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 مقدمه -1-1   

ترساختنگشودنوگستردنوروشنیزمجهولاستونيارانآنچهبرديافتعبارتاستازکشاودر"پژوهش"

معلوماستيارانآنچهبهاجمالبرد یجهشودتادرنتيگفتهميدرموضوعخاصيبهغوروتعماوبررس"یاتقق"؛

مقایآورجمع  مققابهحقونقدآنيسهمطالب  پژوهش يایاهد ازانجامتققين بنابرا.يابدمطلبدستیقتها

یقتتوانددررابطهباعلوممختلامطرحشود.حقيمیناست.موضوعمعینمعيدرموضوعیقتوکشاحقیابيدست

.ومانندآنباشدیهنري  فلسفي علمينيدیقتي ممکناستحقزیکشاشدهن

اهمیتمقولهپژوهشازگذشتهتابهامروزموردتوجهعلماوفالسفهقرارگرفتهاستوارزشآندرپیشرفتجوامع

طولتاريخشود.انسانيبخشيالينفکازحیاتبشریمقسوبمي مراکزپژوهشيدر سیرتقوليپژوهشو توجهبه

هاییتبرابتکاراتخالقیهروزافزونعلمدرشناختجهانهدفداروقانونمندکهباتکیتموفقباشدحاکياينحقیقتمي

یرفته فضاصورتگيآدميشهازقدرتشار اندیمتعالدروجودبشروبهرهبرداریخداینهادهشدهازسويعهبهود

تمدننوظهورکهخودبرخاستهازتعامالتينوايدجدیفضااينهابهارمغانآوردهاست.انسانیرابرايدیجديزندگ

ميتمدنیانمیاعم موجدخواستيفرهنایانو ناست  مشکالتهايشهاندیازها ها  خوديمسائلو نوبه به استکه

بهخوديرصورتبق پذیادينبنیهاژر درقالبپژوهشهایيشهاندیرمسينادر.طلبنديراميشهتوسعهعلمواند

یشتریبهتروبیهاحلوراهيندراپاسخگویازهاهاونتاخواستشونديمیکاربردیهاانجامپژوهشيهودستماگیرنديم

درروندیقاتبخشتققیسهمبسزاوجاستکهنقشموثرینکنندوهمیشنهادپیمسائلومشکالتجوامعبشریبرا

داشت یاعلموتققیتنشانازگسترشروزافزوناهمیستمبشردرقرنبيزندگتقوالت.شوديتقوالتجوامعآشکارم

يدهوشتابیآورازنقشپژوهشدرخلافنيودرحالتوسعهباآگاهيصنعتیقرنکشورهايندومایمهدرنيژهبهو

عیبرا مصرو تقوتوسعه  توجهخودرا ارتقايتمده ایابخشتققیو اند. ینگفتبتوانيروستکهمينازنموده

پژوهشدرتوسعهنقشبرقراراست.یمدرهرکشورارتبا مستقيداروپایروشتابتوسعهفراگیابخشتققیشرفتپ

هااعممقرکتوسعهدرهمهحوزهیروینيددونتردآنرابتوانياستکهميرچنانبرجستهوانکارناپذيدارجانبهپاهمه

س اقتصاد  اماعلیاستازفرهنگ  ایترغماعترا واذعاننسبتبهاهميوجامعهدانست. حوزهباينمقولهپژوهش 

تواندگامياختصاصفضاهایمناسبجهتانجامامورپژوهشيميمواجهاست.يفراوانعملکردیویساختارهاییدشوار

تاسیسمراکزعلميموثردررفعبخشيازدشواری يادر-هایاينمقولهمقسوبگردد. پژوهشيبهصورتمستقلو

پژوهشارانوارتبا بامراکزآموزشعاليباتامینفضا امکانات تجهیزات تعامالتوتمهیداتالزمهبرایگردهمآمدن

فراهممي اينمراکزتققیقاتيميمقققانرا فعالیتدرگونهبايستبهآورد. و حضور ایطراحيشوندکهپژوهشارانبا

هایکليچنینفضاهايياحساسترقيوپیشرفتداشتهدرنتیجهدرراستایتققااهدا خويشکهبخشيازسیاست

اينپژوهشبرآ در برآيند. بررسيمفهومحسمکانبهعنوانرويکردیشهودیمجموعهاست  با چاونايکهنیمتا

