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 یارشتهانیمشهرسازی و ماهیت  است. قلمروی رشته آنهدایتگر  پژوهشی مستلزم تعیین روشی علمی به عنوان نقشههر 
دنبال  اتی و بههای این حوزه مطالعو علمی برای تکمیل فرایند پژوهش مناسب یکند که انتخاب روش تحقیقآن ایجاب می

ا هدف بین مقاله اامور شهری امری ضروری به نظر برسد.  هایدر حوزهریزی، طراحی و مدیریتی یند برنامهتکمیل فرا ،آن
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استوار  یاهیپاس و بر چه اساو محتوایی  از نظر ساختاریهای رایج در مطالعات شهرسازی، ، رویکرد، روش و تکنیکمیپارادا
 ؟ اندکدمپاسخده  یکردهایروفرایند و این ابعاد مغفول در است؟ 

 شته شهرسازی  ر  نامهپایان 300شناسی پژوهش در محتوا روش تحقیق با رویکردی کیفی و با تکیه بر روش تحلیل        
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 مقدمه - 1
یقت،، جتا  رتر تحقواژه تحقیق عبارت است از مقابله و مقایسه فکر و اندیشه با واقعیتت و بترای ان

رتای تحقیتق یهمنظور دستیاب، به ارداف و فرض یا رمان فرایند تحقیق به یافته نظاطرح یک الگوی 
هارت رای تحقیق علم، و مبا روشپژورشگران آشنای، . (68، ص1392تیموری، است )ی ضرور

 .ودشت،مرای پژورش، محسوب عوامل موفقیت طرح ترینمهمرا از آنان در اجرای دقیق این روش
تفاده ا استدرد و او برا به او نشان م، پژورشگرمسیر حرکت ای ون نقشهدر واقع روش تحقیق رمچ

 رتربته دنبتال ایتن امتر  .کندرکت م،مسیررای موجود در این نقشه به سمت مقصد مورد نظر حاز 
تناسب مرای که از طریق آن به نتایج و یافتهختلف روش تحقیق خاص خود را دارند کدا  از علو  م

 .کننددا م،با ارداف خود دست پی
ورش رتای یتک پتژفرایند ترینمهمتحقیق مورد نظر )نقشه راه پژورش( یک، از انتخاب روش 

 بته فراینتد پتژورشرتای احتمتال، در مقابل چالش را و یا در نقطهپتانسیل لذا ؛شودمحسوب م،
قیتق شتناخت، مستتل   تح ما وابسته خوارد بود.مورد استفاده  شناس،روش ، فرایند و ساختارروش

و  رای، به رم پیوسته و متوال، است که برای شناخت مستئلهدرست است و تحقیق، سلسله فعالیت
 اس،شنروش(. روش و 6، ص1387پوراحمد و موسوی،آید )گیری به عمل م،حل یا نتیجهارائه راه

تتوای، و   محباعث پیوستگ، و تداو سویکاز  .کندپژورش نی  در این فرایند نقش بس ای، را ایفا م،
شتود. ساختاری پژورش شده و از سوی دیگر نحوه دستیاب، به جواب مسئله پژورش را منجتر مت،

حلیل و مند و منسجم در بستر مطالعات پیچیده شهری نی ، نیازمند تدستیاب، به روش تحقیق، نظا 
عتد پتارادایم( و چته در بپتژورش )شناس، تبیین ماریت و رویکرد روش تحقیق چه در بعد معرفت

 .باشدم، (تکنیکپژورش ) سازیپیاده
پتذیری رای شتهری، قابلیتت اعتمتاد و اطمینتاندر پژورششناس، توجه، به ماریت روشکم

و  رتاترین محدودیتمهمد. از کنرو م،را را با ابهامات، جدی روبهاین پژورشرای حاصله از یافته
عتد  در  عتد  توجته یتا  د؛کرن اشاره توان به آرای شهرسازی م،رای، که در بستر پژورشضعف

