
نظریه و روشهای طراحی



حتان دلیل این استت هتط طرا. طراحان محیط اغلب با عدم قطعیت تصمیم می گیرند•
.سروهار دارندآینده همیشط با 



مبانی نظری اثباتی

.ساختن نظریط هیفیتی از توصیف جهان است•
. فرآیندی خالقانط و ساختاری مفهومی برای نظم دادن و تحلیل مشاهدات است•
نی هدف استفاده از قابلیت این ساختارها برای تحلیل اتفاقات روزمره و پیش بی•

.اتفاقات آینده است

.ارزش نظریط اثباتی بط قابلیت تحلیل و قدرت پیش بینی آن است•



هافی بودن درک عمومی 
معمار برای طراحی معماری 

باال رفتن سطح انتظار از 
طراحان 



دلیل اصلی فقدان نظریه اثباتی در
معماری

طراحی بط چالش هشیده شدن باورهای مورد عالقط معماران در مورد ماهیت معماری، •
طراحی شهری منظر و 

تن از عوامل اصلی افول طراحی نداشتن مبانی نظری اثباتی و داش
.نظریات توصیفی و تجویزی است



هدف از نظریط اثباتی 

صرفط جویی در اندیشیدن•



نظریط هنجاری

چیزی هط در مورد آن توافق عمومی وجود دارد وهنجارهایی برای زمان خاص را •
.معنی هرده اند

.برخی نظریط هنجاری را درمورد بایدها و آنچط دنیایی خوب را تعریف می هند•
.مبتنی بر عقیده و جهان بینی است•
بهم نظریط های هنجاری بر اساس نظریط های اثباتی ساختط میشوند ولی رابطط ای م•

.دارند



نظریط اثباتی 

نظریه محتوایی
.دبط ماهیت پدیده هایی هط معماران و دیگر طراحان با آن سر و هار دارند می پرداز•
اختی هیفیت محیط  وچگونگی عملکرد آن، نیازهای جسمانی و تجربط های زیباشن•

مردم

محیط-بط دو بخش نظریط محیط طبیعی و نظریط رابطط انسان•
.هدف تدوین نظریط محتوایی هاهش عدم قطعیت تصمیم گیری های طراحی است•
•



نظریط اثباتی

نظریه رویه ای
. با ماهیت رویط عملی طراحی در رشتط های طراحی محیط سروهار دارد•
یوه شامل ماهیت فرآیند طراحی، ماهیت خالقیت انسان، ماهیت تحلیل، تبیین ش•

.های ارزیابی است
رآینتد درک فرآیند تصمیم گیری در طراحی محتیط و فین یتبهدف نظریط رویط ای، •

. شکل گیری طراحی است



. ندعلوم رفتاری در دو سنخ به توسعه نظریه های رویه ای کمک میک•
.استیافتط های تحقیق در موردهلیات ماهیت فرایند شامل . 1
.  زیر فرایندهای تجزیط تحلیل، ترهیب، ارزیابی و تصمیم گیری استفهم . 2



نظریط هنجاری

نظریط محتوایی•
نظریط رویط ای•
.اردبا موضع گیری راجع بط چیستی و محیط مصنوع و فرآیند طراحی آن سروهار د•
، این نظریط بط دیدگاههای طراحان مختلف یا مکاتب طراح نسبت بط نقش طراح•

.چگونگی محیط مطلوب، و چگونگی فرایند طراحی می پردازد



محیطمدل های رویط عملی طراحی 

امعی جتوبین جوامعی هط در آنها طراحی عمل خودآگاه نیستت و الکساندر هریستوفر •
. هط در آنها عمل طراحی خودآگاه است تمایز قائل شده است

برطبتق نظتر. زمان ویتروویوس در مورد فرایند طراحی اظهار نظرهایی شتده استتاز •
حتد فرایند گزینش اجزا برای دستت یتافتن بتط هلتی وایمعمار، طراحی ویتروویوس

.است

.در این مورد بط نظر ویتروویوس شباهت زیادی داشت( 1485)نظر آلبرتی •
او فراینتدی ازروش : معمتاری، فرآیند طراحی را درهتتاب بتط ستوی یت  لوهوربوزیط•

: تجزیط و ترهیب و شامل مراحل زیر است
و : تهیتط فهرستت استتانداردهای طراحتی: فهرست عملکردهای مورد نیاز طترحتهیط •

. ترهیب آنها در فرمی ساختط شده



علوم رفتاری

.هدف بنیادین علوم رفتاری بنای نظریط اثباتی است•
.هدف این علوم توصیف و تبیین پدیده هاست•
.هندپیش بینیدانش حاصل از علوم رفتاری می تواند الگوی فعالیتها و ارزشها را •
هنتد، وقتی راجع بط آینده اظهار نظتری ارزشتیرفتارشناس بط ی  برنامط ریز تبدیل •

.یعنی ی  پیش بینی را بجای دیگری ترجیح می دهد



موضوع طراحی 

برای فراهم آوردن امکان بحث درمورد نقش علتوم رفتتاری در توستعط مبتانی نظتری•
.طراحی، آگاهی از موضوعات مورد عالقط طراحان ضروری است

صتی، طبقط بندی هط در موضوعات ی  رشتط انجام شود، تحت تاثیر نظرهتای شخهر •
. تجربیات و نگرشهای فرد قابل طبقط بندی است



مختلف نویسندگان ویژگیهای رشته های طراحی از نظر 

دیگر، در معماری مثل تمام هنرهای عملی •
. باید راهنمای عمل باشدنتیجط 

. هدف باید خوب ساختن باشد•
فتراورده، استتحکام، و . خوب ساختن ستط شترد دارد•

سرور 



.ه شده اندیا غامض نامید"سرهش"طراحان برای ابداع با مسائلی مواجط اندهط •
. شده اندمسائل محیطی بط دلیل پیچیدگی تعریف، سرهش نامیده •
ی مسائل طراحی محیط منحصر بط فرد هستند و فرمول خاصی برای حل عمتومتمام •

. آنها وجود ندارد



نقش علوم رفتاری در مبانی نظری طراحی 

. ندارددو مهم هستند و هیچ هدام بر دیگری برتری هر •

نقش علوم 
رفتاری در 
تدوین مبانی 

نظری 
طراحی 

نظریط ها و مدل ها هط درک 
فرایند طراحی و رابطط مردم و 
.محیط هالبدی را میسر می سازد

