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 چکیده
اهمیت از فرآیند  معمار خود بخشی پر - در حقیقت رابطه میان کارفرماهای طرح است.  ا منبع اصلی شناخت مسئله و نیازکارفرم ،طراحیدر 

هدف از انجام این  ،پروژه وجود ندارد یریگشکلدرک روشنی نسبت به میزان تأثیرات کارفرما در فرآیند  که جا آن از. دهد یمطراحی را شکل 

 رگذاریتأثبر روند کار دارد؟ همچنین عوامل  را ریتأث میزان بیشتریناین پرسش بوده که در کدام مراحل طراحی پروژه کارفرما تحقیق پاسخگویی به 

 ی که در ایرانبه این منظور پرسش نامه هایی تهیه و از معماران دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. عواملیدیگری همچون ماهیت پروژه به عنوان 
محتوا روش تحقیق مورد استفاده، تحلیل  .میزان تاثیرگذاری کارفرما را در مراحل مختلف پروژه ارزش گذاری کنندخواسته شد تا د، مشغول به کارن

 تحلیل و بررسی شدند. ها نامه ی پرسشها داده spss افزار نرمبه کمک  و بوده همبستگیروش و 

یعنی شناخت ترین میزان اثرگذاری کارفرما بر پروژه در مراحل پیش از طراحی این نتیجه حاصل شد که بیش شده انجام یها یبررسطبق 
کارفرما در  - معماربرقراری ارتباط مناسب  نتیجه گرفت توانیم ست. بنابرایناپروژه  یابی مکانها، بودجه و  ، تعیین اهداف، نیازپروژه مسئله

 است. رگذاریتأثبسیار  موفقیت طرح بوده و درمراحل نخست پروژه از اولویت بیشتری برخوردار 
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Abstract 

In design practice, the client is considered as the main source of recognizing issue and design requirements. In fact, 

the relationship between architect and client is a basic part of design process. Since  there isn’t a clear understanding 

about level of client’s impact on process of project formation, the porpuse of this study is to answer the question that in 

which phases of design process the client has most impact on project? In addition, some effective factors such as the 

kind of project were  investigated as other items. so, questionnaires were prepared and architects who are working in 

Iran, were asked to rate the effectiveness of projects at various stages of their client. Reachering method applied was 

Content analysis and correlation method and data of questionnaires were analyzed by SPSS software. 

Base on these investigations, Our study results indicate that the most level of client’s effects on project appear in 

pre-design phase including recognizing project issue, determination of goals, needs, bu dget and location of project. So 

we can conclude good comminucation between architect-client in initial phases of project is more essensial and it is so  

effective on the success of the project. 
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  مقدمه     

در طراحی، مسئله نهه از هههن طهراح بلکهه از یهک کارفرمها       

؛ کسی که احتیاجی دارد ولی بدون کمک قادر به ردیگیمسرچشمه 

مایکل ویلفورد بر اهمیت  حل مسئله، یا شاید فهم کامل آن نباشد.
در پس هر بنهای  ": کندیم دیتأکنقش کارفرما در فرآیند طراحی 

الزم نیست وجهه  حتماًدارد که  شاخصی کارفرمایی شاخص وجود

باالیی داشته باشد، ولی کسی است که زمان و نیروی خود را صرف 

، کسی که حامی و مشتاق طراحی کندیمهای طراح فهمیدن ایده
است، با جسارت است، حاضر است خطر کند و باالتر از همه قادر 

. "دصاب خود مسلط باشبر اع زیگرنای هابحرانی هاانیجراست در 

که مایکل ویلفورد  دهدیمنشان  قولنقل( این 11.ص، 931)الوسون،

بلکه وی را شریک فرایند خالق  ندیبینمکارفرما را فقط منبع پروژه 
بهدترین  "که  کندیم. معمار اوا ییریکنا این نکته را هکر داندیمکار 

کارفرما کسی است که به طراح بگوید پیش برو و حاصل نهایی را به 

 (11.همان، ص. )"دهمن ب

یی که در دوران معاصر ساخته هاساختمان نیترموفقبرخی از  
یی هها خانه. ویژگی طراحی چنین اندبودهی سفارشی هاخانه، شدند

و  "گذارهیسرما" عالوهبهرابطه نزدیک بین کارفرما و طراح بوده است. 

ن یکی بودند. در بعضهی از مهوارد خانهه نمهادی از شهأ      "برداربهره"
که از نظر سهلیقه هنهری   اجتماعی کارفرماست. معمار به دلیل این

. بنابراین برای درک طراحی ایهن  شودیمموافق کافرماست انتخاب 

 ،9319)لنگ، معمار بلکه کارفرما را هم باید شناخت. تنهانه هاخانه

بیشتر افرادی خاص و  رسدیم( کارفرمایان لوکوربوزیه به نظر 7.ص
این در تضاد   (Eton, 1969, p.75). اندبودهثار هنری گرداوردندگان آ

 ,Oak Park, River Forestکامل با کارفرمایان فرانک لوید رایت در 

Illinios  خالق در تولید و خارج از چرخه خودساختهاست، که افراد ،

زنهدگی   هها خانهه اجتماعی شیکاگو بودند. نوع مردمی که در ایهن  
( 7.ص ،9319امعه خود بودنهد. )لنهگ،  از طبقات باالی ج کردندیم

از سخنان کارفرمای خود  ماًیمستقرایت در طراحی موزه گوگنهایم 

درخواست یک هرم وارونه  ، جایی که خانم هیالری بیاستفاده کرد

را حجمی به شکل وارونه یافت.  پروژه نورانی کرد و رایت ایده اصلی
 (9312نیا، )کامل

مونهه از منبهع مسهاول و موانهع     ن نیترروشنبنابراین کارفرما 

به نحو مطلوب در ارتباط دوسویه  توانیمطراحی است. این موانع را 

ی کامل ابرنامهکارفرما بررسی کرد. این پندار که کارفرما -میان طراح
مشخص و موانع  جانبههمه طوربهکه در آن مسئله  دهدیمبه طراح 

است. در حقیقت رابطه  دهکننگمراه، یقیناً پنداری شدهانیبی روشنبه

معمار خود بخشی پراهمیت از فرآیند طراحی را شکل -میان کارفرما
 (11.ص ،9314. )الوسون،دهدیم

در ادامه ی بحث، ابتدا تاریخچه ی مختصری را در بهاب ایهن   

موضوع مطرح می کنیم، به بررسی مفهوم ارتباط پرداخته، مشکالت 

و بهه   کارفرما را بیان کهرده و موانع موجود در روابط بین معمار و 

. پردازیمبررسی رابطه معمار، کارفرما، استفاده کننده و قانون گذار می
در نهایت با توجه به اطالعات به دست آمده از طریق پرسشهنامه و  

ها مشخص می کنیم که در کدام یک از مراحل تجزیه و تحلیل آن

 طراحی نقش کارفرما در پروژه چه میزان است.
 

