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که ما در آن مطلوبی داریم، اما شیوۀ دستیابی به آن برایمان  چکیده: مسئله موقعیتی در جهان واقعی است 

روشن نیست. در معماری، مانند حوزه های دیگر دانش، هدف برخی از تحقیقات حل مسائل واقعی جهان 
معماری است. هدف از این مطالعه بیان تعریفی از تحقیق مسئله مدار در معماری، اجزا، فرایند و انواع آن 
کردن خصوصیات این نوع از تحقیقات  است. این تحقیق در چارچوب راهبرد طبقه بندی به منظور روشن 
که در دانشگاه های برتر جهان دفاع  معماری انجام و برای اجرای آن، 29 رسالۀ دکتری معماری انتخاب شد 
را دنبال می کرد. در این پژوهش چکیدۀ این رساله ها بررسی  شده بود و حل مسئله ای در حوزۀ معماری 
که فرایند اجرای آنها به راه حلی برای  که آن دسته از تحقیقاتی را  و تحلیل شد. این بررسی نشان می دهد 
مسائل جهان واقعی معماری منتهی می شود، می توان تحقیقات مسئله مدار نامید. در این نوع تحقیقات 
دانش  دیگر  حوزه های  در  واقعی  جهان  مسائل  حل  برای  که  می شود  استفاده  علمی ای  چارچوب های  از 
که حدود روشنی ندارند.  بسط یافته است و با دو نوع مسائل سروکار دارد: مسائلی با حدود روشن و مسائلی 
ح  که حدود روشنی ندارند، اغلب در حوزه های میان رشتۀ معماری با رشته های علوم اجتماعی مطر مسائلی 
از تحقیقات رویکردی مختلط را دنبال می کند و با انواع دیگر تحقیقات همراه می شود.  می شود. این نوع 

تحقیقات مسئله مدار برای یافتن راه حل های فنی و راهبردهای طراحی و مدیریتی انجام می شود.
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معماری، فرایند حل مسئله
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مقدمه� 1
که باید پاسـخی بـرای آنها بیابیم.  همـۀ مـا هـر روز در زندگـی روزمـره خـود با مسـائل مختلفی برخورد می کنیم 
کـه بـرای  کـه سـایبانی نـدارد و نمی دانیـم  کـه در زیـر بـاران شـدید جلـوی ورودی خانـه ای ایسـتاده ایم  زمانـی 
کـه در خانـه بـه دنبـال  کاری بایـد انجـام دهیـم، بامسـئله مواجـه هسـتیم. وقتـی هـم  خیـس نشـدن چـه 
کـه بـه راه حلـی نیـاز دارد. هـر  کاهـش آلودگـی هـوا هسـتیم، بـا مسـئله ای مواجه ایـم  تمهیـدی معمارانـه بـرای 
کـه پاسـخ آمـاده ای برای آن  کـه بـه راه حلـی نیـاز دارد  دو نمونـه نشـان دهندۀ موضوعـات جهـان واقعـی اسـت 
گاه ماننـد مثـال  گاه ماننـد مسـئلۀ اول مسـیر رسـیدن بـه راه حـل روشـن اسـت و  نداریـم یـا متصـور نیسـتیم. 

کـه بـه شـناخت بیشـتر و عمیق تـر نیـاز دارد. دوم بـا مسـیر پیچیـده ای مواجـه هسـتیم 
مطالعـه حاضـر مبتنـی بر آزمون و بسـط دسـته بندی پیشـنهادی »سـند راهبردی آمـوزش معماری دوره 
دکتـری« اسـت. تعریـف تحقیـق بـه منزلـۀ جسـت وجوی نظام یافتـۀ داده هـا و بهره گیری از آن بـرای خلق فهم 
کـه جیمـز اسـنایدر دربـارۀ تحقیقـات معمـاری بیان  تـازه ای از پدیده هـا )Leedy & Ormord, 2016( یـا چنـان 
 کرده »جست وجوی نظام یافته برای خلق دانش« است )Snyder, 1984, cited in Groat & Wang, 2013(؛
کیفیت اجرای تحقیق یا فرایند آن می تواند اسـاس چارچوب تازه ای برای تقسـیم بندی  به عبارتی، تمرکز  بر 
ح  که اولین بار در »سند راهبردی آموزش معماری دوره دکتری« مطر انواع تحقیق باشد. این چارچوب تازه 
کـه بـا شـیوۀ نزدیـک شـدن محقـق بـه موضـوع آغـاز می شـود، اسـاس تقسـیم بندی  شـد، فراینـد تحقیـق را 
تحقیقات قرار داده اسـت. طبق این سـند یکی از »اقسـام دسـته بندِی موضوع های تحقیْق دسـته بندی به 
اعتبار ماهیت تحقیق یا چگونگی نسـبت تحقیق با پرسـش آغازین و اصلی تحقیق یا محتوا و مفاد تحقیق« 
است. در این سند دلیل ایجاد این دسته بندی چنین عنوان شده است: »چگونگی و مرتبه و دقت پرسش 
کـه نـوع تحقیـق به طـور مسـتقیم  اصلـی تحقیـق در ماهیـت عمـل تحقیـق اثـر می گـذارد و می توانیـم بگوییـم 
پرسـش مدار،  کاوش مـدار،  ایـن دسـته بندی شـامل چهـار دسـته  دارد«.  نسـبت  تحقیـق  ماهیـت عمـل  بـا 
)Members of Architecture Branch, Engineering Group, 2016( اسـت  مسـئله مدار  و   نظریه مـدار 
کـه برحسـب فراینـد تحقیـق و نسـبت آن بـا پرسـش اصلـی تحقیق از هم تفکیک شـده اسـت. انـواع تحقیقات 
کـه در حوزه هایـی  کاوش مـدار تحقیقاتـی هسـتند  در سـند یادشـده این گونـه تعریـف شـده اسـت: »تحقیقـات 
گاه پرسـش معیـن دربـاره آن وجـود نـدارد و هـدف از آن  کـه ناشـناخته اسـت و  از معمـاری انجـام می شـوند 
گاهـی دربـارۀ موضـوع یـا مبحـث جدید  سـامان دادن بـه اطالعـات و تبدیـل آن بـه دانـش یـا به دسـت آوردن آ
کـه  گفتـه می شـود  بـه تحقیقاتـی  اسـت...«. تحقیقـات پرسـش مدار  و صورت بنـدی پرسـش های دقیق تـر 
کـه بتـوان آن را در قالـب  نـدارد  از آن  یـا تصـور روشـنی  یـا پاسـخ سـؤال پژوهـش را حـدس نمی زنـد  محقـق 
کـرد. محقـق نـه پرسشـی واحـد، بلکـه مبهماتـی متعـدد در خصـوص زمینـه و موضـوع  گزاره هـای علمـی بیـان 
تحقیـق دارد؛ او خـود را در دل موضـوع و زمینـه تحقیـق قـرار می دهـد و اجـازه می دهـد تا پرسـش بـر اثر تعامل 
کـه در آنهـا یـا محقـق  او بـا حـوزۀ موضوعـی و زمینـه آن پدیـد آیـد. تحقیقـات نظریه مـدار تحقیقاتـی هسـتند 
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که به  پیـش از تحقیـق پاسـخی بـرای پرسـش پژوهـش در قالـب حکـم یـا مجموعـه ای از احـکام پیش می نهـد 
آن »فرضیـه« یـا »نظریـه« می گوینـد و تحقیـق بـرای نشـان دادن درسـتی آن حکـم یـا احـکام پیـش مـی رود یـا 
آنکـه محقـق نظریـه را از دیگـران می گیـرد و سـعی می کنـد تـا درسـتی یـا نادرسـتی آن را نشـان دهد یـا نظریه ای 
را از حـوزه ای دیگـر یـا از رشـته ای دیگـر بـه حـوزۀ مـد نظـر خـود مـی آورد؛ به عبارتـی، در ایـن نـوع تحقیقـات یـا 
محقـق نظریـه ای را ارائـه یـا نظریـۀ موجـودی را بسـط می دهـد و بـه تفصیـل می رسـاند و آن را در موضـوع یـا 
اعمـال می کنـد )Members of Architecture Branch, Engineering Group, 2016(. دربـارۀ  موضوعاتـی 

تحقیق هـای مسـئله مدار در ادامـۀ مقالـه بـه تفصیـل توضیـح داده شـده اسـت.
بـر ایـن اسـاس، هـر تحقیـق در حـوزۀ معمـاری یـا در یکی از چهار دسـتۀ یادشـده قـرار می گیرد یـا در یکی از 
کـه از ترکیـب آنهـا بـا یکدیگـر ایجـاد می شـود؛ بدیـن ترتیـب، ایـن دسـته بندی طیـف بسـیار وسـیع تری  انواعـی 

از تحقیقـات معماری را شـامل می شـود. 
بـرای آزمـون ایـن دسـته بندی بیـش از صـد رسـاله از بیسـت دانشـگاه برتـر جهـان1 انتخـاب و چکیده هـای 
آنهـا بررسـی2 و از آن میـان، 29 رسـاله مسـئله مدار یـا ترکیـب مسـئله مدار بـا سـایر انـواع تشـخیص داده شـد.3 
مقالۀ حاضر حاصل فهم انواع مسـئله، چگونگی فرایند حل مسـئله و چیسـتی راه حل در چکیدۀ رسـاله های 
گرفـت و تـا حـدی دربـارۀ هـر  منتخـب4 اسـت. ایـن پژوهـش بـا تحلیـل متـن چکیده هـا و بـر مبنـای آن صـورت 
رساله، با توجه به چکیدۀ آن اظهار نظر شد.انتخاب رساله های دکتری معماری در دانشگاه های برتر جهان 
کـه دانِش چگونگی تحقیـق درباره  بـرای آزمـون دسـته بندی پیشـنهادی »سـند راهبـردی« بـا این رویکـرد بود 
کردن به فرایندها، روش شناسـی و راهبردهای اتخاذ شـده  معماری با اسـتنباط و اسـتنتاج از تحقیقات و نظر 
کـه در قالـب رسـاله های دکتـری معمـاری در دانشـگاه های  در تحقیقـات پیشـین تولیـد می شـود. تحقیقاتـی 
مختلف به انجام می رسـد، با اتخاذ رویکردهای میان رشـته ای، چندرشـته ای یا فرارشـته ای دنبال می شـود. 
کاربـرِد روش هـا و رویکردهـای اتخـاذ شـده در این رسـاله ها مسـتتر اسـت و دانـش ضمنی این  دانـِش چگونگـِی 
کـِم توجه به تحقیقات  حـوزه را شـکل می دهـد. جـوان بـودن موضـوع روش تحقیق درباره معماری و پیشـینۀ 
ح شـده در ایـن حـوزْه  کـه راهبردهـا و روش هـای مطـر ایـن حـوزه از منظـری میان رشـته ای، سـبب شـده اسـت 
تعاریـف، مفاهیـم و چارچوب هـای روشـنی نداشـته باشـد و بنابرایـن، امـکان اسـتفادۀ نظام منـد از آن بـرای 
کـه تولیـد دانـش جدیـد از طریـق مفهوم سـازی دانـش  تحقیقـات جدیـد میسـر نباشـد. ایـن در حالـی اسـت 
ضمنـی موجـود و تبدیـل آن بـه دانـش نظام منـد صـورت می گیـرد تا بتـوان آن را در تحقیقات جدید بـه کار برد. 

Shanghai Ranking, Academic Ranking of World Universities or ARWU, Quac�( دانشــگاه های برتــر بــر اســاس رتبه بندی هــای بین المللــی  -1
Quarelli Symonds )QS(, Times Higher Education )THE(, Leiden Ranking )CWTS( و در یــک فراینــد چندمرحلــه ای بــرای پوشــش دادن بــه 

گزینــش شــدند. درنهایــت، 3.5 درصــد از چکیده هــای رســاله های دکتــری  گســترده تر  مصادیــق انــواع دســته بندی تحقیقــات در طیفــی هرچــه 
.)Nadimi, Ahari et al., 2020, p.9( ــه ــرای اطــالع بیشــتر ر.ک. ب معمــاری بررســی شــدند. )تعــداد رســاله های فهرســت شــده 3367 عــدد اســت( ب

که چکیده فشردۀ محتوای رساله و نشان دهندۀ هدف و روش شناسی و نتایج آن است. بررسی چکیده های رساله ها با این مفروض بود   -2
عنوان رساله ها در جدول 1 دسته بندی نمونه های بررسی شدۀ بر اساس نوع مسئله، فرایند و راه حل قابل مشاهده است.   -3

گرفت. ک عمل قرار  که همان مال برخی از رساله ها به جای چکیده خالصه داشتند   -4
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چنیـن فراینـدی بـا بررسـی تحقیقـات موجـود از منظرهـای مختلف امکان پذیر اسـت.
گی هـا و فراینـد حـل مسـئله در رسـاله های  در ایـن مقالـه ضمـن تعریـف مسـئله و خصوصیـات آن، ویژ
منتخـب شناسـایی و بررسـی شـد. بـرای روشـن شـدن ماهیـت تحقیق مسـئله مدار ابتـدا انواع آغاز )مسـئله(، 
فرایند و نتیجۀ )راه حل( تحقیق در تحقیق های مسـئله مدار با اسـتفاده از نمونه های منتخب بررسـی شـد. 
سـپس، بـر چگونگـی ترکیـب تحقیـق مسـئله مدار بـا دیگـر انـواع تحقیـق تمرکـز و بـا توجـه بـه نمونه هـا، حـاالت 
کـه بـرای ایـن تحقیـق دنبـال شـد، راهبـرد  مختلـف مشـخص و طبقه بنـدی شـد. بدیـن ترتیـب، راهبـردی 

طبقه بنـدی و اسـاس ایـن طبقه بنـدی نیـز »سـند راهبـردی آمـوزش معمـاری دوره دکتـری« بـود.