روش های تحقیق



. مبانی نظری طراحی شامل دو مجموعه از نظریه ها و مدل هاست•

نظریه محتوایی

ومحیطشناخت•
استفاده مردم از آن

ر چگونگی ارتباط مردم د•
محیط

طنگرش مردم به محی•

نظریه رویه 

دانش فرایند تحلیل•

ابداع•

ارزیابی•



بتط جهتان هستتی و اعتقادشتان نستبت دانتش و بط مواضع هنجاری طراحان وابستط •
چگونگی هدایت فرایند طراحی 

یتط سنتی نظریط های معماری بوده اند، و با استفاده از نظردیدگاههای هنجاری محور •
طالعتط های فعلی شناخت و شکل گیری رفتار و بط هارگیری روشهای تاریخی قابتل م

. دقیق تر و جدیترهستند

نظری طراحی تدوین مبانی نقش علوم رفتاری در 



مدرنعلوم رفتاری و نهضت معماری 

رویط ای در رشتط های طراحی محیط بسیار جدید تر بتوده و حتدودب بتططرح نظریط •
. میالدی باز می گردد 19دهط 

. بنیانگذاری شد 1927معماری باهاوس در سال بخش •
تند، انتقتاد دلیل آنکط مطالعط زیبایی شناسی را در دستورهار نداشبط گروپیوس، والتر •

. می هرد
. مدیریت گروپیوس درس نظریط ادراک در باهاوس تدریس شدبا •
. مفاهیم گشتالت در آلمان همزمان با توسعط مدرسط باهاوس بودتدوین •
کی، پتاول گشتالت انگاره های زیبا شناختی هنرمندانی چون واسیلی هاندینستنظریط •

.نمودهلی، و جوزف آلبرز را ترویج 
یس مییر جانشین گروپیوس علوم رفتاری را در دوره های آموزشی باهاوس تدرهانس •

.هرد



محیطمفاهیم رویط طراحی و مفاهیم 

هط مبنای می پردازدفرایندهایی نظریط رویط ای بط توصیف و تببین •
فضاهای داخلتی، بناهتا و )طراحی خودآگاهانط محیط ساختط شده، 

.  است( فضاهای باز
آوردن معرفتی استت هتط هتماهم رفمقصود تدوین نظریط رویط ای •

.بخشدآموزش و هم تجربط عملی طراحی محیط را ارتقا می 



نقش علوم 
رفتاری در  
توسعط نظریط 
های رویط ای 

شامل یافتط های تحقیق در 
موردهلیات ماهیت فرایند 

فهم زیر فرایندهای تجزیط تحلیل، 
ترهیب، ارزیابی و تصمیم گیری 



شهودیرویط طراحی بط عنوان فرآیندی 

یابی شده است هط فرایند طراحی، فرایندی از تجزیط و تحلیتل، ترهیتب و ارزشتفرض •
را در فراینتدی است هط داده های هسب شتده "جعبط سیاهی"است هط در آن طراح، 

. مرموز بط نتیجط قابل ارائط تبدیل می هند

•



محیطمدل های رویط عملی طراحی 

لتط طراحی بط مراحل مختلتف استت،هط هتر مرحند یفراهل تقسیم سوینبرن مدل در •
. دارندمجموعط ای از فعالیت هاست هط افرادی در آن نقش 

راحتی، مذهور بط جای پرداختن بط فعالیت های بنیادین و فکری رویط عملتی طمنابع •
.دهندمراحل انجام آن را توضیح می 

. هنجاری و ارزش دارندجنبط •



هربرت سوینبرن توسط تدوین شدهمدل

زیهه و تعریف، تج: مراحل پیشنهادی  سوینبرن عبارتند از
.  تحلیل، ترکیب، توسعه  اجرا، راه اندازی و ارزیابی



. ماریو سالوادوری تصویر مشابهی ازهل فرایند ارائط هرده است•
های شط قنفرایند طراحی معماری را بط برنامط ریزی، تدوین انگاره اولیط، طراحی اولیط، تهیط او •

. اجرایی، و مرحلط اجرا تقسیم  هرده است
ت مرحلط ای تعاملی است هط هدف آن تدوین سؤال طراحی بتا مشتاره: برنامه ریزیمرحله •

. مال  وگروه طراحی است
ر آن راه حل اولیط تقریبی و براساس داده های مرحلط اولیط استت هتط د: تدوین انگاره اولیه•

رد، در نظر گرفتط نمی شود و داده های تعریف نشده زیتادی را در ختود دا"متغیرهای ثانویط"
ر د. الزم است بط جزئیتات متی پتردازد"مخارج"این مرحلط بط اندازه ای هط برای برآورد اولیط 

نجام صورتی هط مرحلط دوم مورد تأیید مال  قرار گیرد، بجز در موارد خاص تغییری در طرح ا
. نمی شود

ر دومین راه حل تقریبی است هط در آن همط متغیرهای اساسی در نظت: مرحله طراحی اولیه•
رفتط شده، بسیاری از داده های تعریف نشتده در مرحلتط قبلتی، تعریتف شتده و راه حلهتایگ

در ایتن مرحلتط موافقتت مالت  بتط دستت آمتده، . مفهومی موضوع طراحی قطعی شده استت
ط طراحی روشن تر شده، بعضی از داده های برنامط احتماأل تغییر هترده و بتط مرحلت"مخارج"

. قطعی رسیده است



در این مرحلتط گتروه طراحتی از طریتق تترمیم و : اجراییمرحله تهیه نقشه های •
های توضیحات نوشت، اطالعات با جزئیات هافی را هط اجازه می دهد گروه مجری نیاز

طراحی را از نظر زمان، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و بودجتط درک هنتد، جمتع
. آوری می هنند

یتانگر بط دنبال قبول پیشنهادها، پیمانکاران ترمیم هتای نهتایی را هتط ب: مرحله اجرا•
ا برداشت آنها از مدارک اجرایی و جزئیات طرح است، تهیط متی هننتد و ستاختمان بت

.وندتغییرات جزئی نسبت بط نقشط های اجرایی زیر نظر گروه طراحی ساختط می ش
. دسالوادوری معتقد است هط درطراحی سریع بنا، اغلب مراحل فرایند حذف می شو•
جترا چنین شرایطی ممکن است، قبل از تکمیل طراحی اولیط بخشتهایی از طترح ادر •

.شود
. همانند مدل سوینبرن، سالوا دوری هم مراحل طراحی حرفط ای را توضیح می دهتد•

نمی وی در مورد پویایی فرایند، فرایند های فکری، و یا جنبط های رویط ای آن نظری
. دهد



