖبال. سٚاٖثبال ثٝ پبییٗ ثبؿذ ٚ ٘ٝ اص پبییٗ ثٝ ث

وُ غیشفؼبَ ٚ  ا٘ذ. اخضای ػبص٘ذٜٞبیی داؿتٝٞب ٘مؾ یب ٘مؾثبیذ وُ سا ٌٔبِؼٝ وٙذ تب ٔـخق ؿٛد زٝ اخضایی دس ػبختٗ آٖ

دیه داس٘ذ. ثشای ٘ـبٖ دادٖ ایٙىٝ ػٙبكش وُ ثش یىذیٍش تبثیش داس٘ذ؛ ٔٙضٚی ٘یؼتٙذ ثّىٝ اص ٘ظش ػبختبسی ثب یىذیٍش استجبًی ٘ض

ٞب سا ثب دػت وٙبس ثض٘یٓ خٛاٞیٓ ٞبی كبثٖٛ اػت. اٌش لؼٕتی اص ایٗ ضجبةٚاٖ ضٕبٔی سا ٔدؼٓ وٙیذ وٝ ػٌص آٖ پش اص ضجبة

ی تفىش، یبدٌیشی، ضُ ف دس صٔیٙٝٞبی ٔختّیبثذ. اص ایٗ سٚیذاد ثشای فٟٓ ثٟتش پذیذٜٞب تغییش ٔیدیذ وٝ ؿىُ وّی ضجبة

ؿٙبػی ٌـتبِت ػجبست اػت اص ثیٙؾ ضبكُ یبدٌیشی دس سٚاٖ[. 8] ٞب اػتفبدٜ ؿذٜ اػتی ٚخٛدی آٖٔؼأِٝ، ادسان ٚ فّؼفٝ

ٔٛلؼیت  دٞٙذٜپبسزٝ ٚ آٖ ٞٓ اص ًشیك وـف سٚاثي ٔیبٖ اخضای تـىیُاص دسن ٔٛلؼیت یبدٌیشی ثٝ ػٙٛاٖ یه وُ یه

پبسزٝ اص ؿٙبػبٖ ٌـتبِت ثش فٟٕیذٖ أٛس ٚ دسن سٚاثي ثٝ كٛست وُ یهٚ ثٝ اػتمبد ٞیُ تأویذ سٚاٖؿٛدییبدٌیشی ضبكُ ٔ

ٌیشد وٝ اص اخضای آدٔی ثب ٌزؿت صٔبٖ یبد ٔی[. 7] ػتثٛدٜ اؿٙبػی ٌـتبِت ثٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٞبی ثضسي سٚاٖخذٔت

-ًٛس یبد ٔیٞبی اِٚیٝ وبٔالً ٔتفبٚت اػت. ٕٞیٗب ٌـتبِتٞبی خذیذی ػبخت وٝ ثتٛاٖ ٌـتبِتٔؼیٗ یه وُ یب ٌـتبِت ٔی

وبس ٌیشد تب ؿبیذ ثٝ ٞبی ٔؼیٙی سا ثشای سػیذٖ ثٝ یه ٞذف ٔـخق ثٝ ًشق ٌٛ٘بٌٖٛ ثب ٞٓ تشویت وٙذ ٚ ثٌٝیشد وٝ ٚػیّٝ

 .ٔملٛد ثشػذ
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( ًشاضی سا ثٝ ػٙٛاٖ اِٟبٔبت ٞٙشی ؿٍفت اٍ٘یضی ثیبٖ ٔی وٙذ، ثٝ ًشیمی وٝ فشآیٙذ ًشاضی سا وبٔال 6893ِذٚیر )

ؿخلی ٚ ثی استجبى ثب تطّیُ ٞبی ؿٙبخت ٌشا ٔی دا٘ذ. ًشاضی اص خیبَ صادٜ ٔی ؿٛد یؼٙی تلٛیش ٔٝ آِٛدی دس ٚخٛد 

خاللیت ػٙٛاٖ ٞذف غبیی فشآیٙذ تلٛس ٚ خیبَ ٚ یب ثیبٖ فٟٓ تلٛیش ػبصی یه ًشضٕبیٝ، [. 9]ًشاش وٝ خٛد ٔی ػبصد

یه تلٛیش رٞٙی یب ضتی یه ػبختٕبٖ اػت. زیضی وٝ دس ایٙدب ٔٛسد ٘ظش اػت خٛد تلٛس ٘یؼت ثّىٝ تلٛس خالق اػت 

دس ایٗ ٔذَ، اًالػبت  [.11]ٚ ایٗ لبثّیتی اػت وٝ ًشاش سا دس ػجٛس اص ػٌص ٔفْٟٛ ثٝ ػٌص تدؼٓ یبسی ٔی دٞذ