تعریف مسئله و فرایند حل آن� 2
کارکرد آن  که باید برای سـازگاری با  مسـئله1 )وضعیت مسـئله دار(2 وضعیتی در زندگی ]واقعی یا فرضی[ اسـت 
کنشی باید نشان دهیم یا برای آن پاسخ آماده ای نداریم  پاسخی بیابیم، اما در حال حاضر، نمی دانیم چه وا
)D’Zurilla et al., 2004(. یـا وقتـی دسـتیابی بـه هدفـی دنبـال می شـود، امـا شـیوۀ دسـتیابی بـه آن روشـن 
که وقتی اقدامات الزم برای  نیست، با مسئله مواجه ایم )Dunbar, 1998( . نکتۀ مهم این تعاریف آن است 
 )D’Zurilla et al., 2004; Robertson, 2005( رسـیدن به هدف یا پاسـخ روشـن نباشـد، با مسـئله مواجه ایم 
کالسـیک دانکر3 حل مسـئله روی آوردن به اندیشـه برای  و حل مسـئله به صورت فرایند اسـت. طبق تعریف 
 .)Robertson, 2005( که می تواند واسطۀ رسیدن از وضعیت موجود به مطلوب باشد  تمهید اقداماتی است 
گـروه،  کـه در آن خـود فـرد، زوج یـا  کـرد  همچنیـن می تـوان حـل مسـئله را فراینـدی شـناختیـ  رفتـاری تعریـف 
می کننـد  کشـف  یـا  شناسـایی  را  مؤثـر  راه حل هـای  مواجه انـد،  آن  بـا  روزمـره  زندگـی  در  کـه  مسـائلی  بـرای 
کنـش ذهنـی  کـه به دلیـل مراحـل سـازنده اش آن را  )D’Zurilla et al., 2004(. حـل مسـئله فراینـدی اسـت 
 .)Lawson, 2003( گاه آن را اندیشۀ سطح برتر می نامند که  که متضمن عناوینی است   پیچیده ای می دانند 
کـه بـرای رسـیدن بـه هـدف یـا وضعیـت مـد نظـر بایـد اقداماتـی انجـام داد یـا  تعاریـف یادشـده نشـان می دهـد 
گاه اشـکال پیچیـده ای از اندیشـیدن را می طلبـد؛ به عبارتـی، بـا فراینـدی مواجه ایـم  کـه  کـرد  مراحلـی را طـی 
کارآمـد از  کـردن امـکان انتخـاب راه حـل  کـه شـامل شناسـایی راه حل هـای بالقـوه مؤثـر بـرای مسـئله و فراهـم 

.)D’Zurilla et al., 2004; Lawson, 2003( گزینه هـای مختلـف اسـت میـان 
فراینـد حـل مسـئله در فضـا یـا فضاهـای مسـئله4 شـکل می گیـرد. حـل مسـئله فراینـدی چندمرحلـه ای 
کـه در آن، حل کننـدۀ مسـئله بایـد بیـن وضعیـت اولیـه و وضعیـت هـدف، مراحلـی را بپیمایـد تـا بتوانـد  اسـت 
ایـن وضعیت هـای  برسـد. مجموعـۀ  بـه هـدف  کـه  بـرود  امتـداد مسـیری  بـه مرحلـۀ دیگـر در  از هـر مرحلـه 
Bassok & Novick, 2012;( حـادث شـده را، همـراه بـا عملگرهـای5 دخیـل در آن، فضـای مسـئله می نامنـد 

1� Problem 2� Problematic situation 3� Duncker
4� Problem space 5� Operator
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که مسـئله  کسـانی  که معمواًل  Dunbar, 1998; Lawson, 2003 (. نکتۀ مهم دربارۀ فضای مسـئله آن اسـت 

کل فضـای مسـئله را در ذهـن حاضـر ندارنـد؛ یعنـی  را حـل می کننـد، به ویـژه وقتـی مسـئله پیچیـده باشـد، 
کوچکـی از وضعیت هایـی را در اختیـار دارنـد  حل کننـدگان مسـئله معمـواًل »در هـر نقطـه از زمـان، مجموعـۀ 
کـه فضـای مسـئله را بـاز می نمایـد. به عـالوه، برخـی از فضاهـای مسـئله، مثـل شـطرنج، بـه قدری بزرگ اسـت 
کل فضا در ذهن را ناممکن می سـازد. در بسـیاری از مسـائل، حل کنندۀ مسـئله قادر نیسـت  که نگه داشـتن 
کند تا راه حل را بیابد«  تمام وضعیت های ممکن مسـئله را در نظر بگیرد و باید فضای مسـئله را جسـت وجو 
که در مسائل پیچیده نه با یک فضا، بلکه با فضاهای مختلفی  )Dunbar, 1998(. درنتیجه، به نظر می رسد 
 )Dunbar, 1998( مواجه ایـم و حل کننـدۀ مسـئله بـرای فهـم مسـئله بایـد از یـک فضـا بـه فضـای دیگـر بـرود 

و دلیل آن را باید در ماهیت مسائل جست.
مسـائل   :)Dunbar, 1998; Lawson, 2003( می شـوند  تقسـیم  دسـته  دو  بـه  ماهیـت  نظـر  از  مسـائل 
کـه حـدود روشـنی ندارنـد2. مسـائل بـا حـدود روشـن سـاختار واضحـی دارنـد،  بـا حـدود روشـن1 و مسـائلی 
کافـی دربـارۀ آنهـا وجـود دارد و معمـواًل راه حـل واحـدی دارنـد )Lawson, 2003(یـا وضعیـت اولیـه  اطالعـات 
کـه حـدود روشـن  معینـی دارنـد و اهـداف و عملگرهـا در آن مشـخص هسـتند )Dunbar, 1998(؛ مسـائلی 
کمتـر دارنـد و ممکـن اسـت راه حل واحد مورد توافقی نداشـته باشـند و با همۀ  ندارنـد، »سـاختاری بـا وضـوح 
اطالعـات مرتبـط معرفـی نشـوند. در ایـن نـوع مسـائل فقـط راه حل هـای بهتـر یـا بدتـر وجـود دارد. بسـیاری از 
کـه در زندگـی روزمـره پیـش می آینـد، چنیـن ماهیتـی دارنـد«   موقعیت هـای اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی 
کننـدۀ مسـئله عملگرهـا، هـدف یـا حتـی وضعیـت موجـود  کـه »حـل  )Lawson, 2003( یـا آنهایـی هسـتند 
را نمی شناسـد. مثـال آن می توانـد یافتـن معالجـۀ سـرطان یـا نوشـتن اولیـن رمـان بـزرگ قـرن بیسـت ویکم 
کنـد  کنـد، وضعیت هـای هـدف را مشـخص تر  باشـد. در ایـن مسـائل حل کننـدۀ مسـئله بایـد عملگرهـا را پیـدا 
کـه حـدود روشـنی  کنـد« )Dunbar, 1998(؛ به عبـارت دیگـر، در مسـائلی  یـا حتـی وضعیـت اولیـه را تعریـف 

ندارنـد، تعریـف وضعیـت اولیـه مرحلـه ای مهـم بـرای حرکـت بـه سـوی حـل مسـئله اسـت.
کـه در مسـائل پیچیـده قبـل از حرکـت بـه فضـای حل مسـئله  تعریـف وضعیـت اولیـه بـه معنـای آن اسـت 
بـه شـیوۀ حرکـت در فضـای  بتـوان  تـا  بازنمایـی شـود  تعریـف و سـپس،  و  بایـد مسـئله به درسـتی شـناخته 
عوامـل  و  علـل  دادن  نشـان  معنـای  بـه  بازنمایـی   )Dunbar, 1998( دانبـار  گفتـۀ  بـر  بنـا  اندیشـید.  مسـئله 
کـه مسـئله ای را حـل می کننـد، متفاوت باشـد.  کسـانی  کـه می توانـد برحسـب  دخیـل در ایجـاد مسـئله اسـت 
کـه  بنابرایـن، بازنمایـی فضـای مسـئله یکـی از مسـائل مهـم در فراینـد حـل مسـئله اسـت و در نمونه هایـی 
کـه باید در  مسـائل حـدود روشـنی ندارنـد، بازنمایـی فضـای مسـئله پیچیده تـر اسـت و خود از مسـائلی اسـت 
فراینـد حـل مسـئله بـه آن پاسـخ داد. بـه نظـر دانبار )Dunbar, 1998( وقتی مسـئله بازنموده شـد، حل کننده 

1� Well�defined 2� Ill�defined
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کشـید و از ایـن خصوصیـات بـرای انتخـاب نحـوه عمـل خود در  برخـی از خصوصیـات مسـئله را پیـش خواهـد 
کـرد. جسـت وجوی فضـای مسـئله اسـتفاده خواهـد 

که حدود  بیشـتر تحقیقـات دربـاره مسـائلی بـا حـدود روشـن انجـام شـده اند )Dunbar, 1998( و مسـائلی 
ماهیتـی  به عبارتـی،  می خورنـد؛  گـره  اقتصـادی  و  سیاسـی  اجتماعـی،  موقعیت هـای  بـا  و  ندارنـد  روشـنی 
به درسـتی  بایـد  شـوند،  حـل  بتواننـد  آنکـه  از  قبـل  آنهـا  پیچیدگی هـای  به دلیـل  می یابنـد،  میان رشـته ای 
شـناخته و بازنمایـی شـوند. تحقیـق در حوزه هـای پیچیده تـر، جسـت وجو در فضاهـای مختلـف مسـئله را، 
کـه  بـه جـای یـک فضـا، ضـروری سـاخته اسـت )Klahr & Dunbar, 1988(. بنابرایـن، به ویـژه در مسـائلی 
حـدود روشـنی ندارنـد و پیچیـده شـمرده می شـوند، ابتـدا باید مسـئله شـناخته و بر اسـاس شـناخت درسـت 

کـردن راه حـل اندیشـید. بازنمـوده شـود تـا بتـوان بـه پیـدا 
کاربـرد دارد. چـه بـه پیـروی از سـایمون  تعریـف مسـئله و فراینـد حـل آن در حوزه هـای مختلفـی از دانـش 
و همکارانـش تفکـر علمـی و اسـتدالل بشـر را نوعـی از حـل مسـئله بدانیـم )Kaplan & Simon, 1990( یـا حـل 
مسـئله را یکـی از فرایندهـای »تفکـر علمـی« بشـماریم )Dunbar & Klahr, 2012(، حـل مسـئله در حوزه های 
کـه می تـوان  بیـان می شـود  )Dunbar, 1998(. دلیـل آن چنیـن  بـه کار مـی رود  از جملـه معمـاری  مختلفـی 
کـه برگرفتـه از مفهـوم جسـت وجو در فضـای هـر  گرفـت  فعالیت هـای مختلـف را نوعـی از حـل مسـئله در نظـر 
مسـئله اسـت )Simon & Lea, 1974(. بنابرایـن، می تـوان تحقیـق در مسـائل واقعـی جهـان معمـاری را نیـز 
به عنـوان تحقیـق بـرای حـل مسـئله یـا تحقیـق مسـئله مدار1 شناسـایی و بـر اسـاس ماهیـت فراینـدی اش، آن 
کـه بر اسـاس فرایند  کـرد  را یکـی از دسـته های تحقیـق در طبقه بنـدی جدیـدی از تحقیقـات معمـاری معرفـی 

تحقیـق تنظیم شـده اسـت.2

تعریف تحقیق مسئله مدار� 3
بـا مسـائل جهـان واقعـی و  کـه  چنان کـه اشـاره شـد، تحقیقـات مسـئله مدار بـه تحقیقاتـی اطـالق می شـود 
 )Philips & Pugh, 2010( یافتـن راه حـل بـرای آنهـا سـروکار دارد. این گونـه تحقیقات بنا بر نظر فیلیپس و پیـو
یکـی از سـه نـوع تحقیقـات دکتـری نیـز شـمرده شـده اند.3 در تحقیقـات مسـئله مدار از »مسـئله ای خـاص در 
گرد می آوریم.  که در حل مسـئله می توانند به کار بیاینـد،  جهـان واقعـی آغـاز می کنیـم و تمـام منابع اندیشـه را 
کار می کنـد، بایـد راه حل هـای  کـه بـا ایـن شـیوه  کسـی  کـرد و روش حـل آن را یافـت.  مسـئله را بایـد تعریـف 
.)Philips & Pugh, 2010( کنـد«  و مشـخص  تحقیـق خلـق  از  هـر مرحلـه  در  را  بـرای حـل مسـئله   اصیـل 
 در سـند راهبـردی، تعریـف تحقیقـات مسـئله مدار مشـابه تعریـف فیلیپـس و پیـو اسـت. در ایـن سـند تحقیق 

1� Problem solving research
ح پژوهشــی »بررســی رســاله های دکتــری  ــزارش طــر گ ــه  ــر مبنــای فراینــد تحقیــق تنظیــم شــده اســت، ب ــه ب ک ــا ایــن طبقه بنــدی  ــرای آشــنایی ب ب  -2

معمــاری در دانشــگاه های برتــر جهــان، از حیــث نــوع تحقیــق« رجــوع شــود.
کاوش مدار، تحقیقات مسئله مدار و تحقیقات آزمونی. آنها تحقیقات دکتری را به سه دسته تقسیم می کنند: تحقیقات   -3
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کـه »هـدف آن حـل معضـل یـا مسـئله ای نظـری  گره گشـا نوعـی از تحقیـق دانسـته شـده اسـت  مسـئله مدار یـا 
یـا عملـی اسـت. ایـن نـوع از تحقیـق بـا نشـان دادن معضلـی در حـوزه ای از معمـاری آغـاز می شـود و یکسـره 
در جهـت یافتـن چـارۀ آن معضـل پیـش مـی رود. محصـول ایـن نـوع از تحقیـق چـاره یـا راه حـل آن معضـل 
است«)Members of Architecture Branch, Engineering Group, 2016( . چنین تحقیقاتی را بیلی وون 
کـرده و آن را یکـی از تعاریـف بدیـل روش مهندسـی  کـن1 در حـوزۀ مهندسـی ذیـل رویکـرد مهندسـی تعریـف 
دانسـته اسـت )Koen, 2003(. در همـۀ ایـن تعاریـف جهت گیـری تحقیـق بـرای حـل مسـئله ای در جهـان 
واقعـی اسـت و نتیجـۀ آن یافتـن راه حـل مسـئله اسـت. بـا توجـه به این تعریـف، این نوع از تحقیق سـه بخش 

کلـی دارد: مسـئلۀ تحقیـق، فراینـد تحقیـق و نتیجـۀ تحقیـق.