ط طراحان محیط برای تدوین مدل جامع تری از فرایند تصمیم گیری، در وهلتط اول بت•
هربترت نظر روان شناسان شناخت و پژوهشگران علتوم عملتی، از قبیتل جتان دوی،

.هرده اندمراجعط سایمون، و چرچمن 
ی شود هط دراین رشتط ها فرایند تصمیم گیری بط مراحلی با نامهای مختلف تقسیم م•

.هاستمرحلط شناخت،هط هدف آن درک مقصود مجموعط فعالیت : عبارتند از
.شوندطی آن راه حل های پیشنهادی ارزیابی می هط ،مرحلط طراحی•
.شودمرحلط اجرا،هط در آن تصمیم گیری می •
نتایج آن هط ، اجراارزیابی پس از مرحلط •
. مرحلط شناخت انتقال می یابدبط •

مدلی آرمانی برای فرایند تصمیم گیری



.استشناخت شامل تدوین برنامط ای برای تغییرمحیط مرحلط •
(گزینط های طراحی)طراحی نقشط های پیشنهادی اولیط تهیط می شود درمرحلط •
.مرحلط انتخاب شامل پیش بینی اجرای گزینط ها و انتخاب یکی از آن هاست•
دام پیش بینی نشان می دهد هط گزینط قابل اجرایتی وجتود دارد یتا اینکتط هتیچ هت•

رنامتط اگر گزینط ای قابتل اجترا نباشتد، یتا در توضتیح ب. ازگزینط ها قابلیت اجرا ندارد
پتس ازمرحلتط. طراحی تجدید نظرمی شود یا اینکط طراحی دیگری انجتام متی شتود

. گزینش ساختمان اجرا می شود
. معموآل بط طور آشکار یا ضمنی مرحلط بعدی را تشکیل می دهدارزیابی •
رایند ف. طراحی تحت تاثیر زمینط وقوع آن و نگرش طراح بط جهان هستی استفرایند •

. بط میزان زیادی تحت تأثیر نظریط محتوایی طراح است



رحلتط هتر م. از فعالیت های فکری در طول فرایند تصمیم گیری تکرار می شودبرخی •
. بط خودی خود شامل فرآیندی از تصمیم گیری است

. نتیجط فعالیت های تجزیط تحلیل، ترهیب و ارزشیابی را درخود دارددر •

. همین ترتیب مراحل دیگر فرآیند نیز شامل شناخت، طراحی وگزینش استبط •



.  1964یکی از نافذترین مدل های طراحی، مدل پیشنهادی هریستوفرالکساندر است•
های طراحی محیط هاربرد دارد، رویط عملتی طراحتیحرفط الکساندرهط در تمام مدل •

. را بط دو مرحلط اصلی تجزیط و تحلیل  و ترهیب تقسیم می هند
قل، ایجاد مستاجزائی مدل الکساندر مرحلط تجزیط و تحلیل شامل تجزیط مسئلط بط در •

نیازهتای سلسلط مراتبی در میان آنها، و یافتن الگوهایی از محیط است هط پاستخگوی
. هر جز مسئلط باشد

. شامل ترهیب این اجزاء درهلی واحد استطراحی فرایند •
رده و برای مرحلط تجزیط وتحلیل مسئلط، روش هتای ریاضتی را پیشتنهاد هتالکساندر •

رابط عنوان راهی برای پیوند اجزای موضتوع طراحتی بتا راه حتل هتای "الگو"مفهوم 
.پیشنهادی معرفی هرده است

ود این روش محاسبط همی، براساس پیوند ساده انگارانط اجزای موضوع استت هتط خت•
. بعدها آن را مردود دانستط استالکساندر 



، نظر "گونط آرمانی"مدلی هط بط دلیل قابلیت اندازه گیری مراحل آن بط عنوان مدل •
ریموند را بط خود جلب هرده است، متعلق بط معماران بسیاری از مدرسان و 

. است1970استودر
یط مدل بط تببین مشارهت بالقوه علوم رفتاری در نظریط و حرفط طراحی محاین •

: مدل، عبارتندازمرا حل اصلی . نیزهم  می هند
موردنیاز تعریف نظام رفتاری •
نظام کالبدی الزم تعیین •
درک و تحلیل نظام کالبدی الزم •
رفتار به دست آمده -تببین نظام محیط•
طراحان ادعا می هنند و در عمل بط طور شهودیاهط مدل استودر بسیاری ازمواردی ر•

.انجام می دهد، بروشنی بیان می هند



مدل طراحی استودر



معتقد است هط هتل فراینتد در بیشتترطرح هتای عملتی معمتاری بتطاستودر •
. صورتی نهفتط وجود دارد

از ایتتن مرحلتتط قابلیتتت هتتای طراحتتی بتتا نیازهتتای رفتتتاری ستتنجیده پتتس •
لتط بااتکا بط منابع موجتود پاستخگوی نیازهتا باشتد، در مرحاگرطراحی .میشود

راحتی بعدی اجرا می شود، در غیر این صورت تعریف نظام رفتاری یا تعریف ط
. باید تغییر هند

ظمتی بسیاری ازدفاتر معماری طبق همین فرایند عمل می هنند، ولی نتط بتا ن•
ری و بط همین دلیل مدل او شخصتیتی هنجتا. هط استودر پیشنهاد هرده است

. ارزشی دارد



جامع روشها و فرآیندهای بندی دستط
طراحی

شدن طراحی با بحران ناشتی از نتاتوانی در حتل مستائل و مشتکالت پیچیتدهمواجط •
،اروپای پس از جنگ جهانی دوم

نیاز استفاده هنندگان بط شناخت و نظارت بر فرایند طراحی، •
،بط ضرورت وجود فرایندی قانون مند و قابل ارزیابیتوجط •
تتأثیر متکی بر تصمیم گیتری طتراح و دامنت طراحی عدم اطمینان بط فرایند سنتی •

انبوهوسیع طرح ها در تولید 

جنگ جهانی دوم و بحران 
اواخر ده  -حاصل از آن 

1960و اوایل ده  1950

سبب ایجاد تغییرات 
بسیاری در طراحی 



مدل فرایند جدلی 

طراحی با دو نوع فعالیت انجام می شود؛ روند 
تنوع بط معنی تشخیص یا تبیین مسئلط و راه حل های مکمل، ایجاد •
.تقلیل تنوع بط منزل  پیش بینی، اجرا و انتخاب مطلوب ترین راه ها•

، عنوان جنبشی مردمی طرفداران بسیاری داشتبه اگرچه •
قابل توجهی که بتوان آن را شکل تازه ای از اما حاصل 