پظٚٞـی سیـٝ دس ٘بخٛدآٌبٜ داسد ٚ ٔطتٛی ًشاضی ثذٖٚ ٔالضظبت آٌبٞب٘ٝ ؿىُ ٔی ٌیشد. ایٗ ٔذَ افشاد سا ثش زـٓ 

ایٗ ٔذَ ثٝ ٚػیّٝ سیـٝ ٞبیی وٝ دس رٞٗ  [.64]پٛؿی اص ؿیٜٛ تفىش ٌشا ٚ اخبصٜ ثٝ فىش ثشای آصاد ثٛدٖ تـٛیك ٔی ٕ٘بیذ

اضی ثش اػبع دسیبفت دسٚ٘ی ا٘ؼبٖ ٚ خلٛكیبت ٚ اِٚٛیت ٞبی ٔٛخٛد ؿىُ ٔی شی ؿٛد. ً٘بخٛدآٌبٜ داسد ؿٙبػبیی ٔ

ٌیشد. دس ایٗ ٔذَ خلٛكیبت فشدی ؿخق خالق دس وبٖ٘ٛ تٛخٝ لشاس ٔی ٌیشد، ٌشایؾ ٞب، ٔـخلبت فشدی ٚٔختلبت 

ٔٙبػت تشی سا دس آٔٛصؽ فشد  رٞٙی ٔٛسد تٛخٝ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی اػت ٚ ٔشثیبٖ ٔی وٛؿٙذ تب ثب اػتفبدٜ اص آٟ٘ب ٔٛلؼیت ٞبی

. دس ایٗ ساػتب آٔٛصؽ خاللیت تٟٙب اص ًشیك آٔٛصؽ خالق أىبٖ داسد، آٔٛصؿی فشكت خٛ وٝ دس استجبى [11]ایدبد وٙٙذ

 [.12]دائٕی ٚ ػٕیك ثب ؿبٌشد ؿىُ ٌشفتٝ ٚ ٞیر فشكتی سا دس خٟت وـف اػتؼذاد ٚ تطشیه لٜٛ خیبَ اٚ اص دػت ٘ذٞذ

ٔٝ اص خیبَ صادٜ ٔی ؿٛد یؼٙی تلٛیش   ٔؼٕبسی"ئی ٔذسع دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی ٔی ٌٛیذ: ٟٔٙذع وبٔجیض ٘ٛا    

آِٛدی دس ٚخٛد ٔؼٕبس ًشاش ٚ خیبَ ٞٓ ػبِٓ وٛزىی اػت وٝ ؿخلیت ٞٙشٔٙذ خٛد ٔی ػبصد. ٚالؼیبت ثیشٚ٘ی یؼٙی 

َ آٟ٘ب تٟٙب ٔی تٛا٘ٙذ ؿىُ ثؼتش ًشش، ٚالؼیت ٞبی التلبدی، هشٚست ٞبی وبسثشدی، خلٛكیبت آة ٚ ٞٛایی ٚ أثب

ضبفظٝ ٞبیی ثشای ًشش تّمی ؿٛ٘ذ. ثٝ ثیبٖ دیٍش ػّی سغٓ آ٘ىٝ ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی فٛق اِؼبدٜ إٞیت ٔی دٞٓ ٚدا٘ـدٛیبٖ سا 

ثٝ ٌٔبِؼبت اِٚیٝ تـٛیك ٔی وٙٓ ٚ ٔتذِٚٛطی دسػت آٖ سا دس والع ٞبی ٔجب٘ی ٘ظشی ٔؼٕبسی ثب ٔلذاق ٚ تدشثٝ ٞبی 

 .[9]٘مؾ آٖ سا دس ًشاضی یؼٙی دس ؿىُ ٌشفتٗ اثش ػظیٓ ٕ٘ی دا٘ٓفشاٚاٖ تٛهیص ٔی دٞٓ، 
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دس ٚالغ ٞش وذاْ اص ٔذَ ٞب ثش یىی اص ایٗ دٚ دیذٌبٜ اػتٛاس ٔی ثبؿٙذ. ٔثال ٔذَ تدضیٝ ٚ تشویت وبٔال ثش٘بٔٝ ٌشاػت ضبَ 

تشویجی اص ایٗ دٚ سٚیىشد سا دس خٛد داسد. ثٝ ٘ظش ٔی سػذ  آ٘ىٝ ٔذَ تذاػی ٌشا وبٔال ًشش ٌشاػت. اِجتٝ ٔذَ ٌٔٙمی ٚ ٔشوت

كبضت ٘ظشاٖ ٞش وذاْ اص ایٗ ٔذَ ٞب ثش اػبع سأی ٚ دیذٌبٜ ؿخلی خٛد ثٝ اسائٝ ٔذَ ٞب پشداختٝ ٚ آٖ سا ثشای تٕبٔی صٔیٙٝ 

