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  تمرینات درس روش تحقیق
  4تمرین شماره 

  ) پژوهشپیشینهتمرین (
  

با توجه نمونه زیر را به دقت مطالعه کرده سپس  دو پیشینه پژوهش های نگارش شده در)الف
  .کنید به معیارهای تشریح شده در کالس بررسی نموده و نقاط ضعف آنها را بیان

  
  حوریت  دوست دار کودکانطراحی محله مسکونی با م:  عنوان تحقیق)1 نمونه

  :پیشینه پژوهش
بوسیله طراحی مرکز محله و همچنین ایجاد چـشم انـدازهایی بـه عنـوان               (ایجاد امنیت برای ساکنان محله      

وایجـاد تنـوع    ...) ساعته و حتی در نظر گرفتن قرارگاه رفتاری بـرای سـالمندان و             24چشم ناظر و ایجاد فضا های       
 ، دو راهکار مکمل هستند که از لحاظ پاسخ گویی به نیازهای             ... )غیر کف سازی و   بوسیله ایجاد تباین فضایی و ت     (

   . یک اندازه اهمیت دارند کودک در محله شهری به
نظریه مرکز محله کلـرنس   بر اساس    19 60ایجاد امنیت یک محله را درسال     بخشی از پیشرفت چشمگیر در      

یک چهارچوب نظری مستدل در این زمینـه ، مـی تـوان بـه               در راستای ارائه و دست یابی به        . آغاز شد  آرتی پری 
علـی  ( فعالیتهای علمی انجام شده از جمله، کتب و مقاالت و همایشهای داخلـی و بـین المللـی در ایـن زمینـه                        

  . اشاره کرد) الخصوص در سالهای اخیر
انی برنامـه ریـزی در      در راستای ارائه اصـول و مبـ       ) ترجمه و تالیف  ( عالوه بر آن می توان به کتب عدیده ای        

راستای گردشگری شهری و سیاستگذاریهای آن و اصول برنامه ریزی توسعه پایـدار گردشـگری اشـاره کـرد کـه                     
  . ارائه می کنند شهر دوستار کودکمبانی مستندی در زمینه

م شـده   برخی ازشهر های اروپا مانند هایدلبرگ در آلمان و وین در اتریش، با توجه به برنامه ریزی های انجا                  
  .شهرهای مطرح جهانی مورد توجه می باشند، در حال حاضر به عنوان برای کودکان

 در این راستا در شهر تهران نیز  در سالهای اخیر برنامه های  در دست اجرا می باشد
  . که پارک والیت تهران یک نمونه موردی از آن می باشداست
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 خسرو ناصر ابانیخ:یمورد نمونه(یمدار ادهیپ بر دیتاک وی زیانگ خاطره کردیرو بای شهری ها ابانیخی طراح:  عنوان تحقیق)2 نمونه
  )تهران

  :پیشینه پژوهش
  
  :ی زیانگ خاطره با رابطه در
 یـک " کـه  است سوال نیای  برای  پاسخ دنبال به قاعدهی  بی  ایدن در تیهو عنوان تحتی  ا مقاله در را توطن حس مفهوم 1925 سال در گلیاشپ کایار

 تـا  کوشـد ی  مـ "وطـن "مفهـوم  فیـ تعری  دگیـ چیپ بری  پافشار بای  بکند؟و تواندی  می  کمک چه طشیمح با فرد یک گرفتن انسی  برا شهرساز یا معمار
  .گرددی م تجربهی ا یافته حدت و  صورت به که استیی ایجغراف–ی مکانی فضا یک وطن:ییفضا بعد:دهد بسط و شرح گوناگون ابعاد از را موضوع

  .دارد نیمعی ها زبان و ها،مراسم سنت بای کینزد اریبس وندیپ وطن:یفرهنگ بعد

  .است خیتار و سنت ی فراورده وطن:یبعدزمان

  .اند وابسته ان به و هستند آن در کهی کسان ی همه ازی ا گردامده وطن:یاجتماع بعد

  است کرده برقرار آن بای درونی وندیپ و داندی م آن از را خود انسان که استیی فضا وطن:یروان بعد

