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  تمرینات درس روش تحقیق
  3تمرین شماره 

  )تمرین تدوین اهداف پژوهش(
  

 زیر را با توجه به معیارهای تشریح شده در پژوهش تدوین شده در نمونه هایاهداف )  الف
  : کرده سپس آنها را اصالح نماییدکالس بررسی نموده و نقاط ضعف آنها را بیان

  
در فضای شهری با رویکرد ارائه راهکارهای طراحی شهری جهت افزایش حضورپذیری فضاهای رفتارشناسی انسان :  عنوان تحقیق)1 نمونه

  میدان نقش جهان اصفهان: شهری؛ مورد مطالعه
  :هدف اصلی

 گیری جهت طراحی فضاهای شهری با کیفیت و حضورپذیر  شهری و بهرهی در فضا بررسی رفتار انسان
  :اهداف فرعی

 ت ایجاد فضاهای شهری سرزنده در سراسر کشورپذیر جه ارائه راهکارهای تعمیم
 ای در این زمینه و باقی ماندن در حد نظریه پوشش ضعف ناشی از عدم انجام مطالعات کاربردی و بین رشته

  توجه به انسان، نیازها و ادراک او در طراحی فضاهای شهری
  

   تجلی کده  نور:   عنوان تحقیق)2 نمونه
  : اهداف

 )ساعاتی که اغلب افراد کمتر راغب به خارج شدن از منزل هستند(شب ایجاد فضای مفرح در 
 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
 ک، نشاط، آرامش و انگیزش احساسات گوناگونایجاد فضاهای مجازی و خیالی  و تاکید، تحر

  کمک به جذب توریست ، صنعت گردشگری و اقتصاد کشور
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را با توجه به عنوان )جزیی(برای اهداف کلی نگارش شده در نمونه های زیر، اهداف خرد) ب
  .پژوهش تدوین نمایید

  
   با تاکید بر رویکرد اصول خیابان های قابل زیستارتقای کیفیت فضای عمومی در طراحی خیابان شهری: عنوان تحقیق)1 نمونه

  )محور امام خمینی حد فاصل میدان امام خمینی تا میدان حسن آباد تهران:نمونه موردی(
  :کلیف اهدا
  ارتقا کيفيت کالبدی و فعاليتی این محور  -
 ایجاد فضای سرزنده شهری و پویا -

  
  دوست دار کودکانطراحی محله مسکونی با محوریت    عنوان تحقیق)2 نمونه

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

  در راستای توسعه ای پایدارای 

ت و ی  ه  ا  ن-  :م ن  از د اد ی ش- ا نژپو دن  از د ا  ن  - ی ر از د ر  اا ی یام ......... ک شو   ری

ت   ی ا ن  د ت  ده ا باه  ش ا د وید    ز ی  نا  ز چدیدی ر ب ت  ده ا ای  ندق و ن ش  ! ........  آزما
رت ا نتاآ


