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 دکتر ماکویی دکتر داوشپور تبییه مذل تصمیم ساز اوتخاب گسیىه در مرحله شکل گیری کاوسپت در فرآیىذ طراحی معماری  ساسان حسیىی

 



  ذ
 

 طراحي معماري  فرآينددر  كانسپت شكل گيري  در مرحلهانتخاب گزينه  تصميم سازِ تدوين مدلِ

 چكيده
 .گذارندثيرأآن ت يريگ ي شكل كه بر نحوه مي شودمشاهده  و عوامل متعددي ها عدم قطعيت ،ها پيچيدگي ،امروزه در طراحي

عدم  هاي مختلف معماري و همچنين حوزه در طراحي بر ثيرگذارتأ عوامل انبوه حجم ،لئدگرگوني مسا و رشدسرعت 
 ،ز يك تفكر فردي يا گروهي مي باشدبه جا مانده امحصول كه همان  ،معماري در هايي هنجاري نامنجر به  ،مديريت اطالعات

 .شودمي وبرو به طور همزمان با حجم انبوهي از عوامل ثابت و متغير ر ،ل معماريئتحليل مسادر تجزيه و معمار،  .خواهد شد
 مواجه شكست با را شده اتخاذ هاي تصميم از متصور نتايج كافي و همزمان به اين متغيرها مي تواند توجه عدم است بديهي
از هفت  شيب يهم زمان بر رو س كه مغز انسان،وضوح اين نكته همين ب يبرا گذارد. جاي بر را سنگيني خسارات و كرده

گمي عيان است و گاه نيز بعد از تكميل برخي اوقات اين سردر. كند يم يدچار سردرگمو او را  متمركز باشد تواند يموضوع نم
 م خود را نشان مي دهد. ئعال طرح و يا حتي ساخت طرح،

نظريه تصميم و عقالنيت در با بررسي  تا سعي بر آن دارد ،)يكسيستمات( طراحي سامانمند فرآيندتمركز بر اين پژوهش با 
 ،گزينه برترانتخاب  به منظورعلمي  مدلي به كمككانسپت در مرحله شكل گيري  را پيچيدگي هابخشي از اين   ،تصميم گيري

(كمك تصميم يار ستم هايسيكمك   با  را  انتخاب فرآينداتحاد و وضوح  ،يكپارچگي تا مي كوشدتسهيل نمايد. به همين منظور 
 باال ببرد. كه همان مدل علمي ذكر شده است، تصميم گيرنده)

. با اين حال جايگزين دهد ينظم م يبه تفكر آدم كردههماهنگ  ،كيستماتيس يمغز و تفكر را به نحو ،تصميم يار يها ستميس
آنچه  استموظف كه  تصميم گيرندهدر دست  ،بتعص بدوني است ابزار تصميم گيرندهكمك  مدل فرد تصميم گيرنده نخواهد بود.

  .دينما يبه خروج ليكرده و تبد يسازمان دهگذرد را  يم يو ذهندر 

و  ارزش گذاري، معيارها، مدل يابي روابط حاصل از كانسپت استخراج شد گزينه هايانتخاب  موثر بر معيارهايدر اين پژوهش 
. گرديد طراحي انتخاب گزينه مناسب در كمك تصميم سازمدل  ،همچنين .صورت گرفت و متغيرهاي موثر معيارهاتعيين وزن 

در حوزه  قيپژوهش به لحاظ روش تحق نيشود. ا يم ريدر دهه اخ رانيمعاصر ا ساز انيجرشامل معماران  اين پژوهشگستره 
با مصاحبه و  داده هاس از انتخاب جامعه آماري و تعيين حجم نمونه، جمع آوري رد. پقرار دا همبستگي قيتحق يروش ها

، عوامل موثر در تحقيق استخراج داده هاپرسشنامه انجام پذيرفت. با استفاده از روش تحليل عاملي، پس از تجزيه و تحليل 
  انجام پذيرفت.  بهبود يافتهتحليل سلسله مراتبي  فرآيندو متغيرهاي يافته شده به كمك  معيارهاروابط ميان  مدل يابيشده و 

در اين  .مي انجامد ،كانسپت شكل گيري در مرحله يك مدل كمك تصميم ساز انتخاب گزينه به ،در نهايتتحقيق  نتايج اين
و  پس از استخراج ،ه استبه صورت پيش فرض بوداز معيارها  ايمجموعه تعريف به نياز ارزيابي مدل، پژوهش از آنجا كه جهت 

كمك پس از آن مدل نهايي  گرفت. شكل ها با اثبات فرضيه همبستگي،رمعيا ، مدل دستيابي به ميزان روابطمعيار هاتدوين 
از محاسبات رياضي توسط طراح و  صرف نظر كردنبه منظور  با توجه به ماهيت محاسباتي اين مدل، ؛شدطراحي  تصميم گيرنده

 -وزنجهت بي بهبود يافته در اين مدل از تحليل سلسله مرات طراحي گرديد. ينرم افزار همچنين تسريع در پردازش اطالعات،
جهت تخصيص تابع  "ويكور"و  "Iپروموته "تصميم گيري  تكنيك هايهمچنين  موضوعات طراحي مختلف،به معيارها در  دهي

در ادامه تحقيق اين مدل مورد اعتبار سنجي دروني و بيروني قرار گرفت و درستي آن  .استفاده گرديد رتبه بنديارجحيت و 
طرح توسط ارزيابي  ب گزينه در كنار دانش تخصصي طراح ودر جريان ارزيابي و انتخا مي گردديشنهاد لذا پ .گرديد اثبات

 از اين مدل علمي كمك تصميم گيرنده نيز استفاده شود. ن،متخصصاهمكاران و 

 واژگان كليدي و اصطالحات تخصصي پژوهش 

  ، طراحي سيستماتيكزيابي و انتخاب گزينهار كانسپت، عقالنيت محدود، ،عقالنيت كالسيك، تصميم سازي فرآيند