هاینمايد درکالبدپژوهشکدهفناوریفضابهيکمکانبرایحضورممتدوايجادتعلاخاطردرکاربرراتبیینميتبديل

زمینهحضورمداونوينبهعن موموثرپژوهشارانراوانکالبدیبارويکردیعملکردگرا ضمنارتقایکیفیتمقیطي 

فراهمآوردهحسمکانرادرپژوهشکدهبرایايشانبهاحساسيقابلادراکمبدلنمود.
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 بیان مسئله -1-2   

توجهبهفناوریهاینوينوسوقدادنجامعهبهسویکاربستاينفناوریهادرزندگيروزانهيکيازاساسيترين

آنجامعهرافراهمميکند.اينامرازطرياپیادهسازیسیاستهایآموزشيمسائلياستکهموجباتپیشرفتعلمي

پژوهشيدرتماميبخشهایجامعهبهويژهدربخشهایآکادمیکودانشااهيکهقشرعییميازدانشجويان اساتید 

اناتيکهايناقشاربتوانندبهپژوهشارانوفعاالنعلميرادربرميگیرد عمليميشود.بنابراينتامینتسهیالتوامک

راحتيدرآنبهانجامامورپژوهشيپرداختهوبايکدياردرتعاملوارتبا باشند نیازمنددرنیرگرفتنمجموعهایاز

.(1351)ضرغامي فضاهاستکهدرقالبکالبدیازمعماریجلوهمييابد

بهکارگیریمتدهاوروشهایجديدمعماریروزدرپاسخبهنیازهایفضاييدرروندهایطراحيبهويژهدرمجموعه

ایکهباهد تامیناهدا پژوهشيطراحيخواهدشد حائزاهمیتبسیارميباشد.اينامرموجبميشودکهمعماری

یمعناداروهدفمندتامینبخشيازاهدا طراحياينمجموعهراثیرتأوويژگيهایآنبهعنوانيکعاملمجزاوبا

.بدينترتیبکهحضورافراددربستریازمعماریکهخودحاویپیامهاييبرایکاربران(1351)ملکي تسهیلنمايد

 مجموعهرابهعنوانبودهآنهاراازبعدروانشناسانهبهادامهحضوروفعالیتبیشازپیشدرآنبناترغیبميکند

پديدهایپیشااموموفادرامرپژوهشپیشميبرد.تأمیننیازهایکاربرانازيکسووهدايتروانيآنهاازسوی

.(1389)فالحت ديارتؤامانمنو بهدرنیرگرفتننیازهایکالبدیمجموعهونیازهایروانشناسيکاربرانميباشد

ازجنبهکالبدیبدينترتیبکهکلیتم پاسخده  شمولفضاهایمتفاوتو عینحالکهبايدبا فیزيکي-جموعهدر

تامیننیازهایروانيآنهابستربهینهفعالیتهایعلمي بايدبا داشتهباشد  تواناييپاسخگويينیازهایکاربرانرا

آورد فراهم مجموعه در پژوهشيرا (1351)ضرغامي   مفه. در باپژوهشکده که ایميشود کليشاملمجموعه وم

دربرگرفتنتعدادیازفضاهایويژهوباارائهتسهیالتتققیقاتي امکانتققیا مطالعه پژوهشوفعالیتهایفردیو

گروهيتققیقاتيرابرایکاربرانفراهمميآورد.

آوریبهمدرنیسمدرمعماریوتالشبرایباگذشتزمانوروندصنعتيشدنپروسههایمعماریودرپيآنروی

تامینهرچهسريعنیازهایانسانها اهدا عملکردیبناهابیشترموردتوجهمعمارانوطراحانقرارگرفتهاست.عدم

نیازهایکالبدی و يکمجموعه هایکاربر تقلیلگروه بررسيو روندشناخت  فیزيکيو-تخصیصزمانمطلوببه

تنهاروانشناسانه باع شدهاستکهمعماریبرخال تواناييگذشتهاشدرارائهوتامینفضاييبرایزيستن  آنها 

