فصلنامه علمی ـ پژوهشی

Methodology of

روششناسی علوم انسانی
س ،20ش  ،89زمستان 1395
صفحات  107ـ 136

Social Sciences and
Humanities Journal
Vol.22, No.89 Winter 2016

تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روششناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی
(مورد پژوهی :پایاننامههای شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران )1393-1380
رضا خیرالدین
ابراهیم دلیی میالن

چکیده

*

**
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است؟ ابعاد مغفول در این فرایند و رویکردهای پاسخده کدماند؟
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 - 1مقدمه
واژه تحقیق عبارت است از مقابله و مقایسه فکر و اندیشه با واقعیتت و بترای انجتا رتر تحقیقت،،
طرح یک الگوی نظا یافته یا رمان فرایند تحقیق به منظور دستیاب ،به ارداف و فرضیهرتای تحقیتق
ضروری است (تیموری ،1392 ،ص .)68آشنای ،پژورشگران با روشرای تحقیق علم ،و مهارت
آنان در اجرای دقیق این روشرا از مهمترین عوامل موفقیت طرحرای پژورش ،محسوب م،شتود.
در واقع روش تحقیق رمچون نقشهای مسیر حرکت پژورشگر را به او نشان م،درد و او با استتفاده
از مسیررای موجود در این نقشه به سمت مقصد مورد نظر حرکت م،کند .بته دنبتال ایتن امتر رتر
کدا از علو مختلف روش تحقیق خاص خود را دارند که از طریق آن به نتایج و یافتهرای متناسب
با ارداف خود دست پیدا م،کنند.
انتخاب روش تحقیق مورد نظر (نقشه راه پژورش) یک ،از مهمترین فرایندرتای یتک پتژورش
محسوب م،شود؛ لذا پتانسیلرا و یا در نقطه مقابل چالشرتای احتمتال ،در فراینتد پتژورش بته
روش ،فرایند و ساختار روششناس ،مورد استفاده ما وابسته خوارد بود .شتناخت ،مستتل تحقیتق
درست است و تحقیق ،سلسله فعالیترای ،به رم پیوسته و متوال ،است که برای شناخت مستئله و
ارائه راهحل یا نتیجهگیری به عمل م،آید (پوراحمد و موسوی ،1387،ص .)6روش و روششناس،
پژورش نی در این فرایند نقش بس ای ،را ایفا م،کند .از یکسو باعث پیوستگ ،و تداو محتتوای ،و
ساختاری پژورش شده و از سوی دیگر نحوه دستیاب ،به جواب مسئله پژورش را منجتر مت،شتود.
دستیاب ،به روش تحقیق ،نظا مند و منسجم در بستر مطالعات پیچیده شهری نی  ،نیازمند تحلیل و
تبیین ماریت و رویکرد روش تحقیق چه در بعد معرفتشناس ،پتژورش (پتارادایم) و چته در بعتد
پیادهسازی پژورش (تکنیک) م،باشد.
کمتوجه ،به ماریت روششناس ،در پژورشرای شتهری ،قابلیتت اعتمتاد و اطمینتانپتذیری
یافتهرای حاصله از این پژورشرا را با ابهامات ،جدی روبهرو م،کند .از مهمترین محدودیترتا و
ضعفرای ،که در بستر پژورشرای شهرسازی م،توان به آن اشاره کرد؛ عتد توجته یتا عتد در
صحیح پژورشگر از سطوح چهارگانه روش پژورش مورد مطالعه خود است؛ بهطوریکه نهتنها این
عناصر چهارگانه روش تحقیق بهطور کامل در تحقیق ذکر نم،شتود؛ بلکته بته دنبتال ابهامتات ،کته
پژورشگر در تشخیص این سطوح با آن روبهرو استت چهبستا در شتناخت و تعریتف آنهتا نیت بتا
چالشرای ،روبهرو م،شود .از سوی دیگر ارمیتت پایاننامتهرا بهمن لته یکت ،از مهمتترین منتابع
اطالعات ،بر ریچکس پوشیده نیست .چون استفاده از نتایج آنهتا مت،توانتد رارگشتای بستیاری از
مسائل پژورش ،باشد .لذا در جهت تقویت جایگاه علمت ،پتژورشرتای شهرستازی از یکستو و

تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روششناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی

109

بهکارگیری نتایج و یافتهرای این پژورشرا در بستر محیط شهر و روستا از ستوی دیگتر ،ضترورت
بیش از پیش پرداختن بته ماریتت و رویکترد ستطوح روششناست ،پتژورش و بته دنبتال آن ،ارائته
رارکاررای تقویتکننده روش تحقیق از دو بعد آموزش ،و پژورش ،در بستر مطالعتات شهرستازی
را نمایان م،کند.
ردف اصل ،این مقاله ،تبیین جایگاه روش تحقیق و تحلیل سطوح چهارگانه روش پتژورش در
جهت پاسخ به این پرسشرا است که پارادایم ،رویکترد ،روش و تکنیتکرتای رایتج در مطالعتات
شهرسازی ،از نظر ساختاری ،محتوای ،و ماریت ،بر چه اساس و پایهای استوار است؟ ابعاد مغفتول
در بستر این سطوح چهارگانه و در نتیجه رویکردرای پاسخده کدا اند؟
 -2روش تحقیق
این مقاله با رویکرد کیف ،و با تأکید بتر دو بعتد آموزشت ،و پژورشت ،روش تحقیتق ،بته بررست ،و
تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روش پژورش یعن ،پارادایم پژورش ،روششناس ،پژورش ،روش
پژورش و تکنیک پژورش ،در مطالعات شهری به طور عا و رشته شهرسازی به طور ختاص مت-،
پردازد .جامعه مورد مطالعه 300 ،پایاننامه متعلق به دانشجو یان کارشناس ،ارشد رشته شهرسازی
در سه گرایش برنامهری ی شهری ،منطقهای و طراح ،شهری دانشگاه علم و صنعت ایران است کته
ط ،سالرای  1380تا  1393دفاع شده است .ابتتدا اطالعتات مربوطته از یکایتک پایاننامتهرای
مذکور استخراج و پس از آن با استفاده از روش تحلیل محتوا ،سطوح چهارگانه پژورش (پتارادایم،
روششناس ،،روش ،تکنیک) در پایاننامهرا بررس ،و به دنبال این فرایند ،ابعاد مغفول در بستر این
سطوح چهارگانه شناسای ،و تحلیل شده است .شاخصرای مورد بررس ،پایاننامهرا شامل مسئله
پژوهش (جهت تعیین پارادایم و حوزه معرفتشناس ،پژورش) ،رویکرد پژوهش (جهت شناخت
روششناس ،پژورش) ،روش پژوهش (در سه گروه روش تحقیتق بتر استاس رتدف شناست ،،بتر
اساس تحلیل و بر استاس نحتوه گتردآوری اطالعتات) و تکنیکهـا پـژوهش (شتامل دو دستته
تکنیکرای جمعآوری دادهرا و تکنیکرای تحلیل دادهرا) است کته بته ترتیتب ستطوح چهارگانته
روش تحقیق را در بستر پایاننامهرا نمایان م،سازد.
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(مأخذ :نگارندگان)
نمودار  :1توزیع کم ،پایاننامهرای دفاع شده ط ،سالرای  1393تا 1380

 -3پیشینه پژوهش
مطالعات و پژورشرای حوزه روش تحقیق یا در راستای واکاوی چالشرا و ضعفرای ،است کته
در بستر تحقیقات و پژورشرا مشارده م،شود و یا به دنبال ارداف ،از قبیتل تقویتت روششناست،
پژورش در حوزهرای مربوطه رم از نظر آموزش ،و رم از نظر پژورشت ،بته تتدوین در م،آینتد .از
سوی دیگر در یکسری از مطالعات و پژورشرای ،بتا تکیته بتر موضتوعمحتوری و تحلیتل رونتد
موضوع ،،پژورشگران به واکاوی نمونتهرای متورد مطالعته کته عمومتا پایاننامتهرای دانشتگار،
رستند ،م،پردازند .این نوع مطالعات بهصورت تفصیل ،محتوای موضتوع ،پژورشرتا را بررست،
م،کنند و بسیار سطح ،به روششناس ،و فرایند روش تحقیق حاکم بر پژورشرا م،پردازند.
در حوزه مطالعات شهری به طتور عتا و رشتته شهرستازی بتهطور ختاص ،در داختل کشتور
پژورش ،که مبتن ،بر بررس ،و تقویت روش تحقیق در این حوزه مطالعات ،باشد یا انجا نشده و یتا
بسیار کل ،و در قالب مقاالت و ج وهرای درس ،به تدوین درآمدهاند؛ اما از نمونه پژورشرای ،که
به بررس ،روش تحقیق در قالب طرحرای پژورش ،،مقاله و به صتورت محتدود کتتاب در جهتت
تقویت روششناس ،پژورش در سایر رشتهرا پرداختهاند ،م،توان به موارد زیر اشاره کرد:
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جدول  :1نمونهرای ،از پیشینه مطالعات ،در حوزه روششناس ،پژورش
عنوان
تحلیل محتوای پایاننامهرای رشته کتابداری و اطالعرسان،
موجود در پژورشگاه اطالعات و مدار علم ،ایران
تحلیل موضوع ،پایاننامهرای کارشناس ،ارشد رشته زبتان
و ادبیات فارس ،دانشگاه تربیت مدرس

نویسنده
آذرانفر
دانشگر

بررس ،سیر گرایش موضوع ،و روش پژورش پایاننامهرای
کارشناس ،ارشد کتابتداری و اطتالعرستان ،دانشتگاهرتای

حسین پناه

بررس ،و تحلیل محتوای پایاننامهرای جهانگردی در ایران
تحلیل محتوای پایاننامهرای آموزش بهداشت دانشگاهرای

ری ی روستای ،دانشگاهرای تهران ،شهید بهشتت ،و تربیتت
مدرس

پژورش

1382

بررس ،موضتوع،

 1364تا

پژورش

1375

روششناستتتتتتت،
پژورش

زک،

بررس ،روند موضوع ،پایاننامهرای رشته جغرافیا و برنامه-

بررس ،موضتوع،

 1373تا

بررس ،موضوع ،و

دولت ،شهر تهران

علو پ شک ،تهران ،تربیت مدرس و علو پ شک ،ایران

قلمرو موضوعی

قلمرو زمانی

بررس ،گرایشرای
پژورش،

 1379تا
1385
 1344تا
1385

رضاخان ،و

بررستت ،و تحلیتتل

 1349تا

دیگران

موضوع ،پژورش

1389

بدری و نیک

بررستتتت ،رونتتتتد

 1379تا

سیرت

موضوع ،پژورش

1388

(مأخذ :نگارندگان)