مسئلۀ تحقیق. 3-1
که این مسئله یا  وجود داشتن معضلی مشخص در حوزه ای از معماری نقطۀ آغاز تحقیق مسئله مدار است 
 .)Members of Architecture Branch, Engineering Group, 2016( معضل می تواند عملی یا نظری باشد 
فیلیپـس و پیـو )Philips & Pugh, 2010( وجـود داشـتن مسـئله ای مشـخص در جهـان واقعـی را نقطـۀ آغـاز 
کـه در تحقیقات معماری وجـود دارد، مانند  گسـتردگی موضوعاتی  ایـن نـوع تحقیـق دانسـته اند. بـا توجـه به 
موضوعـات اجتماعـی رفتـاری، روش هـای طراحـی و حفظ انـرژی )Groat &Wang, 2013(، آنچه در معماری 
گسـترده ای از انـواع معضـالت در حوزه هـای مختلـف مرتبـط بـا معمـاری  مسـئله دانسـته شـده، مجموعـۀ 
کـه از مشـکالت عملـی در محصـول معمـاری تـا مسـائلی در فراینـد طراحـی و خألهـای مدیریتـی را در  اسـت 
ک همـۀ پژوهش هـای مسـئله مدار خواسـت محقـق مبنـی بـر رفـع مسـئله اسـت و  بـر می گیـرد. نقطـۀ اشـترا

کـه در پـی چاره اندیشـی اسـت. درواقـع، تحقیـق مسـئله مدار تحقیقـی اسـت 
بـا توجـه بـه رسـاله های بررسی شـده، می تـوان مسـئله های متـداول در حـوزۀ تحقیـق معمـاری را از نظـر 
کـه  کالبـد فیزیکـی روبه روسـت  کـرد: 1. محقـق یـا بـا مسـئله ای صرفـًا مرتبـط بـا  منطقـی بـه سـه دسـته تقسـیم 
کـه در حوزۀ  ح مواجه اسـت  چنیـن مسـئله ای در دسـتۀ فنـی قـرار دارد؛ 2. محقـق بـا مسـئله ای مرتبـط بـا طـر
کـه مسـئله ای  طراحـی قـرار دارد؛ 3. محقـق بـا مسـئله ای ناظـر بـر رابطـۀ میـان انسـان و معمـاری روبه روسـت 
کـه ایـن دسـته بندی بـرای تبییـن موضـوع بحـث بـه کار  مدیریتـی اسـت. بایـد ایـن نکتـه را مـد نظـر داشـت 

گرفتـه شـده اسـت و در عمـل ممکـن اسـت بتـوان یـک مسـئله را در چنـد دسـته قـرار داد.

مسئلۀ فنی. 3-1-1
ح می شـود و بـه حـوزۀ علـوم طبیعـی نزدیـک  کـه در حـوزۀ عمـل مطـر معضـل یـا مسـئلۀ فنـی مسـئله ای اسـت 
]ارتبـاط[  انـرژی و محیـط داخلـی در سـکونتگاه ها"2، پژوهشـی دربـاره  بـا عنـوان "مصـرف  اسـت. رسـاله ای 

1� Billy Vaughn Koen 2� Energy consumption and indoor environment in residences
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که محقق  گرمایش منازل مسـکونی اسـت )Hoen, 1987(. مسـئله ای  شـرایط محیطی و مصرف انرژی برای 
انـرژی و شـرایط محیطـی  بیـن میـزان مصـرف  رابطـۀ  نبـودن  بـا آن مواجـه اسـت، مشـخص  ایـن رسـاله  در 
گرمایشی  سکونت گاه هاست و در روند تحقیق به ارتباط بین میزان مصرف انرژی توسط انواع سیستم های 
کنان توجـه شـده اسـت )Hoen, 1987(. در رسـاله ای  و بـازده آنهـا در نسـبت بـا شـرایط محیطـی مطلـوب سـا
بـا عنـوان "رابط هـای طراحـی و سـاخت: برافراشـتن پنومتیـِک )متکـی بـر هـوای( پوسـته های مشـبک"1 نیـز 
ماننـد رسـالۀ قبـل، مسـئلۀ تحقیـق مسـئله ای فنـی اسـت و طـی آن محقـق بـه دنبـال راه حل هـای فیزیکـی 
کششـی و حـل مشـکالت نمونه های  بـرای ایجـاد روشـی اقتصـادی و امـن بـرای سـاخت پوسـته های مشـبک 
موجود اسـت )Liuti, 2017(. نمونۀ مشـابهی از مسـائل فنی را در رسـاله ای با عنوان "تالشـی برای محافظت 
از میـراث فرهنگـی معمـاری مـدرن: روش شناسـی پیشـنهادی بـرای تحلیـل ریسـک سـازه های بتـن مسـلح"2 
کـرد. در ایـن رسـاله محقـق بـه دنبـال روش شناسـی ای بـرای مقابلـه بـا عوامـل زوال ]بتـن  می تـوان مشـاهده 

.)Carvalho, 2019( مسـلح[ و ارزیابـی فراوانـی و شـمول نتایـج آن اسـت
بـا توجـه بـه بافـت  بـا عنـوان "مـدل ریزمقیـاس  نمونـۀ دیگـری از مسـائل فنـی را می تـوان در رسـاله ای 
گر چه  کـرد. ا شـهری بـرای ]تحلیـل[ بادهـای سـریع بـه منظـور ]اسـتفاده در[ مراحـل اولیۀ طراحـی"3 مالحظه 
مسـئلۀ ایـن رسـاله در نـگاه اول بـا مسـئلۀ دو رسـالۀ قبـل متفـاوت اسـت، همچنـان در حیطـۀ مسـائل فنـی 
کـردن ارتبـاط  قـرار می گیـرد، زیـرا محقـق در آن بـه دنبـال شـناخت و حـل مسـئله ای فنـی، در اینجـا مشـخص 
و پیش بینـی  "مطالعـه  عنـوان  بـا  رسـاله ای  در   .)Kim, 2015( اسـت  بافـت شـهری،  و  بادهـای سـریع  بیـن 
ایـن  از  بـه دنبـال حـل نمونـۀ دیگـری  انـرژی میـان سـاختمان ها و آب وهـوای شـهری"4، محقـق  همکنـش 
قبیـل مسـائل فنـی اسـت. در ایـن رسـاله محقـق بـا توضیـح دربـارۀ تأثیـر متقابـل اثـر )UHI( و میـزان مصـرف 
کـه همکنش هـای میـان محیط هـای بیـرون و داخـل تقابلـی  کیـد می کنـد  انـرژی سـاختمان ها بـر یکدیگـر، تأ
 Bueno Unzeta,( و دوجانبـه اسـت و بنابرایـن ]مسـئلۀ انـرژی در[ هـر دو محـدوده بایـد همزمـان حـل شـود
کـه حـل همزمـان مسـئلۀ انـرژی در این دو  2012(. بدیـن ترتیـب، مسـئلۀ ایـن تحقیـق یافتـن راهـکاری اسـت 

محـدوده را ممکـن سـازد.

مسئلۀ طراحی. 3-1-2
که بـه معضالت حوزۀ طراحـی می پردازد  ح در تحقیق هـای مسـئله مدار مسـائلی اسـت  از جملـه مسـائل مطـر
کـردن آنهـا پیـش نهـادن راهبردهایـی بـرای طراحـی به منظـور رفـع ایـن معضـالت  ح  و هـدف محقـق از مطـر

1� Design and construction interfaces: The pneumatic erection of gridshells
2� Contribuição à conservação do patrimônio cultural da arquitetura moderna: proposta de metodologia de análise de risco 

das estruturas de concreto armad [Contribution to the conservation of the cultural heritage of Modern Architecture: 
proposed methodology for risk analysis of reinforced concrete structures]

3� An Urban�conscious rapid wind downscaling model for early design stages
4� Study and prediction of the energy interactions between buildings and the urban climate
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است.مسـئلۀ رسـاله ای بـا عنـوان "عوامـل انسـانی، حفاظـت از انـرژی و عمـل طراحی"1 حفظ آسـایش حرارتی 
ح  کـه بـا پیش بینـی تمهیداتـی در طر کنان بـا اقدامـات اقتصـادی توجیه پذیـر اسـت و محقـق عقیـده دارد  سـا
ح  کـرد )Lammers, 1978(. مسـئلۀ مطـر کم هزینـه تأمیـن  معمـاری می تـوان آسـایش حرارتـی را بـا اقداماتـی 
شـده در رسـاله ای بـا عنـوان "پیشـنهاد روش قانون مـدار بـرای آماده سـازی پروژه هـای تعمیـرات در نمونـۀ 
تعمیـرات  پروژه هـای  کارآمـدی  نا کـه  اسـت  آن  فـرض محقـق  و  اسـت  نیـز در حـوزۀ طراحـی  بانـک"2  شـعب 
تغییراتـی در عملکـرد معمـاران  بایـد  و  اسـت  اصولـی  برخـورد  نبـود  بـه سـبب  بانـک  سـاختمان های شـعب 
و شـیوۀ برخـورد آنهـا بـا مقولـۀ تعمیـرات بانک هـا ایجـاد شـود )Yedekci Arslan, 2010(. عـالوه بـر مسـائل 
ح  گسـترده تری نیـز مطـر ح شـده، مسـائل طراحـی مرتبـط بـا حـوزۀ طراحـی معمـاری می توانـد در دامنـۀ  مطـر
کّمـی  لی  شـود. بـرای مثـال، در رسـاله ای بـا عنـوان "چارچوبـی بـرای مقایسـه و نظـارت بـر نظام هـای اسـتدال
در طراحـی"3 بـه مسـئله ای بنیـادی در خصـوص ارتبـاط بین طراحـان از فرهنگ های مختلف پرداخته شـده 
گفت وگـوی طراحـان از فرهنگ هـای مختلـف هنـگام  اسـت. در ایـن رسـاله محقـق بـه دنبـال رفـع دشـواری 
تصمیم گیـری دربـاره طراحـی اسـت و او سیسـتمی را بـرای رفـع دسـته ای از مسـائل طراحـی؛ یعنـی مقیـاس 
کّمی  لی  سـاختمان و عناصر سـاختمانی پیشـنهاد و چارچوبی را برای مقایسـه و نظارت بر نظام های اسـتدال

.)Yu, 1987( کـرده اسـت در طراحـی ایجـاد 

مسئلۀ مدیریتی. 3-1-3
ح شـده در حـوزۀ معمـاری بـه ضعـف یـا تنظیـم نبـودن درسـت رابطـۀ میـان معمـاری  بعضـی از معضـالت مطـر
کـه در آنهـا بـه  و انسـان و نیـز مدیریـت ایـن رابطـه در یـک موضـوع مشـخص مربـوط می شـود. رسـاله هایی 
ایـن مسـائل یـا معضـالت پرداختـه شـده اسـت، درواقـع، در راسـتای تسـهیل امـور مدیریتـی تعریف می شـوند 
گام هـای متنوعـی را در فراینـد طراحـی و اسـتفاده، عملکـرد طراحـان و مدیـران و همچنیـن ارتبـاط آنهـا  و 
بـا مخاطبـان معمـاری در بـر می گیرنـد. در رسـاله ای بـا عنـوان "سیسـتم اطالعاتـی بـرای فراینـد برنامه ریـزی 
گسترش  معماری بر اساس مدل تولید داده"4، مسئلۀ محقق ارتقای سیستم مدیریت داده و تالش او برای 
 .)Göttig, 2010( اسـت   product model data نـام  بـه  داده ای  مدیریـت  سیسـتم  از  اسـتفاده   زمینه هـای 
محقـق در ایـن رسـاله بـه مسـئله ای در حـوزۀ مدیریـت در فراینـد طراحـی معمـاری پرداختـه اسـت و افـراد 

مخاطـب او در تحقیـق معمـاران و طراحـان هسـتند.
ح شده در حوزۀ معماری را می توان در حوزه های ارتباطی  نمونه های متفاوتی از مسائل مدیریتی مطر

1� Human factors, energy conservation, and design practice
2-	Banka	şubesi	örneğinde	kurala	dayalı	yapı	 tadilat	projesi	hazırlama	yöntemi	[A	rule-based	method	proposal	 for	 the	

preparation	of	 refurbishment	 projects	 in	 the	 exemple	of	 bank	branches]
3� A framework for comparing and controlling number�based design reasoning systems
4� Informations system für den architektonischen planungsprozess auf produktmodellbasis
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کـرد. در رسـاله ای بـا عنـوان " قوانیـن حقوقـی تعهد قـرارداد در  معمـار_ طـراح بـا مخاطبـان معمـاری مشـاهده 
قراردادهـای مرتبـط بـا عمـل معمـاری"1، مسـئلۀ رسـاله دقیـق نبـودن قوانیـن مربـوط بـه میـزان مسـئولیت 
پیشـنهاد  و  آسیب شناسـی  دنبـال  بـه  آن  در  محقـق  و  اسـت  حرفـه ای  قراردادهـای  در  معمـاران  تعهـد  و 
کردن خسـارت های ناشـی از این تعهدات اسـت  راهکارهایـی بـرای تعییـن تعهـدات قانونـی معماران و معین 
کـه در ایـن رسـاله بـه آن پرداختـه شـده، دوسـویه اسـت و در یـک  )Coombe�Davies, 1985(. مسـئله ای 
سـمت آن معماران و در سـمت دیگر مخاطبان معماری قرار دارند. در رسـاله ای با عنوان "روش بازارسـنجی 
کـم  کـردن پروفایل هـای ضعیـف و  ح  بـرای طراحـی خانه هـای پیش نمونـۀ تک خانـواری"2 نیـز محقـق بـا مطـر
کاهش امکان هماهنگی ایـن بازارها با خانه های  اطالعـات بازارهـای »ناشـناختۀ« خریـدار خانـه و درنتیجـه، 