جواباوینیازهایمادیوکالبدیافرادبوده جنبهمعنویوروحيروانيافرادرابهمانندگذشتهموردتوجهوتفسیرقرار

سطحنیازهایآنهامنجربهبررسيوتقلیلصقیحوهرچهسريعندهد.ازطرفيرشدروزافزونجمعیتوباالرفتن

تابااستنتاجهایاصوليازدادههایبهدستآمدهبتوانبرایتامینبهینهنیازهایفعليافرادونیزبرنامهريزیوشدهتر

.(1385)پیربابايي سیاستگذاریاصوليبرایآيندهمعماریمعاصر گامبرداشت

سویديارشرايطيکهجهانامروزرابهسمتمدرنیتهسوقدادهدرعیناينکهمنجربهبرآيندپاسخصقیحواز

وليدرعینحالدرراستایحلسطقيوسريعمشکالتبراستکامليبهبسیاریازکموکاستهایموجودشده

بسیاریازمسائلديارچشمفروبست مسائليکهد(1382)بديعي  رواقعقلبتپندهجوامعونیرویبالقوهومقرک.

اجتماعيبرایحضور فعالیت نشا  سرزندگيوهويتمندیاقشارمختلاجامعهميباشند.اينمعضلشکافيعمیا

معمارانوشهرسازانبهعنوانمهمترينقشریکهقادربهرفع دررابطهانسانهاومقیطزندگيشانبهوجودآورد.
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بهمعنای"مکان"شکافيهستند درتالشندتاباژر نديشيوبررسيهایهرمونوتیکيمسائل بهخلامجددچنین

بریومکانوراينامرمارباايجادرابطهایقویبینمکانوبستر مکانوکاربر مکانوکا.)همان(واقعخودبپردازند

درادرقالبتعلابهآنمکانجلوهميدهندوحسخاصيکهادراک.همهاينمواردبهواقعخوشدمعنامیسرنخواهد

آندرفردتنهادرآنشرايطممکناست راهحلتمامبيمکانيهايياستکهجامعهامروزیازآنرنجميبرد.شايد

وبررسينمود؛رويکردیمعماریوطرحهایمعماریراتقلیلر اکنونزمانآنفرارسیدهباشدتابارويکردینووفراگی

اينمعماریاستکهبا بهشمولشهودینیزدستيابد. نوگراييو.... تاريخي  تکنیکي  کهعالوهبرشمولساختاری 

ترفندهایخودازوقوعبرخيرفتارهادرمقیطجلوگیریکردهوزمینهبرخيرفتارهایدياررافراهمميآورد.اينحس

قضاوتنسبتبهمقیطخاصدرفردبهوجودميآيدحسمکانياحسنسبتبهمکاننامیدهکليکهپسازادراکو

حسمکانبهخودیخوددارایمعیارهاودرجهبندیهاييمانندتعلابهمکان وابستايبهمکان دلبستايميشود.

بدينسانثرمکانوکاربربررسيميکند.وتاتأثیربهمکانو...ميباشدکهازلقاظمفهوميرابطهديالکتیکيمیزان

ميتوانباپديدارشناسيطرحهایمعماریبهويژگيهایبالقوهآندرالقایحسمکانبرکاربرپيبردوباتلفیاآن

 دراحیایروحمکاندرطراحيهایمعماری)بهعنوانرويکردموردتوجهمعماریامروزجهان(بااصولمعماریپايدار

شد واقع ثمر مثمر (1381)ايرواني  در. راهکارهایتققاآن حسمکانو حوزه در هایاخیر دهه در مطالعاتيکه

معماریصورتپذيرفته زمینهفعالیتهایبیشازپیشرادراينراستافراهمنمودهاست.بنابراينميتواناذعاننمود

بودنماهیتيکهطراحيپژوهشکدهفناوریهاینوينبارويکرد القایحسمکانبايدبهگونهایباشدکهضمندارا

بالقوه کاربرانرابهعمليکردناينماهیتوپیشبردفعالیتهایپژوهشيهدايتکندوازطر دياربادرنیرگرفتن

لذادروعه فراهمآورد.زمینهرابرایحضوردرفضاودريافتاحساساينهمانيباکلیتمجم روحیاتونیازهایکاربران

رونداينپژوهشميتوانطراحيپژوهشکدهرامتغیریمستقلدرنیرگرفتکهعواملالقاکنندهحسمکانبرآنبه

صورتمتغیروابستهبرروندطراحي بهشمارميروند.