اریخچ   هت
با توجه به اینکه منابع مدون مکتوبی در زمینه پیشینه روابط 

توان به طور دقیق معمار و کارفرما در طول تاریخ وجود ندارد نمی
هایی را در ی این موضوع را مورد بررسی قرار داد. اما مثالتاریخچه

کنیم که به سابقه این زمینه از قرن هجدهم تا زمان حاضر بیان می

 پردازد.میاین موضوع 

درباره موضوع هنر  9111در سال "مرد ثروتمند بیچاره"مقاله 
در معماری و با توجه به موضوع نقش کارفرما با قلم آدولف لهو   

نگاشته شد. این مقاله داستان مرد ثروتمنهدی اسهت کهه متوجهه     

که هنر عامل شادی مردم فقیر است، بنابراین به یک معمار  شودیم

 هد تا خانه او را به یک اثر هنری مبدل کند.دمی تیمأمورداخلی 

معمار تمام جزویات داخلی خانه او اعم از دیوارها، مبلمان و هر جزء 

کند. را برای ایجاد یک اثر هنری در کمال زیبایی طراحی می ازیموردن

 ندیبیمو وقتی نتیجه را  کندینمکارفرما در طراحی دخالتی  درواقع
بهدبختی   افهراد پولهدار  را  کارفرماهان لو  ای .شودیموحشت زده 

این مقاله  .شودینمدر طراحی توجه  هاآن یهاخواستهکه به  داندیم

یک پذیرنده منفعل یک ساختمان مجلل  عنوان بهمرد ثروتمندی را 

و این به این معنی است که لو  معتقد است که  کشدیمبه تصویر 
که بایهد او را در طراحهی   نباید کارفرما را در طراحی بنا رها کرد بل

 (Loos,1990, p.18-22سهیم نمود و به چالش کشید. )

ی اخیر، به همان نسبت کهه مقیها  و پیچیهدگی    هاسالدر 

چه کسی نقش  کهنیااست، تنوع در  افتهیشیافزای معماری هاپروژه
معمار و کارفرما را تکمیل کند نیز بیشتر شده است و کسی که بین 

است.  قرارگرفته توجه موردبیشتر  شودیمواسطه کارفرما و معمار 

این موضوع سبب شده رابطه مستقیم بین کارفرما و معمار کاهش 

معماری به وجود آمده است.  یهاپروژهدر  ییخألها جهیدرنتیابد و 
ای مناسب بین که ایجاد رابطه میکنیمهایی را بررسی در اینجا نمونه

در  هاآنای هدفمند بین مکالمه معمار و کارفرما و به وجود آمدن

 ,Franck. )بسههزایی داشههته اسههت  ریتههأثبهبههود رونههد طراحههی  

Howard,2010, p.2) 
این همکاری در پروژه انیستیتو سهالک اثهر    یهانمونهیکی از 

است. کان متوجه شد باور مشترک زیادی (Louis Kahn) لویی کان 

اطفهال( دارد.  با کارفرمایش دکتر جانز سالک )مخترع واکسن فلج 
فکری بسیار مشابهی داشتند و تصویر  یهانهیزمشیپمعمار و کارفرما 

. گذاشتندیمبه اشتراک  باهمای خالق با روح و درک انسانی را جامعه

شناسی در ، انیستیتو سالک برای مطالعات زیستهاآننتیجه همکاری 

شاخص  یهایژگیوبسیاری از  کالیفرنیا، ساختمانی قابل توجه است.
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ست که بین معمهار و کارفرمها در   ا یامکالمه ریتأثاین پروژه تحت 
ها به کدام از آنبه وجود آمد. هر 9191ها در سال اولین مالقات آن

گذاشتند و از همان آغاز سالک برخهی از  نظرات یکدیگر احترام می

کلیدی طراحی کان را نپذیرفت و راهکارهای خودش را  یراهکارها
علهوم تحقیقهاتی، طهرح     یازهها ینبهر اسها  درک او از   اراوه کرد. 

را که مشابه دانشهگاه   هاشگاهیآزماپیشنهادی اولیه لویی کان برای 

های برنامهه بهاز را   پلسینوانیا بود، رد کرد و به جای آن آزمایشگاه

طرح دوم لویی  تواندینمپیشنهاد داد. زمانی که سالک متوجه شد 
در اطراف حیاط مرکزی قرار دارند را کان برای چهار آزمایشگاه که 

ساخت امضا شده بود. او دو سری آزمایشگاه روبروی  قراردادبپذیرد 

هم را پیشنهاد داد که دو طرف یک حیاط قرار داشتند. طرح اتخاه 

 (3-2.ص ص )همان،شده منجر به خلق فضایی دراماتیک شد. 
ری با انحصا صورتبه ندرتبهبزرگ  یهاپروژهامروزه معماران 

است  ترجیرا گونهنیا کنند.کارفرما کار می عنوانبهیک شخص خاص 

 طورهمان. کنندیمهایی از کارفرمایان کار که معماران با گروه یا گروه

که چارلز مور هنگام طراحی کلیسای متیو پاریش در کالیفرنیا بها  
این کلیسا  یسوزآتشاز اهالی بخش وارد کار شد. بعد از  یاتهیکم