 -4چارچوب نظری و مفهومی
 -4-1تعریف روش پژوهش
نظا آموزش دانشگار ،بر اساس پژورش و ارائه گ ارش مکتوب آن استوار است .بدین معنا که
ارائه پژورش ،مکتوب در قالب رساله و در مواردی نشر آن در قالب مقاله علم–،پژورش ،،معیار
توانای ،علم ،و شاخص احراز فراغت از تحصیل یا کسب رتبه علم ،قلمداد م،شود؛ اما
پژورشگری سرش ت خاص ،دارد که با گردآوری و حفظ معلومات و پاسخ دادن به پرسشرای
متفاوت کتب ،و شفار ،فرق م،کند .به رمین سبب بیشتر دانشجویان و دانشپژوران ،روند و مسیر
پژورش را نیک نم،شناسند و نیازمند کمک رستند (اسالم ،1392 ،،ص .)5روش پژورش در
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حقیقت پ،ری ی مسیری منطق ،و استدالل ،رم از بعد علم ،و رم از بعد عقالن ،است که در
جهت دستیاب ،به دانش و علم شکل م،گیرد؛ چهبسا که روششناس ،بهعنوان مرز بین «علم» و
«غیر علم» ایفای نقش م،کند.
روش شناس ،یک مدل منطق ،است که در آن اصول تئوریک جهت ردایت تحقیقات بر اساس
تئوری حاصل ارائه م،شود .اگرچه تئوریرا در تحقیقات نقش ردایتگری و رارنمای ،را در عبور از
مسیر بهکارگیری روشرای مناسب در طول تحقیق ،بر عهده دارند؛ ول ،رویت تئوری ،مسیر
حرکت و چگونگ ،استفاده از اب اررای تحقیق بهوسیله «روششناس »،حاکم بر تحقیق مشخص
م،شود (ایمان ،1376 ،ص .)48شناخت و تعریف فرایند روششناس ،و محتوای روش پژورش
نیازمند کالبدشکاف ،محتوای ،و ساختاری این رسته پژورش ،است؛ رستهای که خود از اج ای
متنوع ،از قبیل «پارادایم پژورش ،روششناس ،پژورش ،روش تحقیق پژورش و تکنیک پژورش»
تشکیل شده است ،در ادامه به شناخت بیشتر این اج ا م،پردازیم:
 -4-2سطوح (اجزا ) روش پژوهش
تعبیر «روش تحقیق» در زبان فارس ،شامل آثار متعدد و سطوح مختلف ،م،شود؛ از این رو در گا
نخست سطوح متفاوت پژورش را باید مشخص کرد .تقسیمبندی پیشنهادی خانم الیسون پیکارد
را م،توان یک ،از جامعترین تقسیمات دانست؛ بهطوریکه ایشان ماریت روش تحقیق را در
فرایندی که از آغاز طرح مسئله توسط پژورشگر تا نحوه پیادهسازی پژورش را شامل م،شود ،در
پنج سطح خالصه م،کند .وی کل پروژه تحقیق را دارای پنج سطح م،داند که از پارادایم یا
سرمشق آغاز م،شود و به اب ار تحقیق م،انجامد.
پارادایم پژورش عبارت است از جهاننگری پژورشگر که نحوه نگاه او را به مسائل تعیین
م،کند؛ مانند پارادایم پوزیتیویست ،یا تفسیری .در پ ،آن ،روششناس ،قرار م،گیرد؛ مانند
روششناس ،کم ،یا کیف،؛ در گا سو  ،روش پژورش به معنای خاص آن قرار دارد؛ رمچون
کتابخانهای یا پیمایش،؛ در چهارمین گا  ،با تکنیکرای پژورش از قبیل مصاحبه ،پرسشنامه و
آزمایش سروکار دارد .سرانجا به اب ار پژورش مانند کاغذ و دیگر وسایل م،رسیم (اسالم،،
 ،1392ص .)7تقسیمبندیرای دیگری نی وجود دارد مانند تقسیمبندی که آقایان حسن ،،ایمان و

1- Alison Jane Pickard
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ماجدی در مقدمه خود بر کتاب بلیک ،انجا دادهاند و به استناد کروت ،،از چهار عنصر اصل ،در
فرایند تحقیق نا بردهاند؛ یعن ،معرفتشناس ،،پارادایم ،روششناس ،و روشرا (رمان) .روش
تحقیق در حوزه مطالعات شهرسازی با تأثیرپذیری از عوامل مختلف ،از قبیل میانرشتهای بودن،
ارتباط موضوع ،با حوزهرای سایر رشتهرا ،پیچیدگ،رای مکان ،و زمان ،که در فرایند پژورش رخ
م،درد؛ رسالت بسیار مهم و اساس ،در امر پژورش برای این حوزه ایفا م،کند .این رسالت زمان،
به واقعیت منجر م،شود که از مفهو  ،ماریت و دانش روش تحقیق برای این رشته علم ،،آگار،
الز را داشته باشیم .این آگار ،نیازمند تحلیل عمیق روش تحقیق است؛ لذا در این پژورش برای
دستیاب ،به ارداف اولیه آموزش روش تحقیق در شهرسازی ،چهار عنصر شاخص که عمو
پژورشگران حوزه روش تحقیق آنها را سطوح اصل ،روش پژورش تلق ،م،کنند در بستر
پایاننامهرای شهرسازی موجود در دسترس (پایاننامهرای شهرسازی دانشگاه علم و صنعت)
تحلیل م،شود که این سطوح عبارتند از :پارادایم پژورش ،روششناس ،پژورش ،روش پژورش،
تکنیک پژورش.
 -4-3روش پژوهش در حوزه مطالعات شهرساز
رشتتته مهندستت ،شهرستتازی و چهتتار گ ترایش زیرمجموعتته آن (برنامتتهری ی شتتهری ،برنامتتهری ی
منطقهای ،طراح ،شهری و مدیریت شهری) ،از یکستو ماریتت علتو فنت ،و مهندست ،بته ختود
م،گیرد و از سوی دیگر ماریتت علتو انستان ،نیت بهوضتوح در بستتر مطالعتات و پتژورشرتای
شهرسازی نمایان است؛ اما چالش اساس ،زمان ،ایجاد م،شود کته مباحتث رنتری نیت وارد ایتن
حوزه م،شوند .اغلب مطالعات رسم ،و انتشار یافتهای کته در زمینته روشرتای تحقیتق در حتوزه
معماری – شهرسازی و رنر صورت گرفته ،از نظر کم ،،تعداد قابل مالحظهای را دربتر نمت،گیترد.
این خود بر ل و انجا این چنین پژورشرای ،صحه م،گذارد و مبین نیاز جامعه تحقیقات ،است.
رمچنین محتوای پژورشرای انتشاریافته در ارتباط با روششناس ،رشتهرای دیگر نشتان م،درتد
این منابع تمام ،دامنه و طیف وسیع رشتهرای متنوع رنری به خصوص شهرسازی را تحت پوشش
قرار نم،درند و در عین حال از نظر کاربردی رم قابلیت تعمیم به این رشته را ندارند.
در بسیاری از گروهرای رنری ،این مطالعات صرفا منحصر به ج وهرای ،م،شود که برگرفتته از
بخشرای ،از کتب علو انسان ،است و اساتید در کالسرتای حوتوری ختود آنهتا را در اختیتار
دانشجویان قرار م،درند .واضح است در این ج وهرا نی به دلیل بنیانرای ضعیف تحقیقات ،و فقر
در ارائه توضیحات مرتبط و مثالرا و نمونهرای کاربردی ،دانشتجویان رمچنتان درگیتر معوتالت
طرحرای تحقیقات ،خود رستند که ناش ،از عد اتخاذ تصتمیم صتحیح در زمینته انتختاب روش
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تحقیق مناسب و نحوه کاربرد آن است (تیموری ،1392 ،ص.)70
لذا روش تحقیق باید به طور کامال علم ،برای پژورشگران شهرساز تعریف شود و به دنبتال آن
خروج،رای علم ،و منطبق بر نیاز جامعه شهرسازی به دست آید .آنچه در ساختار محتوای ،روش
پژورش در «آموزش روش تحقیق» از یکسو و در «خروج،رای پژورش »،از سوی دیگر در حوزه
شهرسازی مورد غفلت قرار گرفته است ،بعد علم ،و اصول ،روشرای مورد استفاده در این دانتش
کاربردی و میانرشتهای است که ارمیت و جایگاه بسیار مهم ،در عرصه پژورش تلقت ،مت،شتود.
لذا برپایه تعریف فیلیپ استون که روش تحلیل محتوا را روش ،بیان م،کند که بته گونتهای عینت ،و
براساس قواعد معین مشخصات ،ویژه از یتک پیتا را کشتف مت،کنتد (ایمتان و نوشتادی،1390 ،
ص ،)18پژورش حاضر در راستای دستیاب ،به ارداف خود به تحلیل محتوای ستطوح پتژورش در
بستر پایاننامهرای شهرسازی م،پردازد.
 -5بحث و تحلیل
بعد معرفتشناسانه پژورش حاضر ایجاب م،کند که برای شناخت و به دنبال آن تحلیل رستهرای
چهارگانه روش تحقیق ،به طور جداگانه ابتدا به تعریف و تبیین جایگاه رر کدا از سطوح چهارگانه
در فرایند روش تحقیق پرداخته و به دنبال آن ،بررس ،و تحلیل این سطوح در مطالعات و پژورش-
رای شهرسازی در بستر نمونه مطالعات ،مورد نظر در دستور کار قرار گیرد .بررس ،و تحلیل سطوح
و اج ای روش پژورش زمان ،بر بینش و شناخت ما نسبت به روششناس ،تحقیق م،اف اید که
ابعاد مغفول و پنهان در بستر این سطوح در مطالعات شهرسازی تج یه و تحلیل شود تا اف ون بر
تقویت بعد آموزش ،روش تحقیق ،با شناخت محدودیترا و نقاط ضعف روششناس ،موجود ،به
ارتقا کیف ،پژورشرای این حوزه مطالعات ،کمک گردد .روششناس ،در شهرسازی و پژورشرای
شهری نی چه به عنوان دانش ،در طیف رشتهای و چه به عنوان دانش ،در طیف میانرشتهای باید بر
پایه این اصول و منطق پایدار باشد .ارمیت این فرایند زمان ،دوچندان م،شود که در نظر داشته
باشیم که این روند آغازگر تولید نظریه ،پارادایم و فلسفه است.
 -5-1پارادایمها رایج در بستر پژوهشها شهرساز
«پارادایم» از واژه یونان« ،پارادیگما» ریشه م،گیرد که به معنای الگو ،مدل ،طرح و نظایر آن است
و استفاده از آن را م،توان در آثار افالطون نی پ ،گرفت (سورانگیر و نصیر اسالم،1393 ،،
ص .)66در تعریف اصطالح ،پارادایم عدهای بر این باورند که پارادایم را نم،توان تعریف کرد؛
ول ،م،توان آن را تشخیص داد ،عدهای رم آن را به معنای یک جهانبین ،و نظریه کل ،م،دانند
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که انسان در مورد قلمروی از رست ،دارد و با توجه به آن نظریه ،به تفحص و بررس ،ج ئیات درون
آن قلمرو م،پردازد .به نظر توماسکان  ،آنچه علم را از غیر 1علم مشخص م،کند و سنت رایج
علم ،را حفظ و استوار م،بخشد وجود «پارادایم» است .به عبارت ،دیگر پارادایم بهمن له نظا پایه
اعتقادی است که این نظا اعتقادی بر سه دسته فرضیه اساس ،بنا م،شود :فرضیهها هستی-
شناختی ،معرفتشناختی و روششناختی (مهدوی و شریف ،1386 ،،ص .)393پارادایم
تحقیق ،مشخص کننده دامنه تحقیق و پدیدهرای ،است که در درون یا بیرون محدوده تحقیق قرار
م،گیرند.
مسائل و چالشرای پیش رو در حوزه شهرسازی رمواره با گذشت زمتان تغییتر ماریتت داده و
ابعاد جدیدی از اندیشه و افکار در راستای بهبود کیفیتت زنتدگ ،شتهری ارائته م،شتود .بتا اینکته
پارادایم شناخت کامل نیست؛ اما رر نوع اندیشه ،افکار و روشرتای پاستخده بته مستائل و افکتار
حال ،پارادایم ،است که مناسبترین نوع پارادایم در زمان حال تلق ،م،شود.
در حوزه مطالعات شهرسازی تغییر نیازرا ،ارزشرا و مسائل مطرح در رتر دوره ،پارادایمرتای
نوین ،در راستای ارتقای کیف ،زندگ ،شهروندان ارائه م،شود .پارادایمرای یاد شده در جتدول ()2
با توجه به تنوع گرایشرتای فکتری بته مستائل و مشتکالت شهرستازی در راستتای رتدف تعتال،
شهرسازی ،یعن ،بهبود کیفیت زندگ ،شهروندان از منظر اجتماع ،،فررنگ ،،اقتصتادی و سیاست،
مورد توجه پژورشگران قرار گرفته و در نتیجه به پژورشرای ،ختم شده است که نتیجه آن را م،توان
برنامهری ی طراح ،و مدیریت فوارای شهری و پاسخگوی ،به مسائل و مشکالت مطرح در بستتر
این فوارا تلق ،کرد .بتا بررست ،و تحلیتل پایاننامتهرای کارشناست ،ارشتد رشتته شهرستازی در
دانشگاه علم و صنعت ،پارادایمرتای رایتج و استفادهشتده در موضتوعات مختلتف پایاننامتهرا در
جدول زیر به صورت مفصل آمده است:

1- Thomas Kahn

116

روششناسی علوم انسانی  /س / 22ش /89زمستان 1395

جدول  :2پارادایمرای رایج در بستر پژورشرای شهرسازی
نوع پارادایم
نوشهرساز

ماهیت پارادایم
رویکرد اجتماعی با مقیاس انسانی در سطح

انسانمدار
توسعه پایدار

جهانی با هدف بهبود نظام شهرساز معاصر

نمونه پایاننامه در حوزه هر پارادایم
استفاده از اصول نوشهرساز در احیا بافتها فرسوده
رهنمودهایی برا ایجاد فضاها شهر مردمگرا
بررسی ارزشها بوم شناسانه محله پایدار

ساختارگرایی

رویکرد نظاممند و ساختارنگر بر کالبد شهر

شبیهساز رشد شهر با استفاده از مدل CA

فرهنگ گرایی

رویکرد اجتماعمحور در راستا برنامهریز

عدالت اجتماعی فضایی در شهرها چند فرهنگی

جامعهشناختی

از پایین به بال بـا هـدف بهبـود رضـایتمند

برنامهریز تأمین امنیت زنان در میدانها تجار شهر

مشارکت مدار

شهروندان

نقش مشارکت شهروند در تحقق طرحها توسعه شهر

شهرساز مجاز

نگرشی نو به آیندهپژوهی در فضاها شهر

ارزیابی نقش ارتباطات مجاز در نظام روابط بینشهر

شهرساز کالسیک

مکتبی معناگرا و دروننگر در راسـتا تحلیـ

سلسله مراتب فرسودگی فضا شهر با مدل تاپسیس

شهرساز تفسیر

عوام اجتماعی در فرایند شهرساز

ارزیابی آثار طرحها جامع بر رو بافت تاریخ شهر

شهرساز ا کولوژیک

نگرشی زیست محور و طبیعتگرا به شهرها

طراحی فضاها شهر پایدار با رویکرد اکولوژیک

شهرساز دولتمدار

رویکرد مدیریتمحور با برنامهریز از بال به

نقش شورا یار محلها در تقویت مدیریت محلها

شهرساز محافظهکارانه

پایین با نفوذ قدرت دولت

بررسی عل تخلفات ساختمانی در ساختوسازها شهر

شهرساز ایرانی -اسالمی

منطبق بر شهرساز بومی با نگرشی اسالمی

سیر تغییر و تداوم در مراکز شهر گذشته ایران

(مأخذ :نگارندگان)
نمودار  :2توزیع کم ،پارادایمرای رایج در بستر پایاننامهرای شهرسازی

پارادایمرای رایج در بستر مطالعات شهرسازی نی در راستای ارائه شناخت حقتایق ،از محتیط
شهری دارای «رست-،معرفت-روش» رای متنوع ،رستند .رتر کتدا از پارادایمرتای شهرستازی
بیانگر نوع ،نگرش خاص به مستائل و موضتوعات حتاکم بتر جامعته شهرستازی ایتران استت .از
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مجموعتته پارادایمرتتای رایتتج در پایاننامتتهرای شهرستتازی موجتتود در دانشتتگاه علتتم و صتتنعت،
پارادایمرای «انسانمدار  ،شهرساز کالسیک ،شهرساز تفسیر  ،شهرساز اکولوژیـک
و شهرساز ایرانی-اسالمی» از پرکتاربردترین و بته نتوع ،مطرحتترین پتارادایمرتای حتاکم بتر
مطالعات شهرسازی است و در مقابل پارادایمرای «نوشهرساز  ،شهرسـاز محافظـهکارانـه و
شهرساز مجاز » با توجه به نوع معرفتشناس ،که ماریتت موضتوعات بته دنبتال آن استت بتا
استقبال کم ،از طرف پژورشگران روبهرو است.
 -5-2روششناسی پژوهش در مطالعات شهرساز
روششناس ،به گ ینش شیوه تحلیل و طرح پژورش که بنیاد و چارچوب پتژورش را تشتکیل مت-،
درد ،مربوط م،شود .بلیک ،در این باره توضیح م،درد« :روششناس ،عبارت است از بررس ،این
موضوع که پژورش را چگونه باید پیش برد و چگونه پیش مت،رود ،بنتابراین ررچنتد روششناست،
تعیینکننده اصول ،است که شاید رارنمای گ ینش روش باشند ،نباید آن را با خود روشرتا و فنتون
پژورش اشتباه گرفت» (رای ،1385 ،ص .)109آن چی ی که در علو از آن به عنوان روششناس،
(متدولوژی) نا م،بریم بیشتر از آنکه مهارت یا شیوهرای گوناگون برای تحقیق یتا پتژورش (روش
تحقیق) باشند ،خبر از انتواع رویکردرتا و نظرگاهرتا بته پدیتدهرای اجتمتاع ،م،درنتد؛ ازایتنرو
روششناس ،بیشتر بحث ،معرفت شناخت ،است و بهخصوص با مکتب و دیدگاه سروکار دارد نته بتا
روش و شیوهرای ج ئ ،تحقیق.
نسبت رریافت (متدولوژی) به روش رمانند نسبت دیدگاه به اب ار است .بهعنوان نمونه رریافت
تاریخ ،،شناخت اندیشه در شرایط زمان ،و مکان ،خودش است نه مطالعه مفاریم در طول تتاریخ
که مربوط به روش تاریخ ،است .روششناس ،،شناخت شیوهرای اندیشه و راهرتای تولیتد علتم و
دانش در عرصهی معرفت بشتری استت؛ امتا روش در ارتبتاط مستتقیم بتا عتوامل ،نظیتر موضتوع
معرفت ،ردف معرفت و رست،شناس ،و معرفتشناس،ای است کته معرفتت بتر استاس آن شتکل
مت،گیترد (پارستانیا ،1383 ،ص .)10مطالعتات و پژورشرتای ،کته در حتوزه شهرستازی انجتتا
م،شود ،رمانند سایر علو به روششناس ،و رویکرد معرفتشناستانهای نیازمنتد استت کته بیتنش
موضوع و مسئله مطرحشده در پژورش را نمایان ساخته و جهتگیری علمت ،و منطقت ،پتیش روی
پژورشگران قرار درد .با ردف شتناخت و بتازتعریف رویکردرتای یتاد شتده در حتوزه مطالعتات
شهرسازی ،جدول ( )3نمایانگر بررس ،و تحلیل پایاننامهرای شهرسازی دانشگاه علتم و صتنعت
ایران است.
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جدول  :3روششناس( ،رویکرد) رایج در پایاننامهرای شهرسازی
رویکرد
کم،
کیف،
ترکیب،