سؤاالت اصلی پژوهش -1-3

باشند؟يمنیحسمکانکدامیگذاردرالقاتأثیروياصلیهاداشته مؤلفهيمیحسمکانچهمفاه-1

فراهمآنیتمديوموجباتحضورورضاردیگيموردتوجهکابرانقرارميپژوهشیفضاهایهايژگيونیکدام-7 را ها

آورد؟يم

سووکيهاازآننیفضاهاوارتباطاتبييها خواناهابهمانندفرمپژوهشکدهيبهکاررفتهدرطراحیمعماریروندها-3

حسمکانبرکاربرمؤثرواقعشود؟یتوانددرالقايمیتاچهحداريدیازسويتوجهبهبسترطراح
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فرضیات پژوهش -1-4

نيهرکدامازايباشدکهبررسيبهمکانو...ميهمچونتعلابهمکان دلبستايمشخصیهااریمعیحسمکاندارا-1

آورد.يحسرافراهممنيها موجباتادراکاواعمالآنيهادرروندطراحمؤلفه

شود مشتملبريميطراحييگرانهیحضورکاربرانواصولزميبعدروانشناسلیپژوهشکدهکهبراساستقلکي-7

.ندينمايمتياحساسرضاييفضاهانیمختلاآننسبتبهحضوردرچنیهاپاسخدهاستکهکاربرانبخشييفضاها

رفتهدرطراحیمناسبروندهاتیفیک-3 ارتباطاتيبهکار سطحمناسبکيفرمو بريپژوهشکده  ازحسمکانرا

کاربرانآنمجموعهالقاخواهدکرد.



اهداف پژوهش -1-5

.پژوهشکدهکيحسمکاندرکالبدیمؤثردرالقاياستنبا عواملاصل-1

.يموردبررسيوپژوهشيآموزشیکاربرانفضاهانیدربيحسادراکزانیملیتقل-7

یپژوهشکدهفناوريهادرطراحلیتقلجيادراکحسمکانوکاربردنتایندهايمشتملبرعواملوفرآيارائهمدل-3

حسمکان.یالقاکرديبارويلیدانشااهمققااردبيمهندسويدانشکدهفننينویها



اهمیت و ضرورت پژوهش -1-6

تأميعلمشرفتیپیهایسازنهیاززميمیبخشعیيپژوهشیهاتیفعال امرخودنيکندوتققاايمنیجوامعرا

بخشآموزش خصوصدر به جامعه پژوهشدر امر به روزافزون توجه به دانشااهيمنو  مراکزسیتأسباشد.يميو

پژوهاندرمجاورتکسبعلمودانشقادرگرددنادانشميموجببهعنوانمراکزآموزشعالي هادردانشااهتققیقاتي

فعالیت انجام اهدا پژوهشي-هایعلميبه جهتپیشبرد را امکاناتالزمه تمامي که دسترسباشند کالبدیدر در

بررسيپرديس است. اينامرتققیقاتيفراهمآورده مبین داخلکشور در نیز سطحجهانو هایدانشااهيموفادر

باشد.مراکزپژوهشيکهدرارتبا بامراکزآموزشعاليفعالیتدارندضمنتامینزمینهفعالیتبرایپژوهشاران بهمي

جوييازامکاناتوتجهیزاتمرکزازيکسوومعاشرتودهدکهبابهرهپژوهاننیزاينامکانراميدانشجويانودانش

هایپژوهشيودرارتبا باصنعتپیشبردههایخويشرادرقالبطرحژوهشتعاملباسايرپژوهشارانازسویديار پ

هایدانشااه هدفمندنمايند.تققیقاتخويشرادرقالبسیاست

راستایسیاست خدماتعلميدر تجمیع بر اردبیليمبني مققا پژوهشيو-هایکليمعاونتپژوهشيدانشااه

ارشدهایپژوهشيهدفمندسازیفعالیت کارشناسي دکتریو مقاطع دانشجويان ويژه به دانشجويان و تاسیساساتید