تصمیم به ساخت مجدد این کلیسا گرفته شد. چارلز مور، یکهی از  

معدود معمارانی که تمایل داشت این پروژه را به عههده بگیهرد، در   
 نیترمهم"نوشت:  9171به کمیته انتخاب در سال  شیشنهادیپطرح 

موفق خارج از تقلید و  یهاساختمانوظیفه معمار گوش دادن است و 

. در ایهن طهرح   "کننهد یما کارفرمایان رشد از طریق رابطه مداوم ب

کرد تا به همه  یزیربرنامهرا  ییهاکارگاهپیشنهادی مور یک سری از 
مستقیم در فراینهد طراحهی    صورتبهاهالی این فرصت را بدهد که 

مشارکت کنند. بعد از مراحل گزینش، معماران سهه دوره کارگهاه   

اه موضوعات مشخصی را برگزار کردند. هر کارگ بارکیماهی  صورتبه

گرفت و نیازمند ترکیبی از صحبت کهردن و نشهان دادن    یدربرم
 (9.ص )همان،بود.  کنندگانمشارکتتوسط معماران و 

رابطه معمار و کارفرما همیشه در طول تاریخ مورد بحث بوده 

 ای یانامهدر  ظاهراً "گفته که  "یاز زمان و معمار " در ینیمزاست. 

 کهاتور یکار نیه را نابغهه خوانهده بهود . در ا    هیربوزراجرز لوکو ییجا
مصور  یکشیده و خود را چون االغ یاپرندهنابغه را چون  هیلوکوربوز

 االغ پرسش را مطرح کرده است که: نیا ریتصو ریکرده است و در ز

در  (79ص. ،9314)مزینی،  "نابغه االغ را ؟  ای کندیمنابغه را حمل 

 وضعیت از هیکه در آن لوکوربوز ستیمه انا نیکه اآمده  یگرید یجا
کرده )  ریرا طبق معمول کالغ تصو و خودشکرده  ادیها بد کارفرما

االغ و  شکل را به کارفرماکالغ سیاه است( و  یبه معنا هیلوکوربوز

 ایکنیم را حمل می هانیاما  ایرا مطرح کرده که آ سؤال نیا نجایا
 جهینت دکارفرما باش یما در طراح رگتدایه یوقت کهنیا ما را؟ هانیا

  الیمثل و یزیچ جهنتی ستا هیکوربوزوگر لتدایه یو وقت ستیچ

 شود.می ساوا

 

 
نی، -کروکی لوکوربوزیه در مورد رابطه معمار: 9تصویر ی ز م (9931کارفرما )  

 

 مشارکتی بهود.  طراحی پردازانهینظراز معماران و  "الکساندر"

کروکی زیر مربوط به دیدگاه  (991ص.، 9313، اسالمی، ایکامل ن)

و  کارفرما راتیتأثو  در طراحی الکساندر در مورد موضوع مشارکت
 .باشدیمطرح  مختلف به وجود آمده در یهابرداشت

 

 
ا)دیدگاه الکساندر در ارتباط با موضوع مشارکت : 2تصویر ی ن (3931، کامل   

 

ع جنبه  یمعمار حرفه یاجتما
و  یوابسته به معمار و گروه طراحو ساخت ساختمان  یطراح
 یکه به نوع یافراد مختلف نیست که با یادهیچیپتعامالت  نیهمچن

گرد  موقتاً بهیغر کامالً یپروژه هستند و اغلب به صورت افراد ریدرگ

 نهه یپهروژه کهار کننهد. زم    یرو گریکدی یتا با همکار ندیآیهم م

 ،ردیه گیمه در آن شهکل   اختمانس یو اجرا یکه طراح یاجتماع
 یطراح یو اجتماع یاقتصاد ،یکیتکن ،یاسیس یهامقوله یکپارچگی

مختلف وابسته به پهروژه   یهاگروه یجمع یهاتیفعالکه در طول 

. جنبهه  شودیم دهینام یمعمار یحرفه یاست جنبه اجتماع مؤثر

 ییهاتیها و محدودارتباطات پروژه فرصت و یحرفه معمار یاجتماع
کنند. سهم بهه  یموفق بر پروژه اعمال م جیبه نتا یابیدست یرا برا

شهامل معمهار، کارفرمها،     کننهدگان مشارکتکدام از که هر ییسزا

در پروژه داشته باشند از  توانندیم زانیو برنامه ر مانکارانیمشاوران، پ

 عهت یحهال طب  ههر در . مورد توجه قرار گرفته است شیها پمدت
 یهها ارزشو  اتی، تجربهاهنیزمشیپکنندگان با متفاوت مشارکت

به توافق نظهر،   یابیدر دست ییهایدشوارتواند منجر به یمختلف م

وجود  یادیدرک متقابل و اهداف مشترک شود. به عالوه، ابهامات ز
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مهداوم توسهعه داده    طهور بهه پروژه  یهاازیآن ن موجببهدارند که 
. رنهد یگیو چهالش قهرار مه    موردبحثشوند و یم فیتعر ،شوندیم

-ارتباط موفق معمار یاساس یهایژگیدرست از و یبه درک یابیدست

 ریتهأث سهاخته شهده    یهاطیمح تیفیتواند بر بهبود کیکارفرما م
 (Siva,London,2015, P.253-254بگذارد. ) ییبسزا

 

پروژه د شکل گیری   مفهوم ارتباط در رون

 یبهرا  معنا یگذار اشتراک به" عنوان به را می توان ارتباطات
 & Maier) مایر و تالمن. "داشت اظهار متقابل درک کی به دنیرس

Thalmann)  ،است یاجتماع و یشناخت ندیفرا"را  ارتباطات از یمعن 

را بیان  "می گردد تولید معنا و شوند، یم منتقل امیپ آن توسط که

 (Norouzi & others, 2014, p.637) کرده اند.
 

 ر ا ت رف کارکرد و  اط به عنوان یک  ب رت  ا

در  Pietroforteمعنی دیگر ارتباط در کارکرد آن نهفته است. 