دیدگاه فلسف،
اثبتتتتاتگرا،
قیاس،
تفستتتتتتتیرگرا،
استقرای،
عملگرایانتتتته،
زنجیرهاي

فراوان،
20%
33.5%
46.5%

نمونه پایاننامه در حوزه رر روش
بررس ،و ارزیتاب ،روشرتای مدلستازی
کاربری زمین
بررس ،نقش مشتارکت مردمت ،در ایجتاد
محله پایدار
بررس ،رابطه سرمایه اجتمتاع ،و برنامته-
ری ی توسعه محله مبنا

از آنجا که رویکترد و ماریتت روششناست ،پتژورش جهتتدر ،بته پتژورش و معرفت ،بعتد
معرفتشناس ،آن است؛ از یکسو به پژورشگر جهتگیری الز برای ط ،مسیر علم ،در پژورش
را م،درد و از سوی دیگر خوانندگان را با نقشه مسیر ط ،شده و به دنبال آن بینش حاکم بر محتوای
علم ،آشنا م،کند .مهمترین نکته در روششناس ،پایاننامهرای بررس،شده ،عد ذکر نوع رویکرد
و به عبارت ،روششناس ،پژورش است؛ بهطوریکه در بتیش از  80درصتد پژورشرتا نستبت بته
تبیین نوع رویکرد و روششناس ،غفلت شده و به صورت مستقیم به روش تحقیتق پرداختته استت.
رمچنین مطالعات ،که در گرایشرای برنامهری ی ،طراحت ،و متدیریت شتهری بته انجتا م،رستد
نوع ،پژورش محیط ،تلق ،م،شود که در ارتباط مستقیم با پدیدهرای حاکم بر محتیط و اجتمتاع
است ،لذا تنوع حوزهرای پژورش ،در مطالعات شهرسازی ،بهکارگیری ترکیب ،از دو رویکرد کم ،و
کیف ،را منجر شده است.
 -5-3روش تحقیق علمی در مطالعات شهرساز
در حال ،که پژورشرا بهطورکل ،ازنظر چیست ،،ماریت و رویکرد به دو دسته کم ،و کیف ،تقستیم
م،شوند (روشیار و افتخاری راد ،1391 ،ص ،)96روش تحقیق بهطور خاص بر اساس ردف ،کته
دنبال م،کند و یا برحسب ماریت و روش (حافظ نیا ،1381 ،ص ،)53یا در برخ ،موارد بر استاس
نحوه گردآوری دادهرا ،به انواع مختلف ،دستهبندی م،شوند.
ماریت جداگانه و متفاوت «روش تحقیق» و «روششناس »،در فرایند پژورش ،ضرورت بتیش
از بیش پرداختن به تعریف ،شناخت و تمییت روش تحقیتق از روششناست ،را مشتخص م،کنتد.
روش (تحقیق) مسیری است که دانشمند در سلو علم ،خود ط ،م،کنتد و روششناست ،دانتش
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دیگری است که به شناخت آن مسیر م،پردازد ،روش رمواره در متن حرکتت فکتری و تتالشرتای
علم ،یک دانشمند قرار دارد و روششناس ،دانش ،است که از نظر به آن شکل م،گیرد و به رمتین
دلیل روششناس ،رمواره یک دانش و علم درجه دو است (پارستانیا ،1383 ،ص .)11در تحلیتل
روش پژورش پس از سطوح پارادایم و روششناس ،،به روش تحقیق در معنای ختاص مت،رستیم.
روش در مفهوم ،که بعد معرفتشناس ،پژورش را به بعد روششناس ،پژورش پیوند م،درد و بتر
پایه روش مورد استفاده ،ما را به سمت بینش ،عالمانه نسبت به مسئله پژورش ردایت م،کند.
در بررس ،و شناخت روش تحقیق در حوزه مطالعات شهرسازی ،ابتتدا بتر پایته جامعته متورد
مطالعه که پایاننامهرای شهرسازی دانشگاه علتم و صتنعت استت؛ روش تحقیتق را در سته دستته
تقسیمبندی م،کنیم .روش تحقیق بر اساس ردف ،روش تحقیق بر اساس تحلیل و روش تحقیق بر
اساس گردآوری دادهرا .سپس روشرای رایج و پرکاربرد در این حوزه مطالعات ،با توجه بته جامعته
مورد بررس ،از منظر کم ،و به دنبال آن از بعد کیف ،واکاوی م،شوند.
 -5-3-1نوع روش تحقیق بر اساس هدف
یک ،از مهمترین تقسیمبندیرای ،که در حوزه روش تحقیق وجود دارد ،نوع روش تحقیق بر اساس
ردفشناس ،حاکم بر پژورش است .ردف پژورش عموما در یک ،از سه گروه بنیادی ،کتاربردی و
توسعهای قرار م،گیرد .در برخ ،از پژورشرا نی با توجه به ماریت و محتتوای ،موضتوعات متورد
بررس ،ممکن است ردف پژورش به صورت ترکیب ،مثال رم بنیادی باشد و رم توسعهای .تحقیتق
بنیادی به منظور ارائه نظریهرای جدیتد علمت ،و گستترش علتو در زمینتهرتای مختلتف صتورت
م،پذیرد .در واقع پژورشرای بنیادی در جستجوی کشف حقایق و واقعیترا و شناخت پدیتدهرا
و اشیا بوده که دانش عموم ،بشر را توسعه م،درند.
تحقیق ،توسعهای یا تکامل ،است که به دنبال فهم فرایند و مسیری است کته یتک موضتوع یتا
پدیده از آغاز تولد خود تاکنون ط ،کرده است (جهانبین ،1380،ص .)66این تحقیق بر آن استت
تا معلو کند که پدیده مورد نظر چه مسیری را و چرا چنین مسیری را پشت سر گذاشته و چرا چنتین
مسیری را ط ،کرده است .تحقیقات کاربردی نی به منظور حل سریع مسائل و مشتکالت و اتختاذ
تدابیر الز انجا م،شوند .این نوع تحقیق با استفاده از یافتهرای تحقیقتات بنیتادی درصتدد حتل
مشکالت گوناگون بر م،آید (رمتان) .پژورشرتای حتوزه شهرستازی نیت در قالتب تقستیمبندی
شکلگرفته بر اساس ردفگ ین ،،قابل تعریف است .با تکیه بتر پایاننامتهرای مقطتع کارشناست،
ارشد رشته شهرسازی ،پژورشرای صورت گرفته در رر یک از ردفگ ین،را در جدول ( )4آمده
است.
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جدول ( :)4توزیع کم ،پایاننامهرای شهرسازی بر اساس ردفگ ین ،پژورش
فراوان،

نوع روش تحقیق بر اساس
ردفگ ین،

فراوان ،نسب،

نمونه پایاننامه در حوزه رر روش

ذکرشده

ذکر نشده

کل

بنیادی

5

42

15.6%

کاربردی

63

132

65%

توسعهای

5

53

19.4%

بررس ،ارتباط فوای شهری با سبک زندگ ،و من لت اجتماع،

73

227

100%

-

جمع کل

(مأخذ :نگارندگان)

300

نقش مشارکت شهروندی در تحقق طرحرای توسعه شهری
طراح ،شهری بافت تاریخ ،با رویکرد گردشگری

روش تحقیق بر اساس ردفگ ین ،به نوع ،جایگاه پژورش را در عرصه دانش حرفتهای تعیتین
م،کند .عرصهای که از یکسو به تقویت ریشهرای بنیادی علم ،نیازمند است و از سوی دیگتر بته
اجرای ،شدن پژورشرا در بستر مطالعات ،مورد نیاز تکیه دارد .پژورشرا و مطالعتات شهرستازی
نی از این امر مستثنا نبوده و در یک ،از سه گروه بنیادی ،کاربردی و توسعهای قرار م،گیرد .بررست،
پایاننامهرای شهرسازی موجود نشان م،درد که در گرایش به سه ردف یاد شده (بنیادی ،کاربردی
و توسعهای) ،ن دیک به  65درصد از پژورشرا در حوزه تحقیقات کاربردی قترار دارنتد کته ختود
گویای کاربردی بودن رشته شهرسازی است .دیگر پژورشرا نی با تکیه بر بعد نظتری و توستعهای
مباحث شهرسازی به ارائه چارچوبرای مفهوم ،و علمت ،در ارتبتاط بتا ایتن دانتش میانرشتتهای
پرداختهاند.
مهمترین نکته آموزش ،کته در ارتبتاط بتا روش تحقیتق از منظتر رتدفگ ین ،در پایاننامتهرتا
مشارده م،شود عد اشاره و تدوین نوع ردفگ ین ،پژورش توسط دانشجویان است؛ بته طتوری
که فقط  25درصد از پژورشگران بته نتوع رتدف پتژورش مت،پردازنتد؛ لتذا رتدفگ ینت ،دیگتر
پژورشرا با مطالعه و بررس ،توسط نویسندگان مقاله حاضر استخراج شده است.
 -5-3-2نوع روش تحقیق بر اساس تحلی
روش تحقیق بر اساس تحلیل در اصل وسیله است که توسط آن پژورشگر به آزمایش فرضتیه ختود
م،پردازد (برات ،و دیگران ،1392 ،ص .)88بعد از دستتهبندی روش تحقیتق بته دو گتروه کمت ،و
کیف ،بر اساس روششناس ،پتژورش ،نتوع روش تحقیتق بتر استاس تحلیتل نیت در راستتای ایتن
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تقسیمبندی از رم مج ا م،شوند .در رویکردرا و جهتگیریرای کم ،،روشرای تحقیق به طتور
عمده جهت تعیین گستره یک مسئله ،مشکل یتا پدیتده مناستبتر رستتند و در مقابتل اگتر رتدف
مطالعه به طور عمده توضیح یک موقعیت ،پدیده مسئله یا اتفتاق باشتد و اطالعتات بتا استتفاده از
اندازهگیری متغیررا در مقیاسرای اسم ،و ترتیب ،جمعآوری شود روش تحقیق کیف ،بتر پتژورش
حاکم م،شود.
در حوزه مطالعات کم ،و تحلیلرای کمیتمحور ،وظیفه اصل ،آمار ،عمل به یک آزمون برای
تصدیق یا تکذیب جمعبندیرای ،است که پژورشگر بر اساس مفاریم حاصل از دادهرای تج یه و
تحلیل شده ،انجا داده است (رمان) .پژورشرای شهرستازی بتا توجته بته ویژگ،رتای ،از قبیتل
میانرشتهای بودن ،ارتباط با پدیدهرای ذرن ،و عین ،در بستر شهر ،برخورد با کنشتگران مختلتف و
تأثیرپذیری از شرایط محیط ،،از تنوع روش تحقیق از منظر تحلیل برخوردارنتد .آنچته بتا مطالعته
پایاننامهرای شهرسازی در ارتباط با این ستطح روش پتژورش حاصتل شتده استت را م،تتوان در
جدول ( )5بیان کرد.
جدول  :5توزیع کم ،پایاننامهرای شهرسازی بر اساس نوع روش تحلیل پژورش
از منظر کمیت
نوع روش تحقیق بر اساس تحلیل