هاینويندانشکدهفنيومهندسيدربرنامهمدونتوسعهدانشااهتببینگرديدهاست.پژوهشکدهفناوری
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رودکهدريوزندهبهشمارمايپویمعماریریدرشکلگیدیکلمیازمفاهيکيحسحضوردرمکانار يدیازسو

تفکر پژوهشوانجامشه ياندستن يحضور زیوفعالبراايپوييفضاهانیتأمتیقابلایومطالعهعمژهيصورتتوجهو

ازيآرمانیهاازیموردانتیارونیهاازینانیدرکرابطهمتقابلمیهاازراهحليکيباشد.يراداراميپژوهشیهاتیفعال

چهارچوبعواملهیهادرروندتهازنیراتآنیاستفادهازمشارکتکاربرانوبهرهمند فعالوپرتکاپوپژوهشکدهکي

کهدردسترسجامعهيدانشااهتيدرسايپژوهشیاباشد.فرآهمآوردنمجموعهيهامحسمکانبرآنیمؤثردرالقا

کردهنیمختلاراتامیهاشيدرگرانينویهایدرحوزهفناوريقاتیقتقیهانهیوپژوهشارانبودهزمدیاسات ييدانشجو

ن تکنزیو از استفاده با رویمعماریهاکیکاربرانرا وفعالیکرديو مکانترغتیروانشناسانهبهحضور کند يمبیدر

شود.يپژوهشمقسوبمنيايهد اصل



الگو و روش پژوهش -1-7

روشيتوصیفي با مي-پژوهشحاضر انجام مرحله چهار در آغازينتقلیليو مرحله تببینمبانيپذيرد. مربو به

درمرحلههایپژوهشباشد.آزمودنفرضیهای اسنادیومشاهداتمیدانيميعاتکتابخانهوهشازطريامطالژنیریپ

بانينیریوبادرنیرگرفتنمشارکتجامعهآماریمفروضساختهمبتنيبرمازطرياطراحيپرسشنامهمققادوم

پذيرد.درمرحلهافزارهایآماریصورتميهابااستفادهازنرمآوریدادهعمليگشتهدرمرحلهسومنتايجحاصلازجمع

نتايجتقلیل سویديار از مبانينیریو از برآمده مفاهیم يکسو قاپايانياز در راهکارهایلبهایصورتپذيرفته

هاینويندانشکدهفنيومهندسيدانشااهمققااردبیليبارويکردالقایپیشنهادیدرطرحمعماریپژوهشکدهفناوری

يابند.حسمکانجلوهمي
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الاویپژوهش)منبع:ناارنده(.:1-1شکل

























 مطالعه مبانی نظری و پژوهش های صورت گرفته در این امر -

تببین شاخص های کیفی و کمی موثر در القای حس مکان در  -
 پژوهشکده فناوری های نوین

 تهیه ابزار پژوهش -

انجام مشاهده، اجرای مصاحبه و نظرسنجی از جامعه آماری تبیین  -
 شده پژوهش

تبیین پیشنهادات، راهکارها و روش های القای حس مکان در روند  -
 طراحی معماری پژوهشکده

 تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده -

 آزمون فرضیه های تحقیق -

های موثر در القای حس مکان  سنجش الگوی ارائه شده برای مولفه -
 در پژوهشکده فناوری های نوین دانشکده فنی و مهندسی



8 
 

























 فصل دوم

 پژوهشمبانی نظری 
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 مقدمه   -2-1

هایاخیرازطر متخصصینبسیاریاتآندرزندگيروزمرهمردمازمسائلياستکهدرسالتأثیرمقیطکالبدیو

وزندگيشیوهتغییروانسانيجوامعتوسعه(.باCanter, 1997a; Cooper, 1974است)موردتقلیلوبررسيقرارگرفته

طراحانتوجگهمردم سکونت وشدهساختههایمقیطوفضاهاکیفیتبهريزانبرنامهومعماران  نقشافزايشيافته

يافتهبیشتریاهمیتانساننیازهایوتوقعاتبهگوييپاسخوزندگيمقیطبگهدادنشکلبرایابزاریعنوانبهطراحي