. )Noble, 2000(گـروه معمـاران و مخاطبـان معمـاری را مـد نظـر قـرار داده اسـت پیش نمونـه، هـر دو 
کـه بـا عملکـرد مدیـران محلی یا شـهری مرتبط اسـت.  نمونـۀ دیگـری از مسـائل مدیریتـی مسـائلی اسـت 
میـان  جهانـی  مقایسـۀ  دولـت:  بـرای  عمومـی  مسـتغالت  مدیریـت  "دشـواری های  عنـوان  بـا  رسـاله ای  در 
کشـور چین  راهبردهـای مسـتغالت عمومـی"3 محقـق بـه دنبال حل مسـائل مربوط به مسـتغالت عمومی در 
کـه  کـرده اسـت  بـا ارائـۀ راهبردهـای مدیریتـی اسـت و مخاطـب خـود را به طـور خـاص سیاسـتمدارانی معرفـی 

.)Van der Schaaf, 2002( در ایـن زمینـه تصمیمـات مدیریتـی اخـذ می کننـد

فرایند تحقیق. 3-2
پس از تعریف مسـئله و مشـخص شـدن حدود و ثغور آن، محقق در جسـت وجوی راه حل بر می آید. »ممکن 
کند.  کار می کنـد، در هـر مرحلـه راه حل هـای اصلـی مسـئله را ایجاد و شناسـایی  کـه در ایـن راه  اسـت محققـی 
کار معمـواًل بـا ]اسـتفاده از[ نظریه هـا و روش هـای ]تحقیـق[ متنوعـی همـراه اسـت و اغلـب در حوزه هـای  ایـن 
رشـته  یـک  باریـک  اسـت در محـدودۀ  واقعـی ممکـن  دنیـای  زیـرا مشـکالت  انجـام می شـود،  بین رشـته ای 

. )Philips & Pugh, 2010( »کادمیـک حـل نشـود آ
یـا  داشـتن  روشـن  حـدود  تحقیـق،  مسـئلۀ  ماهیـت  اسـاس  بـر  مسـئله مدار  تحقیـق  در  تحقیـق  فراینـد 
نداشـتن آن، چگونگـی فضـای مسـئله از نظـر وضعیـت اولیـه و وضعیـت هـدف و عملگرهـا شـکل می گیـرد. در 
گردآوری می کنـد. در تحقیق های  فراینـد تحقیـق، هـر محققـی بـا اسـتفاده از یک یا چند فن تحقیـق داده ها را 
گـردآوری داده ها و درنهایت، دسـت یافتن به راه حـل می تواند از روش های مختلف  مسـئله مدار محقـق بـرای 
کنـد4، بـرای مثـال، »ممکـن اسـت محقـق بـرای ایـن منظـور از شـیوه هایی  کیفـی در تحقیـق اسـتفاده  کّمـی و 

1� The laws on contract liability as they specifically relate to architectural practice
2� A market research method for the design of single �family prototype houses
3� Public real estate management challenges for government: An international comparison of public real estate strategies
کــه ایــن تقســیم بندی هــم بــرای  کتشــافی، آزمودنــی و مســئله مدار بیــان می کننــد  فیلیــس و پیــو پــس از تقســیم بندی تحقیقــات بــه ســه دســته ا  -4

.)Philips & Pugh, 2010( کاربــرد دارد کّمــی  کیفــی و هــم  تحقیقــات 
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.)Members of Architecture Branch, Engineering Group, 2016( »کنـد چـون مدلسـازی اسـتفاده 

کّمی. 3-2-1 روش 
و   )Groat & Wang, 2013( اسـت  وابسـته  عـددی  اندازه گیـری  قابـل  پدیده هـای  بـه  کّمـی  تحقیـق  روش 
طیـف متنوعـی از روش هـای تحقیـق ماننـد آزمایـش، نظرسـنجی )پیمایـش( و تحلیـل محتـوا و تحلیـل آمـار 
کّمـی رایـج  کامپیوتـری و فیزیکـی را می تـوان از روش هـای تحقیـق  را در بـر می گیـرد. به طورکلـی، مدلسـازی 
در تحقیـق مسـئله مدار دانسـت و روش هایـی ماننـد مصاحبه هـای سـاختاریافته را نیـز می تـوان جـزو ایـن 
گوشخراشـی(«1، محقـق اذعـان  ک  ک آزردگـی از صـدا )ادرا دسـته به شـمار آورد. در رسـاله ای بـا عنـوان »ادرا
کّمـی  کـه بـرای حـل مسـئله بـه ارزیابـی مؤلفه هـای مختلـف دخیـل در مسـئله بـا اسـتفاده از روش هـای  کـرده 
)آزمایـش در آزمایشـگاه( پرداختـه و در ایـن مسـیر از روش هایـی ماننـد تدویـن مدل هـای آزمایشـگاهی بهـره 
بـرده اسـت )Li, 2012(. در رسـاله ای بـا عنـوان »مـدل ریزمقیـاس بـا توجـه بـه بافـت شـهری بـرای ]تحلیـل[ 
کاسـتی های مدل های  بادهای سـریع به منظور ]اسـتفاده در[ مراحل اولیۀ طراحی«، محقق پس از بررسـی 
 .)Kim, 2015( کـه قـادر بـه ارزیابـی بافـت شـهری اسـت کـرده  موجـود، یـک مـدل تقلیل دهنـدۀ بـاد ایجـاد 
در رسـاله ای بـا عنـوان »عوامـل انسـانی، حفاظـت از انـرژی و عمـل طراحـی«، مدلسـازی به صـورت طراحـی 
کامپیوتـری  کامپیوتـری ترموفیزیکـی انجـام شـده و محقـق بـا اسـتفاده از ایـن مدل هـا و یـک برنامـۀ  دو مـدل 
کاهـش مصـرف انـرژی و  کـه به صـورت آزمایشـگاهی اقدامـات سـاختمانی مؤثـر در  توصیفـی توانسـته اسـت 
گروهـی  کوچـک  کنـد )Lammers, 1978(. در رسـاله ای بـا عنـوان »آپارتمان هـای  میـزان تأثیـر آنهـا را ارزیابـی 
کنان این  بـرای افـراد مسـن: مطالعـه ای دربـاره مشـکالت طراحـی مسـکن«2، محقق بر اسـاس مصاحبه با سـا
آپارتمان هـا مطالعـه را انجـام داده اسـت )Thomas, 1978(. او در ایـن مصاحبه هـا پرسـش های مشـخصی 

کـرده اسـت. پرسـیده و داده هـای به دسـت آمـده از آنهـا را به صـورت دسـته بندی شـده بیـان 

کیفی. 3-2-2 روش 
کار تجربی )سـاختن فیلم  کیفی مسـتقل از مسـتندات عددی، بر بیان )گفتاری یا نوشـتاری(،  روش تحقیق 
یـا یادداشـت برداری از زندگـی مـردم( یـا دست سـاخته های انسـان )اشـیا، سـاختمان ها یـا مناطـق شـهری( 
بـا عنـوان "معمـاری و طراحـی محیط هـای درمانـی:  متکـی اسـت )Groat & Wang, 2013(. در رسـاله ای 
کـه طراحـی محیط فیزیکـی در بهبود بیماری مؤثر اسـت و بـرای اثبات  کـرده  مـورد خـودآزاری"، محقـق فـرض 
کـرده اسـت تـا ضـرورت توجـه بـه طراحـی  کیفـی دیگـر همـراه  فرضیـه خـود مطالعـۀ مـوردی را بـا روش هـای 
کند )Liddicoat, 2017(. در رسـاله ای با عنوان "میراث فرهنگی  محیط های درمانی و چگونگی آن را آشـکار 

1� Perception of noise annoyance
2� Grouped flats and flatlets for old people: a study of problems relating to the design of dwellings
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سـکودار و پیشـنهادهایی بـرای حفاظـت از آن"1 نیـز محقق به منظور حل معضـِل نبود اولویت هایی 
ُ
وقـف در ا

کیفـی، بـه اولویت بنـدی  بـرای حفاظـت و مرمـت بناهـای وقـف اسـکودار بـا اسـتفاده از روش هـای تحقیـق 
اطالعـات پرداختـه اسـت.

روش های ترکیبی. 3-2-3
در نمونه هایـی محقـق بـرای رسـیدن بـه راه حل مسـئله ملزم به اسـتفادۀ توأمان از مجموعـه ای از روش های 
کیفـی اسـت. در رسـاله ای بـا عنـوان "ارزیابـی جامـع مقـوالت فسـاد در بخـش ساخت وسـاز عمومـی  کّمـی و 
کلیـدی مربـوط بـه فسـاد اقتصـادی در ساخت وسـازهای  چیـن"2، محقـق هـدف خـود را یافتـن مؤلفه هـای 
کشـور چین؛ یعنی شـاخص های فسـاد،  علل فسـاد و اسـتراتژی های ضد فسـاد قرار داده اسـت و  عمومی در 
در ایـن مسـیر بـرای ارزیابـی وضعیـت موجـود و شناسـایی متغیرهـای روشـن کنندۀ ابعـاد مسـئله از روش های 
باورهـای  از  گاهـی  آ بـرای  پرسشـنامه هایی  و  سـاختاریافته  مصاحبه هـای  ماننـد  کیفـی  و  کّمـی  مختلـف 
پاسـخ دهنده ها بهره جسـته اسـت )Shan, 2015(. در بخش اول رسـاله ای با عنوان "روش بازارسـنجی برای 
کیفی با حـدود هفتاد محقِق  طراحـی خانه هـای پیش نمونـۀ تک خانـواری"، محقـق ابتـدا از طریق مصاحبـۀ 
بـازار صنعـت خانه سـازی )Noble, 2000(، دربـاره تحقیقـات بـازار مصـرف بررسـی و سـپس، نتایـج به دسـت 
 )Noble, 2000( »آمـده را بـا نتایـج »یـک مطالعـۀ مـوردی از پـروژۀ تحقیقاتـی بـازار سـبک زندگـی غیرمعمـول 
بـه  نیـز  معمـاران  ارجـح  برنامه هـای  از  یافتـن  گاهـی  آ بـرای  تحقیـق  ایـن  در  محقـق  اسـت.  کـرده  مقایسـه 
کیفـی بـودن  کیـد محقـق بـر  کیفـی بـا حـدود 45 معمـار« )Noble, 2000( پرداختـه اسـت. تأ »مصاحبه هـای 
نشـان دهنده  مـوردی  مطالعـۀ  نتایـج  بـا  کیفـی  نتایـج  ایـن  مقایسـۀ  سـپس،  و  شـده  انجـام  مصاحبه هـای 

اسـت. کیفـی در تحقیـق مسـئله مدار  و  کّمـی  از روش هـای  ترکیبـی  از  اسـتفاده  از  نمونـه ای 

نتیجۀ تحقیق یا راه حل مسئله. 3-3
مسـئلۀ  حـل  بـرای  محقـق  کـه  اسـت  راه حـل  چنـد  یـا  یـک  به صـورت  همـواره  مسـئله مدار  تحقیـق  نتیجـۀ 
کرده اسـت. نتیجۀ تحقیق مسـئله مدار؛ یعنی راه حل در موقعیت مشـابه تعمیم پذیر اسـت.  پژوهش عرضه 
ایـن رو،  از  ح می شـود و  بـه ماهیـت مسـئله مطـر راه حل هـای تجویـزی در تحقیق هـای مسـئله مدار بسـته 

ماننـد مسـئلۀ تحقیـق طیـف متنوعـی را در بـر می گیـرد.

راه حل فنی. 3-3-1
در  کـه  اسـت  راهکارهایـی  و  فنـی  نتایـج  مسـئله مدار  رسـاله های  در  پیشـنهادی  راه حل هـای  از  دسـته ای 

1� Uskudar’s Waqf cultural heritage and proposals for its conservation
2� Holistic evaluation of corruption issues in the chinese public construction sector
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کـه مسـائل آنهـا از جنـس  ح می شـوند  حـوزۀ مهندسـی وجـود دارد. چنیـن راهکارهایـی در رسـاله هایی طـر
مسـائل فنـی اسـت. در رسـاله ای بـا عنـوان "خانه هـای 24: مفاهیـم آینده مدار برای تولید و مونتاژ در مسـکن 
یافتـن راه حل هایـی در زمینـۀ روش هـای پیش ساخته سـازی و رسـاندن سـهم  صنعتـی"1، مسـئلۀ تحقیـق 
کـه رسـیدن  پیش سـاختگی سـاختمان بـه صددرصـد اسـت. نتیجـۀ ایـن تحقیـق ارائـه راه حل هایـی اسـت 
عنـوان  بـا  رسـاله ای  راه حـل   .)Prochiner, 2006( اسـت  کـرده  محقـق  را  صددرصـدی  پیش سـاختگی  بـه 
"تالشـی بـرای محافظـت از میـراث فرهنگـی معمـاری مـدرن: روش شناسـی پیشـنهادی بـرای تحلیـل ریسـک 
سـازه های بتـن مسـلح"، عرضـۀ روش شناسـی ای بـرای تحلیـل ریسـک در بتـن مسـلح بـرای میـراث فرهنگـی 
کاهـش اثرهـای احتمالـی بـر سـازه های بتـن مسـلح اسـت  مـدرن و اولویت بنـدی اقدامـات انجـام شـده بـرای 

.)Carvalho, 2019(
راه حل محقق برای حل مسئله در رساله ای با عنوان "مصرف انرژی و محیط داخلی در سکونت گاه ها"، 
سکونت گاه هاسـت،  محیطـی  شـرایط  و  انـرژی  مصـرف  میـزان  بیـن  رابطـۀ  نبـودن  مشـخص  آن  مسـئلۀ  کـه 
کامپیوتـری بـر اسـاس روش تفاضـل محدود برای بررسـی تعامل بین محـل اقامت و تجهیزات  طراحـی مدلـی 
کـه محقـق  کنان اسـت )Hoen, 1987(. در چنیـن تحقیق هایـی راه حـل فنـی ای  گرمایشـی قابـل انتخـاب سـا
کـه در شـرایط مختلـف بـا توجـه بـه  بـه آن رسـیده اسـت، یـک راه حـل مشـخصی نیسـت، بلکـه مدلـی اسـت 

متغیرهـای ورودی، راه حـل مناسـب را عرضـه می کنـد.