رویکرد روشرای تحلیل مورد استفاده

فراوان،

فراوان،
نسب،

تحلیل کم،
کیف،
تحلیل ترکیب،

تحلیل توصیف ،کم،

روش پژورشگر در طبقهبندی ،خالصهبندی ،توصیف و تفسیر دادهرا

36

تحلیل استنباط،

روش پژورشگر در تعمیم نتایج از نمونه به جامعه مطالعات،

14

تحلیل مقایسهای

تحلیل ،توصیف ،کم ،رمراه با بررس ،مقایسهای بین شاخصرا

6

2%

مطالعه موردی

مشارده تفصیل ،ابعاد «مورد» و تفسیر مشاردهرا از دیدگاه کلگرا

5

1.6%

تحلیل محتوای کیف،

روش ،برای مطالعه عین ،و روشمند جهت تفسیر اطالعات

13

تحلیل توصیف ،کیف،

تحلیل ،مبتن ،بر توصیف کیفیترای موجود در دادهرای پژورش

9

3%

توصیف ،کم+،توصیف ،کیف،

تلفیق ،از تفسیر دادهرای کم ،و توصیف اطالعات کیف ،با رم

68

22.6%

مطالعه موردی +تحلیل استنباط،

تحلیل مطالعه موردی پژورش با استفاده از استدالل استنباط،

14

4.6%

مطالعه موردی +توصیف کم،

بسط و تفسیر دادهرا و اطالعات «مورد مطالعه» رمراه با تحلیل کم،

36

تحلیل محتوای کیف+،توصیف کم،

بررس ،محتوای ،اطالعات کیف ،رمراه با تحلیل و تفسیر کم ،آنها

17

5.7%

مطالعه موردی+تحلیل محتوا

رویکردی ترکیب ،از تحلیل دو روش کیف« ،موردی» و «محتوای»،

9

3%

ترکیب ،از روشرای یاد شده باال (تلفیق چندگانه روشرای تحقیق)

73

روش تحقیق توصیف -،تحلیل،
جمع

-

12%
56

27

144

73
300

4.6%

4.4%

12%

24.5%
100%
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اعتبتتار علمتت ،،قانونمنتتدی و مهمتتتر از رمتته استتتدالل و منطتتق حتتاکم بتتر رستتاله را ،روش
تحقیتتق تعریتتف م،کنتتد .در ایتتن صتتورت بترای اثبتتات نظریتتهرا یتتا فرضتتیهرا یتتا بترای مستتتدل
کردن گفتتهرا و پیشتنهادرا یتا بترای پتذیرش نتتایج و توصتیهرا و در پایتان بترای قانونمنتد کتردن
دستاوردرا به یتک روش معقتول ،قابتل قبتول و قابتل دفتاع نیتاز استت تتا بتتوان بتر آن تکیته کترد
(عنتتتدلیب ،1381،ص .)52در بستتتتر مطالعتتتات و پژورشرتتتای شتتتهری بتتته طتتتور عتتتا و
پایاننامهرای دانشتجوی ،بته طتور ختاص ،روش تحقیتق (بتا تأکیتد بتر روش تحلیتل پتژورش)
جایگتتاه آموزشتت ،و پژورشتت ،بتتاالی ،دارد .روشرتتای تحلیتتل استتتفاده شتتده پژورشتتگران
شهرستتاز ک ته تفصتتیل آن در جتتدول ( )5آمتتده نشتتاندرنده گ ترایش پژورشتتگران در استتتفاده از
روشرای ترکیب ،است.
یکتت ،از علتتل استتتفاده رایتتج از روشرتتای ترکیبتت ،بتته خصتتوص روش ترکیبتت« ،توصتتیف،
کمتت ،و توصتتیف ،کیفتت »،را م،تتتوان محتتدودیترا و ضتترورترای ،کتته بتتر پژورشرتتا و
مطالعتتات شهرستتازی حتتاکم استتت ،تلقتت ،کتترد .بررستت،رای انجا شتتده بتتر روی پایاننامتتهرای
شهرستتازی دانشتتگاه علتتم و صتتنعت ،رایتتج شتتدن روش توصتتیف – ،تحلیلتت ،بتته عنتتوان روش
تحقیتتق را نشتتان م،درتتد؛ بهطوریکتته استتتفاده افراطتت ،ایتتن روش در بختتش روششناستت،
تحقیق ،ماریت و محتوای روششناس ،پژورش را نی با ابها رای ،رمراه کرده است.
 -5-3-3نوع روش تحقیق بر اساس گردآور دادهها
گردآوری دادهرا یک ،از بخشرای اصل ،رر پژورش ،است؛ چنانکه این فرایند بته شتکل متنظم و
صحیح انجا شود ،تج یه و تحلیل و نتیجهگیری از دادهرا نهتنها بتا سترعت و دقتت کتاف ،انجتا
م،شود؛ بلکه با فرایندی علم ،و منطق ،نی رمتراه خوارتد شتد .روشرتای گتردآوری اطالعتات
پژورش به دو دسته کتابخانهای و میدان ،تقسیم م،شود .نوع روش گردآوری دادهرتا را م،تتوان در
گروه روش تحقیق یا روش پژورش ذکر کرد؛ اما انواع روشرای ،که بتا استتفاده از آنهتا اطالعتات
کتابخانهای و میدان ،حاصل م،شود در گروه «اب اررای گردآوری» به شمار م،آینتد کته در بختش
بعتتدی بررستت ،خوارنتد شتتد .اکنتتون بتته بررستت ،کمت ،و کیفتت ،روشرتتای گتتردآوری دادهرتتا در
پایاننامهرای شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران پرداخته م،شود.
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جدول :6توزیع کم ،پایاننامهرای شهرسازی بر اساس روش گردآوری دادهرای پژورش
روشگردآوری
اطالعات

فراوان،
ذکر

فراوان،

نمونه پایاننامه از منظر نوع روش گردآوری دادهرا

ذکر نشده

نسب،

کتابخانهای

50

18

22.7%

مکانیاب ،مراک امدادرسان ،و اسکان موقت جمعیت پس از وقوع زل له با استفاده از GIS

میدان،

5

0

1.6%

ارتقای منظر شهری در ارتباط با تصویر ذرن ،شهروندان

ترکیب،

148

79

75.7%

تأثیر محیط انسانساخت برکنشرای رفتاری و ارائه رارکاررای کارش تنشرای محیط،

203

97

جمع کل

شده

300

100%

-

(مأخذ :نگارندگان)
گردآوری دادهرا با استفاده از روشرای کتابخانهای و میدان ،در راستای دستتیاب ،بته یافتتهرای
علم ،از فرایندی برخوردار است که این فرایند شامل :گردآوری دادهرا ،پتردازش و تفستیر دادهرتا،
کنتتترل کیفیتتت دادهرتتا ،تفکیتتک دادهرتتا و پتتردازش دادهرتتا استتت .در مطالعتتات و پژورشرتتای
شهرسازی گردآوری دادهرا از این فرایند برخوردار بوده و اطالعات و دادهرای موجود در بستر شهر
و پدیدهرای حاکم بر آن را تحلیل و بررس ،م،شود.
از منظر کمیتت ،استتفاده از روش ترکیبت ،کته تلفیقت ،از روش گتردآوری کتابخانتهای و روش
میدان ،است ،بیشترین کاربرد (ن دیک به  80درصد) در جمعآوری دادهرای پژورش داشته استت.
پژورشرای ،که صرفا بر پایه اطالعات میدان ،تحلیل شدهاند بسیار ناچی رستند و بقیه نی بر پایته
اسناد و مدار کتابخانهای به یافتهرای مورد نظر دست یافتهاند .برخالف ردفشناس ،پژورش کته
عمو پژورشگران از آن غافل رستند و در متن پایاننامه ذکر نم،کننتد ،روش گتردآوری دادهرتا در
بیشتر پژورشرا برس ،و در بخش روش تحقیق به آن اشاره شده است.
-5-4تکنیکها متداول در امر پژوهش برا مطالعات شهرساز
در تعریف ساده از تکنیک م،توان بر این نکته اشاره کرد که اب ار و وستایل تحقیتق را تکنیتک مت-،
گویند .تکنیک در فرایند روش پژورش ،آخرین مرحله را بتر عهتده دارد؛ بهطوریکته تکنیتکرتای
الز  ،بر اساس پارادایم ،روششناس ،و از رمه مهمتتر بتر استاس روش تحقیتق انتختاب ،تعیتین و
استفاده م،شوند .روش تحقیق ،مسیری است که از یک مبتد تتا مقصتد طت ،مت،شتود ،در درون
روشرا برای رسیدن به مقصد از تکنیکرا و اب اررای ،بهره گرفته م،شود .مهمترین نکته در عرصه
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پژورش در ارتباط با تکنیکرای تحقیق ،تفاوت و شناخت ماریت تکنیک تحقیق بتا روش تحقیتق
است.
تکنیک با روش متفاوت است؛ بهطوریکه در بستر یتک پتژورش« ،روش» واحتد استت ولت،
«تکنیک» متنوع و متعدد م،باشد .روش از ابتدا تا یافتهرای پژورش با پژورشگر است؛ اما تکنیک
ممکن است با توجه به موضعش در فرایند پژورش مورد استفاده قرارگرفته و یا کنتار گذاشتته شتود،
بهعبارت دیگر روش دائم ،اما تکنیک موقت ،و موضع ،است.
نکته مهم در حوزه اب اررتای پتژورش ایتن استت کته ابت ار متورد استتفاده پژورشتگر رتم در
جمعآوری دادهرا و رم در بخش تحلیل باید از روای ،و پایای ،مناستب برختوردار باشتد؛ چترا کته
یک ،از عوامل مؤثر جهت انتشار یافتهرای پژورش در سطح مل ،و بینالملل ،برخورداری از ابت ار
مناسب است (وکیل ،1389 ،،ص .)1تکنیکرای مورد استفاده در بستر پژورشرا بر استاس نتوع
مطالعات و حوزهرای پژورش ،از تنوع برخوردار است .در مطالعات شهرسازی نی آنچه م،توان به
عنوان اب ار در پژورش به آن اشاره کرد در دو دسته قرار م،گیرد :تکنیکرتای جمتعآوری دادهرتا و
تکنیکرای تحلیل آنها.
 -5-4-1تکنیکها جمعآور دادهها
روش را نم،توان اب ار کار پژورشگر دانست؛ بلکه روش تنها تعیینکننتده چتارچوب کتار تحقیقت
است؛ اما اب اررای که مورد استفاده پژورشگر قرار م گیرند تکنیك نامیده م،شتوند .تکنیکرتای
مورد استفاده در بستر پژورشرای شهرسازی در راستای جمعآوری دادهرا با توجه به میانرشتتهای
بودن دانش شهرسازی تنوع زیادی دارد؛ چرا که تنوع موجود در موضوعات و به دنبال آن ضروریات
حاکم بر فرایند پژورش ،نوع اب ار و تکنیکرای پژورش را تعیین م،کند.
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جدول  :7توزیع کم ،پایاننامهرای شهرسازی بر اساس تکنیکرای رایج در جمعآوری دادهرا
تکنیک جمعآوری دادهرا