 ٞبی ًشاضی ٔٙبػت دا٘ؼتٝ ا٘ذ. دس خذَٚ صیش ثٝ یه ٔمبیؼٝ خبٔغ ثیٗ ایٗ ٔذَ ٞب خٛاٞیٓ پشداخت.
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 1393مأخذ: وگاروذگان : ممایسٍ تطثیمی مذل َای فزآیىذ طزاحی2ذيل ج

ؿیٜٛ ضُ  ػبَ كبضت ٘ظش ٔذَ

 ٔؼأِٝ

 ٘ٛع فشآیٙذ سٚ٘ذ فشآیٙذ

 

 ٔٙجغ تِٛیذ 

 ایذٜ

 وّیذ ٚاطٜ

 -ًشضٕبیٝ

 آصٖٔٛ

Zube 

Akin 

Ledewitz 

Oxaman 

Duttan 

Gelernter 

Schon 

Lyle 

6892 

6896 

6893 

6894 

6891 

6899 

6892 

6888 

 ٌشا وُ

 تفىش یىدب

سفت ٚ 

 ثشٌـتی

 

ٔٙبثغ  ًشش ٌشا

ؿخلی)غیش 

ٚاثؼتٝ ثٝ 

 صٔیٙٝ(

تىبُٔ ٕٞضٔبٖ 

 ٔؼأِٝ ٚ پبػخ،

اػتفبدٜ اص ٘یٕىشٜ 

 ساػت ٚ زپ

تدضیٝ ٚ 

 تشویت

Zube 

Akin 

Ledewitz 

Oxaman 

Duttan 

Gelernter 

Schon 

Lyle 

6892 

6896 

6893 

6894 

6891 

6899 

6892 

6888 

 ٌؼؼتٝ

 تفىش ٍٕٞشا

)ػٕٛدی، تفىش 

 ٚضذت ٌشا (

ٔطُ اخشای  ثش٘بٔٝ ٌشا خٌی

ًشش 

)ٚاثؼتٝ ثٝ 

 صٔیٙٝ(

ًشاضی ثب لٛاػذ 

 اػتب٘ذاسد،

اػتفبدٜ اص ٘یٕىشٜ 

 زپ

 وُ ٌشا Akin 6896 تدشثی

تفىش ٚاٌشا 

)افمی، ثشسػی 

ایذٜ ای 

ٌٛ٘بٌٖٛ دس 

 وٙبس ٞٓ(

ؿیٜٛ تفىش خٟت  تدشثٝ ًشش ٌشا زشخـی

 داس، 

اسصیبثی ًشش ٞبی 

 ٌزؿتٝ،

اػتفبدٜ اص ٘یٕىشٜ 

 ساػت ٚ زپ

فؼبِیت 

ٌٔٙمی ٚ 

 ٔشوت

Lawson 

Ledewitz 

6892 

6893 
 تؼبّٔی

 تفىش ٚاوٙـی

ٔتٛاِی غیش 

 خٌی

ٔطُ اخشای  ثش٘بٔٝ ٌشا

ًشش 

)ٚاثؼتٝ ثٝ 

 صٔیٙٝ(

ؿیٜٛ تفىش 

 ٌـتبِتی،

ضشوت اص وُ ثٝ 

 خضء،

اػتفبدٜ اص ٘یٕىشٜ 

 ساػت ٚ زپ

 

 Schon تذاػی ٌشا

Lawson 

Ledewitz 

6892 

6892 

6893 

 وُ ٌشا

تفىش آ٘ی 

 )دسٚ٘ی(

ثؼتٍی ثٝ 

رٞٗ ًشاش 

 داسد

 )ؿخلی(

ًشاضی صادٜ اص  ٘بخٛد آٌبٜ ًشش ٌشا

 خیبَ،

 تفىش آصاد،

ًشاضی أشی 

 ؿخلی، 

اػتفبدٜ اص ٘یٕىشٜ 

 ساػت
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 1393یىذ طزاحی، مأخذ: وگاروذگان: تزرسی وماط ضعف ي لًت مذل َای فزآ3جذيل 

 ًشش ٌشافیىی ٘مبى هؼف ٘مبى لٛت ٔذَ

 -ًشضٕبیٝ -1

 آصٖٔٛ

سٚ٘ذ سفت ٚ ثشٌـتی فشكت 

سػیذٖ ثٝ پبػخ ٌّٔٛة سا دس 

 اختیبس ًشاش لشاس ٔیذٞذ.

اضتٕبَ خٌبی صیبد تب سػیذٖ 

 ثٝ ًشضٕبیٝ ٟ٘بیی،

ٔذت صٔبٖ سػیذٖ ثٝ پبػخ 

ٔـخق ٘یؼت زٖٛ سٚ٘ذ 

فشآیٙذ سفت ٚ ثشٌـتی اػت ٚ 

صٔبٖ سػیذٖ ثٝ ًشش ٔبیٝ 

ٕ٘ی ٟ٘بیی لبثُ پیؾ ثیٙی 

  ثبؿذ.

