ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت درس روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره 3
)ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ(
اﻟﻒ( اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه در
ﮐﻼس ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﻧﻤﻮﻧﻪ  (1ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ:

رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن در ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮرﭘﺬﯾﺮی ﻓﻀﺎﻫﺎی

ﺷﻬﺮی؛ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ:
ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن در ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﻀﻮرﭘﺬﯾﺮ
اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ:
اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺮزﻧﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﭘﻮﺷﺶ ﺿﻌﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺣﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ادراک او در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﻧﻤﻮﻧﻪ  (2ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ:

ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺪه ﻧﻮر

اﻫﺪاف:
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻔﺮح در ﺷﺐ )ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ راﻏﺐ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ(
ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﺗﺤﺎد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻮر  ،آب و درﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ آن و ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ آن در ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ،وﺣﺪت و ﻇﻠﻤﺎت در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎدﯾﻦ آﻧﻬﺎ
اﯾﺠﺎد ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﯿﺎﻟﯽ از ﺑﺎغ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ آن در ﺷﺐ
اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺳﮑﻨﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ
اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺐ در ﺷﻬﺮ
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ،ﺗﺤﺮک ،ﻧﺸﺎط ،آراﻣﺶ و اﻧﮕﯿﺰش اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ  ،ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
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ب( ﺑﺮای اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ،اﻫﺪاف ﺧﺮد)ﺟﺰﯾﯽ(را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ  (1ﻋﻨﻮان

ﺗﺤﻘﯿﻖ:ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد اﺻﻮل ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺴﺖ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی:ﻣﺤﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺗﻬﺮان(

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ:
-

ارﺗﻘﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺮزﻧﺪﻩ ﺷﻬﺮی و ﭘﻮﯾﺎ

ﻧﻤﻮﻧﻪ  (2ﻋﻨﻮان

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ دوﺳﺖ دار ﮐﻮدﮐﺎن

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻠﻪ
ای در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﭘﺎﯾﺪار

ﮐ
ﻤ ﻪ ای ﻮ ﺖ- :دا ﻦ از دﯾ ان  -ﮋﭘو ﺶ دن از دﯾ ان  -ا ر ﺮ از دﯾ ان  .........وﯾ ﯿﺎم ﺷ ﺮ
ا ﯽ ﺑ ﻮﯾﺪ

زﺪﺶ ا ﺒﺎه ﻧ ده ا ﺖ ﺪﻦ ﯽ ا ﺖ

ﯽ ﻧ ده ا ﺖ ﺰ ﭼﺪﯾﺪی را ﻖ و آزﻣﺎﺶ ﻨﺪ! ........
آ ﺮت ا ﺘﺎ ﻦ
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