از منظر کمیت

اطالعات و مدار موجود

61

20.3%

مشارده

-

-

مصاحبه

5

1.7%

پرسشنامه

4

1.5%

مدار  +پرسشنامه

96

32%

مدار +مستندسازی

127

مشارده+پرسشنامه

7

2.3%

300

100%

ترکیب،

فراوان،

فراوان ،نسب،

جمع کل

42.2

ماریت تکنیکرای جمعآوری داده
مطالعه منابع ،کتاب ،مقاله ،شبکه ،سازمانرا در راستای ارزیاب ،فرضیهرای پژورش
شامل مشارده سطح ،،مشارده فعال ،مشارکت ،با ردف در عمیق از محیط

1

2

گفتگوی ردفدار با افراد به صورت حووری یا غیرحووری
متداولترین روش گردآوری اطالعات در استفاده از دیدگاه و بینش افراد
78%

%

ترکیب ،از اطالعات کتابخانهای و استفاده از دادهرای پرسشنامه
3

استفاده از منابع کتابخانه و مطالعات میدان ،و برداشت عکس ،نقشه
تلفیق ،از مشاردهرا و اطالعات بهدستآمده از پاسخدرندگان جامعه

مأخذ :نگارندگان

-

جدول ( )7بتهکارگیری رایتج تکنیکرتای ترکیبت ،در بستتر پژورشرتای شهرستازی را نشتان
م،درد؛ بهطوریکه بیش از  75درصد پژورشرتا بتا تکنیکرتای ترکیبت ،بته دادهرتای متوردنظر
دستیافتهاند و حدود  20درصد از پژورشرا نی با تکیه صرف بر اطالعتات و متدار موجتود در
کتابخانهرا به انجا رسیده است .در تعتداد محتدودی از مطالعتات نیت پژورشتگر بتا مصتاحبه و
پرسشنامه ،ارداف پژورش را برآورد کرده است .در روشرای ترکیبت ،روش «استتفاده از متدار و
مستندسازی» پرکاربردترین روش در پایاننامهرای بررس،شده است.
 -5-4-2تکنیکها تحلی دادهها
اطالعات ،که با استفاده از اب ار گردآوری دادهرا به دست م،آید ،به نحتوی نمایتانگر واقعیتت و یتا
انعکاس ،از واقعیات است .این اطالعات برای دستیاب ،بته تحلیتل منطقت ،بایتد از فیلتتر تکنیتک
1- Obdervation
2- Interview
3- Ducumentation
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تحلیل دادهرا عبور کند .تکنیک تحلیل دادهرا به عنتوان ابت ار تقویتکننتده روششناست ،پتژورش
محسوب م،شود که با استفاده از آن پژورش ط ،مسیری علم ،و منطق ،بته یافتتهرای متورد نظتر
دسترس ،پیدا م،کند .تکنیکرای رایج در بستر مطالعتات شهرستازی در حتوزه تحلیتل دادهرتا را
م،توان در سه دسته کل ،تقسیمبندی کرد:
تکنیکها نرمافزار  :اب اررای ،عموما کم،نگر و توصیفگرا رستند که دادهرای پتژورش را
به اطالعات ،مستند تبدیل م،کنند؛ تکنیکها مدلی :متدلرای ،از نظتا برنامتهری ی و طراحت،
شهری که فرآیند مدیریت و ردایت پژورش را بر عهده م،گیرند و تکنیکها ترکیبـی :تلفیقت ،از
تکنیکرا و اب اررای نر اف اری و مدل ،در کنار رم در راستای تقویت اطالعات حاصتل از تحلیتل
دادهراست .نوع ترکیب تکنیکرا بر اساس نیازمندیرای تحلیل ،پژورش و ارداف تحقیق متفاوت
است.
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جدول ( :)8توزیع کم ،پایاننامهرای شهرسازی بر اساس تکنیکرای رایج در تحلیل دادهرا

فراوان،

تکنیکرای
نر اف اری
تکنیکرای مدل،
تکنیکرای ترکیب،
جمع کل

تحلیلرای ARC GIS

8

تحلیلرای SPSS

15

تحلیلرای SPACE SYNTAX

12

متتتدلرتتتای پیشبینتتت( ،پیشبینتتت،
جمعیت ،اقتصاد و توسعه فی یک)،
مدلرتای برنامتهریت ی (برنامتهریت ی
کاربری زمین ،حمل و نقل و)...
متتدلرتتای توصتتیف( ،بته کتتارگیری در
بررس ،وضع موجود سکونتگاهرا)
متتدلرتتای تصتتمیمگیری ( SWOT-
)ANP-AHP
تحلیلرتتای  + ARC GISمتتدلرای
پیشبین،
تحلیلرتتای  + ARC GISمتتدلرای
برنامهری ی
تحلیلرتتای  + ARC GISمتتدلرای
تصمیمگیری
تحلیتتتتلرتتتتای  + SPSSمتتتتدلرای
پیشبین،
تحلیتلرتای + SPACE SYNTAX
مدلرای توصیف،

مأخذ :نگارندگان

فراوان ،نسب،

تکنیک تحلیل دادهرا

35

5.2%
35
1
2

23

3 99

20

نمونه پایاننامه در ارتباط با تکینکرای تحلیل دادهرا

ارتقای امنیت محیط ،و کارش جرایم شهری با رویکرد C.P.T.E.D

5%

ارزیاب ،آثار فروش مازاد تراکم ساختمان ،بر توسعه شهری

4%

بررس ،تحلیل ،ساختار فوای ،از منظر رم پیوندی (طرح عباسآباد)

11.6
%
7.6%
6.6%

بررس ،رابطه میان نخستینگ ،شهری و توسعه اقتصادی (مطالعه تجربت ،میتان
کشوری)
تدوین مدلرای کاربردی زمین برای بهینهسازی ترافیک با استفاده از شبکهرای
عصب ،مصنوع،
سازماندر ،تبلیغات ،بافت قدیم ،شهر خر آباد با توجه به حوور چشمهرا

21

7%

36

12%

33

11%

امکانسنج ،تبدیل خیابان به پیاده راه در بافت مرک ی شهررای کوچک (نمونته
مطالعه :شهر خوانسار)
ارائه الگوی ،برای پیشبین ،روند تغییرات کاربری زمین شهری بر استاس رونتد
تغییرپذیری آنها
تدوین مدل ،برای گسترش کالبدی شهررا بتر استاس برنامتهری ی ستاختاری-
راربردی با استفاده از ARC GIS

15%

مکانیاب ،توقفگاهرای عموم ،طبقات ،با استفاده از  ARC GISو AHP

27

9%

طراح ،محور پیاده مدار (نمونه موردی :محور تاریخ ،خاطرهای اللهزار)

25

8.4%

تعادل بخش ،میان فعالیت و سکونت (نمونه موردی محله پامنار تهران)

45

166

300

100%

-

1- Predictive Models
2- Planning Models
3- Descriptive Models
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 -6ابعاد مغفول در بستر سطوح چهارگانه روششناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی

به دنبال بررس ،و تحلیل ،که در بستر پایاننامهرای کارشناس ،ارشد شهرسازی در دانشگاه علم و