انجامانسان ورفتارهایذهنیاتبرشدهساختهفضایيامقیطمتقابلتأثیرچاونايدربارههایزيادیپژوهشواست

(.1389)فالحت استشده

اينروازحسازنیرهايدگر هستيانسانبيچونوچراوبهطورانکارناپذيری فضايي مقیطيومعمارانهاستواز

مکانغیرقابلتفکیکاست شریبهساختن ویبرايناعتقاداستکهدردورانمدرنکنوني سکونتب(.1387)پرتوی 

کنیم پیچیدهاست.اومعتقداستتریسکونتميطورنازلتنزليافتهاست.توجیهاودراينزمینهکهچراماامروزهبه

کنیموبهکارینمودهودرآنمداخلهميکهبخشيازاينرخداد ناشيازآناستکهماجهانخودرابیشازحددست

بماندو7»همراهشويم وبهآنمجالدهیمکه«آسیبنرساندنوحفاظت1»جهانازديدگاهکهسعينمايیمباجایآن

نمايیم)همان(. مداوماتقاضاهایگوناگونيرامطرحمي«بشود

ويژهدرقرنبیستمبادرتوجهي درموردمعماریبدلیلارتبا نزديکآنبامقیطساختهشدهوبهاينغفلتوکم

گ شدهنیر برخوردار اهمیتدوچنداني از معماری تاريخ در مدرنیسم معماری دوران آمدی ناکار تجربیات است.رفتن

مؤيد(ميPOE)3برداریهایارزيابيوتقلیلمعماریبعدازبهرههایمتعددیکهبهروشگسترشپژوهش پردازند 

برنامه و طراحان بیشتر وتوجه معماری ساخت کیفیت به کیفیتريزان اين ارتقاء و شناخت در راستایسعي در ها

مسکونيبرآورده مجتمع طراحي خصوصدر به مدرنیسم معماری شکست بر گذرا مرور است. بشری نیازهای سازی
بیانارخألونبودمعنایاستنباطيمثبتازتاياوکهازآنبهعنوانلقیهشکستمعماریمدرنيادميئیپرو4 شود 

تدريجاستکهداليلخاصوعمیاخودرابرخورداراست.بههانسبتبهمقلزندگيبودهدراينمجموعهسویساکنین

ويژهبرایساکنینقوتبیشتریبعدازاينواقعهبودکهشناساييمعانيمقیطساختهشدهواهمیتاماکنبرایافرادوبه

رش در شناساييخألموجود معمارانبا طراحانو روشتهگرفتو جهتهایبینرشتههایطراحيمقیطيبه ایدر

ريزاندريکروشمشارکتيبهشناسايياينمعانيواحساساتمقیطيرویآوردند.ازاينپسمعماران طراحانوبرنامه

وشکا هایطراحيشدهبودندتابدينوسیلهفاصلهکنندگاندرمجموعههایمعناييخودواستفادهدنبالشناختتفاوت

.(1381)مطلبي هایباکیفیتدستيابندکنندهرابهحداقلرساندهوبهمقیطبینطراحواستفاده

مي اذعان امر اين بر شده حستعلاومطالعاتانجام ايجاد بدون مکان  برایخلامجدد امیدی هیچ که کنند

استکهپاراديامجديدیدرمعماریايجادگردد رارسیدهوابستايبهمکانوجودنخواهدداشت.شايداکنونزمانآنف

وسیلهنوعيازمعماریکههاوقوانینجديد بلکهبهوسیلههنجارهایجامعونهبهوسیلهمفاهیموطرحپارادايميکهنهبه

(.1387)پرتوی گرددآورد مشخصميهایانسانيرابهحسابميافرادوگروه

                                                        
1
 Sparing and preserving 

2
 Alloeing it to be and become 

3
 Post Occupancy Evaluation 

4
 Pruitt Igoe 
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اقتصادی مشکالتومسائلانواعبازندگي کیفیتلقاظبههستندکهایگونهبهايرانشهرهایضرحازماندر

کیفیتمقولهبامستقیمارتباطينیزموضوعاتاينواندمواجهمقیطيزيستوحکمروايي زيرساختيکالبدی اجتماعي 

هایبینمقیطموجوداحتماليهایتفاوتوشناختمنیوربهجامعيمطالعاتتاکنون.يابندميمقیطوفضایزيسته

اينمعضلدرنهايتبهافولتعاليانساني بهتوجهعدمواست؛نارفتهصورتمقیطکیفیتهایشاخصجهتازمتفاوت

آتياست ميکهازمهمترينالزاماتپايداریبراینسل انجامدهایکنونيو پرتوی  1351)رادجهانبانيو بیشترمتأسفانه(.