ثٝ ػّت ٚخٛد ثش٘بٔٝ سیضی دس سٚ٘ذ  تدضیٝ ٚ تشویت -2

ًشاضی، اضتٕبَ پبػخ ٌٔٙمی ٚ 

 ٔٙبػت ثؼتش ًشش ٚخٛ داسد.

ٔٙبػت ثشای افشاد ٔجتذی ٚ تبصٜ 

 وبس ٕٞشاٜ ثب ضغ تشع اص ًشاضی

ٔدضا دیذٖ ٔشاضُ ًشاضی 

 اسصیبثی(،-تشویت-)تطّیُ

 ػشػت پبییٗ سٚ٘ذ ًشاضی

 

 سٚ٘ذ ًشاضی ػشػت ثبالی تدشثی -3

ثٝ ػّت اػتفبدٜ اص تدشثیبت 

َ پختٍی ٌزؿتٝ ًشاش اضتٕب

 ًشضٕبیٝ ٟ٘بیی ٚخٛد داسد.

 

ثشای دا٘ـدٛیبٖ ٚ افشاد تبصٜ وبس 

 ٔٙبػت ٘یؼت.

ٌبٞی تغییش یه ػبُٔ اص ؿشایي 

ًشاضی ٔٛلؼیت پیسیذٜ ای سا 

ثٝ ٚخٛد ٔی آٚسد وٝ ؿشٚع 

ایذٜ پشداصی ثش اػبع تدشثیبت 

سػیذٖ ثٝ ٌزؿتٝ ٕٔىٗ اػت 

 پبػخ ساػخت ٚ صٔبٖ ثش وٙذ.

  

ا٘ؼدبْ ٚ پیٛػتٍی لٛی ثیٗ  ٌٔٙمی ٚ ٔشوت -4

اخضای ًشضٕبیٝ ثٝ ػّت داسا ثٛدٖ 

اػتخٛاٖ ثٙذی ٔـخق دس اثتذای 

 ًشاضی،

پختٍی ًشش ثٝ ػّت اػتفبدٜ 

 ٔـبسوتی اص دا٘ؾ وبسثشدی

ْ ا٘تخبة وّیت دس كٛست ػذ

ٔٙبػت دس آغبص ًشاضی، دیٍش 

ض  ثٝ دسػتی ٔشاضُ ًشاضی ٘ی

پیؾ ٕ٘ی سٚ٘ذ.)ثٝ ػّت ضشوت 

 یىٌشفٝ اص وُ ثٝ خضء(

 
تٙٛع ًشش ٞب ثٝ ػّت تفبٚت افىبس  تذاػی ٌشا -5

 ؿخلی ًشاضبٖ،

 

ًشضٕبیٝ دس ٔشضّٝ اسصیبثی ثب 

ٔـىُ ٔٛاخٝ ٔی ؿٛد زٖٛ 

ایٗ ٘ٛع تفىش ًشاضی فبسؽ اص 

لیذ ٚ ثٙذ ٞبی ثؼتش ٚ ... ٔی 

ثبؿذ ثٙبثشایٗ ٕٔىٗ اػت ثب 

 ػبصٌبس ٘جبؿذ. ٔطیي خٛد
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 عًامل مؤثز در اوتخاب ريوذ طزاحی -7

ص ٔذَ ٞبی فشآیٙذ ًشاضی اٌشزٝ ٞیر وذاْ اص ٘مبى هؼف ٚ لٛتی وٝ دس ثبال روش ؿذ لٌؼی ٘یؼت ٚ ٞیر وذاْ ا

ذٜ ٔٛفمیت ٚ ؿىؼت پبػخ ًشاضی ٘یؼتٙذ، ِٚی تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘ىبت ٔبسا ثٝ پبػخ ٔٙبػت تشی دس فٟٓ ٚ ثىبسٌیشی تؼییٗ وٙٙ

ٞذف آٔٛصؽ ًشاضی، ایدبد تدشثیبت دس صٔیٙٝ یبدٌیشی دس افشادی اػت وٝ ثٝ  ٔذَ ٞبی فشآیٙذ ًشاضی سٕٖٞٙٛ ٔی ػبصد.

ًشاضی ٔؼتّضْ فشآیٙذ رٞٙی پیسیذٜ ای اص »(، 1389[. ثٝ ػمیذٜ الٚػٗ )14آٟ٘ب ٔذَ ٞبی رٞٙی خذیذ آٔٛصؽ ددٜ ٔی ؿٛد]

، دس آٔیختٗ آٟ٘ب دس ٔدٕٛػٝ ای ٔٙؼدٓ اص ایذٜ ٞب ٚ ٟ٘بیتب ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ تٛا٘بیی دػت یبصیذٖ ثٝ ا٘ٛاع صیبدی اص اًالػبت