صنعت ط ،سالرای  1380تا  1393انجا شد ،آنچه از بعد آموزش ،به تقویت جایگاه روش
تحقیق و تبیین سطوح چهارگانه روش پژورش در این حوزه مطالعات ،منجر شده است در بخش
پیشین مقاله آورده شد؛ اما با نگار ،عمیقتر به فرآیند و سطوح روششناس ،تحقیق ،محتوای
روششناس ،پژورش در مطالعات یاد شده ما را به رریافت ،نو در زمینه تقویت بعد پژورش،
روششناس ،تحقیق در شهرسازی ردایت م،کند .این رریافت ابعاد مغفول در بستر سطوح
چهارگانه روش پژورش در مطالعات شهرسازی را نمایان م،کند .ابعاد مغفول ،که کیفیت
روششناس ،پژورش در حوزه مطالعات شهرسازی به طور خاص و مطالعات محیط ،به طور عا
را تحت تأثیر قرار داده و ماریت علم ،یافتهرای پژورش را با ابها رای ،روبهرو م،کند .با وجود
اینکه در بخشرای قبل ،به این ابعاد اشارهای نشده است؛ اما سع ،بر آن بوده که این ابعاد جدا از
بخش سطوح چهارگانه مورد واکاوی قرار گیرند؛ لذا در ادامه ،به یازده مورد از ضعفرای رایج در
بخش روششناس ،پایاننامهرای شهرسازی که مورد غفلت پژورشگران قرار م،گیرد ،پرداخته
م،شود.
کمیت زدگی و آمار گرایی محض و کیفیت زدگی افراطی :غرق شدن در آمتار پیچیتده ،بتدون
توجه به کاربرد آن در حوزه پدیدهرای اجتماع ،،ج تجملگرای ،و تفاخر در حوزه دانتش نیستت و
بر اساس این ،روش ،ارزشمندتر است کته کتاربردیتر و ارائهکننتده آن روش ،آن را در مقتا عمتل
آزموده باشد (ناج ،1385 ،،ص .)142بهکارگیری مدلرای کم ،و استفاده از آمار گرای ،محض و
در مقابل کیفیتگرای ،افراط ،در بستر پژورشرای پیچیده شهری نه تنها بعد کاربردی مطالعات را
کمرنگتر م،نماید؛ بلکه روششناس ،پتژورش در ایتن حتوزه میانرشتتهای را نیت بتا چالشرتا و
ضعفرای اساس ،رمراه م،کند؛
گسست محتوایی پژوهشها شهرساز از جامعه علمی به واسطه ضعف روششناسـی:
ضعف در نوع روششناس ،پژورش و عد استفاده از روش تحقیق علمت ،،پایتهرای پتژورش را از
منظر دانش و منطق دچار ت ل ل م،کند .نمونهرای ،از این قبیل را م،توان به پژورشرای ،اشاره کرد
که با وجود پیچیدگ ،مسئله پژورش ،در بخش روششناس ،تحقیق بسیار سطح ،عمل م،کننتد و
فرآیند پژورش را نی بر پایه رمان روش ادامته م،درنتد .در نتیجته یافتتهرای ایتن فرآینتد بتر بعتد
معرفتشناس ،تأثیری نداشته و آینده علم ،حوزهرای پژورش ،را نی تهدید م،کند؛
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سلطه پژوهشها راهبرد و تنزل در پژوهشها نظریهپرداز  :اف ایش پژورشرای ،که بتر
پایه راربردرای ،در راستای اجرای ،شدن در بستر شهررا به وجود م،آیند ،پایهرای دانش شهرسازی
را با ضعفرای بنیادی روبهرو م،کنند .از مهمترین این ضعفرا م،تتوان بته عتد ارائته نظریته و
فقدان نظریهپردازان در حوزه مطالعات شهرسازی اشاره کرد؛ بهطوریکه از مهمترین پیامدرای این
ضعف ،بهکارگیری شهرسازی غیربوم ،در بستر شهرسازی ایران – ،اسالم ،است که خود تبعتات و
عواقب جبرانناپذیری را بر نظا شهرسازی کشو تحمیل م،کند؛
ابزار پژوهش جهت دهنده موضوعی پژوهش است درحالیکه به وجه ابزار آن باید توجـه
اساسی شود :اب ار علم ،نباید به موضوع ،اصل ،برای مطالعه تبدیل شود؛ بلکه به وجه اب اری آن
باید توجه اساس ،شود و در راه پژورش و تحقیق آموزش داده و به کار گرفته شتود (نتاج،1385 ،،
ص ،)142بهعبارتدیگر «اب اررای پژورش رمانقدر ارزش دارند که کاربردی رستتند و م،تواننتد
در عمل ،مسائل اجتماع ،را پاسخ درند» (ناج ،به نقل از ساروخان ،1372 ،،ص .)52تسلط بتر
تکنیکرا و اب اررای تحلیل دادهرا ،برخ ،از پژورشگران شهرساز را از ماریتت و محتتوای علمت،
پژورش غافل و بر پایه اب ار و تکنیک مورد نظر ،فرایند پژورش را تعریف و تبیین م،کند؛
ترکیب ویژگی پارادایمها مختلف بدون درک آنها و عدم مداخله مسـئله پـژوهش در ایـن
فرآیند :با توجه به اینکه پارادایمرتا قیتاسناپتذیر رستتند و رتیچ متال و معیتاری بترای ستنجش
نظریهرای حاکم بر پارادایمرای مختلف وجود ندارد (موحد ابطح ،1385 ،،ص)138؛ لذا ثبتات
طوالن ،و بهکارگیری متوال ،از پارادایم ،خاص در حوزهرای مختلف پژورش ،،با ضعف علمت ،و
منطق ،پژورشرا و تن ل کیف ،مطالعات رمراه م،شود .از سوی دیگتر پتارادایم پتژورش بتهعنوان
کلیدیترین و بهنوع ،شاخصترین عنصر در سطوح روششناس ،پژورش ارمیت بسیار بتاالی ،در
جهتدر ،به تحقیق و نحوه نگترش پژورشتگر دارد .عتد در صتحیح از پارادایمرتای رایتج در
مطالعات شهرسازی از یکسو و ناتوان ،در برقراری نوع پارادایم با فراینتد پتژورش از ستوی دیگتر
عمو پژورشگران شهرسازی را با مسائل ،از قبیل ضعف در تبیین نتوع پتارادایم و برقتراری ارتبتاط
مسئله پژورش با پارادایم و برعکس روبهرو م،کند؛
استفاده از رویکرد ترکیبی در سطوح مختلف روش پژوهش بـدون رعایـت ویژگیهـا آن:
رویکرد ترکیب ،در دیدگاه پارادایم ،بر وجود یک دیدگاه غالب یا مجموعهای از دیدگاهرا تمرک دارد
که مبنای ،فلسف ،را برای پژورش فرارم م،کند .در دیدگاه علم ،،پژورش ترکیب ،در حکم اب ار یتا
مجموعه رویهرای ،است که مادام،که طرح پژورش در حال اجراست استفاده م،شود (شتریفیان،
 ،1387ص .)81آنچه ماریت روششناست ،پتژورش در پایاننامتهرای شهرستازی را بتا چتالش و
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ضعفرای ،رمراه م،کند ،استفاده از رویکردرای ترکیب ،در سطوح مختلتف روششناست ،بتدون
در ماریت روش ترکیب ،و عد رعایت ویژگ،رتای آنهاستت .ایتن فراینتد در انتختاب رویکترد و
روششناس ،پژورش ،روشرای تحلیل پژورش ،روش گردآوری اطالعتات و رمچنتین اب اررتای
پژورش بهوضوح دیده م،شود؛
گسترش انتحـال در بیـان روش تحقیـق در میـان پژوهشـگران :استتفاده و رونویست ،از روش
تحقیق سایر مطالعات و پژورشرا در روششناس ،پژورش خود ،بدون ارائه مأخذ و عد توجه بته
رمخوان ،و رمترازی ماریت میان پژورشرا ،بهعنوان معول ،در بستر روش تحقیق در مطالعتات
شهرستتازی مشتتارده م،شتتود؛ بهنحویکتته گتتار ،روش تحقیقتت ،یتتک دستتت و کتتامال مشتتابه در
روششناس ،پایاننامهرا به چشم م،خورد؛
بیان عبارت توصیفی – تحلیلی به عنوان روش تحقیق بدون بسط و تفسیر آن :نمونهای آشکار
از ضعف روششناست ،در پتژورش در مطالعتات شهرستازی ،استتفاده از اصتطالح «توصتیف- ،
تحلیل »،به عنوان روش تحقیق در بسیاری از پایاننامهرا و مقاالت شهرسازی استت .پژورشتگران
بدون توجه به سطوح پنجگانه پژورش ،مستقیم به روش تحقیق (توصیف -،تحلیل )،اشاره م،کنند؛
روش ،که نه م،توان بر پایه تحلیل ،بودن آن ج ء روش کم ،به شتمار آورد و نته مت،تتوان بتر پایته
توصیف ،بودن آن ج ء روشرای کیف ،محسوب کرد و نه م،توان ویژگ،رتا و اصتول روش تحقیتق
ترکیب( ،کم -،کیف )،را در فرآیند پژورش مشارده کرد که رویکرد ترکیب ،به آن اطالق گیرد؛
عدم سازگار روش تحقیق بیانشده با نوع رویکـرد و روششناسـی پـژوهش :تبیتین روش
تحقیق ،ختاص در روششناست ،پتژورش و بتهکارگیری روش تحقیقت ،دیگتر در بستتر محتتوای،
پژورش ،از مهمترین ابعاد مغفول ،است که در بعو ،از پایاننامهرا مشارده م،شود و پذیرش این
چالش رم در ارتباط با پژورشگر و رم در ارتباط با اساتید رارنما و داوران است که توجه کتاف ،بته
بخش روششناس ،تحقیقرا لحتا نم،کننتد .فقتدان ستازگاری میتان روششناست ،بیانشتده در
پایاننامه ،محتوای علم ،پژورش را نی با ت ل ل روبتهرو مت،کنتد و در نتیجته پتژورش از کیفیتت
علم ،الز ب،بهره م،ماند؛
استفاده از تکنیکها متنوع و مختلف بدون توجه به نیازمند ها روش تحقیـق و طـرح
مسئله :استفاده از تکنیکرا و اب اررای مختلف در راستتای تحلیتل دادهرتا و اطالعتات پتژورش،
پژورشگر را با سردرگم ،محض نسبت به نحوه تحلیل یافتهرای حاصل از ایتن تکنیکرتا روبتهرو
م،کند .تسلط بته تکنیکرتای گونتاگون از یکستو و جلتب توجته کتردن پتژورش از منظتر تنتوع
تکنیکرا از سوی دیگر ،نقش بس ای ،در تنوع تکنیکرا و اب اررای مورد استفاده ایفا م،کنند؛
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استفاده نادرست از «تکنیکها پژوهش» در نقش «روش پژوهش» :با تکیته بتر بازشناست،
سطوح روششناس ،پژورش در این مقاله ،آنچه در روششناس ،پایاننامهرای شهرسازی (از منظر
سطوح روششناس )،رمراه با ضعفرای ،استت ،استتفاده و بتهکارگیری نادرستت از تکنیکرتای
پژورش در نقش و جایگاه روش تحقیق است .این استفاده نادرست رم از بعد اصطالح ،در میتان
پژورشگران رایج است (مثال :نر اف ار  ARC GISبه عنوان روش تحقیق پژورش بیان م،شتود) و
رم از بعد ماریت و محتوای پژورش (مثال :با تکیه صرف به مدل یا نر اف ار خاص ،از ابتدا تا انتها
پژورش را مدیریت م،کنند و از آن به عنوان روش پژورش یاد م،کنند).
 -7راهبردهای آموزشی و پژوهشی در راستای ارتقای روششناسی برای مطالعات شهرسازی

تتتأمالت فلستتف ،،مفهتتوم ،و روشتت ،دربتتاره اندیشتتهرای رایتتج و برنامتتهرا و سیاستتترای