نشان داد که عملکرد ارتباط در تسهیل دسترسی به اههداف  9117
 ،(Emmitt، 2008 و A.Den Otter) نظهر  مشهترک اسهت. بهر طبهق    

 معنا یگذار اشتراک به که انسان رفتار" عنوان به تواندیم ارتباطات

 "ی روی مهی دههد  اجتماع خاص نهیزم کی در وکرده  لیتسهرا 
 نیمهمتر( Gabriel & Maher, 2002)ادعاهای  اسا شود. بر  فیتعر

 آن قیه طر از کهه است  یاجتماع رابطه کی یارتباط هر در یژگیو

 .داده شود حیتوض یحت و کشف شده تواند یم انتظارات و ها گمانه
(Norouzi & others, 2014, p.637)  

 

 اط به عنوان یک روند ب رت  ا

 تیماه لیدل به ندیفرا کی عنوان به ارتباطات محققان از یرخب

 مبادلهه  شهامل  این بدان سبب است که و اند هکرد فیتعر آن ایپو
 ,Ayodele Elijah Olusegun) مهی باشهد.   اهداف و ها، دهیا نظرات،

2008, p.53).  .در اطالعات آوردن دست به از شیب یارتباط لیوسا 

 یطراح ندیفرا ،یاجتماع ندیفرا کی وانعن به. استمهم  فیتعر نیا

 برنهان  و کهالرک . طرفین دارد نیب مشترک درک به یبستگ موفق
 و باورهها  متقابهل،  دانهش " کیه  عنهوان  به مشترک درک( 9119)

 فیتعر باشد داشته وجود احزاب نیب که "متقابل متقابل مفروضات

 ارتبهاط  برای ایجاد همه کانال و ام،یپ رنده،یگ فرستنده،. ندا کرده

 کارفرمها  و است فرستنده معمار ،یمعمار نظر از. ضروری هستند
 به تواند یم کانال. است( اطالعات) امیپ یشنهادیپ طرح و رنده،یگ

 مدل کی به لیتبدرا  کاغذ کی تواند یم که ی باشدافزار نرم شکل

 & Norouzi) .کند شده یگذار کد اطالعات از استفاده با تالیجید

others ,2014, p.637) 
 

 باط رت  به عنوان یک خط اتصال ا

 عنوان بهی، وتریکامپ اتارتباط وتر،یکامپ به علی رغم وابستگی

 را آن تهوان  یمه . ی دسته بندی می شودانسان ارتباطات از نوع کی

 ی دانست.تعامل ارتباط مدل راه، دو در رندهیگ و فرستندهبین  یتعامل

دیالوگ ها و اراوه برای بدست آوردن بینش جدیدی در شکل انجام 

جزویات در پروژه های مختلف، مصاحبه ای با معماران و کارفرماهای 

مختلفی در آمریکا و انگلیس، سوود ، هنگ کنگ و نیوزلند انجام شد 
نوع فعالیت با همپوشهانی تقریبهی    4ها مشخص شد که که در آن

معموال در هنگام صحبت کردن بین معمار و کارفرما به وجود می آید 

( talking( صهحبت کهردن )  relatingکه عبارتند از: گهزارش دادن ) 

(. امتحهان  transforming( و تبادل کردن )exploringکشف کردن )
ها یک لنز متفهاوت بهرای دیهدن در    کردن هر کدام از این فعالیت

طراحی و دیالوگ کردن می دهد که مسایل و دغدغه های متفاوتی را 

انتهای پروژه، بدون توجهه بهه ابعهاد آن و    ایجاد می کند. از ابتدا تا 

احتمال وقوع آن بعد از اتمام، معمار و کارفرما کهامال بهه یکهدیگر    
ها درباره دغدغه ها و نیازهایشان با هم صحبت دهند. آنگزارش می

ها با هم یا به صورت جداگانه مسایل را مورد بررسی و می کنند. آن

ان را مبادلهه مهی کننهد.    کشف قرار می دهند و در نهایت نظراتش

(Franck & Sommaruga Howard,2010, p.18-19 ) 
مولفه است: فرستنده، دریافت  4فرآیند ارتباطات شامل       

آورد. معمار نتایج کننده، پیام و مسیر که مدل ارتباط را به وجود می

طراحی را به عنوان اطالعات به کارفرما به عنوان دریافهت کننهده   
د. رایج ترین مدل ارتباطی که به صورت یک مدل خطی کنارسال می

مدل تعاملی و مدل معامالتی. ارتباط به عنوان یک اراوه شده است، 

شود در جایی که شنونده فرآیند یک طرفه که مدل خطی نامیده می

و در ارتباط تعاملی گوینده  دهندو گوینده فقط به صحبت گوش می
های کردن و شنیدن صحبتو شنونده نقش خودشان را در صحبت 

و در نهایت در ارتباط معامالتی هم شنونده و  کنندیکدیگر ایفا می

ها را به صورت همزمان ارسال و دریافت توانند پیامهم گوینده می

 )همان( کنند.
 

 
 (Norouzi & others, 2015)نمودار رابطه بین معمار و کارفرما  -9نمودار

 

 الوگ باط در چهارچوب دی رت  ا

طور که چارلز مور در پروپوزال خود در مجموعه کلیسای انهم

سنت متیو نوشته، یک ساختمان موفق از یک رابطه بین معمهار و  

گیری یهک  گیرد. در حقیقت این فرآیند از شکلکارفرما شکل می

آید، که شماری به وجود میشبکه ارتباطی بین شرکت کنندگان بی
ساکنین آینده –کارفرما –مار مع -به عنوان یک لیست کوتاه شامل: 

های تخصصی مهندسین و مشاوران در زمینه–محلی اعضای گروه –

ترین عامل تاثیر گذار بر مقامات شهری و... است. اما مهم–پیمانکار –
ها با هم روند طراحی، رابطه بین معمار و کارفرما و نحوه تعامل آن



 

 های جدید در معماری و شهرسازیکنگره بین المللی افق دومینمجموعه مقاالت 

 ، تهران9314ماه  بهمن

 5 

ها را مدیریت فقهای متفاوت و عدم تواکه چگونه دیدگاهاست و این
کلمه دیهالوگ بهه عنهوان     AIAو   RIBAمی کنند. در وب سایت 

ها برای نحوه تعامل کارفرما در ارتباط با معمار پیشنهاد عمومی آن

ی کارکردن با معمار بر روی خانه "انتخابی مطرح شده. ریبا عبارت :
را  "معمار خوب نیاز به همکاری و دیالوگ کردن دارد. "و  "خودتان

شما و معمار شما؛ یک "نیز در این باره اصالحات:   AIAهکر کرده و 

هیچ جانشینی برای گفت و  "و  "راهنمایی برای یک همکاری موفق.