[. ؿبیذ صٔب٘ی وٝ ثذا٘یٓ سٚؽ ؿٙبػی ًشاضبٖ یه سٚؽ ؿٙبػی ٌٔٙمی اػت تؼدت وٙیٓ، 16«]ؿىّی تطمك یبفتٝ اص آٟ٘بػت

ٍِٛٞبی آٖ ضبوٓ زشا وٝ ٔی ثیٙیٓ آٟ٘ب دس فشآیٙذ ًشاضیـبٖ اص سٚؽ ٞبی ٔتفبٚتی ثٟشٜ ٔی ثش٘ذ وٝ ٌٔٙمی ا

ًشاضی أشی پیسیذٜ اػت وٝ ٞیر ٌبٜ فشِٔٛٝ ٕ٘ی ؿٛد زشاوٝ ؿبُٔ ثیـٕبس ٔتغیش اػت وٝ ٍٕٞی ثٝ ٞٓ ٔشتجي [.14٘یؼت]

. ثشای ٔثبَ اٌش اص یه ًشاش ثخٛاٞٙذ وٝ یه ٚیالی ُٔ، پبػخ ًشاضی وبٔال  ػٛم ٔی ؿٛد.ا٘ذ ٚ ثب  تغییش یب ضزف ٞش ػب

ق دس یه ٌٔٙمٝ وٛیشی ًشاضی وٙذ، پبػخ ًشاضی ثب ًشاضی ٕٞبٖ ٚیال دس یه ٌٔٙمٝ ٔؼىٛ٘ی ثب ٘یبصٞب ٚ ؿشایي ٔـخ

ػبضّی اص خضئی تشیٗ تب وّی تشیٗ ػٙبكش وبٔال ٔتفبٚت اػت. ایٗ تفبٚت ٞب ٕٔىٗ اػت دس فشْ، ٔلبِص، سً٘، ػبصٔبٖ دٞی 

وُ ثبثت ثٛد أب تغییش یه ػبُٔ )الّیٓ(،دس فوبیی، اثؼبد ٚ ا٘ذاصٜ، ػبصٜ اخشایی ٚ... ثبؿذ. دس ٚالغ ثب ایٙىٝ ٔٛهٛع ًشاضی 

الٚػٗ ٔؼتمذ اػت : ًشاش ثیـتش یه دا٘ـٕٙذ ػّْٛ اختٕبػی اػت تب یه ٞٙشٔٙذ ٚ یه »ًشاضی تغییش ایدبد خٛاٞذ وشد. 

تىِٙٛٛطیؼت )فٗ ؿٙبی(... ٚ ًشاضی خٛد تفىشات ٚ ػّْٛ ٔتفبٚتی سا دس ثش ٔی ٌیشد. اٚ خبًش ٘ـبٖ ٔی وٙذ وٝ ًشاضی یه 

دس ٘تیدٝ بست اػت وٝ ثبیذ آٔٛختٝ ٚ تٕشیٗ ؿٛد. ثب تٕشیٗ، سٚؽ ٞبی ًشاضی ثٝ ػىغ اِؼُٕ غیش اسادی تجذیُ ٔی ؿٛد ٟٔ

 [.14« ]ًشاش ٔی تٛا٘ذ ثیؾ اص آ٘سٝ وٝ ثٝ تىٙیه ٞب ثپشداصد، تفىش خٛد سا سٚی ایذٜ ٞبیؾ ٔتٕشوض وٙذ

ٙیٗ ثشداؿت ٔی ؿٛد وٝ ٞیر وذاْ اص  ٔذَ ٞب ثش ثب ثشسػی پٙح ٔذَ روش ؿذٜ ٚ ؿٙبخت ٘مبى هؼف ٚ لٛت ٞش یه ، ز

ثش اػبع تطمیمبت ٌؼتشدٜ ای وٝ دس ایٗ صٔیٙٝ  دیٍشی ثشتشی ٘ذاؿتٝ ٚ دس ٚالغ ٞش ٔذَ ثٙب ثٝ ؿشایي خبكی وبسآٔذ اػت.

ُٔ وٝ ثب [. دس ایٙدب ػٝ ػب2ا٘دبْ ؿذٜ ٞیر یه اص ٔذَ ٞب ثش دیٍشی ثشتشی ٘ذاسد ثّىٝ تٕبْ ٔذَ ٞب ٔىُٕ یىذیٍش ٔی ثبؿٙذ]

 تٛخٝ ثٝ ٚیظٌی ٚ أىب٘بت ٞش وذاْ اص پشٚطٜ ٞب 

 

 مًضًع طزاحی - 1-7

ٔٛهٛػبت ًشاضی ٔتفبٚت ٔبسا دس ؿشایي ٔختّفی لشاس ٔی دٞٙذ وٝ ٕٔىٗ اػت اص سٚ٘ذ ٞبی ٔختّفی دس فشآیٙذ ًشاضی 