راهبرد طراحی. 3-3-2
گـر مسـئلۀ تحقیـق مسـئله مدار بـا ایجـاد تغییراتـی در شـیوۀ مرسـوم طراحـی قابـل رفـع باشـد، حـل مسـئله  ا
به صـورت راهبردهایـی در حیطـۀ طراحـی خواهـد بـود. در برخـی از تحقیق هـا، مسـئلۀ تحقیـق بـه صراحـت 
بـه مشـکلی در طراحـی اشـاره دارد و بـه دنبـال رفـع آن اسـت، ماننـد رسـاله ای بـا عنـوان "طراحـی معمـاری 
کـرده اسـت  کسـرژی در مناطـق اسـتوایی"2. در ایـن پژوهـش محقـق بیـان  کـم ا کتشـافی سـاختمان های  ا
کاهـش  گلخانـه ای هسـتند و بـرای  گازهـای  کـه سـاختمان ها عوامـل عمـدۀ مصـرف جهانـی انـرژی و تولیـد 
کـرد. از آنجایـی  کسـرژی3 اسـتفاده  کـم ا ایـن مصـرف بایـد از سیسـتم هایی بـا بـازده بـاال؛ یعنـی سیسـتم های 
کـه معمـاران بایـد  بـا محدودیت هایـی در طراحـی همـراه اسـت  کسـرژی  کـم ا کـه اسـتفاده از سیسـتم های 
کننـد، حاصـل ایـن تحقیـق مجموعـه ای از راهبردهـای طراحـی  ح خـود اعمـال  آنهـا را از مراحـل اولیـه در طـر
کسـرژی منجـر  کـم ا کـه بـه هماهنگ سـازی طراحـی معمـاری و طراحـی سیسـتم های تهویـه  معمـاری اسـت 
شـده اسـت )Wee Chen, 2015(. مسـئلۀ تحقیـق و نتیجـۀ رسـاله ای بـا عنـوان "طراحـی تهویـۀ طبیعـی در 

1� Homes 24: Zukunftsorientierte fertigungs� und montagekonzepte im industriellen wohnungsbau [Homes 24: Future 
oriented concepts for production and assembling in the industrial housing]

2� Architectural design exploration of low�exergy (LowEx) buildings in the tropics
گفته می شود. کسرژی )exergy( مفید  که به مصرف مفید می رسد، ا کل انرژی  به آن بخش از   -3
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گرمسـیری"1 نیـز مشـابه تحقیـق قبـل اسـت و محقـق بـا بررسـی وضعیـت فعلـی و مقایسـۀ  کم هزینـۀ  مسـکن 
بـرای اسـتفاده  را  اینجـا سـاختمان های سـنتی مـاالی اسـت[، راهبردهایـی  ایـده آل ]کـه در  بـا وضعیـت  آن 

.)Rahman, 1994( کـرده اسـت معمـاران در مراحـل مختلـف طراحـی عرضـه 
عنـوان  بـا  رسـاله ای  می شـود،  ختـم  طراحـی  بـرای  راهبردهایـی  بـه  کـه  رسـاله هایی  از  دیگـر  نمونـه ای 
گروهـی بـرای افـراد مسـن" اسـت. در ایـن رسـاله محقـق بـا شـناخت مشـکالت تجربـه  کوچـک  "آپارتمان هـای 
گروهی به نام »مسـکن پناه«2، پیشـنهادهایی را برای اعمال در مراحل  کنان آپارتمان های  شـده توسـط سـا
.)Thomas, 1978( طراحـی ایـن قبیـل آپارتمان هـا عرضـه می کنـد تـا از بـروز مشـکالت مشـابه جلوگیـری شـود

راهبرد مدیریتی. 3-3-3
مسـئلۀ برخـی از رسـاله های مسـئله مدار بـا راه حل هایـی در حـوزۀ مدیریتـی حـل می شـود. ایـن راه حل هـا 
عمومـًا به صـورت تجویـز راهبردهایـی بـرای افـراد ذی صـالح اسـت. در رسـاله ای بـا عنـوان "الگـوی اسـتفاده از 
کـردن میـزان  اینترنـت بـرای مدیریـت اطالعـات در دفاتـر معمـاری در انگلسـتان"3، محقـق به منظـور روشـن 
کـه به همراه  کـه اینترنـت در اختیـار آنهـا قـرار می دهـد و همچنین مشـکالتی  گاهـی معمـاران از فرصت هایـی  آ
کشـور انگلسـتان پرداختـه اسـت. نتیجـۀ ایـن  دارد، بـه چگونگـی اسـتفاده از اینترنـت در دفاتـر معمـاری در 
که با اسـتفاده از چندین ابزار پژوهشـی انجام شـده، »پیشـنهاد راهبرد مدیریتی خاص برای افزایش  تحقیق 
کننـد  کـه معمـاران می تواننـد از آنهـا اسـتفاده  اسـتفاده از سـرویس های اینترنتـی و مدیریـت اطالعـات« اسـت 
کارکـرد تیـم طراحـی بـا اسـتفاده از وبسـایت پـروژه"4 نمونـۀ  )Sidawi, 2003(. رسـاله ای بـا عنـوان " ارتبـاط و 
کـه بـه تجویـز راهبـردی مدیریتـی منتـج شـده اسـت. در ایـن رسـاله محقـق بـه  دیگـری از رسـاله هایی اسـت 
کاربـرد  مزایـا و معایـب اسـتفاده از وبسـایت پـروژۀ PWS5  در تیم هـای طراحـی و همچنیـن ]راه هـای[ ارتقـای 
کـرده  کاربسـت موفـق PWS را بیـان  PWS  بـرای طراحـی پرداختـه و درنهایـت، پیشـنهاد مدیریتـی دربـارۀ 

.)Otter, 2005( اسـت
کل نگرانـۀ مقـوالت فسـاد در بخـش ساخت وسـاز عمومـی چیـن"، ماننـد  در رسـاله ای بـا عنـوان " ارزیابـی 
کـه  دو نمونـۀ قبـل، راهبـرد مدیریتـی مشـخصی پیشـنهاد نشـده اسـت، بلکـه نتیجـۀ تحقیـق مدلـی اسـت 
کـرده  امـکان پیش بینـی و ارزیابـی میـزان آسـیب پذیری پروژه هـای آتـی در مواجهـه بـا مقولـۀ فسـاد را فراهـم 
اسـت )Shan, 2015( و مسـئوالن شـهری و دولتـی هنـگام اتخـاذ تصمیم هـای مدیریتـی می تواننـد از چنیـن 
گوشخراشـی(" نیـز بـه  ک  ک آزردگـی از صـدا )ادرا کننـد. محقـق در رسـاله ای بـا عنـوان " ادرا مدلـی اسـتفاده 

1� Design for natural ventilation in low cost housing in tropical climate
2� Sheltered housing
3� The pattern of Internet use for information management by architectural practices in the UK
4-	Design	team	communication	and	performance	using	a	project	website
5-	Design	team	communication	and	performance	using	a	project	website
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کاهـش آزردگی صوتی و همچنیـن مدلی برای  دنبـال تدویـن مدلـی بـرای تخمیـن منافـع اقتصـادی حاصل از 
تخمیـن میـزان آزردگـی از منابـع ترکیبـی صوتـی اسـت تـا افـراد ذی صـالح از این مدل هـا به ترتیب بـرای ارزیابی 
کن در  کاهـش آلودگی صوتی و همچنین پیش بینی پاسـخ های افراد سـا کارایـی اقتصـادی اقدامـات بـا هـدف 

.)Li, 2012( خانه هـای در معـرض آلودگـی صوتـی بهـره ببرنـد
نمونـۀ دیگـری از حـل مسـئله بـا بیـان راهبردهـای مدیریتـی را می تـوان در رسـاله ای بـا عنـوان " مشـارکت 
کـرد. محقـق بـرای حل مسـئلۀ این تحقیق بـه »کارهای  گونیسـم )منازعـه( در عمـل"1 مشـاهده  در معمـاری: ا
بـا عمـوم در عمـل طراحـی  خالقانـۀ عملـی« روی آورده و »از طریـق روش شناسـی، واقعیت هـای مشـارکت 
کـرده اسـت. اسـتفاده از رفتارهـای عملـی در فراینـد ایـن تحقیـق بـه رسـیدن بـه راه حلـی  معمـاری« را آشـکار 
کـه بـه رفتـار انسـان وابسـته اسـت. »ایـن پـروژۀ تحقیقی نشـان می دهد  عملـی بـرای ایـن مسـئله منجـر شـده 
کـه تنـش میـان معمـاری  کـه منازعـه راهـی اقدام محـور و رو بـه جلـو بـرای مشـارکت اسـت، بـا ایـن اسـتدالل 
ح شـده،  کـه در پایـان ایـن تحقیـق مطـر و مشـارکت سـازنده اسـت« )Beyerle, 2018(. درواقـع، راهبـردی 

کـه بـه مدیریـت نیـروی انسـانی می پـردازد. راهبـردی مدیریتـی اسـت 

ترکیب نوع مسئله مدار با دیگر انواع تحقیق� 4
که حدود روشـنی ندارند و با توجه به خصوصیت میان رشـته ای تحقیقات   چنان که اشـاره شـد، در مسـائلی 
معمـاری نمونه هـای زیـادی از آن را در تحقیقـات دکتـری معمـاری می تـوان جسـت، قبـل از پرداختن به حل 
کنـد تـا بتوانـد مسـیر حل مسـئله را بیابد.  مسـئله، محقـق بایـد مسـئله را بشناسـد و آن را معرفـی یـا بازنمایـی 
ح و  کـه می توانـد شـامل طـر در چنیـن مـواردی محقـق بـا فضاهـای مختلـف مربـوط بـه مسـئله سـروکار دارد 
آزمـون فرضیـه یـا توصیـف سـیاق و عوامـل سـازندۀ مسـئله و عملگرهـای آن باشـد. درواقـع، در ایـن شـرایط 
که می تواند در قالب مسـئله ای تعریف و تحدید شـود، شناسـایی  محقق باید ابتدا در فرایندی دیگر آنچه را 
کنـد تـا بتوانـد در فضـای حـل مسـئله بـه جسـت وجوی راه حـل برآیـد. ایـن نـوع تحقیقـات را از نظـر فراینـدی 

کـه بـا روش هـای مختلـط2 انجام می شـوند. می تـوان تحقیقـات ترکیبـی دانسـت 

نوع ترکیبی نظریه مدار_ مسئله مدار. 4-1
کردن مسـیر برای یافتن راه حل  هر چند در تحقیقات مسـئله مدار آزمون فرضیه می تواند بخشـی از فرایند طی 
که حدود روشـنی ندارند، شناسـایی مسـئله به طرح یک فرضیه یا استفاده از نظریه ای نیاز  باشـد، در مسـائلی 
که بتواند در فضا یا فضاهای دیگری بجز فضای حل مسـئله انجام شـود. در این صورت، تحقیق ترکیبی  دارد 
از دو تحقیـق نظریه مـدار و مسـئله مدار اسـت. به طورکلـی، از نظـر نقـش نظریـه در تحقیـق، تحقیق هـای ترکیبی 

1� Participation in architecture: agonism in practice 2� Mixed methods
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)Nadimi et al., 2020(کرد نظریه مدار_ مسـئله مدار را می توان به چهار دسـته زیر تقسـیم 
کردن یک نظریه مسئله ای را در حوزۀ معماری حل می کند؛. 1 کاربردی  محقق با 

محقق با بسط یک نظریه مسئله ای را در حوزۀ معماری حل می کند؛. 2
خـود . 3 نظریـۀ  از  اسـتفاده  بـا  سـپس،  و  می کنـد  نظریه پـردازی  فعلـی  وضعیـت  بررسـی  بـا  ابتـدا  محقـق 

می کنـد؛ حـل  معمـاری  حـوزۀ  در  را  مسـئله ای 
در فرایند حل یک مسئلۀ معماری محقق به مدلی می رسد یا نظریه پردازی می کند.. 4

دستۀ اول. 4-1-1
کـردن نظریـه ای بـرای حـل یـک مسـئله در حـوزۀ معمـاری باشـد، تحقیـق  کاربـردی  گـر محقـق بـه دنبـال  ا
حاصـل نمونـه ای از تحقیـق ترکیبـی نظریه مـدار_ مسـئله مدار اسـت. در رسـاله ای بـا عنوان "تجدیـد معماری: 
بهسـازی در طـول عمـر میـراث مصنـوع"1 محقـق بی توجهـی بـه سـاختمان های موجـود و میـل فزاینـده بـه 
کـه یافتـن راه حلـی بـرای  ح در حـوزۀ معمـاری تشـخیص داده اسـت  ساخت وسـاز را بـه منزلـۀ مسـئله ای مطـر
رفـع آن ضـروری اسـت. بدیـن منظـور، وی بـا رجـوع بـه نظریـۀ »بـاز_ معمـاری« یـک سیسـتم حمایتـی بـرای 
گاهـی و توجـه بـه طـول عمـر سـاختمان ها را  کـه به طـور اثربخـش تأثیـر آ کـرده اسـت  فراینـد طراحـی ایجـاد 
کننـد  گاهانه تـری اتخـاذ  نشـان می دهـد و بدیـن طریـق معمـاران می تواننـد در فراینـد طراحـی تصمیم هـای آ