مشخصهستندمکانوهويتحسفاقدامروزی شهرهایدرموجودشهریفضاهای ها انسانکهاستحاليدراين.

ازبرخورداریزيراداشتخواهندنیازمکانبههمیشهوجغرافیايي تکنولوژيکياجتماعي تاريخي موقعیتازنیرصر 

(.1385)صمیميوپرتوی استبشروجودبخشيازآن شناساييومکان

ازبرخاستههایوپیاممعانيومقیطمقسگوسهایويژگيعناصرکالبدی مقیط شناختوانسانرابطهبررسيدر

استاهمیتحائزآن کالبدیهایويژگيوعناصربربررسيعالوهکهيابدميبیشتریارزشزمانيمقیطشناختبهتر.

بررسي(.1353)مالنبارلهيوهمکاران گیردموردواکاویقرارمينیزکنشارانادراکاتوازآنبرخاستهمعانيمفاهیممقیط 

استکهبرخيازهایجبريتکالبدیکهدربسیاریازتققیقاتاواسطقرنبیستمبهانجامرسیدهاست نشاندادهنیريه

اندکهکیفیتملموثرتریهستند تققیقاتديارنیزنشاندادههایکالبدیعواعواملاجتماعيوروانينسبتبهويژگي

(.1389)فالحت گویتوقعاتونیازهایمردمنیزباشندتواندپاسخهایمقیطکالبدیميوويژگي

 

 پژوهش مفهوم -2-2

سطحسنجش.شودميمقسوبهرجامعهوتعاليپیشرفتاصليهایوشاخصازمقورهايکيامروزداناييدردنیای

.استوابستهموثاعلميمنابعبهوآسانسريعدسترسيبهداناييوگسترشاطالعاتمصر وتولیدمیزانبهدانايي

بهدهیمميانجامخودکههاييپژوهشبراساسشودياميموجودحاصلاطالعاتيمنابعمطالعهياازطرياماهایدانسته

واگرمبتنيايمپرداختهاطالعاتمصر بهباشددرواقعقبليهایپژوهشنتايجاساسبرهادانستهاگراين.آيدميدست

استمنجرشدهاطالعاتتولیدبهماتالشباشدجاریهایتقلیلوبرمشاهدات منبع. واطالعاتتولیداصليبنابراين 

واقعدانش هرهرشکليبههرموضوع درپژوهش.گیردميانجامکهاستپژوهشيهایفعالیتحاصلجديددر در و

سرهاباآنکهاستهاييموضوعدربارهموجوددانشتوسعهدرجهتمندونیاممنسجمشودتالشيانجامکهسطقي

هایدرعرصهموجودمشکالتحلجهتدرممکنهایحلراهبهترينيافتنبرایاستپژوهش کوششي.داريموکار

درمجموع.ماستپیرامونترازمفاهیمروشنشناختيبهرسیدنبرایمنسجمفعالیتيهمچنین پژوهش.زندگيمختلا

بهگوناگونهایشیوهبهکهشخصي.استآيندگانبرایتازههایافاوگشودندانشمرزهایگسترشبرایراهيپژوهش

صدددرعلميهایروشازفادهاستباکهاستفردیپژوهشار.شودمينامیده(مققا)پردازدپژوهشارميپژوهشانجام

ترتروعمیادقیامشاهدهبهگوناگونازابزارهایاستفادهاوبا.استمختلاومفاهیمازمسائلتازهشناختيبهرسیدن

با.پردازدميخوداطرا هایپديده ميپیرامونبهوموشکافانهنقادانهنااهيپژوهشار برایخود و مشکالترفعنارد

(.1386)قراملکي دهدميقرارامورمتولیاندراختیارراموثقياطالعاتعمليراهکارهایبهترينارائهوجامعه
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ها پديدهبازناریوبازگويييافت برایمندسامانوخالقانههوشیارانه هوشمندانه رونديکتققیاياپژوهش

استهاانااشتهورفتارهارخدادها  راهکارهایبهيافتندستبرایموجودهایپديدهازاستفادهبرایهمچنینپژوهش.