  )3ها شهیاند ریس/پاکزاد دکتر(

 از قـسمت  ان را تیـ هو از مـراد  مقالـه  نیـ ا دری  و کـرد  اشـاره  پاکزاد دکتر فضا بای  همان نیا و تیهو مقاله به توانی  می  رانیا پردازان هینظر از
 کـه ی  عـوامل  و کـرده  تیـ تثب را تیوه مفهوم کوشدی  م مقاله نیا دری  و شودی  م دهینام تیهو صیتشخی  اعتبار به که داندی  م ئیش تیئیش

 هـا  مالک و تیهو اعتبار درجه دری  جمع وی  فردی  ها حافظه نقش نیهمچن ،  کرده انیب اوردی  م فراهم را تیهو تیتثب وی  ریشکلگ موجبات
  )یشهری طراح وی معمار میمفاه باب دری مقاالت/دکترپاکزاد(دینمای م حیتشر را تیهو صیتشخی ها ارزش و

 ازی  جمع خاطره با رابطه دری  ا خاطرهی  ها رشتهی  یاب شهیر معاصر شهری  جمع خاطره در میقدی  ها دروازه عنوان با خود مقاله رد شعله مهسا
 لحـاظ  بـه  ان،چـه ی  داریـ پای  بـرا  عامـل  نیمهمتـر  همـواره  میقد بافت در مکان به خاطر تعلق احساس که کندیم انیب نگونهیای  شهری  فضاها
ی برای  مکان گریشود،د پاک جامعه حافظه از ان وجود وی  عمومی  فضا کهی  هنگام.است بودهی  ا خاطره ویی  معنا نظر زا چه وی  تیفعال وی  کالبد
 خواهـد  سریـ میی  هـا  مکـان  در تنهـا  گرییکـد  با نانیشهرنش برخورد و داشت نخواهد وجود زودگذر وی  ان صورت بهی  چهره،حت به چهره تعامل
 و رودی  نمـ  انیـ م از کامـل  طور به هرگز کهی  خیتار وی  ساز،نسب تیهو استیی  مکان،فضا.اندی  عموم یفضا کی ی ا جامعه کارکرد فاقد شد،که
 حـوادث  و دادهایـ رو و ابدی ی م انیجر ان دری  مدن اتیح که داندی  می  بستر رای  شهری  فضای  و.ابدی ی نم تحقق کامل طور به گاه چیه نامکان

 ازی  ا مجموعـه  واقـع  دری  جمعـ ی  هـا  خـاطره .شـود  ها خاطره انباشت محل ذهن و ردیبگ شکل خاطره تا شوندی  م سبب و دهدی  م رخ ان در
ی مـ  و افتـد ی  مـ  شـود،اتفاق ی  مـ  مشترکی  جمع خاطره.سازدی  م جدای  شخص خاطره از رای  جمع تصور که استی  گروه وی  فردی  ها حافظه
 شهیـ ر معاصر شهری  جمع خاطره در میقدی  ها دروازه/ امهس/شعله.(گرددی  می  بازساز نیامروز و دیجد جامعه یا گروه لهیبوس نیهمچن و گذرد

  )85زییپا/27شماره/بایزی هنرها هینشر/ی ا خاطرهی ها رشتهی یاب

  :یمدار ادهیپ با مرتبط سوابق
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 جـه تو ادهیـ پ عـابران  بـه  کـه  استی  صنعت انقالب از پس ها طرح نیاول جزو شد ارائه ستمیب قرنی  ابتدا در که هیگارنی  تونی  صنعت شهر هینظر
 ادهیـ پ شود،شـبکه  داده اختصاص سبزی  فضا به ستیبای  می  مسکون بخشی  ها نیزم ازی  مین حداقل هیگارن شنهادیپ براساس .است داده نشان
 افتـاب  نیتـام  بر و کرده مخالفتی داالنی ها ابانیخ با هیگارن.شودیم پخش شهر سطحی تمام در و کندی عبورم سبزی  فضاها نیا داخل از روها