.طراحی نامید، به بار نیاورد



ترهیب -شیوة تحلیل: اولنسل 

بی و قابل تکرار و ارزیا-های ریاضیعلوم، روش پی الگوبرداری از روش شناسی در •
مند هردن طراحی، نظام •
منطقیاز ی  رویکرد عقلی و پیروی •

دارای خصلتی مرحلط ای و خطی•

واقع این نسل، روش های نظام مند طراحی و مدل عقالیی را ارائه می در •
.  ندکنند و قابل تفکیک به دو رویکرد منطقی و رویکرد مرحله ای می باش



های مشارهتی روش : نسل دوم

اصلیطراح بط عنوان تصمیم گیرندة رفتن نقش سئوالزیر •
هنندگانطراحانط را امری جمعی و با مشارهت استفاده دانستن تصمیم •
ی ی  هاردان فنی است هط تنها اطالعات مورد نیاز تصمیم گیتری را فتراهم متطراح •

.آورد



آزمون-عنوان طرحمایطبا های طراحی روش : نسل سوم
طراحساختار ذهنی بر تکیط •
جتای حتل بتط تحلیتل، یتا فرضتیط ستازی و جستتجوی راه -فرایند حدسجایگزینی •

ترهیب-تحلیل
و حدس و گمان اولیط، انواع راه حل های پیشین، شباهتاز طراح یافتن ذهن ساختار •

قیاس ها و الهام و شهود 
استقرائیبا روشطراحی بط عنوان فرایند یادگیری مدل •

هیفیو با روش ادراهی بط عنوان نمای فرضیط و آزمون، مدل طراحی •



دسته بندی نسل های مختلف نظریه های طراحی پژوهی



امیرسعید محمودی
اساس مکانیزم مغز انسان و عملکرد دو نیم هرة چپ و راست بر تبیین فرایند مغزی •
رویکرد علمی •
تفاده در پاسخ بط نیاز اسهط هنرمند از اهداف محصولی پویا بط عنوان هنری بط وجود آمدن اثر •

هنندگان، محیط و زمان 
و تجزیط و تحلیل اطالعات مربود بتط طراحتیدر از قابلیت های ذهنی و خالق طراح استفاده •

ابداع پاسخی مناسب 
هتای های طراحی با توجط بط نیازهای فرهنگی و اجتماعی و نیز تحت تأثیر روشروش تغییر •

آموزشی 
ة طراحی بسیار پیچیده و دارای اجزا و مراحل متعددی است، اما مانند هر مسئلروند •

ئله بزرگ دیگری می توان آن را به مسائل کوچک تر تقسیم و با حل کردن اجزا مسه
.اقدام به حل کل آن نمود

ط جز مسائل از دو بعد هالن و خرد بط صورت ارتباد اجزا بط هل و نیز ارتباد هل بتوجط بط •
ایط همچتون انتختاب مصتالح، شتر-تعداد زیادی از عوامل تأثیرگذار بر فرم فضتا شناسایی 1.

اقتصادی، سرمایط گذاری 
،أثیرگذارهردن مسائل بزرگ تر بط مسائل هوچ  تر برای تجزیط و تحلیل عوامل تتقسیم 2.
.فضاایده ها جهت شکل دادن بط ابداع 3.



حمیدرضا انصاری

(  فلسفی)دیدگاه معرفت شناسانط از طراحی بررسی فرایند •

اولیه و عوامل ثانویه عوامل 
از ماهیت موضوع طراحی و وابستتط بتط طتراح و عوامل اولیط                     مستقل •

-معطوف بط تفکرات و محیط پرورشی او است
درون فردی هط از ویژگی های ذاتی فرد، عوامل . 1

داد و توانایی ها و قابلیت های درونی، عالیق شخصی، قدرت خالقه، هوش، استع
سایر مسائلی که در زمرة ویژگی های ذاتی افراد 

متی محیط خارج بر فرد تأثیر گذاشتط و شخصیت وی را شتکلاز برون فردی عوامل . 2
.بخشد

ماعی عوامل این دسته شامل محیط پرورشی، شرایط تحصیلی، خانوادگی، اجت
و اقتصادی، نظام آموزشی دانشگاه 



انصاریحمیدرضا 

سازندة شخصتیت، متنش و شتیوة -درون فردی و برون فردی-واقع این دو عامل در •
.باشندهار طراح می 

عوامل محیطی -موضوعی عوامل ثانویط                               از عوامل منظور •
آنموضوعی هر مورد متأثر از موضوعیت طرح و ملزومات خاص عوامل 

مختلفملزومات هارهردی ی  بنا و نیز گونط شناسی ابنی  مثل •
.طور هلی هر عاملی هط از محیط بر معماری تأثیرگذار باشدبط •
اد هط الوسن نیز از آن ها یت-اما عوامل محیطی متأثر از محدودیت های بیرونی است •

ری معمتاری و تحت تأثیر بستر زمانی و مکانی طرح بوده و مؤثر بر شکل گی-می هند
آن

بستر اجتماعی، شرایط اقلیمی، قابلیت ها و امکانات ساخت موجود در منطقط•



انصاریحمیدرضا 

.شناختطراحی را نمی توان مستقل از ذهنیت طراح و دیدگاه های او مسئلط •
عینیطریق تفسیرهای دوگانط ذهنی و تعریف طراحی از •

: ، دو غایت را در رویکرد معماران به حل مسئله نشان می دهدتفسیرها
محورمسئله محور یا راه حل رویکرد 

عمتل و راه حل مجزای از هم نمی باشند بلکط در قالب فرایندی هم تکاملی درمسئلط •
دو عنوان برقرار هننتدة ارتبتاد میتان ایتنطراح بط طراحی ایفای نقش می نمایند و 

.هندعمل می 



کامران افشار نادری
-(مسئلة پروژه و مسئلة خود معماری: در هر پروژه دو مسئله است)مسئله . 1
-...(نیازهای پروژه کارفرما و)تعریف مسئله . 2
-مسئلهاجزای . 3
-(بررسی سوابق موضوع و نتایج آن ها)جمع آوری اطالعات . 4
-اطالعاتتجزیه و تحلیل . 5
-اصلی( داده های)شناسایی مسائل . 6
فهار  کلیت و نظر ما در مورد معماری، بخش القایی حاصل از خود معماری)تصمیم گیری در مورد مسائل القایی در پروژه . 7