گوی مشتاقانه و پر  و جو که مشخص کننده فرآیند طراحی است، 
 ,Franck & Howard, 2010را مطهرح کهرده اسهت. )    "وجود ندارد.

p.15) 

 

 ا ق ر،  رب ا ک ا،  رم رف ا ر و طراحک گذا ون   ن
تهرین تها   با مسایل زیادی مرتبط است از بزرگ حوزه طراحی،

ها، معرفهی  بنابراین، شناخت مشارکت کنندهکوچکترین جنبه ها؛ 

گذاران و سایر افراد درگیر در طراحی، کاربرها، متخصصان و قانون

 .Parsaee, , Motealleh, Parva,2015,p) یک موضوع بسیار مهم است.

2) 

 

 
ه حل: 9 شکل ا ر  مدل فرآیند طراحی به عنوان رابطه متقابل بین مشکالت و 

Parsaee, Moteal) ها leh, Parva,2015) 

 

در طراحی، مشکالت اغلب از طرف کارفرما می آیند نه از ههن 
طراح؛ فردی که نیازی دارد اما نمی تواند مشکل را حل کند یا نمی 

 )همان(ن مشکل را درک کند. تواند بدون کمک، آ

بهره بردار به عنوان یک عامل اصلی محسوب نمی شود اما بر سایر 

عوامل تاثیرگذار است. کارفرماها ممکن است خودشان بهره بردار فضا 
ترین قسمت کار طراح ساختن مکان ترین و اصلیاگرچه مهم نباشند.

ست( ا ایو فضاست، اما قسمت مهم دیگر معماری )که یک بخش پایه

بین منطق و احساسات کارفرماست. ایجاد تعادل در رابطه متقابل 

درک رابطه بین معمار و کارفرما به منظور ایجهاد همهاهنگی بهین    
نیازهای کاربر و طراح ساختمان، ضروری است. رابطه بین کارفرما و 

کاربر دو طرفه است و به ماهیت مسایل طراحی و رابطه بین کارفرما 

ه حهد عالیهق   دهد تا چو طراح بستگی دارد، که به طراح اجازه می
ها و عالیق هنری خودش را راضی کند. بنابراین نشان دادن خواسته

طور که لوکوربوزیهه  شخصی معمار یک امر ممنوع می باشد. همان
های کارفرما را در طراحی با گوید که معمار باید نیازها و خواستهمی

های عملکردی و هنری خودش ترکیب کند که این فرم و فضا و ایده

 ). ید به صورت یک رابطه دو طرفه روشن با کارفرما انجام شودعمل با
parsaee,2015, p. 4   به نقل ازDevido,2002) هها،  در بیشتر محیط

 ها و عالیق باید به طور همزمان در نظر گرفته شوند.نیازها و خواسته

 شود و به معنی برنامهاگرچه، این شامل دریافت نیازها از کاربر می

بلکه به معنی برنامه ریزی همراه بها کهاربر    اربر نیستکریزی برای 
 همان(( است.

هها کارفرمهایی کهه    که امهروزه در بیشهتر پهروژه   به دلیل این

دهد، کاربر آن ساختمان نیست؛ این مسئله باعث ایجاد درخواست می

که کارفرما، کاربر وقتی شکافی بین طراح، کارفرما و کاربر شده است.
شهوند. از ایهن رو   تهر مهی  ، مساول طراحی مبهمنهایی پروژه نیست

های اجتماعی ها و مهارتطراحی باید شامل گسترده بزرگی از فعالیت

گوی دو طرفه با وسازد که وارد بحث و گفتمی درباشد که طراح را قا

کارفرما شود. هدف طراحی ترکیب کردن عناصر متفاوت برای نشان 
ل ساختن محیطی برای ارتقا هاست، چرا که طراح مسئودادن ارزش

 )همان( دادن ادراک انسانی است.

کهه در بهبهود مسهاول طراحهی      از یک طراح انتظار مهی رود 
ابهل طهراح و   قمشارکت کند. بنابراین، طراحی نیازمند همکاری مت

کاربر است. این یک راه برای طراح است تا کابر و کارفرما را درک 

اد کند و نیازهایشان را بشناسد. ها ایجای با آنکند و همچنین رابطه

دهی های اخیر، مشارکت به یک عنوان قابل توجه در برنامهدر دهه
همکاری بها مهردم در راسهتای     طراحی تبدیل شده است و نیاز به

 مباحث پایداری و فضاهای چند عملکهردی افهرایش یاقتهه اسهت.    

 )همان(

و معمار سو معماری مشارکتی، به گونه ایست که افراد را در یک
 دهد، بلکه طراح را در میان مردم قرار میرا در سویی دیگر قرار نمی

« طراحی تمام شده با مردم» آل به معنی دهد و در یک وضعیت ایده

شود که است. از جهتی دیگر، طراحی مشارکتی فعالیتی محسوب می

های هینفع و مردم بر اسا  توزیع مجدد قدرت بین طراحان، گروه
 ایط مناسبی را برای همکاری مردم به روشی پر معنی،است که شر