ٜ وٙذ دس ضبِی وٝ ثشای ثٟشٜ ثجشیٓ. ثشای ٔثبَ یه ٔؼٕبس ٕٔىٗ اػت ثشای ًشاضی یه ٔٛصٜ ٘ٛس اص ؿیٜٛ تذاػی ٌش اػتفبد

ًشاضی یه ػبختٕبٖ اداسی اص سٚؽ تدضیٝ ٚ تشویت ثٟشٜ ثجشد. زشاوٝ ٔٛهٛع اَٚ ثٙب ثٝ رات خٛد، ضؼی اػت ٚ ٘یبص اػت وٝ 

ًشاش اص ایذٜ ٞبی ضؼی خٛد ثٟشٜ ثجشد، دس ضبِی وٝ دس یه ػبختٕبٖ اداسی زیضی وٝ إٞیت داسد ػِٟٛت استجبًبت ٚ 

 ٕیٗ دِیُ ًشاش اص یه سٚ٘ذ خٌی ٚ اػتب٘ذاسد اػتفبدٜ ٔی وٙذ.ػبصٔب٘ذٞی فوبػت ٚ ثٝ ٞ
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دس یه دػتٝ ثٙذی وّی ٔٛهٛػبت ًشاضی دس ٔؼٕبسی ثٝ دٚ دػتٝ ػّٕىشدی ٚ غیش ػّٕىشدی )فشٔبَ( لبثُ تمؼیٓ ا٘ذ. 

ٔٛهٛػبت ػّٕىشدی ؿبُٔ آٔٛصؿی، دسٔب٘ی، اداسی، ٔؼىٛ٘ی ٚ ٔٛهٛػبت فشٔی یب غیش ػّٕىشدی ٕٞسٖٛ ٔٛهٛػبت  فشٍٞٙی 

ٚ تشویت یب ٌٔٙمی لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ دػتٝ دْٚ صیش ٔدٕٛػٝ ٔی ثبؿٙذ وٝ دػتٝ اَٚ صیش ٔدٕٛػٝ ٔذَ ٞبی ًشاضی تدضیٝ 

ٔذَ تدشثی یب تذاػی ٌشا. دس ٚالغ دػتٝ اَٚ ثش٘بٔٝ ٌشا ٞؼتٙذ ٚ دػتٝ دْٚ ًشش ٌشا.   ثشای ٔثبَ یٛسٖ اٚتضٖ ٔؼٕبس ٔؼشٚف 

ٜ ثٙبی اپشا ثٝ وبس ٌشفتٝ دإ٘بسوی ٚخبِك ثٙبی ٔـٟٛس اپشای ػیذ٘ی، دس ضبِی وٝ اٚج ؿبػشاٍ٘ی ٚ تٙذیغ ٚاسٌی خٛد سا دس ایذ

اػت ٚ دس ٚالغ اص تلٛسات ٚ خیبَ خٛد دس ٔشضّٝ آغبصیٗ ًشاضی اػتفبدٜ وشدٜ اػت دس دیٍش ًشاضی ٞبی خٛد ٕٞسٖٛ 

ػبختٕبٖ خب٘ٝ ؿخلی ٚ ٔطُ وبسؽ دس ّٞٝ ثه ثٝ ػبصٔبٖ دٞی فوبیی ًشش تٛخٝ ٚیظٜ ای داؿتٝ ٚ یه ًشاضی اكِٛی سا 

 ثىبس ثؼتٝ اػت.

 طزاح ساتمٍ کار - 2-7

یه ًشاش دس ًَٛ دٚسٜ ضشفٝ ای خٛد ٕٔىٗ اػت اص ؿیٜٛ ٞبی ٔختّفی دس سٚ٘ذ ًشاضی ثٟشٜ ثجشد. ٔذَ ٞبی ثش٘بٔٝ ٌشا 

ٕٞسٖٛ ٔذَ تدضیٝ ٚ تشویت ٚ ٌٔٙمی ٚ ٔشوت ٔؼٕٛال ثشای ػبَ ٞبی آغبصیٗ وبس یه ًشاش ٔٙبػت اػت زٖٛ یه فشد 

دس سٚ٘ذ ًشاضی ٚ ایذٜ پشداصی اػت وٝ سإٞٙبی اٚ دس ایٗ ٔؼیش ثبؿذ.  ٔجتذی دس آغبص وبس ٘یبصٔٙذ داؿتٗ یه ثش٘بٔٝ اكِٛی

آصٖٔٛ ٚ ٔذَ تدشثی وبس آٔذ تش ٔی ؿٛ٘ذ ٚ دس ٟ٘بیت ؿیٜٛ تذاػی ٌشا  -ِٚی ثب ٌزؿت صٔبٖ ٚ وؼت تدشثٝ ٔذَ ٞبی ًشضٕبیٝ

ؿتٝ ٔؼٕبسی ٘یض ثٝ زـٓ ٔی ٕٔىٗ اػت ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد. ایٗ ٔؼأِٝ دس ػش فلُ ٞبی دسع ًشش دس دا٘ـٍبٟٞب دس س