-(از پروژه
-طراحیشناسایی فابلیت های شکل زایی محورهای اصلی . 8
-ایجاد ایده. 9
-(محصول تفکر انسان)خالقیت . 10
-فرماستراتژی . 11
-فناوری. 12
-....(فناوری وو همراه با استراتژی ها )تجربه فرم . 13
-(ایده های مکمل)پردازش فرم . 14
-(شناسایی مسائلی که قابلیت رشد و تقویت ندارند)پاالیش فرم . 15
-.....(کنترل کردن نیازهای پروژه با فرم، فناوری و)بررسی و سنجش پروژه . 16
-(تحقق پروژه را تدوین می کنیم)اجرایی کردن پروژه . 17
فرم نهایی و راه حل . 18



کامران افشار نادری

و معمار -ملزومات طرح-همواره بین دو قطب نیازها شکل گیری معماری •
و -ندهط مسلماً مسائل مجردی هستت-نیز پس از پرورش ایده ها صورت گرفتن پروژه •

تجزیط و تحلیل واقعیت ها 
خ متی را پاس-در رابطط با پروژه-هالبد معماری، درعین حال هط ی  مسئل  عینی هر •

در گوید، بط مسئل  بزرگ تری نیز پاسخگوستت هتط همتان مستئل  معمتاری استت و
.  جهت پیشبرد فرهنگ معماری حرهت می هند

عوامل تأثیرگذار بر طرح، متناسب با موضوع آن تشخیص •
بتایی مرحلط بط مرحلط طی گردد و نیز بایستی توجتط داشتت هتط زیروند طراحی باید •

. شناسی آخرین مرحل  محصول است
یرا از لحظ  خلق ی  ایده نمی توان زیبایی یا زشتی آن را مورد قضاوت قرار داد، زدر •

. جنس تفکر است

.گرددفرایند درست طی شود، محصول درست ایجاد می اگر •



حمید ندیمی

و نتط از مطالعتات و طرحمایتط از بط عنوان علمی خالق، از فکر اولیط یتا آغاز طراحی •
.تحقیقات تحلیلی و جزئی نگر

آن چه که از مطالعه و تجزیه و تحلیل های علمی روی بستر موضوع طرح 
است که طرحمایه متولد شده و باید آن را زمانی انتظار می رود، معطوف به 

.توسعه داد، تعدیل کرد و به نهایت رساند
خطاتوبم با مطالعط، نقد، آزمون و و فرایندی رایج معماران در زبان اتود هردن •
شمار در معماری عوامل بی توجط بط سلسلط •
.نمایدناچار است برای ایجاد نوعی تعادل میان آن ها، عوامل را اولویت بندی معمار •

طراحی خوب نه تنها درپی پاسخگویی به تمام عوامل مؤثر اعم از عوامل اما 
عماری محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و جزو اینهاست، بلکه رسیدن به یک م

خوب مستلزم عاملی وحدت بخش و انسجام دهنده دیگری می باشد که این
.شودترکیب احساس می -همان عاملی است که جای خالی آن در مدل تحلیل



حمید ندیمی

لط بط عنوان پتیش نیتاز حتل مستئو انتظام دادن بط مسئلط طراحی نقش طرحمایط در •
شدهدانستط 

با خلق طرحمایط برمبنای مدل قیاسی، سهم هر یت  از عوامتلمشخص هردن طراح •
عوامل مؤثر و میزان اهمیت هر هدام را نسبت بط دیگر 

.استطرحمایط نیز ساختار ذهنی خود طراح منشأ •
رح طرحمایه در ذهن طراح نمی تواند فارغ از شناسایی بستر و موضوع طتولد 

دة صورت گیرد چرا که سنخیت طرحمایه با بستر و موضوع، تضمیمن کنن
.  توفیق آن در آزمون های بعدی است

ستتجو حل این تناقض را از دیدگاه ندیمی در تشخیص نوع شناخت می توان جهلید •
.هرد



ها و الگوهای طراحی از دیدگاه صاحب نظران داخلیروش 



.را می توان در گروه معماران با رویکرد بومی قرار دادلئون 
صنوع ایجاد تعادل میان عرصط های م-دستاورد مطالع  مناطق بیابانی پرو-نگرش او •

و ساختط شده با حوزه های طبیعی و دست نخورده بط منظور تتداوم حضتور انستان و
درک بیابان بط مثابط سازمانی برای زندگی 

مطالعاتفرایند معماری را نوعی فرایند رفت و برگشت میان وی •
آنشرایط سایت، امکانات و محدودیت های بررسی •
ایده و هانسپت، فرم و سازه •
طبیعت، عوارض زمین شتناختی، عوامتل اقلیمتی، عوامتل-بومی و جغرافیایی عوامل •

عوامل تتاریخی و فرهنگتی-امکان ساز یا محدود هننده محیط، چشم اندازها و منظر
چون مصتالح محلتی، روش هتای -و عوامل فنی و سازه -چون شیوة زیست، سنت ها

.هنددر فرایند طراحی معماری تأهید می -بومی ساخت و ساز



دار در در این زمینط می توان بط عنوان نمونط بط هاربرد مفاهیم پایتداری و توستع  پایت•
.معماری اشاره داشت 

اقلیمی، معماری خورشیدی، معمهاری سهبز، معمهاری اکولهوژیکی، معماری •
ی معماری اکوتک، معماری کربن صفر، معماری با انرژی کم، معماری بها انهرژ

صفر، معماری مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر 
.نیستدر معماری ی  سب  یا گرایش خاص و متعلق بط زمان فعلی پایداری •

کان معنی برقراری تعادل میان نیازها و خواست های انسان و شرایط دیگر اربه 
.  باشدنظام زیست جهانی در حال و آینده می 



عینی فر، )سه معیار اصلی مفهوم پایداری در معماری 
( اقتباس از ویلیام سن1387



مفهوم طبیعی معماری پایدار

طبیعتبااصلی در این معیار پیشگیری از آلودگی های محیط و هماهنگی نکت  •
هاملشناسیبرگرفتط از بوم -طبیعی از پایداری معماری تصور •
طبیعتهنترل فعالیت های انسان و معماری در جهت هماهنگی با •

.  تأمین کنندة نیازهای انسان می باشدبهترین طبیعت



مفهوم فرهنگی معماری پایدار

.باشدآن می هط معماری جزئی از است تعریفی از روح مکان بیانگر •
. استبط معنای حفاظت از روح مکان این معیار در پایداری •
مشارهت مردم در شکل دهی بط محیط از فرهنگ بومی و جنبط های اجتماعی درک •