.)Pereira Roders, 2007(

دستۀ دوم. 4-1-2
نوع دیگری از ترکیب تحقیق های مسـئله مدار و نظریه مدار با بسـط نظریه ای توسـط محقق برای دسـتیابی 
بـه راه حلـی بـرای مسـئلۀ تحقیـق ظهـور پیـدا می کنـد. در تحقیقـی با عنوان "صورت بندی سـاخت همزیسـت 
اصالح شـده"2،  منظـر  طراحـی  راهبـرد  طریـق  از  تقویـت  محیـط:  بـا  سـازگار  زیسـت بومی_ صنعتی  پـارک  در 
گرفتـه، آن را بسـط داده و درنهایـت، از دریچـۀ آن  محقـق مفهـوم پـارک زیسـت بومی_ صنعتـی را بـه عاریـت 

.)Sharma, 2007( کـرده اسـت راهبردهایـی را بـرای طراحـی منظـر همزیسـت عرضـه 

دستۀ سوم. 4-1-3
تـالش محقـق بـرای حـل مسـئله ای در حـوزه ای از معمـاری همـواره از ابتـدای تحقیـق مشـخص نیسـت. در 
رسـاله ای بـا عنـوان "پژوهشـی دربـارۀ اثـر ابـر_ رویدادهـا بر فضاهای شـهری بارسـلونا"3، محقق در آغـاز تحقیق 

1� Re�architecture: lifespan rehabilitation of built heritage � basis
2� Articulating the symbiotic construct of eco�Industrial park: Strengthening through a modified landscape design strategy
3� Research on impacts of mega�events on urban public space in Barcelona
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کنـد و شـهر بارسـلونا را بـرای  ابـر_ رویدادهـا بـر فضـای شـهری عمومـی را بررسـی  اثـر  کـه  در صـدد آن اسـت 
کـرده اسـت. در ایـن پژوهـش محقـق مقدمـه ای نظام منـد از تاریـخ ایجاد و توسـعۀ بارسـلونا و  نمونـه مطالعـه 
کـرده اسـت. بعـد از تحلیـل و سـپس، ترکیـب نظریه هـای موجـود دربـارۀ  فضاهـای شـهری عمومـی آن را بیـان 
ابر_ رویدادهـا، محقـق بـه نظریـۀ عمومـی دربـارۀ اثـر ابر_ رویدادهـا بر توسـعۀ شـهر پرداخته و سـپس، بر مبنای 
کـرده اسـت. محقـق در ایـن پژوهـش سـازوکار اثرگـذاری  آن، پژوهشـی عملـی دربـارۀ چنـد نمونـۀ عینـی را آغـاز 
ایـن مرحلـه  تـا  ایـن تحقیـق   .)Dai, 2007( را توضیـح داده اسـت بـر فضـای عمومـی شـهری  ابـر_ رویدادهـا 
تحقیقـی نظریه مـدار اسـت و نشـانه ای از توجـه محقـق بـه مسـائل مدیریتـی در برگـزاری ابـر_ رویدادهـا وجـود 
کشـور  نـدارد؛ امـا درنهایـت، پژوهـش بـه راهبردهایی برای مدیریت شـهری به منظور برگزاری ابر_ رویدادها در 
کـه بخـش مسـئله مدار تحقیـق را آشـکار می کنـد. چنیـن تحقیق هایـی را می تـوان  چیـن ختـم شـده اسـت 

تحقیق هـای نظریه مـدار منتهـی بـه حـل مسـئله دانسـت.

دستۀ چهارم. 4-1-4
در برخـی از تحقیق هـا، ترکیـب تحقیـق نظریه مـدار و مسـئله مدار به صـورت اسـتفاده از نظریـه ای بـرای حـل 
مسـئله ظهـور پیـدا نمی کنـد، بلکـه راه حـل مسـئله چارچوبـی نظـری یـا مـدل اسـت. در تحقیقـی بـا عنـوان 
کـه هیـچ روش تفسـیری قابـل توجـه یـا اصلـی بـرای  "چارچوبـی بـرای تفسـیر میـراث دیجیتـال"1، از آنجایـی 
تفسـیر میـراث دیجیتـال ماننـد رشـته های دیگـر نظیـر باستان شناسـی وجـود نـدارد، محقـق در صـدد ایجـاد 
چارچوبی برای تفسـیر میراث دیجیتال برآمده و با پیشـنهاد مدلی مشـارکتی و سـپس، آزمایش و اندازه گیری 
کرده اسـت )Rahaman, 2012(. درواقـع، در چنین نمونه هایی  کارآمـدی مـدل مذکـور مسـئلۀ تحقیـق را حل 
در فراینـد حـل مسـئله نظریـه ای پرداختـه می شـود و درنهایـت، راه حـل صـورت مدل یا چارچـوب نظری پیدا 

می کنـد؛ از ایـن رو، ایـن تحقیق هـا در دسـتۀ ترکیبـی نظریه مـدار_ مسـئله مدار قـرار می گیرنـد.
گونیسـم )منازعـه( در عمـل" نیـز تحقیـق از مسـئله آغـاز  در رسـاله ای بـا عنـوان "مشـارکت در معمـاری: ا
کـه در فراینـد حـل  کـرده  شـده و محقـق راه حـل مسـئله؛ یعنـی نظریـۀ تفسـیری ای را در نتیجـۀ تحقیـق بیـان 
مسـئله به آن دسـت یافته اسـت. مسـئلۀ این تحقیق ضعف دسـتور زبان عملی دربارۀ مشـارکت یا توصیفات 
محـدود از فراینـد واقعـی مشـارکت در عمـل و درنتیجـه، امتنـاع از طراحـی و نقـد فرایندهـای مشـارکتی در 
معمـاری و طراحـی شـهری اسـت )Beyerle, 2018(. محقـق پـس از حـل مسـئله و رسـیدن بـه ایـن دسـتاورد 
کـه  کـرده  کـه منازعـه راهـی اقدام محـور و رو بـه جلـو بـرای مشـارکت اسـت، بـه نظریه پـردازی پرداختـه و بیـان 
کـه بـا مشـارکت طراحـی انتقـادی2 فراینـد  گاهانـۀ فرصت هایـی اسـت  نقـش فلسـفی معمـار خلـق و ابقـای آ
مشـارکتی را در دنیا زنده نگه دارد )Beyerle, 2018(. در رسـاله ای با عنوان " معماری و طراحی محیط های 

1� A framework for digital heritage interpretation 2� .Critically designing participation
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که  درمانـی: مـورد خـودآزاری"1 نیـز ماننـد رسـالۀ قبـل، محقـق بـه راه حلـی بـرای مسـئلۀ تحقیـق رسـیده اسـت 
در اینجـا نظریه پـردازی در شـکل توصیه هایـی بـرای طراحـی اسـت: »مداخلـۀ طراحـی مشـخص در فضاهـای 
.)Liddicoat, 2017( »کـه بـه خـود صدمـه می زننـد، بهبـود بخشـد کسـانی را  درمانـی می توانـد نتایـج درمانـی 

نوع ترکیبی پرسش مدار_ مسئله مدار. 4-2
در برخـی از تحقیقـات بایـد مسـئله شناسـایی، تعریـف و توصیـف شـود تـا بتـوان آن را بـاز نمـود و بـه یافتـن 
راه حـل پرداخـت. در ایـن نـوع تحقیقـات، محقـق از ابتـدای تحقیـق از ابعـاد مسـائل حـوزۀ تحقیـق تصـوری 
نـدارد یـا بـرای تدقیـق برخـی از مسـائل شـناخته شـده نیـاز دارد تـا ابتـدا دانـش خـود را در حـوزۀ مشـخصی 
کیفـی بـه دنبـال  بـا اسـتفاده از روش هـای  ابتـدا  گسـترش دهـد. در چنیـن تحقیقاتـی، محقـق  از معمـاری 
ح پرسـش هایی از موضـوع به منظـور تشـخیص ابعـاد مسـئله و تدقیـق آن بـرای  کاوش در حـوزۀ تحقیـق و طـر
بازنمایـی آن اسـت و سـپس، بـه حـل مسـائل تحقیـق می پـردازد. ایـن نـوع تحقیـق را تحقیق هـای ترکیبـی 

می نامیـم. مسـئله مدار  پرسـش مدار_ 
میـان  جهانـی  مقایسـۀ  دولـت:  بـرای  عمومـی  مسـتغالت  مدیریـت  "دشـواری های  عنـوان  بـا  رسـاله ای 
در  اسـت.  مسـئله مدار  پرسـش مدار_  ترکیبـی  تحقیق هـای  از  نمونـه ای  عمومـی"  مسـتغالت  راهبردهـای 
کـه دولت هـا طـی زمـان در مدیریـت  ایـن رسـاله محقـق ابتـدا بـه دنبـال یافتـن منطـق پشـت تغییراتـی اسـت 
کرده انـد و همچنیـن ]قصـد دارد[ چگونگـی ارتبـاط ایـن تغییـرات به سـیاق توسـعه  مسـتغالت عمومـی ایجـاد 
فعالیت هـای  بـر  را  مسـتغالت  ]مدیریـت[  مختلـف  راهبردهـای  پیامدهـای  آن  پرتـو  در  تـا  کنـد  توصیـف  را 
کنـد )Van der Schaaf, 2002(. درواقـع،  سیاسـی، اقتصـادی و عملکـردی وزارت مسـتغالت عمومـی روشـن 
کـردن پیامدهای این  که یافتن راهبردهای مدیریتی مناسـب و مشـخص  محقـق بـرای حـل مسـئلۀ تحقیـق 
کـرده اسـت.  راهبردهاسـت، ابتـدا بـه تحقیقـی پرسـش مدار پرداختـه و از رهگـذر آن نقـاط مجهـول را آشـکار 
بـا رسـیدن بـه پاسـخ و روشـن شـدن ابعـاد پنهـان موضـوع بـا اسـتفاده از ایـن تحقیـق پرسـش مدار، محقـق 
کنـد و پیامدهـای راهبردهـای مختلف مدیریت  توانسـته اسـت مسـئلۀ تحقیـق را تعریـف و سـپس، آن را حـل 
کـه  کـه به طـور خـاص بـرای سیاسـتمدارانی  مسـتغالت را روشـن سـازد. دسـتاورد ایـن تحقیـق نتایجـی اسـت 
در ایـن زمینـه تصمیمـات مدیریتـی اخـذ می کننـد، جالـب توجـه اسـت )Van der Schaaf, 2002( و اتخـاذ 

کارآمدتـر را ممکـن می سـازد. تصمیم هـای مدیریتـی 
در رسـاله ای بـا عنـوان "آمـاده شـدن بـرای حرفـه: یتیـم نخواسـتنی، بررسـی خـالء محتوایـی بـارز میـان 
کرده اسـت  آمـوزش معاصـر معمـاری و حرفـه"2، محقـق از ابتـدای تحقیـق به وجود مسـئله واقف بوده و بیان 

1� Architecture and the design of therapeutic environments: the case of self�harm,
2� Preparation for practice: the unwanted orphan. A study of the specific content gap between contemporary architectural 

education and practice
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کـه در  کـه »دانـش، مهارت هـا و قابلیت هـای ]الزم بـرای[ حرفـۀ امـروزی معمـاری در محتـوا و مهارت هایـی 
کیـد می شـود، بازتـاب نـدارد« )McLean, 1982(؛ امـا برای شـناخت چند  آمـوزش تخصصـی معمـاری بـر آن تأ
گاهـی یابـد. بـه همیـن  کـه محقـق ابتـدا از نسـبت حرفـه و آمـوزش معمـاری آ و چـون مسـئلۀ، الزم بـوده اسـت 
کمک روش هـای مختلف جمـع آوری داده  ح پرسـش از ایـن نسـبت آغـاز و با  سـبب وی تحقیـق خـود را بـا طـر
کـه علی رغـم  کـرده اسـت  کـرده اسـت تـا بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد. پاسـخ بخـش پرسـش مدار روشـن  تـالش 
نظـر عمومـی، آمـوزش تخصصـی معمـاری بـرای عمـل حرفـه ای هـدف فقط 55 درصد رشـته های دانشـگاهی 
بـر اسـاس ایـن پاسـخ به دسـت آمـده، محقـق در صـدد حـل مسـئلۀ اولیـۀ   .)McLean, 1982( بـوده اسـت
تحقیـق؛ یعنـی رفـع ناسـازگاری آموزش هـای اولیـۀ معمـاری و حرفـۀ معمـاری برآمـده و پیشـنهاد داده اسـت 
گـر آمـوزش معمـاری بخواهـد بـه اعطـای مـدرک حرفـه ای بـه منزلـۀ ]وسـیله ای بـرای[ شـناخت عمومـی  کـه ا
کردن دانشـجویان به آنچـه امروز حرفه از آنهـا می خواهد، محدود  ادامـه دهـد، تمرکـز برنامه هـا بایـد بـه مجهز 

.)McLean, 1982( شـود
مسـئلۀ رسـاله ای بـا عنـوان "آب و هـوای تاریخـی و محیط هـای حفاظت شـده: دیدگاه هـای تاریخـی در 
راهبردهای تنظیم شـرایط محیطی در موزه ها و بناهای میراث فرهنگی"1، توسـعۀ راهبردهای تنظیم شـرایط 
محیطـی در محیط هـای حفاظـت شـده، بـا تمرکـز بـر موضوعـات درگیـر در تحلیـل شـرایط داخلـی در بناهـای 
کاری پیچیده اسـت  تاریخی اسـت. تنظیم شـرایط محیطی در محیط های حفاظت شـده در بناهای تاریخی 
کـه پیامدهایـی مربـوط بـه حفاظـت از میـراث فرهنگـی دارد و معمـواًل بـا نیازهـای متناقـض توصیف می شـود. 
محقق با بیان اینکه »پرسـش از بهترین شـرایط برای آثار هنری قرن ها محل بحث بوده اسـت«، به تحقیقی 
گرمایـی الزم بـرای آثـار هنـری و مـردم[ را  تاریخـی پرداختـه و ایـن نیازهـای متناقـض ]ماننـد تفـاوت در رطوبـت 
کـه از این تحقیق  کرده اسـت. درنهایت، با اسـتفاده از پاسـخ هایی  از منظـر انتقـادی بـا راهبـردی تاریخـی مـرور 
تاریخـی به دسـت آمـده اسـت، وی چـاره ای بـرای مسـئلۀ اولیـۀ تحقیـق؛ یعنـی »توسـعۀ راهبردهـای تنظیـم 
شـرایط محیطی در محیط های حفاظت شـده« یافته و »توسـعۀ تاریخی راهبردهای تنظیم شـرایط محیطی 
بـرای حفاظـت« را ابتـدا در محیـط مـوزه آزمـوده و سـپس، در بخـش دوم روش تاریخـی را بـرای تحلیـل شـرایط 