  نمود دیتاک ها ادهیپیی هوا و بآ حفاظت نیهمچن و ها ساختمانی برای فکای هوا و

ی و بـر  رگـن ی اصـل  تمرکـز  .اسـت  داشته دیتاکی  شهری  فضاها در ادهیپ نقش بر 1960 دهه اواسط در که استی  صاحبنظر گرید رگنی  اشپرا
 ازی  سـخت  از تـوان ی  مـ  مکمل عامل بصورت بازی  فضا دجایا با نکهیا و .است ها تیفعال تمرکز محلی  شهری  فضا او نظر از.استی  شهری  طراح
 نیشتریـ ب کننده جادیا وی  شهری  طراح در مناسب اسیمق اریمع بعنوانی  رو ادهیپ از نیهمچن او .کاستی  شهری  فضاها بودنی  رسم وی  سخت
  .بردی م نام استی ضرور اریبسی انسان قرارگاه گونه هری برا که مکان یک با تماس سطح

ی زندگی  تکاپو ویی  ایپو او.است شهر در حرکت انواع موزون میتنظ اوی  اصل دغدغه که باشدی  م نیهالپر ،الرنس1970 دهه ردازئپ هینظر گرید
ی حتـ  و ندانـسته  منحصر)ادهیپ یا  سواره(یانسان شکل به را حرکت تنها انیم نیا در و دینمای  می  معرف انی  حرکت ساختار به وابسته رای  شهر

 حمل سامانه گسترش وی  نیگزیجا و خودرو حذف ضرورت به معتقد نیهالپر.داندی  م موثر زین را فصول راتییتغ و واناتیح و پرندگانیی  جابجا
 ناهمـسطح  تقـاطع  دهیا همانند (متفاوت سرعت کردن زیمتما جهت مختلفی  ارتفاعی  ترازها از استفاده بر و بوده راحت و تندروی  همگان نقل و

 بعنـوان  ارتفـاع  رییـ تغ شـهر،از  سـوم  بعد به اشاره با نیهمچن او.دینمای  م دیتاک ان بری  کفساز ریتاث و ادهیپ حرکت لیدلی  ب تیفی،ک)انارد اوژن
 کوچـک ی ها دانیم ،سپس ابانیخ به ابتدای شهر بازی  فضاها مراتب سلسلهی  بررس دری  و.بردی  م نامی  رو ادهیپ تجربه بهی  بخش تیفیک عامل
  .کندی م اشاره بامی رو بازی فضا تینها در وی محلی ها پارک و محله اسیدرمق

 باشـد ی  مـ ی  کـاربرد  اتکـا  قابل منابع ازی  یک کماکان شهرهای  طراح نام با او مشهور اثر که استی  شهر مسائل برجسته صاحبنظر کنیب ادموند
 نیچن و نمود تجربه انرا توانی  م که است فضا در وستهیپ حرکت با ،تنها او باور به .استی  حرکتی  ها نظام و شهرها ساختار کنیبی  اصل تمرکز.

ـ ی  اصـل  توجه.شوندی  م ریدرگ انسان احساسات وی  حسی  ها اندام فضا،تمام ادراکی  برا بلکه نبودهی  دارید تنهای  ا تجربه  از و.فـضاهاست  کنیب
ـ )1376،15کنیب(است دو نیا هیدوسو وندی،پیطراح جوهر و هستندی  معماری  اصل عنصر دو فضا و تودهی  و نظر  نظـام  مفهـوم  نیـی تب در کنیب
 و تجربـه  ،تـداوم  فضا و توده رابطه مفهوم سه به کند،توجه مس شد و امد ان در شهروندان  کهیی  رهایمس یا گذرگاه عنوان شهر،بهی  حرکتی  ها