.شودزندگی حاصل می 



معیارهای فناوری معماری پایدار

مبتنی محیطی وراه حل های ابتکاری پاسخ به مسائل اجتماعی، اقتصادی بر •
. است

، درجه حرارت داخلی مناسب و میزان نهور درساختمانمصرف انرژی کاهش •
مسهائل ایهن جمله ازکافی، تقلیل هزینه های راهبری و نگهداری ساختمان، 

.دمعیار است که پرداختن به آن به متخصصان رشته های مربوطه نیاز دار
در برنامه ریزی، اسهتفاده از مهواد و مصهالن مناسهب و کارایی وخردگرایی •

. هستندهاسامانه های علمی، کلید دست یافتن به راه حل 



واژه پایداری

ر دمحهدودیتهای رشهد هتاب در اولین استناد بط واژه پایداری •
ود هط در این هتاب پیش بینی می شاست، صورت گرفتط 72سال

.شاهد فروپاشی سامانط های جهانی باشیم 21در نیمط قرن 
هنفتترانس شتتورای جهتتانی هلیستتاها خواستتتار 1974در ستتال •

.شد"جامعط پایدار "تحقق
ستی هتابی هط بط صورت خاص موضوع پایداری را مورد برراولین •

بتود هتط در"جامعط پایدار، اخالق ورشد اقتصادی"قرارداد هتاب 
ر مذهب شناس مسیحی منتشتاستیو از توسط رابرت 1972سال 
.شد

ش ادبیات پایداری توسط لستر براون و همکتاران70در ادامط دهط •
تب این گروه شروع بط انتخاب مقاالت وه. قدرت زیادی هسب هرد

"متعتتدد در متتورد پایتتداری جهتتانی نمتتود هتتط مهمتتترین آنهتتا
.می باشد "گزارشهای مربود بط وضعیت سالیانط جهان



انتشار؛نیز با 80در دهه 
"اتحادیط بین المللی حفاظت از طبیعت "اثر با نفوذ استراتژی جهانی حفاظت توسط •

1981گزارش شورای هیفیت محیط زیست جهان در سال •
ادبیتات برانتلنتد دامنتط بط ریاستت 1987همیسیون جهانی محیط زیست و توسعط در سال گزارش •

.شدمربود بط پایداری گسترده 

( ران زمتینبحتث میتان ست) و هنفرانس"آینده مشترک ما"تحت عنوانبرانتلند با انتشار همیسیون •
در سراسر جهان وارد جریان اصتلی ختود شتده و توسعه پایدار موضوع 1992سازمان ملل در سال

.برنامط های پایداری در سراسر جهان پدیدار شد

دانشگاهیان و محققین در زمینط هایی چون شهرستازی شتروع بتط انجتام تحقیقتاتی1990طی دهط•
یکن درباره این موضوع هردند،گرچط اجرای واقعی برنامط های پایداری امری مشکل بط نظر می رسد ل

گسترش و استمرار این مفهوم بیش از سط دهط حاهی از آن استت هتط پایتداری مفهتومی استت هتط 
.  همواره بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد گسترده تری پیدا می هند



پایدارتوسعه تاریخچه 

یاولگ“طراحی اقلیمی”توجط معماران و طراحان شهری بط مبحث اقلیم با هتاب : 1957•
ستهارسون درباره تاثیرات نامطلوب هشاورزی بر محیط زی“بهار خاموش”هتاب : 1962•
ت هرهیونسکو درباره مفاهیم توسعط پایدار حفاظت زیسالمللی هنفرانس بین : 1968•
تاسیس حزب سبز در هانادا(/بحران نفت)بحران اول انرژی جهانی: 1973•
سی و تخریب الیط اوزون.اف.هشف تاثیرات هار سی: 1974•
مورد اسکان و محیط  در HABITATاولین هنفرانس : 1976•
انقالب ایران و بحران دوم انرژی: 1979•
/ در متتورد تغییتتر اقلتتیمMSWتشتتکیل جامعتتط جهتتانی آب و هواشناستتی : 1985•

 IPCC(Intergovernmental Panel on Climateتشتتتکیل
Change  )در اتریش

طدر سوئد در مورد محیط و توسع« آینده مشترهمان»گزارش برانتلند با نام :1987•
در 21AGENDAهنفتترانس مجمتتع زمتتین در متتورد محتتیط و توستتعط بتتا نتتام : 1992•

ریودوژانیرو
پروتکل هیوتو: 1997•
هنفرانس مجمع جهانی توسعط پایدار در ژوهانسبورگ: 2002•
الزامی شدن عمل بط پیمان هیوتو وهاهش انتشار گازهای گلخانط ای:2005•



مثلث توسعه پایدار



طراحی پایدار

ی و حداهثر رساندن آسایش افراد با بتاالبردن هیفیتت زنتدگبط جهتاست در تالشی •
طبیعی؛هم ترین آسیب ها بط محیط 

نون آن چط هط تاه-، نط بط صورت احداث ی  ساختمان در ی  بستر این نوع معماری•
وحتدت و متناسب با مقیاس و مقر طترح بتا بستترحتی االمکان بلکط -صورت گرفتط

.شودیافتط، بط جزء الینفکی از آن تبدیل می 



بط 21، طراحی و معماری پایدار را با برداشت از مباحث دستور هار 1993در سال •
:توصیط می هندسراسر جهان شرح زیر بط طراحان 

پایداری محیطی و اجتماعی در محور مسئولیت های حرفط ای معماران؛قراردادن •
و تداوم رشد طراحی معماری، رویط ها، محصوالت، خدمات و استانداردها در توسعط •

معماری پایدار؛بط هارگیری جهت 
ة هارهنان دفاتر صنایع ساختمانی، هارفرمایان، دانشجویان و مردم دربارآموزش •

؛طراحی پایداراهمیت 
داول سیاست گذاری ها، مقررات ساختمانی دولتی و تجاری برای اطمینان از تتدوین •

طراحی پایدار؛
ت، در عناصر محیط انسان ساخت موجود و آینده برای طراحی، تولید و بازیافترفیع •

.پایدارطراحی استانداردهای جهت



:می کندمعرفی اصلی، طراحی پایدار را در ارتباط با شش مؤلفة (2002) هیو 
طراحی پایدار با مفهوم معنی داری از مکان آغتاز متی شتود و اگتر بتط نکتات ظریتف : درک مکان•

ویژگی های مکان توجط گردد، می تتوان بتدون ایجتاد تخریتب، در آن ستکونت ستالمی در موجود
.داشت

بیعتی طراحی پایدار، موجب درک ساهنان از موقعیت خود در ی  محیط ط: با طبیعتپیوستگی •
.شودمی