.)Luciani, 2013( کنتـرل دو بنـای حفاظـت شـده بـه کار بـرده اسـت داخلـی و 

کاوش مدار_ مسئله مدار. 4-3 نوع ترکیبی 
در برخـی دیگـر از تحقیقـات موضـوع تحقیـق ناشـناخته اسـت و درنتیجـه، تعریـف مسـئله تحقیـق در حـوزۀ 
ناشـناخته ای در اولویـت قـرار می گیـرد. در ایـن نـوع تحقیقـات نیـز ابتـدا بایـد مسـئله تحقیـق شناسـایی و 
تعریـف شـود و سـپس، محقـق مسـیر رسـیدن بـه راه حـل را بیابـد. در رسـاله ای بـا عنـوان "میـراث فرهنگـی 

1� Historical climates and conservation environments. Historical perspectives on climate control strategies within muse�
ums and heritage buildings
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سـکودار و پیشـنهادهایی بـرای حفاظـت از آن"1، محقـق بـه دنبـال حـل معضـِل نبـود اولویت هایـی 
ُ
وقـف در ا

بـرای حفاظـت و مرمـت بناهـای وقـف اسـکودار اسـت. بدیـن منظـور، محقـق ابتـدا به دلیـل نبـود اطالعـات 
کاوش مـدار مفصلـی بـرای شـناخت میـراث فرهنگـی وقـف در اسـکودار  کافـی و طبقه بنـدی شـده، پژوهـش 
کاوش مـداِر پژوهـش، محقـق پایگاه داده ای شـامل منابع تصویـری، منابع مکتوب و  انجـام داده و در بخـش 
کمک  کاوش مـدار بـه محقـق  کـرده اسـت. دانـش حاصـل از بخـش  داده هـای به دسـت آمـده از بناهـا را ایجـاد 
کـرده اسـت تـا اولویت هـای حفاظـت در منطقـۀ اسـکودار را تشـخیص بدهـد و راهکارهایـی بـرای مرمـت بناها 

.)Ekimci, 2011( کنـد پیشـنهاد 

بحث� 5
در تحقیقـات مسـئله مدار هـدف محقـق حـل مسـئله یـا معضلی نظـری یا عملـی در حوزه های فنـی یا مدیریتی 
یـا طراحـی اسـت. درنتیجـه، وی در آغـاز تحقیـق مسـئله خـود را مطـرح و فراینـد تحقیـق را بـرای یافتـن راه حـل 
مسئله پی می گیرد. فرایند تحقیقات مسئله مدار اغلب با فرایند تحقیق در حوزه های علوم فیزیکی و طبیعی 
کـه رویکـرد حوزه هـای علـوم فیزیکـی و طبیعـی یـا بـه تعبیـری  یـا حوزه هایـی از علـوم اجتماعـی منطبـق اسـت 
رویکـرد »علمـی« یـا »کّمـی« را دنبـال می کنـد. درنتیجـه، اتـکا بـه نظریـه یـا مدل هـای نظـرِی راهنمـای تحقیـق 
جـزو ضـروری فراینـد تحقیـق اسـت و اغلـب بـه آن اشـاره می شـود. در ایـن نـوع تحقیقـات نتایجـی جسـت وجو 
کامپیوتـری بـرای حـل مسـائلی ماننـد  کـه تعمیم پذیـر باشـد. ایـن نتایـج می توانـد شـکل مدل هـای  می شـود 
مسـائل مربـوط بـه انـرژی را بـه خـود بگیـرد یـا دسـتورالعمل های مدیریتـی یـا راهبردهایـی بـرای طراحـی باشـد.
کّمـی بـرای  کـه راه حلـی بـرای مسـئله ای فنـی جسـت وجو می شـود، اغلـب از روش هـای  در تحقیقاتـی 
گسـتردگی موضوعـات در تحقیقـات مسـئله مدار به ویـژه در  حـل مسـئله اسـتفاده می شـود. هـر چنـد تنـوع و 
کیفی برای  کّمـی و  گاه ترکیبـی از روش های  کـه  کـه وجـه انسـانی و اجتماعـی دارد، سـبب می شـود  تحقیقاتـی 
گاه در تحقیـق مسـئله مدار هـدف پیشـنهاد راهبـرد یـا راه حـل طراحانـه بـرای  حـل مسـئله ضـرورت یابـد؛ امـا 

کیفـی اتخـاذ می کنـد. مسـئلۀ خاصـی اسـت و محقـق بـرای تبییـن راه حـل خـود روشـی 
مدیریتـی  راهبردهـای  فنـی،  راه حل هـای  از  مختلفـی  انـواع  مسـئله مدار  تحقیقـات  در  مسـئله  راه حـل 
راه حلـی  مثـل  دارد،  مختلفـی  صورت هـای  راه حل هایـی  چنیـن  می شـود.  شـامل  را  طراحـی  راهبردهـای  و 
یـا  انـرژی  بـرای پیش بینـی مصـرف  کامپیوتـری  بـرای مسـئله ای خـاص )Liuti, 2017(، مدل هـای  فیزیکـی 
تنظیـم شـرایط محیطـی )Kim, 2015(، فنـون تـازۀ سـاخت )Prochiner, 2006(، دسـتورالعمل یـا راهنمـای 
رفتـار و  بـرای چگونگـی  )Shan, 2015( و پیشـنهادهایی  )Chen, 2015(، مدل هـای تصمیم گیـری  طراحـی 
راه حلـی فنـی،  بـه  کـه مسـئلۀ فنـی  گفـت  عمـل در شـرایط خـاص )Beyerle, 2018(. به طورکلـی، می تـوان 

1� Uskudar’s Waqf cultural heritage and proposals for its conservation
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مسـئلۀ مدیریتـی بـه راهبـرد مدیریتـی و مسـئلۀ طراحـی بـه راهبـرد طراحـی منتهـی می شـود. در جـدول 1 
مسـئله، فراینـد و راه حـل تحقیق هـای بررسـی شـده مشـخص شـده اسـت.

جدول 1. دسته بندی نمونه های بررسی شده براساس نوع مسئله، فرایند و راه حل  به ترتیب ذکرشده در مقاله

راه حلروشمسئلهعناوین رسالهدانشگاهسال دفاع

فنیکّمیفنیمصرف انرژی و محیط داخلی در سکونتگاه هافنی آیندهون1987

ملبورن2017
رابط های طراحی و ساخت: برافراشتن پنومتیک 

)متکی بر هوای( پوسته های مشبک
فنی و طراحیکّمیفنی

سائوپائولو2019
تالشی برای محافظت از میراث فرهنگی معماری 

مدرن: روش شناسی پیشنهادی برای تحلیل ریسک 
سازه های بتن مسلح

فنیکّمیفنی

پنسیلوانیا2015
مدل ریزمقیاس با توجه به بافت شهری برای 

]تحلیل[ بادهای سریع به منظور ]استفاده در[ مراحل 
اولیۀ طراحی

فنیکّمیفنی

2012MIT
مطالعه و پیش بینی هم کنش انرژی میان 

ساختمان ها و آب و هوای شهری
فنیکّمیفنی

طراحیکّمیطراحیعوامل انسانی، حفاظت از انرژی و عمل طراحیفنی آیندهون1978

فنی استانبول2010
پیشنهاد روش قانون مدار برای آماده سازی پروژه های 

تعمیرات در نمونۀ شعب بانک
کیفیطراحی کّمی و 

مدیریتی و 
طراحی

دلفت1994
چارچوبی برای مقایسه و نظارت بر نظام های 

کّمی در طراحی لی  استدال
کیفیطراحی طراحیکّمی و 

فنی مونیخ2010
سیستم اطالعاتی برای فرایند برنامه ریزی معماری بر 

اساس مدل تولید داده
مدیریتیکّمیمدیریتی

کاردیف1985
قوانین حقوقی تعهد قرارداد در قراردادهای مرتبط با 

عمل معماری
مدیریتیکّمیمدیریتی

هاروارد2000
روش بازارسنجی برای طراحی خانه های پیش نمونۀ 

تک خانواری
کیفی مدیریتی مدیریتیکّمی و 

2012
پلی تکنیک 
هنگ کنگ

گوشخراشی( ک  ک آزردگی از صدا )ادرا مدیریتی کّمیمدیریتیادرا

کاردیف1978
گروهی برای افراد مسن:  کوچک  آپارتمان های 

مطالعه ای بر مشکالت طراحی مسکن
طراحیکّمیطراحی

کاردیف2003
الگوی استفاده از اینترنت برای مدیریت اطالعات در 

دفاتر معماری در انگلستان
مدیریتیکّمیمدیریتی

فنی آیندهون2005
کارکرد تیم طراحی با استفاده از وبسایت  ارتباط و 

پروژه
مدیریتیکّمیمدیریتی

2015
پلی تکنیک 
هنگ کنگ

کل نگرانۀ مقوالت فساد در بخش ساخت وساز  ارزیابی 
عمومی چین

کیفیمدیریتی مدیریتیکّمی و 
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ادامه جدول 1

فنی مونیخ2006
خانه های 24: مفاهیم آینده مدار برای تولید و مونتاژ 

در مسکن صنعتی
فنیکّمیفنی

2015ETH
کم  کتشافی ساختمان های  طراحی معماری ا

کسرژی در مناطق استوایی ا
طراحیکّمیطراحی

گرمسیریکاردیف1994 کم هزینۀ  طراحیکّمیطراحیطراحی تهویۀ طبیعی در مسکن 

طراحیکّمیطراحیتجدید معماری: بهسازی در طول عمر میراث مصنوعفنی آیندهون2007

سنگاپور2007
صورت بندی ساخت همزیست در پارک زیست بومی_ 

صنعتی سازگار با محیط: تقویت از طریق راهبرد 
طراحی منظر اصالح شده 

کیفیطراحی طراحیکّمی _ 

سینگوآ2007
پژوهشی دربارۀ اثر ابر_ رویدادها بر فضاهای شهری 

بارسلونا
مدیریتیکّمیمدیریتی

کیفیمدیریتیچارچوبی برای تفسیر میراث دیجیتالسنگاپور2012 مدیریتیکمی و 

گونیسم )منازعه( در عململبورن2018 مدیریتیکیفیمدیریتیمشارکت در معماری: ا

ملبورن2017
معماری و طراحی محیط های درمانی: مورد 

خودآزاری
طراحیکیفی.طراحی

دلفت2002
دشواری های مدیریت مستغالت عمومی برای دولت: 

مقایسۀ جهانی میان راهبردهای مستغالت عمومی
کیفیمدیریتی مدیریتیکّمی و 

پنسیلوانیا1982
آماده شدن برای حرفه: یتیم نخواستنی، بررسی خأل 

محتوایی بارز میان آموزش معاصر معماری و حرفه
مدیریتیکّمیمدیریتی

2013
پلی تکنیک 

میالن

آب و هوای تاریخی و محیط های حفاظت شده: 
دیدگاه های تاریخی در راهبردهای تنظیم شرایط 

محیطی در موزه ها و بناهای میراث فرهنگی
طراحیکیفیطراحی

استانبول2011
سکودار و پیشنهادهایی  میراث فرهنگی وقف در اُ

برای حفاظت از آن
مدیریتیکیفیمدیریتی

بررسـی  مسـئله مدار،  تحقیق هـای  راه حـل  و  فراینـد  مسـئله،  چـون  و  چنـد  شـدن  مشـخص  بـا  همـراه 
کـه بـا مسـائل پیچیـده  کـه در تحقیقاتـی  رسـاله های دکتـری معمـاری در دانشـگاه های منتخـب نشـان داد 
کنیم یا  کاوش  گاه الزم اسـت در حوزه های ناشـناخته  جهان واقعی معماری سـروکار داریم، برای حل مسـئله 
کـه وجوهـی پیچیـده دارنـد، بپرسـیم یـا روابـط بین اجزای پدیـده یا پدیده هایـی را حدس بزنیم  از موضوعاتـی 
کنیـم. بنابراین، هر  کمـک آن مسـئله را تعریـف  کـه موضـوع را توضیـح بدهـد و بتوانیـم بـه  و فرضیـه ای بسـازیم 
کاوش مدار، پرسـش مدار و نظریه مدار می تواند با تحقیق مسـئله مدار ترکیب شـود. از طریق  سـه نوع تحقیق 
کاوش مـدار_ مسـئله مدار، پرسـش مدار_ مسـئله مدار و نظریه مـدار_ مسـئله مدار محقـق  ترکیبـی  فرایندهـای 
کند تا بتواند،  تالش می کند تا ابتدا مسـئله را شناسـایی یا تعریف و سـپس، آن را به صورتی مناسـب بازنمایی 
بسـته بـه مسـئلۀ تحقیـق، بـه دنبـال راه حلـی در وجـوه فنـی یـا طراحـی یـا مدیریتـی بگـردد. چنیـن شـرایطی 

کاوش یـا پرسـش یـا نظریـه در جریـان تحقیـق ضـروری می سـازد. ترکیـب فراینـد حـل مسـئله را بـا 
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کـه  کاوش مـدار بـا تحقیـق مسـئله مدار در نمونه هـای بررسـی شـده در نمونه هایـی بـود  ترکیـب تحقیـق 

مسـئله ناشـناخته بود و از طریق تحقیق صورت مسـئله شـناخته و بازنمایی شـد تا بر اساس آن راهبردهایی 