 عملکردی و هدفمند به منظور دستیابی به محیطی پایدار آماده می

 )همان( .«کنند

 ست.ا بر فرآیند طراحی رگذاریتأثیکی دیگر از عوامل  گذارقانون

نیسهت امها    رگهذار یتأثمستقیم بر طراحی  طوربه گذارقانوناگرچه 

که باید رعایت شهود. همهواره    کندیمح تحمیل شرایطی را به طرا

 ، که رابطهدیآیممشاجراتی بین افراد مجری قانون و طراح به وجود 

 ,Parsaee). به ثبات مشارکت جامعه محلی بسهتگی دارد  هاآنبین 

Motealleh, Parva,2015,p. 4) 
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ر-رابطه کارفرمامشارکتی مدل  :2تصویر ر-معما رب ا ر-ک ون گذا ن ا مل ) ق کا

ا،ن  (9313ی

 

برقراری ارتباط مناسب نع موجود در   مشکالت و موا
، طهرز گفتهار  : شهود یمضعف ارتباط در حداقل سه مورد بیان 

 یفهمکجطرز گفتار توانایی بیان اطالعات است.  و مشاجره. یفهمکج

برداشت کردن تفاسیر جداگانه از یک قسمت مشترک از اطالعات 

 .شودیمیا عدم توافق تعریف های چندگانه است و مشاجره دیدگاه

، که یک مورد شودیماین مشکالت باعث رنجش کاربرها و طراحان 
اصلی از این گونه مشکالت که با تحقیقات زیاد در فرآیند طراحهی  

بین معمار و کارفرما و هر دو  سوءتفاهم مشخص شده، قطع ارتباط یا

اط کافی و ، شکستی در برقراری ارتبسوءتفاهم با فرآیند طراحی است.

کافی از حوزه دانش . ارتباط ضعیف و اطالع ناشودیمدرست تعریف 
معماری از سوی کارفرما، به عنوان یکی از موانع اصلی افزایش کیفیت 

بنابراین، تعریف کردن و  .شودیمطراحی و رضایت کارفرما محسوب 

مشخص کردن نقش معمار و کارفرما در طراحی یک بنای معماری به 
طراحی،  یهاجنبهکردن روشن لهیوسبهک فعالیت ارتباطی عنوان ی

 norouzi & othersمیزان قطع ارتباطهات را کهاهش خواههد داد. )   

,2015,P.108) 

مشهکالت روابهط بهین    ( Shen, & Chan, 2011)شهن و چهان   
 :کنندیمبیان  نیچننیاطراحان و کارفرماهایشان را 

 کامل  ورطبهکارفرما  یهاخواستهنادیده گرفتن   -

  نفعانیهعدم ارتباط کافی میان   -

 کامل  طوربهعدم مدیریت نیازهای طراحی  -

 کارفرما در طول پروژه  یهاخواستهتغییر  -

 کافی بین کارفرما و تیم طراحی  یبازخوردهاعدم وجود  -

(Norouzi & others, 2014, p. 636) 
 

  رهادگاهیدتفاوت  وژهی معمار و کارفرما در ارزیابی پ

معمارانی که نقش هماهنگی بین افراد مختلف درگیر پروژه را به 
رسمی و راهبردهایشان برای دستیابی به  روندبه  ندرتبه دارندعهده

. اغلب بهرای معمهاران   کنندیمی مدیریتی مناسب اشاره هاکیتکن

و نحوه متقاعد  شانیاحرفهی هاتیفعالتوضیح دادن مساولی از قبیل 
و کهار کهردن در    شهده رفتهه یپذا، شناسایی تهوافقی  کردن کارفرم

 دهندیمدشوار است. بنابراین ترجیح  موردنظری بودجهچهارچوب 

  .ینهد تنهها آن را انجهام دهنهد    آی توضهیح و تفسهیر ایهن فر   جابه

 تواندیمی پیشین نشان داده است که این رویکرد معماران هایبررس
کارفرمایان بها   ازنظراز آن  یی بیانجامد که نتایج حاصلهاحلراهبه 

. موفق بودن یا نبودن شودیمدرجات مختلفی از موفق بودن ارزیابی 

ی مختلفی مطرح شود و اغلب کارفرمایان هادگاهیداز  تواندیمپروژه 

. در طول کنندیمی متفاوت از معماران ارزیابی اگونهبهموفق بودن را 
ی عقاید و هاتفاوتیی ی زیادی روی شناساهایبررسسه دهه گذشته، 

ویژه بین معمار و  طوربهی مختلف جامعه و هاگروهی افراد و هاارزش

یی در هاتفاوتکارفرما صورت گرفته است. ضروری ست که چنین 

قرار گیرد، زیرا  موردتوجهی معمار و کارفرما نیبجهانو  هادگاهید
باشههد.   اثرگههذار هههاآندر توقعههات و درک   توانههدیمهه تههاًینها

(Siva,London,2015,P.253-254) 

 

بط معمار  کارفرما در مراحل مختلف طراحی -روا

عمههل طراحههی معمههاری را در سههنتی، معمارههها  صههورتبهه 

ی متفاوتی اعم از متخصهص طراحهی، نقهش مهدیریتی،     هاتیموقع

. در محهیط  دهنهد یمو مدیر فرآیند طراحی انجام  کنندههماهنگ
ی اگسهترده  صهورت بهعماری ی طراحی مهاپروژهدیجیتال جدید، 

ی اهه  نهه یدرزمی فردی زیادی هاییتواناپیچیده هستند و نیاز به 

ی دهسازمانیک واحد با  عنوانبهمختلف دارد که نیازمند گردهمایی 

ی احرفهه د و کارامروابط  گونهنیاهستند.بنابراین، برای ایجاد  خوب
یم. توانایی کامل بشناس طوربهکه نیازهای کارفرما را  است یضرور

برقراری ارتباط روشن با کارفرما یهک   میتصممقابله با مشکالت و 

داشتن یک رابطه مناسهب و   مهارت اساسی برای یک معمار است.

)مالک( و طراح منجر به ایجاد یک طرح معماری  درخور بین کارفرما
 (norouzi & others ,2015, P.108خواهد شد. ) ستهیشامناسب و 

را  هاآنری داخلی، معماری و منظر که ما امروز مواردی در معما

که  اندشدهیطراح، در شرایطی میآوریم حساببهشکست در طراحی 

بنا و طراح وجود داشته  کنندهاستفادهی بین ادار واجتماعی  خألیک 
خأل اجتماعی تفاوت  (Lipman ,1974 ,Zeisel ,1974, p.124)است. 