فررنگتت ،،اجتمتتاع ،،سیاستت ،و اقتصتتادی یتتک فعالیتتت کتتامال فلستتف ،و دانشتتگار ،قلمتتداد
م،شتتود (موح تد ابطحتت ،1387 ،،ص)6؛ امتتا آنچتته در فرآینتتد پتتژورشرتتای شهرس تازی کمتتتر
مورد توجه نویستندگان و پژورشتگران قترار گرفتته استت ،حلقته نهتای ،فرآینتد تولیتد علتم یعنت،
«ارزیاب ،محصول پتژورش» استت .محصتول پتژورش یتا بته عبتارت ،یافتتهرا و نتتایج پتژورش
در ارتبتتاط مستتتقیم بتتا روششناستت ،پتتژورش قترار دارد؛ لتتذا پایتتهایتتترین عنصتتر تقویتتکننتتده
ایتتن حلقتته حیتتات ،در پتتژورش« ،آمتتوزش صتتحیح روششناستت ،پتتژورش» استتت .ستتطوح
چهارگانتته روششناستت ،پتتژورش بتتهعنوان حلقتته اتصتتال ،فلستتفه و علتتم ،از یکستتو نقتتش
تقویتکننتتتده ارتبتتتاط بتتتین علتتتم حاصلشتتتده و فلستتتفه تلقتتت ،م،شتتتود؛ از ستتتوی دیگتتتر
معرفتشناستت ،حتتاکم بتتر فراینتتد فلستتفه تتتا واقعیتتت را بتته پژورشرتتا منتقتتل م،کنتتد .در یتتک
کال مت،تتوان گفتت رتر کتدا از ستطوح روش پتژورش در ترکیتب بتا رتم ،متا را بته معرفتت و
بینش ،جامع ردایت م،کند.
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نمودار ( :)3جایگاه سطوح چهارگانه پژورش در سلسلهمراتب معرفتشناس،

مأخذ :نگارندگان
بتتا توجتته بتته ضتتعف محتتتوای ،و ستتاختاری روش تحقیتتق متتورد استتتفاده در پتتژورشرتتای
شهرستتازی ،جامعتته شهرستتازی نیازمنتتد ارائتته رویکردرتتایرتتای ،آموزشتت ،و پژورشتت ،مناستتب
و اجرایتت ،در جهتتت تقویتتت روش تحقیتتق و بازشناستت ،ستتطوح روششناستت ،پتتژورش و بتته
دنبتتال آن علمتت،تتتر کتتردن یافتتتهراستتت .لتتذا ایتتن مقالتته بتته دنبتتال تحلیتتل  300پایاننامتته
شهرستتازی در دانشتتگاه علتتم و صتتنعت ایتتران ،راربردرتتای پیشتتنهادی از منظتتر آموزشتت ،و
پژورش ،ارائه م،کند.
جدول ( :)9پیشنهادرای ،با رویکرد آموزش ،و پژورش ،در ارتباط با سطوح چهارگانه روششناس ،پژورش در
مطالعات شهرسازی
سطوح
پژورش

رویکرد

پارادایم

آموزش،
پژورش،

روششناس،

آموزش،
پژورش،

روش تحقیق

آموزش،
پژورش،

پژورش

تکنیک

آموزش،
پژورش،

پیشنهادرای پاسخده به ضعفرای روششناس ،پژورش در مطالعات شهرسازی
تحلیل پارادایمرای حاکم بر رر حوزه مطالعات ،در دروس مختلف شهرسازی (کاربری زمین ،اقتصادی شهری و)...
تقویت نگرش مسئلهمحوری بهجای موضوعمحوری در حوزهرای فکری و فلسف ،پژورشرای شهرسازی
تقویت جایگاه سلسلهمراتب معرفت (فلسفه ،پارادایم ،علم ،مدل ،واقعیت) در پژورشرای شهرسازی
تبیین و تقویت جایگاه رویکردرای روششناس ،در بستر دروس شهرسازی از کارشناس ،تا دکتری
آموزش تفصیل ،و صحیح رویکرد ترکیب ،در درس روش تحقیق و سمینار مسائل شهری برای دانشجویان
تغییر جهت پژورشگران از مطالعات و پژورشرای راربردی به پژورشرای بنیادی و فلسف ،شهر و شهرسازی
ابها زدای ،از سرفصل درس روش تحقیق در شهرسازی با ارائه فرایندی منسجم از سطوح روششناس،
تفکیک و آموزش کامل سه سطح روش تحقیق بر اساس ردفگذاری ،تحلیل ،گردآوری اطالعات
تقویت فرآیند تفکر استقرای ،و استدالل علم ،در راستای اف ایش در و فهم مفاریم و تحلیل اطالعات
تغییر محتوای ،آموزش نر اف اررا و مدلرای کم ،رایج در مهندس ،شهرسازی با ردف ارتقای مفهوم،
تبیین و تقویت جایگاه تکنیکرای روش تحقیق در محتوای رر درس مربوطه در رشته شهرسازی
آموزش پژورشمحوری نر اف اررا و مدلرای کم ،رایج در شهرسازی در راستای تحلیل منطق ،و علم،

تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روششناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی

133

 -8نتیجهگیری
فقدان محسوس انجا پژورشرا و مطالعات کاف ،در حوزه شهرسازی در زمینه بررس ،روشرتای
تحقیق و ارائه مدلرا و الگورای ،که پژورشتگران و دانشتجویان ایتن رشتته بتواننتد بتر مبنتای آن،
پژورشرای خود را بر اساس مطالعات دانشگار ،بنا کنند ،باعتث ایجتاد یتک آشتفتگ ،ناشت ،از
اعمال سلیقهرا در تبیین و تعیتین شتیوه تحقیتق و درنهایتت آشتفتگ ،در فرآینتد و محتتوای پتروژه
تحقیقات ،م،شود .آشفتگ ،ای که رم در بستر ساختاری پژورش و رتم در بستتر محتتوای ،روش-
شناس ،در مطالعات شهرسازی (به خصوص پایاننامهرای دانشتجوی )،متورد غفلتت قترار گرفتته
است .ضعف علم ،تحقیقات رشته شهرسازی در میان سایر علو و رشتهرا ،از مهتمتترین تبعتات
این چالش آموزش ،و پژورش ،در رشته شهرسازی است.
تحلیل و واکاوی روششناس ،پتژورش در مطالعتات شهرستازی ،از یتکستو رریتافت ،نتو در
جهت تقویت پایهرای علم ،روش تحقیق مورد استفاده پژورشگران شهرساز به حساب م،آید و از
سوی دیگر بهبود یافتهرای ،مبتن ،بر پایهرای نظری و بنیادی مستتحکم و بعتد اجرایت ،و کتاربردی
درخور را به دنبال دارد .پارادایم ،رویکرد ،روش و تکنیکرای متنوع در روششناس،را ،پتژورش را
به سمت و سوی ،علم ،و منطق ،سوق م،درد .پژورشرا و مطالعات شهرسازی نیت بتا تکیته بتر
اصول حاکم بر این سطوح چهارگانه ،به مطالعات و تحقیقات ،منجر م،شود که نمود واقع ،آنهتا را
م،توان در بستر فوارای شهری و روستای ،مشارده کرد.
با بررس ،و تحلیل سطوح چهارگانه یاد شده روی پایاننامهرای کارشناس ،ارشد شهرستازی در
دانشگاه علم و صنعت ایران ( 300جلد ،طت ،ستالرای  1380تتا  ،)1393کلیتدیتترین یافتتهرا
عبارتند از :برخالف تنوع حاکم بر پارادایمرای شهرستازی کشتور ،ارتبتاط صتحیح و منطقت ،بتین
پارادایمرا و رویکردرای پژورش برقرار نبوده و لذا پژورشگران عموما ترکیب ،از پارادایمرا را الگوی
مطالعات ،خود قرار دادهاند؛ عد تبیین نوع رویکرد پتژورش و اقتدا بته مکتتو نگهداشتتن روش-
شناس ،پژورش ،پژورشگران (بهخصوص دانشتجویان) را بته ستمت روششناست ،ترکیبت ،بتدون
اطالع و دانش کاف ،نسبت به این رویکترد ،ستوق م،درتد؛ وارمته از کنتترل در تحقیتق ،رمتواره
پژورشگران حوزهرای رنری به خصوص شهرسازی را بر آن داشتته تتا بته روش تحقیتق مشخصت،
ارجاع نکنند و در نتیجه باعث عد موفقیت در غربالگیری روششناس ،پتژورش مت،شتود؛ عتد
در صحیح از جایگاه و ماریتت تکنیکرتای پتژورش در فرآینتد روششناست ،تحقیتق ،نته تنهتا
پژورشرا را از مسئله محوری دور نگه داشته بلکه با محوریت دادن به اب ار و تحقیق در مطالعتات
شهرسازی ،یافتهرای ،ضعیف و غیر قابل اتکا حاصل شده است.
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گذشته از ضعفرا و چالشرای ،که سهوی یا عمدی مورد غفلتت پژورشتگران و دانشتجو یان
شهرسازی قرار گفته ،ابهتا رتای ،در روششناست ،ایتن حتوزه مطالعتات ،بته چشتم م،ختورد کته
میانرشتهای بودن شهرسازی یک ،از تأثیرگذارترین علل ایجاد ابها رای یاد شده است؛ بهنحویکته
شهرسازی تا به امروز نتوانسته است جایگاه واقع ،ختود از منظتر رستت،شناست ،،روششناست ،و
معرفتشناس ،در طیف دو قطب ،میان علو انسان ،و علو طبیع ،را معرف ،کند .آموزش صحیح و
اصول ،روش تحقیق در مطالعا ت ،از قبیل شهرسازی ،نیازمند واکاوی وضتع موجتود روششناست،
پژورش و به دنبال آن بازشناس ،چالشرتای مغفتول در بستتر آنهتا و در نتیجته ارائته رارکاررتای،
راربردی با ردف بهبود آموزش و پژورش است .این مقالته درصتدد رعایتت فرآینتد یتاد شتده ،بته
پیشنهادرای ،ختم م،شود که با محوریت قرار دادن آموزش روش تحقیق ،روششناس ،پژورش در
مطالعات شهرسازی را به سمت جامعه علم ،ردایت م،کند.

تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روششناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی
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