ؿبُٔ ٔٛهٛػبتی ػّٕىشدی ٔی ثبؿٙذ وٝ ثٙب ثٝ رات خٛد ثش٘بٔٝ ٌشا ٞؼتٙذ ٚ ثب یه سٚ٘ذ تدضیٝ تشویجی  2ٚ  1خٛسد. ًشش 

ثب یه ٔٛهٛع فشٍٞٙی )غبِجب ٔٛصٜ(، دا٘ـدٛ آٔبدٜ ی تدشثٝ ٔذَ دیٍشی اص سٚ٘ذ ًشاضی  3پیؾ ٔی سٚ٘ذ دس ضبِی وٝ دس ًشش 

ثٝ  وٛسثٛصیٝا یب تدشثی ٔی ثبؿذ. ایٗ ٘ىتٝ دس آثبس ٔؼٕبساٖ ثشخؼتٝ د٘یب ٘یض لبثُ ٔـبٞذٜ اػت. ثشای ٔثبَ یؼٙی تذاػی ٌش

ٝ ٌشفت .ٚی ثٝ خبی تىیٝ خٛد فبكّ 21ٚ31دٞٝ  اص ػمبیذ  71دس دٞٝ ػٙٛاٖ اػتبد ٔؼّٓ ٚ ٘ظشیٝ پشداص اكّی ٔؼٕبسی ٔذسٖ 

ایٗ ٔٛهٛع  .ثٝ ػٕت تٙذیغ ٞبی اضؼبع ٌشایب٘ٝ ٌشایؾ پیذا وشدًشاضی ٔىؼت ٞبی ٔذسٖ  ٕبسی ا٘تضاػی كشف ٚثش یه ٔؼ

-64( ٚ ػبختٕبٖ ٞبی ػبختٝ ؿذٜ دس زٙذیٍبس ٞٙذ)1951-54سا ٔی تٛاٖ دس وبسٞبی اخش اٚ ٕٞسٖٛ وّیؼبی سٚ٘ـبٖ)

 .سٚاسد أشیىب ٔالضظٝ وشدبدس دا٘ـٍبٜ ٞ ( 1961-64تش )(ٚ ثبالخشٜ ٔشوض ٞٙشی وبسپ1951ٙ
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1393ل فزآیىذ طزاحی، مأخذ: وگاروذگانساتمٍ کار طزاح  تا مذ: ارتثاط 12تصًیز  

 مذت سمان طزاحی -3-7

یىی اص ػٕذٜ تشیٗ ٔطذٚدیت ٞبی ًشاضی ثشای یه ًشاش ٔؼئّٝ صٔبٖ اػت. ٞش زٙذ وٝ ٞٙش یه ٔؼٕبس اسئٝ ثٟتشیٗ پبػخ 

ی، ٔؼٕبس سا ٘بزبس ثٝ اػتفبدٜ دس وٛتبٞتشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ اػت ِٚی ػشػت ٔختّف پیـشفت وبس دس ؿیٜٛ ٞبی ٔختّف سٚ٘ذ ًشاض

اص ٔذَ ٞبی ٔتفبٚتی ثٙب ثٝ فشكت صٔب٘ی وٝ دس اختیبس  ٚی لشاس ٌشفتٝ اػت، ٔی وٙذ. ٕٞبٌ٘ٛس وٝ پیؾ تش روش ؿذ ، ٔذَ 

ٞبی ثش٘بٔٝ ٌشا وٙذ ٚ ٔذَ ٞبی ًشش ٌشا سٚ٘ذ ػشیؼی داس٘ذ . ثشای ٔثبَ  ٔذَ تدضیٝ ٚ تشویت سٚ٘ذ وٙذی داسد دس ضبِی وٝ 

ثی اص ػشػت ثبالی پیـشفت وبس ثشخٛسداس اػت. پغ ٕٔىٗ اػت ًشاش دس پشٚطٜ ٞبیی وٝ اص ٔطذٚدیت صٔب٘ی ثبالیی ٔذَ تدش

 ٔ  ػٕذٜثشخٛسداس اػت اص ٔذَ تدشثی ثشای سٚ٘ذ وبسؽ ثٟشٜ ثجشد. ثشای ٔثبَ  آ٘تٛ٘ی ٌبئٛدی ٔؼٕبس ٔـٟٛس اػپب٘یبیی وٝ 

، دس ًشاضی پشٚطٜ ٔـٟٛسؽ اػت ثبسػّٖٛ لی آثبسؽ دس ؿٟشثٝ خبًش ػجه ٔٙطلش ثٝ فشد ٚ غشیت ٚ ثؼیبس ؿخؿٟشتؾ 

وبٔال ػبَ دسٌیش ٔؼبئُ ًشاضی ٚ اخشای آٖ ثٛد. ایٗ وّیؼب  15یؼٙی وّیؼبی ػبٌشادا فبٔیّیب تب صٔبٖ ٔشٌؾ یؼٙی ضذٚد 