ای مبنتاگر طراحی بتر . سامانط های طبیعی دارای چرخ  حیات هستند: فرایندهای طبیعیدرک •
در ت هتا زندگی طبیعی انجام شود و بط نیازهای سایر گونط های زنده توجط گردد، فعالیتفرایندهای 

.حیات قرار خواهند گرفتچرخ  
تالش طراحی پایدار در شناخت و ادراک آسیب های محیطی ناشتی: درک آسیب های محیطی•

.های نادرست طراحی و شیوه های ساخت و ساز استاز روش 
شتط طراحان پایدار باید قبل از آغاز فرایند طراحی بط اندی: ایده های خالقانه در طراحیپذیرش •

نظران توجط هترده و بتا مشتاوران، مهندستان و ستایر متخصصتین مربوطتط همکتاری صاحب های
ساهنین محلی و خواستط های مصرف هنندگان نهائی ارزش قائتلهای گفتطبرای همچنین .نمایند
.باشند

طراحی پایدار مدیون توجط بط نیازهای مردم محلی و جامعط می باشتد و بایتد ارزش : مردمادراک •
أثیر ، آیینی و عادات اجتماعی مردمی را نسبت بط سکونت در محیط مصتنوع تحتت تتفرهنگیهای
.می دهدقرار



بررسی برخی روشهای طراحی پایدار

اکودیزاینطراحی بوم گرا یا •
هط چنین تقریباً پیش از آن-مسائل اهولوژیکی مرتبط با طراحی معماری را هن یانگ •

.مورد پژوهش قرار داد-یابدهایی رواج ایده 
از نظر یانگ بوم شناسی معماری به عنوان ماحصل طراحی کالبهدی یها یهک•

الص از به عنوان بیانی خ-وابستههای عملکردی با سامانه -فرم ساخته شده 
و تی ههای زیسهاقتضائات فیزیکی و بالقوه مطرح است، که اثراتی بر سامانه 

.منابع زمینی می گذارد



و دیگتری یکتی ستاخت : هر سامانط یا ستازمان اجتمتاعی دو وجتط اصتلی دارداصوالً •
هارهرد 

بر این استاس در طراحتی بتوم پس .نیز منجر بط تغییر ساخت می گردد تغییرهارهرد •
:شرح زیر خالصط می شودمواردی بط گرا نیز 

محصول، ی  ساختمان یا سامان  طراحی شتده، دارای دو جنبت  وجتودی یعنتی ی  •
.است-هارهرد–و عملکردی -و ساختارفرم -فیزیکی 

ها و عملکردهایی هط آن را در طول عمر مفیدشان پایتدار نگتط متی دارنتد بتط سامانط •
.شوندمحیط مصنوع و محیط طبیعی مربود می ساختاری رابط  



زمتان در واقع طراحی بوم گرا ی  فرایند طراحی ایستا نیست؛ بلکط طراحی در طتول•
محیطی در حال توسعط محیط مصنوع ما را بر پای  مدیریتآیندة اهولوژیکی است هط 

، یانتگ)و تحوالت مداوم محیط تأهیتد دارد بط تغییرات دراز مدت طراحی می هند و 
2006  .)



:خالصه ای از ویژگی ها و تعاریف طراحی بوم گرا شامل موارد زیر است
طراحی بوم گرا میان رشتط ای و متشکل از طراحی معماری، طراحی مهندستی، علتم•

، مثل هاربری زمین، سامانط هتای انترژی، حمتل و نقتل-ها سایر جنبط بوم شناسی و 
.و هنترل محیطی استو حفاظت -...مواد و مصالح، پسماندها، برنامط و

زارهتای سازی فناوری بشر ساخت و طبیعت می باشد و تنها مونتاژ هتردن ابیکپارچط •
.نیست-جزء مهندسی-جویی در انرژی فناوری صرفط مهندسی یا 

و -روش و راهکتار-، تتدابیر هتا، راهبردهتاهل گرا، شامل اهتداف و مؤلفتط رویکردی •
.تأهیدات خاص در طراحی است

منفی طرح بوم گرا بط حداهثر رساندن منافع و هارایی بنا، حداقل هردن اثراتمقاصد •
ریزی حداقل آسیب رسانی و حتداهثر ستودمندی استت و بتط و طرح طرح بر محیط 

. می باشددر ارتباد شدت با مدیریت ماده و انرژی 



:فرایند هلی این رابط  دو طرفط می تواند در چهار دستط طبقط بندی گردد
راحتی روابط خارجی سامان  ط-وابستگی متقابل سامان  طراحی شده با محیط اطراف . 1

-شده
وابستگی متقابل داخلی سامانط با محیط اطراف. 2
(واردات)مصالح از خارج بط داخل -تبادالت انرژی. 3
(صادرات)مصالح از داخل بط خارج -تبادالت انرژی. 4
:چهار هنش و واهنش اصلی در رابطط با سامان  طراحی شده•

حتیط بتر وابستگی متقابل سامانط و محیط بط معنی تاثیرات فرایندهای جتاری در م( الف
سامان  مصنوع؛

تفاده وابستگی متقابل بین اجتزای درونتی ستامانط، یعنتی رابطت  بتین ستامانط و است( ب
هنندگان آن؛ 

-دهدآن چط محیط بط سامانط می -ها ورودی (ج
-دهدآن چط سامانط بط محیط می -خروجی ها ( د



2006، یانگ)حیات تولیدات مشابه چرخة 



چارچوبی برای طراحی پایدار



آیا طراحی مفهومی نو ظهور است؟•

ر آموزش معماری تمرکز بر روی فرایند است یا فراورده؟د•

معماری بومی و مدرن در شیوه ساخت چه تفاوت هایی •
دارند؟



هدف از آشنایی با روش ها و فرایند طراحی معماری چیست؟

.واژه طراحی هم اسم است و هم فعل
واژه طراحی هم محصول نهایی است و هم فرایند و پروسه



ی    تفاوت ها و تشابهات فرایند کار مهندسی با  طراحی داخل•
طراحی مد و لباس  و  طراحی معماری ؟

فرایند کار مهندسی                   منظم   مکانیکی   نظامدار  دقیق•
فرایند کار  رشته ها                  تخیلی    پیش بینی ناپذیر    خود جوش•
طراحی معماری                       سود مندی و سه بعدی•
، تحقق طراحی در این حوزه ها در عین برخورداری از تخیل بصری و توانایی طراحی•