عرضـه شـود. هرچنـد بـا توجـه بـه ماهیـت موضوعـات معمـول در دورۀ دکتـری و الزامـات ایـن دوره هـا، ایـن 

ترکیب رایج نیسـت.ترکیب رسـاله های پرسـش مدار_ مسـئله مدار اغلب در موضوعاتی میان معماری و حوزۀ 

کـه پیچیدگی هـای وضعیـت آن سـبب می شـود تـا تحقیـق با پرسـش از موضوع آغاز شـود و با  اجتماعـی اسـت 

فهـم پیچیدگی هـا مسـئله قابـل تعریـف و سـپس، راه حـل یا راهبـردی برای مثـال، در حوزۀ مدیریـت معماری 

ح شـده اسـت، محقـق از راه حل هـای دنبـال  کـه مطـر )Van der Schaaf, 2002( عرضـه شـود؛ یـا در موضوعـی 

کنونـی برسـد. لـذا، وی  کـرده اسـت تـا بـه فهمـی بـرای یافتـن راه حـل در شـرایط  گذشـته پرسـش  شـده در 

تحقیقـی تاریخـی انجـام داده اسـت تـا فضـای مسـئله تعریـف و عملگرهای موجود در آن روشـن شـود و بر این 

کنـد )Luciani, 2013(؛ به عبارتـی، در ایـن نـوع رسـاله ها  ح  کنونـی مطـر اسـاس، راهبردهایـی بـرای شـرایط 

هـدف از تحقیـق حـل مسـئله ای مربـوط به معماری اسـت؛ اما چون مسـئله وجهی انسـانی یـا اجتماعی دارد 

گذشـته روی داده اسـت و محقـق از اجزای سـازندۀ آن  کـه در  کـه پیچیـده اسـت یـا از موضوعـی پرسـش شـده 

و روابطـش درکـی نـدارد یـا تصـور روشـنی از چگونگـی آن ندارد، ابتدا باید پرسـش های عمیقی از وجوه مربوط 

کـه اغلب هـم صـورت راهبرد یا  بـه موضـوع بپرسـد و بـا روشـن شـدن اجـزای مسـئله بـه دنبـال راه حلـی بگـردد 

توصیـه پیـدا می کند.

در ترکیـب رسـاله های نظریه مـدار_ مسـئله مدار، محقـق بـرای شناسـایی مسـئله و تعریـف فضـای مسـئله 

ح یـا از نظریـه ای اسـتفاده می کنـد تـا وضعیـت اولیـه مسـئله و اجـزا و عملگرهـای مؤثـر در آن را  فرضیـه ای مطـر

کنـد و سـپس، شـیوۀ حرکـت در فضـای مسـئله را بـرای رسـیدن بـه راه حـل بیابـد. در ایـن  شناسـایی و تعریـف 

نـوع از تحقیقـات تعریـف فرضیـه یـا نظریـۀ مناسـب و فهـم نحـوۀ اسـتفاده از آن، به دلیـل پیچیدگـی موضـوع 

ح شـده، مدلـی  کـه در حـوزۀ میـراث معمـاری مطـر اهمیـت زیـادی دارد. بـرای مثـال، بـا اسـتفاده از نظریـه ای 

بـرای  کولـوژی  ح شـده در ا یـا از نظریه هـای مطـر  )Roders, 2007( بـرای فراینـد طراحـی ایجـاد شـده اسـت

یافتـن راه حـل طراحـی معمـاری بهـره بـرده شـده اسـت )Sharma, 2007(. در تحقیقـی دیگـر، بـرای شـناخت 

اجزای مسـئله ای تازه، محقق تحقیقی مسـتقل در حوزۀ مطالعات شـهری انجام داده و با اسـتفاده از نتایج 

کنـد  ح  تحقیـق نظریـه ای پرداختـه اسـت تـا بتوانـد بـر اسـاس آن راه حلـی را در حـوزۀ مدیریـت شـهری مطـر

)Dai, 2007(. نتایـج تحقیـق در تحقیقـات ترکیبـی نظریه مـدار_ مسـئله مدار می توانـد خـود مـدل یا چارچوبی 

نظریـه ای  یـا   )Rahaman, 2012( بـرای مسـئله ای عرضـه می شـود  راه حلـی  آن  کمـک  بـه  کـه  باشـد  نظـری 
1.)Liddicoat, 2017( کـه چارچـوب راه حـل اسـت تفسـیری عرضـه شـود 

1� Critically designing participation
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جدول 2. دسته بندی نمونه های بررسی شدۀ ترکیبی تحقیق مسئله مدار با دیگر انواع تحقیق به ترتیب ذکر شده در مقاله

نوع تحقیقعناون رسالهدانشگاهسال دفاع

فنی آیندهون2007
تجدید معماری: بهسازی در طول عمر میراث 

مصنوع
نظریه مدار_ مسئله مدار
کردن نظریه( )کاربردی 

سنگاپور2007
صورت بندی ساخت همزیست در پارک 

زیست بومی_ صنعتی سازگار با محیط: تقویت 
از طریق راهبرد طراحی منظر اصالح شده 

نظریه مدار_ مسئله مدار)بسط نظریه(

سینگوآ2007
پژوهشی دربارۀ اثر ابر_ رویدادها بر فضاهای 

شهری بارسلونا
نظریه مدار_ مسئله مدار

)نظریه مدار منتهی به حل مسئله(

چارچوبی برای تفسیر میراث دیجیتالسنگاپور2012
نظریه مدار_ مسئله مدار

 )مسئله مدار منتهی به چارچوب نظری یا 
مدل(

ملبورن2018
گونیسم )منازعه( در  مشارکت در معماری: ا

عمل

نظریه مدار_ مسئله مدار
)مسئله مدار منتهی به چارچوب نظری یا 

مدل(

ملبورن2017
معماری و طراحی محیط های درمانی: مورد 

خودآزاری

نظریه مدار_ مسئله مدار
)مسئله مدار منتهی به چارچوب نظری یا 

مدل(

دلفت2002
دشواری های مدیریت مستغالت عمومی 

برای دولت: مقایسۀ جهانی میان راهبردهای 
مستغالت عمومی

پرسش مدار_ مسئله مدار

پنسیلوانیا1982
آماده شدن برای حرفه: یتیم نخواستنی، 

بررسی خأل محتوایی بارز میان آموزش معاصر 
معماری و حرفه

پرسش مدار_ مسئله مدار

2013
پلی تکنیک 

میالن

آب و هوای تاریخی و محیط های 
حفاظت شده: دیدگاه های تاریخی در 

راهبردهای تنظیم شرایط محیطی در موزه ها 
و بناهای میراث فرهنگی

پرسش مدار_ مسئله مدار

استانبول2011
سکودار و 

ُ
میراث فرهنگی وقف در ا

پیشنهادهایی برای حفاظت از آن
کاوش مدار_ مسئله مدار

نتیجه گیری� 6
واقعـی جهـان معمـاری  بـه مسـائل  کـه  از تحقیقاتـی هسـتند  گـروه  آن  تحقیقـات مسـئله مدار در معمـاری 
کالبـد فیزیکـی بنـا، طراحـی آن و ارتبـاط انسـان بـا معمـاری مربـوط  می پردازنـد؛ ایـن مسـائل ممکـن اسـت بـه 
کـه برحسـب  ح شـده اسـت  شـود. در این گونـه تحقیقـات نتیجـۀ تحقیـق یافتـن راه حلـی بـرای مسـئلۀ مطـر
اصلی تریـن  چنـد  هـر  بـود.  خواهـد  آنهـا  از  ترکیبـی  گاه  و  مدیریتـی  یـا  طراحانـه  فنـی،  راه حلـی  مسـئله  نـوع 
موضـوع در تعریـف تحقیـق مسـئله مدار تعریـف درسـت مسـئله اسـت تـا بتـوان بـه راه حـل مناسـب اندیشـید، 
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کنونـی معمـاری و ماهیـت میان رشـته ای آن سـبب شـده اسـت تـا تعریـف مسـئله تحقیـق  پیچیدگـی مسـائل 
کـردن ابعـاد آن در فضاهـای مختلف مسـئله اسـت، از مهم ترین بخش هـای فرایند این  کـه بـه معنـای روشـن 
کـه در تحقیقـات مسـئله مدار در حـوزۀ معمـاری، ماننـد  نـوع تحقیقـات باشـد. ایـن بررسـی نشـان می دهـد 
کـه حـدود روشـنی ندارنـد و پیچیـده  تحقیقـات مسـئله مدار در حوزه هـای دیگـر دانـش، به ویـژه در مسـائلی 
ارزیابـی می شـوند، جوانـب ناشـناخته زیـاد اسـت و بـه تحقیقـات بیشـتری نیـاز اسـت. فهم فضاهـای مختلف 
ح  کـه در حوزه هـای دیگـر دانـش مطـر کالبـدی ایـن فضاهـا،  مسـئله، اجـزای آن، نقـش عملگرهـا و شـرایط 
ح اسـت. عالوه بر آن، فهم چگونگـی تفکر علمی، اجزا  اسـت، در تحقیقـات مسـئله مدار معمـاری نیـز قابـل طر
کـه تحقیقـات تفصیلـی را ضـروری می سـازد. به ویـژه  و فراینـد آن در ایـن نـوع تحقیقـات ابهامـات زیـادی دارد 
ح شـده در حـوزۀ تحقیقات مسـئله مدار، چنیـن تحقیقاتـی می توانـد دربرگیرندۀ  بـا توجـه بـه موضوعـات مطـر

حوزه هـای زیـر باشـد:

z	 شـیوۀ یافتـن راه حـل بـا توجـه بـه خصوصیت حـل مسـئله )یافتگرانه یا ابتـکاری بـودن1( در تحقیقات
مسـئله مدار معماری؛

z	فهم فرایند حل مسئله در انواع تحقیقات مسئله مدار با توجه به ماهیت آنها؛

z	 شناسـایی فضاهـای مسـئله و نحـوۀ ارتبـاط فضاهـا بـا هـم و نحـوۀ حرکـت در آنهـا در انـواع تحقیقـات
مسـئله مدار؛

z	.شناسایی شیوۀ اثرگذاری سیاق ها در فضاهای مسئله
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	z زهـرا اهـری: وی فـوق لیسـانس مهندسـی معمـاری خـود را از دانشـگاه تهـران

در سـال 1364 و دکتـرای شهرسـازی خـود را از همـان دانشـگاه در سـال 1381 

کـرد. او در حـال حاضـر دانشـیار مرکـز مسـتندنگاری و مطالعـات معماری  اخـذ 

مدعـو  همـکار  نیـز  و  بهشـتی  شـهید  دانشـگاه  معمـاری  دانشـکده  در  ایـران 

گـروه علـوم مهندسـی اسـت. فرهنگسـتان علـوم در شـاخه هنـر و معمـاری 

	z مطالعـات دانشـگاه  از  را  خـود  معمـاری  دکتـرای  ایشـان  ندیمـی:  هـادی 

دانشـکده  تمـام  اسـتاد  و  کردنـد  دریافـت  میـالدی   1977 سـال  در  فلورانـس 

هسـتند. علـوم  فرهنگسـتان  پیوسـته  عضـو  و  بهشـتی  شـهید  دانشـگاه  معمـاری 

	z مهندسـی کارشناسـی  دانش آموختـۀ   ،1368 متولـد  زاهـد:   عابـری  صحـرا 

کارشناسـی ارشـد مطالعـات معمـاری  معمـاری دانشـگاه هنـر در سـال 1390 و 

تئـوری  تاریـخ و  او پژوهشـگر مسـتقل در حـوزۀ  ایـران در سـال 1394 اسـت. 

معمـاری و شـهر اسـت

	z فاطمـه توانایـی مـروی: متولـد 1365، دانشـجوی دکتـری دانشـگاه شـهید

دانشـگاه  معمـاری  مهندسـی  کارشناسـی  دانش آموختـۀ  او  اسـت.  بهشـتی 

کارشناسـی ارشـد مطالعـات معمـاری ایـران  شـهید بهشـتی در سـال 1389 و 

در سـال 1394 اسـت و در حـال حاضـر پژوهشـگر مسـتقل در حـوزۀ تاریـخ و 

تئـوری معمـاری و مـدرس مدعـو در دانشـکده معماری و شهرسـازی دانشـگاه 

هنـر اسـت.
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	z کارشناسـی مهندسـی معماری از دانشـگاه آزاد اسـالمی در پریسـا رحیم زاده: 

کارشناسـی ارشـد مطالعـات معمـاری ایـران از دانشـگاه شـهید  سـال 1389 و 

بهشـتی در سـال 1393 اسـت و در زمینۀ طراحی معماری و پژوهش در تاریخ 

و تئـوری معمـاری و شـهر فعالیـت دارد.

	z مریـم حیدرخانـی: وی در حـال حاضـر دانشـجوی دکتـری معمـاری دانشـگاه

شـهید بهشـتی اسـت. حـوزۀ پژوهشـی وی تاریـخ معمـاری اسـت. او در سـال 

دانشـگاه  از  معمـاری  مهندسـی  رشـتۀ  در  را  خـود  کارشناسـی  مـدرک   1389

کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـتۀ مطالعـات معمـاری  گرفـت و دورۀ  تهـران 

ایـران در سـال 1391 در دانشـگاه شـهید بهشـتی بـه پایـان رسـاند.

	z از معمـاری  مهندسـی  کارشناسـی  غ التحصیـل  نجم آبادی: فار فـالح  شـیوا 

مطالعـات  ارشـد  کارشناسـی  و   1391 سـال  در  یـزد  معمـاری  و  هنـر  دانشـگاه 

معمـاری ایـران از دانشـگاه شـهید بهشـتی در سـال  1394.  او در حـال حاضـر 

Space Syntax گرایـش کارشناسـی ارشـد تحقیقاتـی  مشـغول تحصیـل در 

در دانشـگاه یو.سـی.ال انگلسـتان اسـت.