ٌٔبثك ثب ٌشایـبت ؿخلی ٔؼٕبس ًشاضی ؿذٜ ٚ ایٗ یىی اص دالیُ صٔبٖ ثش ثٛدٖ ایٗ پشٚطٜ ٔی ثبؿذ. ٚاهص اػت وٝ اٌش ٔؼٕبس 

وشد ٚ دس ٚالغ اص سٚؽ تذاػی ٌشا اػتفبدٜ ٕ٘ی وشد ًشاضی وّیؼب  ثشای ًشاضی آٖ ثش تفىشات ٚ خیبَ ؿخلی خٛد تىیٝ ٕ٘ی

بی اػىیغ دس آتّیٝ ٞبی ًشاضی، سٚؿی ٔٙبػت ثشای دا٘ـدٛیبٖ اػت تب ثتٛا٘ٙذ ًشاضی دس تٕشیٗ ٞ صٚدتش ثٝ پبیبٖ ٔی سػیذ.

 ٔطذٚدٜ صٔب٘ی وٛتبٜ سا تدشثٝ وشدٜ ٚ ؿیٜٛ تفىش اص ایذٜ تب ًشش دس زٙیٗ ؿشایٌی سا ثیبٔٛص٘ذ.

 

 

 

 

 

 

 

 ٔذَ تطضیٝ ٚ تشویت•

 ٔذَ ٌٔٙمی ٚ ٔشوت•

 ػبَ ٞبی آغبصیٗ 

 

 ٔذَ ًشضٕبیٝ آصٖٔٛ •

 ٔذَ تدشثی•

 ػبَ ٞبی ٔیب٘ی
 

 ٔذَ تذاػی ٌشا•

 ٔذَ تدشثی•

 ػبَ ٞبی پبیب٘ی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86
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 وتیجٍ گیزی: -8

دس ا٘تخبة ؿیٜٛ ضشوت دس  مذت سمان طزاحیٚ  ساتمٍ کار طزاح، مًضًع طزاحیٕٞبٌ٘ٛس وٝ ثیبٖ ؿذ ػٝ ػبُٔ 

ٔؼیش ًشاضی ٘مؾ ثؼضایی داس٘ذ ٚ فبوتٛسٞبیی دس تـخیق ٔؼیش ضشوت ٞؼتٙذ. دس ٚالغ ٔذَ ٞبی فشآیٙذ ًشاضی وٝ دس ایٗ 

پظٚٞؾ روش ؿذ ٍٕٞی اص خبیٍبٜ ٚیظٜ ای ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ ؿٙبخت آٖ ٞب ثشای ًشاضبٖ هشٚسی اػت. یه دا٘ـدٛی ًشاضی 

ٞش پشٚطٜ ًشاضی زٍٛ٘ٝ ثٍٙشد ٚ ٔؼیش ضشوت اص ایذٜ تب ًشش سا ثشٌضیٙذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ وٛتبٞتشیٗ ٚ  ٔی ثبیؼت ثیبٔٛصد وٝ دس

آػٛدٜ تشیٗ ساٜ سا ثشٌضیذٜ ثبؿذ. ایٗ یه ٟٔبست اػت وٝ ثبیذ ثٝ دا٘ـدٛیبٖ ٚ ٞٙش آٔٛصاٖ آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد وٝ زٍٛ٘ٝ اص ٔذَ 

 ٘ذ. ٞبی ٔختّف فشآیٙذ ًشاضی دس پشٚطٜ ٞبی ًشاضی ثٟشٜ ثجش

اص ٔیبٖ ػٝ ػبُٔ ٔٛثش دس ا٘تخبة ٔذَ فشآیٙذ ًشاضی، ػبثمٝ وبس ًشاش اص اِٚٛیت ثیـتشی ثشخٛسداس اػت. زشا وٝ تدشثٝ 

٘مؾ ٟٕٔی دس سٚ٘ذ ًشاضی داسد ٚ یه ًشاش پغ اص ٌزؿت صٔبٖ ثٝ ؿٙبخت خبٔؼی اص خٛد دػت پیذا وشدٜ ٚ ٕٔىٗ اػت اص 

ایٙدب روش ؿذ اػتفبدٜ وٙذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ؿیٜٛ تفىش خبف خٛدؽ ثبؿذ ٚ دیٍشاٖ سٚ٘ذ ٞبی ٔختّف ٚ ٔتفبٚت اص آ٘سٝ دس 

 ٘تٛا٘ٙذ اص آٖ اػتفبدٜ وٙٙذ. دس ٚالغ ػٛأُ سٚا٘ـٙبختی ؿخلی فشد دس ٘طٜٛ تفىش ٚ ثشخٛسد ثب ٔؼئّٝ ٘مؾ ثؼضایی داسد.
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