 هیـ بق با کیهر که ناگونگوی  ها وهیش هاو سرعت با دیدی  حرکتی  ها نظام ازی  ا رهیزنج هیپا بر فضا تجربه تداومی  معنا به(زمان همی  ها تداوم
 نظـر  در را ادراک بـر  مـوثر  حرکت مختلفی  ها هنگام،سرعت هم طور به دیبای  شهر او،طراح نظر به.دانستی  می  ضرور را)داد هیدوسوی  وندی،پ

  ) 1386،6،4پاکزاد(عابرانی برا که باشد خشنود اندازه رانندگان،همانی برا که اورد دیپدیی ها فرم و باشد داشته

کی از افرادی که به بی روحی و صلب بودن خیابان های شهری انتقاد کرد و موثرترین کتاب وی تحت عنوان مرگ و زندگی شـهرهای                          جیکوبز ی 
وی ویژگی های برای رسیدن به فضای شهری جذاب را اینگونه بیـان             .آمریکا توانست عواملی که روح و زندگی شهر را خلق می کند را بیان کند              

  :میکند

   متنوعکاربری های.1

  تراکم سنگین مسکونی.2

  ...نظارت و مراقبت از خیابان.3
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بـه  (بدون انکه بـرای ایـن افـراد تعهـدی         .به نظر وی پیاده روهای شهری کارکرد ایجاد جو اعتماد و نزدیکی میان افراد و صمیمیت  را ایجاد کند                   
توانند تا اندازه ای از ناشناسی خود بیرون آیند بـدون آنکـه             به عبارت دیگر افراد در پیاده روهای شهری می          .ایجاد کند )شکل همبستگی گروهی  

   حوزه زندگی خصوصی خود را از دست بدهند

 دری  کـاربرد  جینتـا  بـه  تواندی  م کهی  عمومی  ها شبکه لیتحل و حرکت ویی  فضا تیوضع انیم ارتباط بر  که متاخراست صاحبنظر رییلیه لیب
 و داده شیافـزا  رای  عمـوم ی    فـضا ی  منـ یا احساس مردم حضور او نظر از .است داده نشان اریبس نجامد،توجهیبی  شهری  فضا تر مناسبی  طراح
 در شیهـا  تیـ فعال خـاطر  به همه از شیب ریلیه.دینمای  م فراهم را گرددی  م مراقبتی  عیطب بصورت فضا یک ها ان لهیبوس رای  ا هیاولی  ابزارها

 عمدتا حرکت انیم رابطه گستردهی  صورت به که استی  روش سامانه نیا.است شده شناخته فضا دمانیچ لیتحل سامانه گسترش وی  معرف نهیزم
 بـه  روش نیـ ا.اسـت  نموده مستند و کرده اشکار را نیزمی  های  کاربر و ادهیپی  ها تراکم انیم ارتباط نیهمچن وی  شهری  فضا تیوضع و ادهیپ

ی مـ  اشـاره  رییلیه که گونه همان.است دهیگرد متمرکز دید خطوط و شبکهی  های  ژگیو ازمون قیطر از ها ابانیخی  وستگیپ و ارتباطاتی  ابیارز
 ختهیگـس  هـم  ازی عـ یطب حرکـت ی ،الگـو )باشـد  نداشـته  وجودی وستگیپ ان دری خوب به که معنا نیبد(باشدی فرامحل شبکهی  طراح اگر: دینما
 چـشم  و دیـ نمای  م قیتشو را مردم حضور کهی  طراحی  راهبردها انیمی  ا هیپا تضاد کینرو،یا از.شودیم لیمتمای  استفادگی  ب به فضا و دهیگرد
 مـردم ی  منیا کهی  رینفوذپذ وی  دسترس کننده محدودی  طراحی  ها راهبرد با دینمای  م نیتضم رایی  دارا و مردمی  منیا که ابانیخی  رو بری  ها
 نیـی تع دارند،موضـوع  را خـود ی  کاربردها و تهایمز دهیا هردو کهی  درحال.دارد د،وجودینمای  م نیتام شده فیتعری  نواح داخل در را هایی  دارا و