درپژوهش.دهدميارائهعلميهایمجلهدرراخودپژوهشنتايجپژوهشارمعمولطوربه.رودميکاربههافناوریوعملي

.باشدمي«آنبهدادنپاسخ»ديارو«پژوهشپرسشيافت»بعددو

خالق بديع هایفعالیتمجموعهبهوپژوهشتققیا:استنوشتهواژهاينتعريادر «پژوهش»درکتاب منوچهرآقايي

علميمرزهایشناختگسترشدرجهتوباهد طورکليبهکهشودميگفتهایشدهريزیبرنامهويافتهنیامنوآورانه 

ها نیامابزار ووسايلها فرآيندها فرآوردهوايجادنوآوریجهتدرطورخالصهوبهزندگيبهبودبرایدانشاينوکاربرد

عالمهدانشااهاستاددالور علي.پذيردصورتشود ميتوسعهورشدبهمنجرنهايتدرکهجديدهایوروشخدمات

(.1351)غفاری خواندمي«بشریدرمعار عامفرآينددرزمینهوگوگفتوبق »راژوهش پطباطبايي

درواستمرارنیمپژوهش بودنیفرآيند:ازاستعبارتکهاستويژگيسهاست مشترکفوقتعارياهمهدرآنچه

پژوهشيهرفعالیتغاييهد خوبيبهسومويژگي.استآگاهيافزايشياحقیقتکشاکهنهاييهد وفعالیتانجام

.کندميمشخصراآنجهتو



دهندهمفهومپژوهشگانهتشکیلهایسه:مولفه1-7کلش



پژوهش انواع -2-3

 کاربردی -بنیادی های پژوهش 2-3-1

هاانسانزندگيدرآنکاربردمتوجهاولوهلهدراماآورد فراهمرا«کاربردیپژوهش»زمینهتواندميایپايهپژوهش

در.باشندميبشريتوجامعهمشکالتحلمتوجهمستقیماوعمليجنبهدارایکاربردیهایپژوهشکهحاليدر.نیست

نیستشکيمطالعاتازدستهدواينانجامضرورت کسبجهتبهکشورهرسیاسيگیرندگانتصمیممثالعنوانبه.

هایپژوهشبرمتکيخودهاپژوهشازدستهاينوباشندميکاربردیهایپژوهشنیازمندجامعه عمليادارهدرتوانايي

.هستندایپايه
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Abstract:  

     Due to new technologies and pushing the society towards the application of these 

technologies in everyday life is one of the major topics that provides the sceintific progress 

for the community. It will happen through the implementation of educational and research 

policies in all sectors of society, especially in the academic sector which includes the vast 

majority of students, professors, researchers and scientific activists. This study aims to 

provide design strategies for the New Technologies Institute of Technical and Engineering 

Faculty of Mohaghegh Ardabili University inorder to inspire the sense of place by 

examinig the effective Parameters in the design of research spaces and on the other hand 

by expressing the sense of place as an intuitive and phenomenological approach. The main 

purpose of the research is to design a body Named New Tachnologies Institue which 

provides more fields of activity and research with a sense of presense and provides an 

appropiate context for researchers to improve their studies and makes them stay in by 

setting a vibrant and lively atmosphere in the institute.  

    This research is based on the study of the criteria of the sense of place and its inducing 

factors in the space in which the data collection was conducted through a questionnaire 

setting among the educational departments, Professors and graduate students studyng in the 

Technical and Engineering Faculty and the researchers in the different institutes. After data 

collection, analysis the factors affecting the preceived sense of place and also study the 

related parameters through the design of institute, site analysis and condification of the 

physical plan were done besides. Then the achieved factors inspiring the sense of place are 

being used as the main and effective parameters in format of proposed solutions through 

the architectural design of the institue. 

Keywords: Sense of palce, Presence, New technologies, Architectural design.
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