ی هها تفهاوت طراحان است که از ی بین کارفرمایان و هاارزشبین 

. خأل شودیمموجود در پیشینه فرهنگی، تحصیل و درآمد حاصل 
 کنندهاستفادهی جابهتشکیالتی یا اداری وقتی وجود دارد که معمار 

 (7.ص ،9319)لنگ، دارد. سروکارساختمان  گذارهیسرماواقعی با 

سی را برر طراحان و کارفرمایان نیب ارتباط ،یمتعدد مطالعات

 تیموفقباعث  تواندیمکه  یرفتار نگرش یچگونگ یبررس به و نموده
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 .Siva, London, 2011, P) انهد پرداخته ،باشد طراح -کارفرما رابطه

 استفاده یمعمار خدمات کهکارفرمایانی  از اتیشکا نیترعیشا ( .188

 کارفرما اگر یحت. است مرتبط  یتینارضا وها سوءتفاهم بهاند کرده

 درک یطراح یندهایفرآ اغلبها آن ی باشدطراح ندیفرا در یمحور
 .انهد ناآگهاه ی اسهت  طراحه  میته  ازیه موردن یاطالعات از و کنندینم

(Tzortzopoulos, 2006, p.667، Cooper، Chan )(Siva, London, 

2011, P.179)بدانهد  نهد یفرآ نیه ا مهورد  در شهتر یب کارفرما هرچه، 

 آموزش. گرددیمهمسو  ارفرمامعمار و ک نگرش و ،شده ترمطمئن
 .اسهت  معمار-کارفرما موفق ارتباط از یاساس جزء کی کارفرمایان

(Siva, London, 2011, P. 179)  متقابهل  احتهرام  آموزش، بر عالوه 

. اسهت  موفهق  معمهار  کارفرما رابطه از مهم یهابخش از گرید یکی

ی اوگوهگفتی موفق ساخت شده پس از انجام هاپروژهبسیاری از 
ی متعدد معمار کارفرما یکی از هامالقاتبسیار صورت گرفته است. 

ی مناسب تسهیل ارتباطات برای هر مرحله از پروسه طراحی و هاراه

 .Otter & Emmitt, 2008).راه یافتن پاسخ بسیاری از مشکالت است

P.122) 
 

 
ر ا د و مل  -2نم ا و و ع راحل طراحی  م ر  ا د و ندهتیحمانم ن ر ک ث ؤ  م

(Nourozi,2015)  

 

 تحقیق یشناسروش

 روش انجام تحقیق-الف

 روش محتوا و همبستگی

تحقیق در  یهاروش نیترو مهم نیتحلیل محتوا از پرکاربردتر
 تههوانیعلههوم انسههانی و اجتمههاعی اسههت از طریههق ایههن روش مهه 

 یهایدرونی بین متغیرهای محتوایی و یا همبستگ یهایهمبستگ

وهشهی را بهه دسهت آورد.    بین متغیرهای مختلف و متغیرههای پژ 

، شهود یبرده مه  کار این روش غالباً برای توصیف به کهنیا رغمیعل
 یهاآن را در آزمون فرضیه نیز استفاده کرد و در پژوهش توانیم

شهده بهه   داده یهاپاسخ لیتحل و هیعنوان مکملی برای تجزکمی به

تفسیر و  و به کاربردنامه به سؤاالت باز پاسخ یک مصاحبه یا پرسش

 ,Berelson, 1954)تحلیل و استنتاج اطالعهات موجهود پرداخهت.    

P.495) 
بهرای بهه دسهت آوردن    « پیمایشهی » این پژوهش از روشدر 

 است. شدهنامه، مصاحبه و.. استفادهپرسشطریق اطالعات از 

 
 کنندگانشرکت -ب

است از  شدهمیتقسجامعه مطالعاتی به دو گروه معمار و کارفرما 
 شهده انتخابنفر  911عماران دارای تجربه کاری با جمعیت میان م

است که سعی شده پراکندگی به لحاظ جنسیت و محل سکونت در 

 ایران رعایت شود. 
 

دهی آورجمعروش  -ج  هادا

است. دلیل  شدهاستفادهدر این پژوهش از روش تهیه پرسشنامه 

پرسشنامه  این است کهدر مقایسه با مصاحبه ، استفاده از پرسشنامه 
 یهها دههد تها نمونهه   تر است و به محقق امکان میو آسان تریعمل

ابتدا  برای تهیه و تنظیم پرسشنامه .تر را مطالعه و بررسی کندبزرگ

ی پهروژه  ریه گشهکل مراحل  تیدرنهاماهیت پروژه )کاربری بنا( و 

ی شد و در انتها بندمیتقسی معماری دهبرنامهی هامدلبرگرفته از 
، رسدیمدیگری به ههنشان  مؤثرافراد خواسته شد اگر عامل هم از 

 هکر کنند.

 

اریهاروش -د آم یل   ی تحل
و  spssها از نرم افزار در این پژوهش، برای بررسی رابطه متغیر

exel   است. با توجه به ماهیت داده شدهاستفادهو آزمون همبستگی-

 شدهرفتهگها از ضریب همبستگی پیرسون در تحلیل آماری بهره 
 است.