  .باشدی م مربوط ادهیپ عابر حرکت تراکم به کننده

 رای  شـهر ی  فـضاها  در ادهیـ پ بـا  مرتبطی  ها دهیا نیتر دیجد ای  یک معاصر سندهینو و نگر ندهی،ایشهر/خانه/منظر ارث،هنرمند،طراح.یا.کلیما
 موجـود  نظـام  دزی  نوشهرسـاز  از انـه یارمانگرای  دگرگون کید،یگرد ارائه 1999 سال در کهیی  اگر ادهینوپ به موسوم او هینظر.است داده شنهادیپ

 گونــاگون مـسائل  حـل  جهـت  دری کوشـش  و کــردهی معرفـ  رای نوشهرسـاز  بـا  همـراه  مـشکالت یــی گرا ادهیـ نوپ.اسـت ی شـهر ی زیـ ر برنامـه 
  کـه  دیجد شهرک یا محله یک.باشدی  م لیاتومب نقش کاهش بر ژهیو تمرکز ای ی طیمح ستیز وی  باشناختی،زی،اقتصادی،انرژی،بهداشتیاجتماع

 امکـان  تـا  لیـ اتومب ازی  عـار  بـا یتقر ازی  فیط در توانندی  م ادهیپی  ها دهکده.شودی  م دهینام ادهیپ دهکده کیکند،یم استفادهیی  گرا ادهینوپ از
 ویی جلـو  سـواره  ابـان یخ حذف با.هستند جلو در شهیهم ها ادهیپی  عبوری  رهایمس باشند،اما ریمتغ کار محل و خانه هر بایتقری  پشتی  دسترس

 دوچرخـه  وی رو ادهیـ پ همچـون  کـم  راتیتـاث  بـا  نیگزیجـا ی سفرها بر واقع در ادهیپی خط شدهی درختکاری عبور ریمس یک با انی  نیگزیجا
 دهیـ ،ا ریـ ز جـدول  در.نمود شنهادیپ ورلئانواینی  بازساز حل راه ازی  بخش بعنوان رایی  گرا ادهینوپ ،ارث2005سال در.است دهیگرد دیتاکی  سوار
  است شده شینمای مدار ادهیپ گسترش وی شهری فضا در حرکت بر دیتاک با پردازان هینظز نیمهمتری ها

 فیرد پرداز هینظر هینظر/متن عنوان یدیکل میمفاه سال

ــت 1917 ــوا و اب حفاظـ یی هـ
ی فضاها درون از ها ادهیپ

 سبز

 1 هیگارنی تون یصنعت شهر

 کننـده  جـاد یای  رو ادهیپ 1960
 بـا  تماس سطح نیشتریب

 یشهر مکان یک

 شـهرک  و شهرهای  معمار
 ها

 2 رگنی اشپرا
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 در ادهیـ پ حرکـت  تیاولو 1968
ــضا ــهری فـ  شی،افزایشـ

 یرو ادهیپ تیفیک

 بــری ا مطالعــه.ورکیــوین
 و ژهیـ و تی،شخص تیفیک

 در بـــازی فـــضای معنـــا
 یشهری طراح

 3 نیهالپر الرنس

 عامـل ی  رکتـ حی  ها نظام 1968
 کــــل دهنــــده ونــــدیپ

 عامل وستهیپ شهر،حرکت
 فضا تجربه

 4 کنیب ادموند شهرهای طراح

 حرکـــت انیـــم ارتبـــاط 1996
 تیوضـع  و)ادهیـ پ عمدتا(

 یشهری فضاها

 5 رییلیه لیب فضا دمانیچ لیتحل

 حـذف  یا کاهش بر تمرکز 1999
ی فـــضاها  در لیـــ اتومب
 یشهر

 6 ارث،.یا.کلیما ییگرا ادهینوپ

  )جوی کاشان اریخشا دکتر/89تابستان و بها/6شماره/چهارم سال/شهر تیهو هینشر (
  
 دیخر مرکزی  ها ابانیخ ازی  یک دری  محل و محدودی  ا تجربه قالب در بار نیاول طرح نیا.شد اغازی  خیتار مراکزی  بازساز هدف بای  مدار ادهیپ جهان در