.مستلزم دانش و مهارت فنی قابل مالحظه نیز است



: تعریفی از طراحی

راه حل بهینه برای مجموعه ای از نیاز های واقعی در •
موقعیتی خاص

ایجاد تغییر در ساخته های بشر:تعریف طراحی از نگاه کریس جونز



گاه پاالیش)آیا فرایند طراحی برای همه کاربری ها یکسان است؟
...(کلیسا و-نفت

فرایند طراحی از کجا شروع می شود جزییات یا کلیات؟

طراح  ضرورتا از جزء به کل  حرکت نمی کند بلکه اغلب در همان ابتدا برای روشن شدن ذهن خود به 
.جزئیات می پردازد



آیا شیوه های مشترهی برای اندیشیدن در روند طراحی معماری 
وجود دارد؟

ذاتی است یا  آموزشی و اکتسابی ؟•



:  فرایند طراحی 

ن اندیشه مشترک در همه انها یک سلسله فعالیت های روش•
نی پذیر و قابل تشخیص است که به ترتیب منطقی پیش بی

.است



علل بوجود آورنده طراحی معماری چیست؟



:مسیر فرآیند طراحی 

 نمودار هایی از فرآیند طراحی:
(  1965)موسسط سلطنتی معماران بریتانیا 1.

گرد آوری و تنظیم اطالعات:جذب .1
جست و جوی ماهیت و راه حل ها: بررسی هلی . 2
2توسعط یا پاالیش ی  یا چند راه حل آزمایشی حاصل از مرحلط : گسترش .3
ارائط راه حل: ارائط .4

جذب
بررسی 

کلی
گسترش ارائه



این مراحل ضرورتا پی در پی نیست •
ادن ارائط گزارش های مدون و مکتوب هلی و زمان بر یا بد توضیح د•

.مسالط موجب بازگشت  از مرحلط های بعدی بط قبلی می شود
ایجاد جهش•



:مسیر فرآیند طراحی 

Maverو Markusنمودار .2•

نظم دادن و ساختار بخشیدن بط مسئلط: تحلیل
 تالش برای خلق پاسخ مسئلط: ترهیب
 سنجش منتقدانط راه حل های پیشنهادی: ارزیابی
تصمیم گیری

•.

تحلیل ترهیب ارزیابی تصمیم گیری



:تحلیل
نظم دادن بط -جستجوی منظم در اطالعات-هشف رابطط ها-دستط بندی اهداف

مسالط
اقدام:)ترکیب

تولید راه حل -تالش برای خلق پاسخ بط مسالط
:ارزیابی

نقد راه حل های پیشنهادی درمسیر اهداف



:مرحلط تحلیل
(برنده شدن)هدف نهایی
حملط یا دفاع:استراتژی 

:  مرحلط ترهیب
(نیازمند ارزیابی قبل از انجام است)پیشنهاد ی  حرهت
ایده هلی یا جزئی

(ترهیب)اگر حرهت اولیط درست نبود ؟
(تحلیل)اگر برداشت اولیط از مسالط و اهداف درست نبود ؟

لزوم حلقه های بازگشت



مورد (  جزء)بط طرح تفصیلی(   هل)نکات عمده طرح ها•
.نظر تام مارهوس است

: رابرت ونتوری 
ابتدا فرد ضرورتاً از هل بط جز حرهت نمی هند ،بلکط در همان
.برای روشن شدن ذهن خود بط جزییات می پردازد



.ممکن است از معماری بط معمار دیگر طراحی متفاوت باشد
یا از پروژه ای بط پروژه ای دیگر

.هیچ مسیر روشنی را در فرآیند طراحی نشان نمی دهد
و دانستن ان هط طراحی مشتمل بر مراحل تحلیل ،ترهیب
ترارزیابی است هط در چرخط تبادلی بط هم مربود اند، بیش

از آنچط آگاهی از حرهت های شنای پروانط ممکن است مانع 
.غرق شدن در استخر شود ،فرد را قادر بط طراحی نمی هند

ا آیا تنها خود طراح است هط باید فرایند ر
.برای خود تالیف هند

:مسیر فرآیند طراحی 



آیا طراحان بیشتر بط نوع طراحی خود فکر می هنند یا شیوه خط •
هشیدنشان؟

شاید فهم روند و شیوه طراحی طراحان خوب جالب تر است تا روش •
شناسی طراحی



( مولد اولیط )Darkeالگوی  .3
چیزی ابتدا مشخص می هنی  بط نظر توچط 

. باشدجنبه مهم مسئله ممکن است 

بتر استاس آن طرحتی (ایتده هتای اولیتط ) 
ا ابتدایی بط وجود می آوری و ستپس آن ر
ی آزمایش می هنی تا ببینی چط چیتز هتا

دیگری می تتوانی دربتاره مستئلط هشتف
.هنی

ت،نمیتوان از برنامط شروع هرد و بعد بط طراحی پرداخت
.طراحی و برنامط ریزی را همزمان شروع هردباید

مولد حدس تحلیل

:مسیر فرآیند طراحی 



.طراحی فرآیندی است که در آن مسئله و راه حل به همراه یکدیگر شکل می گیرند

نمودار  هیچ گونه نقطه شروع و پایان و یا جهت

حرکت از  فعالیتی به فعالیت دیگر را نشان 

.نمی دهد

فرآیند طراحی به مثابه تعامل میان مسئله و راه  

حل  از طریق فعالیت های سه گانه  تحلیل ،

.ترکیب و ارزیابی است

هر ی  قرینط دیگری است.تعامل میان مسئلط و را حل 

:مسیر فرآیند طراحی 



مسئلط ها و راه حل ها: بخش دوم 

عمل طراحی همچون پزشکی ،تنها زمانی مورد نیاز است هط شرایط موجود رضایت بخش 
؟؟؟؟نیست،اما هدام روش بهتر است ، برطرف هردن عوارض بیماری یا جستجوی علل؟؟؟؟؟؟؟؟

:عرصط های طراحی سط بعدی
.هدام رشتط پیچیده تر و دشوار تر است

میزان دشواری                   امری ذهنی است-1
مقیاس                              طراحی شهری بزرگ تر از معماری-2
سطح پرداختن بط جزئیات     -3

ر آنچط برای معماران جزء بط نظر می رسد برای رشتط های دیگر ممکن است پیچیده تر و مهم ت
.باشد 

.هیچ پایان طبیعی برای فرآیند طراحی وجود ندارد



حال نهایت مسالط طراحی هجاست؟•

.وقت تمام می شود•
ارزش نداشتن ادامط هار•
...و•