 

پژوهشهاافتهی لیتحل و هیتجز  ی 

در پرسشنامه تهیه شده ابتدا از مصاحبه شوندگان خواسته شد 
بیشتر در آن حوزه فعالیت دارند را انتخاب نمهوده   هنوع کاربری ک

سپس بر اسا  آن به پاسخگویی ادامه دهند. با توجهه بهه جهدول    

ی مسکونی به میزان هاپروژهبیشتر افراد جامعه آماری در  9شماره 

ی هها یکهاربر در  آن از بعهد ، و به ترتیب اندداشتهفعالیت  % 3/11
و در کاربری فرهنگی در  % 3/91، آموزشی به میزان % 1/21تجاری 

 .اندداشتهحضور  % 1/1آخرین رتبه به میزان 

 
ن(: 9جدول  دگا رن نگا خاب شده ) ت ن ا ری  رب ا وع ک  ن

 میزان انتخاب )درصد( کاربری ردیف

 3/11 مسکونی 9

 3/91 آموزشی 2

 1/21 تجاری 3

 1/1 فرهنگی 4

 

مراحل شکل گیری پروژه به سه مرحله کلی پیش از طراحی، حین 

طراحی و حین اجرا تقسیم شده است که هرکدام شامل مراحلهی  
هستند. فاز پیش از طراحی شامل برنامه دهی )یعنی شناخت مسئله 

است(، مکان یابی و بودجه می باشد،  پروژه، نیازها، اهداف و کانسپت

فاز حین طراحی شامل ایده ها )درقالب طراحی شماتیک و فهرم(،  

برنامه ریزی کالبدی )شامل ابعاد و اندازه ها(، برنامه زمانی، جانمایی 
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عملکردها و طراحی جزویات )شامل طراحی دیتیل ها، انتخاب مصالح 
رحله دخل و تصرف در و مبلمان فضا( است و فاز حین اجرا به دو م

 طرح و سیستم سازه ای تقسیم شده است.

ی کارفرما در مرحله رگذاریتأث، میزان 2بر اسا  جدول شماره  
ی پروژه ابیمکانزیاد بوده است، در فاز  % 1/37ی به میزان دهبرنامه

و در مورد  اندکردهبسیار زیاد را انتخاب  ریتأث % 41افراد به میزان 

 .اندکردهبسیار زیاد ارزیابی  % 91را به میزان  ریتأثبودجه این 

در مرحله  هاتیاولودر مراحل طراحی نیز به ترتیب بیشترین 
متوسط، برنامه  %41ی کالبدی زیربرنامهکم، در  % 3/33ایده پردازی 

کم و در جزویات  % 7/41زیاد، جانمایی عملکردها  % 3/93زمانی 

در  ی شده اسهت. ازدهیامتوسط مت % 1/21کارفرما به میزان  ریتأث

 % 2/42مراحل پس از طراحی هم، به مورد دخل و تصرف در طرح 
بسیار کم را  % 1/37ی اسازهو به انتخاب سیستم  انددادهی رأزیاد 

 .اندکردهانتخاب 

 
ن(: 2جدول  دگا رن نگا ه ) ژ  میزان تاثیرگذاری کارفرما در مراحل مختلف پرو

بسیار  عنوان ردیف

 کم

بسیار  زیاد متوسط کم

 زیاد

 9/99 1/37 3/33 9/99 7/1 یدهبرنامه 9

 یابیمکان 2
 پروژه

7/1 1/1 1/97 7/21 1/41 

 1/91 7/21 1/99 1/9 2/2 بودجه 3

 2/2 9/3 4/24 3/33 1/1 هادهیا 4

 یزیربرنامه 9

 کالبدی

1/99 3/93 1/41 1/21 2/2 

برنامه  1

 زمانی

2/2 1/1 7/21 3/93 1/1 

 جانمایی 7

 هاعملکرد

1/97 7/41 1/97 9/99 7/1 

 1/99 1/97 1/21 1/97 1/21 جزویات 1

دخل و  1

تصرف در 

 طرح

4/4 1/21 7/21 2/42 7/1 

سیستم  91

 ایسازه

3/33 1/37 1/21 1/1 1 

  
ی مسکونی در مراحل پهس از  هاپروژه، در 9بر اسا  نمودار 

ی دهامهبرنطراحی و دخل و تصرف در طرح و همچنین در مرحله 

و در مرحله ایده  شودیمی کارفرما بر طرح دیده رگذاریتأثبیشترین 

 پردازی کمترین نقش را دارد.
ی آموزشی هم در مورد دخل و تصرف پس از طراحی هاپروژهدر 

کمترین ی دهبرنامه و حضور کارفرما بیشترین مقدار و در برنامه زمانی

 درصد را دارد.

ی آموزشی در مورد برنامه هاپروژهی تجاری، برعکس هاپروژهدر 
ی و اسهازه در انتخهاب سیسهتم    آن از بعدزمانی بیشترین مقدار و 

است. در مورد دخل و تصرف در  ترپررنگجزویات حضور کارفرما 
 .کندیمطرح و جانمایی عملکردها نیز کمترین نقش را ایفا 

ی زیه ربرنامهی فرهنگی، در جانمایی عملکردها، هایکاربردر 

ی، دهبرنامهاست و در مورد  رگذارتریتأثی کارفرما ابیمکانالبدی و ک
 را دارد. ریتأثبرنامه زمانی و ایده پردازی کمترین 

 

 
میزان تاثیرگذاری کارفرما در مراحل مختلف پروژه در کاربری های  : 3 نمودار

ن( دگا رن نگا لف ) خت  م

 

 یریگجهینت
کارفرما در مراحل نتایج پژوهش انجام شده میزان تاثیرگذاری 

نماید. بر اسها   مختلف شکل گیری پروژه در ایران را مشخص می
ی مراحل فرآیند بندمیتقسو با توجه به  شدهاراوهی نمودارهاجداول و 

طراحی به سه دسته اصلی پیش از طراحی، حین طراحی و پهس از  

کارفرما بر فرآیند طراحی در مراحل  ریتأثگفت که  توانیمطراحی، 

است. در مراحل حین  شدهی ابیارزاز طراحی زیاد و بسیار زیاد  پیش
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ی شده است. و در مراحل ازدهیامتطراحی این حضور کم و متوسط 
یی که مربوط به اعمال تغییرات در هاقسمتپس از طراحی نیز در 

ی اسهازه زیاد و در مهورد مسهاول فنهی و سیسهتم      شودیمطرح 

جه گرفت که برقراری ارتباط موثر ی کمی دارد. میتوان نتیرگذاریتأث
با کارفرما در مراحل نخست پروژه و پیش از طراحی که شهناخت  

مسئله پروژه، تعیین اهداف و نیازها، مکان یابی پروژه و بودجه در این 

 شود، از اولویت بیشتری برخوردار است.مرحله انجام می
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