   :جمله از شد نهیزم نیا در اروپای بعد اقدامات سبب طرح نیا تیموفق.درآمد اجرا به المان"اسن"شهر
 دانمـارک  کپنهـاک .گرفـت  شـکل ی  خیتار-یتجاری  ها راه ادهیپ جادیا و شهری  خیتار مراکز در خودرو حذف با سوئد استکهلم و هلند رتوردامی  شهرها

 ماننـد  گرفت قوتی  شهر مراکز به بازگشت هدف بای  شمالی  کایامر در.محورهاست نیا ازی  یک اشتروگت ابانیخ.است ادهیپی  شهرها نیبزرگتر ازی  یک
  .بوستون دری ازاد ریکاالمازو،مس در کیبرد ابانیخ
 نظـام  در.اسـت  ابـاد  احمـد  محصور و کهن شهر حفظ آن هدف که هندوستان اباد احمد در راثیم ریمس جمله از شده توجه ها راه ادهیپ به زین هند در

 نمـوده  عمـل  شـهرها  مرکـز  دری  تجار ادهیپ حور که عنوان به که بازارهای  یک:است داشته وجود ادهیپ ریمس نوع دوی  کل طور به رانیای  سنتی  شهرساز
 سـاختار ی  دگرگـون  از پـس  امـا .باشـد یم فـضاها  گونه نیا ازی  کامل نمونه اصفهان چهارباغ کهی  سرگرم وی  حیتفر عملکرد با ادهیپی  ها ابانیخی  گریود

 اسـتاد  ابـان یت،خیترب ابـان یخ:جملـه  از.گرفـت  شـکل  معاصری  ها شهر هادر راه ادهیپ جادیا نهیزم دری  کمتری  عملی  ها تجربه رانیای  شهرهای  کالبد
 نـه یزم نیـ ا در.شـد  واقع توجه مورد گریدی  شهرها از رتریدی  گستر ادهیپ به توجه تهران مشهد،در جنت راه ادهیز،پیتبر دری  سنگ قلعه محور و اریشهر
 ابانیک،خیمقــصودب دره ،رود)قــدس دانیــم و شیتجــر دانیــم حدفاصــل(هیصــالح زار،قــدمگاه اللــه بــانایخ جملــه ازی ســاز ادهیــپ پــروژه نیچنــد

ی بـردار  بهـره  بـه  سپهـساالر  ابـان یخ گرید وی  مرو کوچهی  یک انها از مورد دو تنها اما بوده مطرح ربازید از)هیصادق اول تا دوم فلکه حدفاصل(ستارخان
 تیـ تقو سـبب  امر نیا که اند شده جادیا شهرهای  خیتار بافت در ها راه ادهیپ نیا.اجراست دست در میبدالعظع حرم و تهران بازاری  ساز ادهیپ و دهیرس

  .است شده شهرهای خیتار بافت
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حد اقل چهار ویژگـی برجـسته    . (نکات برجسته در شیوه بیان پیشینه پژوهش نمونه شماره دو را فهرست نمایید            )ب
  )برده و به صورت کامل تشریح نماییدشیوه نگارش پیشینه پژوهش وی را نام 

  
  )به حداقل دو مورد اشاره شود. ( نکات ضعف موجود در  پیشینه پژوهش نمونه شماره دو را فهرست نمایید)ج

د صاص یا ن ا عات د طا ر  ر   باید  ن  او ژپو ا یا ت

ی  ا یا ش، د ت قژپو ت ا ال ع  سا  ل د ی  دید، با رو خی   