این  تنهانه کهطوریبه است؛خود  مطالعه موردپژورش  صحیح پژورشگر از سطوح چهارگانه روش
بته دنبتال ابهامتات، کته بلکته  ؛شتودکامل در تحقیق ذکر نم، طوربه چهارگانه روش تحقیقعناصر 

و تعریتف آنهتا نیت  بتا  شتناخت در بستاچهاستت  روروبهپژورشگر در تشخیص این سطوح با آن 
منتابع  تترینمهمیکت، از  من لتهبه رانامتهپایانارمیتت از سوی دیگر  شود.م، روروبهرای، چالش

بستیاری از  رارگشتایتوانتد هتا مت،نتایج آن چون استفاده از .پوشیده نیست کسریچاطالعات، بر 
و  ستویکاز  ستازیای شهررتپتژورشدر جهت تقویت جایگاه علمت،  لذا .ائل پژورش، باشدسم
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ضترورت  را در بستر محیط شهر و روستا از ستوی دیگتر،رای این پژورشنتایج و یافته کارگیریبه
ارائته  و بته دنبتال آن، پتژورش شناست،روشستطوح رویکترد  ماریتت ویش پرداختن بته پبیش از 

 شهرستازیلعتات در بستر مطاتحقیق از دو بعد آموزش، و پژورش،  روش کنندهتقویترارکاررای 
 د.کنرا نمایان م،

در  پتژورشچهارگانه روش روش تحقیق و تحلیل سطوح تبیین جایگاه  ،این مقالهردف اصل، 
 رتای رایتج در مطالعتاتپارادایم، رویکترد، روش و تکنیتکه کاست  راپاسخ به این پرسشجهت 

بعاد مغفتول ا وار است؟ای استاز نظر ساختاری، محتوای، و ماریت، بر چه اساس و پایهشهرسازی، 
 ؟اندبستر این سطوح چهارگانه و در نتیجه رویکردرای پاسخده کدا در 

 روش تحقیق -2
کیدبا  کیف، وبا رویکرد این مقاله   وبررست، بته  ،بتر دو بعتد آموزشت، و پژورشت، روش تحقیتق تأ

، روش پژورششناس، شچهارگانه روش پژورش یعن، پارادایم پژورش، روسطوح  محتوای تحلیل
-مت، در مطالعات شهری به طور عا  و رشته شهرسازی به طور ختاص، پژورش و تکنیک پژورش

ته شهرسازی یان کارشناس، ارشد رشمتعلق به دانشجو نامهپایان 300جامعه مورد مطالعه،  پردازد.
کته  ستاای و طراح، شهری دانشگاه علم و صنعت ایران منطقه ،شهری ری یبرنامهگرایش  در سه

 راینامتهپایانعتات مربوطته از یکایتک دفاع شده است. ابتتدا اطال 1393تا  1380رای ، سالط
ایم، پتارادپژورش ) چهارگانه، سطوح اپس از آن با استفاده از روش تحلیل محتو ومذکور استخراج 

ر این ، ابعاد مغفول در بستبه دنبال این فرایند و بررس، رانامهپایاندر ، روش، تکنیک( شناس،روش
مسئله شامل  رانامهپایان بررس، موردرای شاخص است. شده تحلیلسطوح چهارگانه شناسای، و 

جهت شناخت )پژوهش رویکرد ، پژورش( شناس،معرفتپارادایم و حوزه  تعیینجهت پژوهش )
بتر  ،رتدف شناست، بتر استاسدر سه گروه روش تحقیتق پژوهش )روش ، پژورش( شناس،روش

)شتامل دو دستته پـژوهش  هـا تکنیکو  گتردآوری اطالعتات( نحتوه استاسبر تحلیل و  اساس
ح چهارگانته وطستکته بته ترتیتب  است (رادادهتحلیل  رایتکنیکو  راداده آوریجمعرای تکنیک

 سازد.نمایان م، رانامهپایانروش تحقیق را در بستر 
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 : نگارندگان(مأخذ)

 1380تا  1393 رایسالط،  ی دفاع شدهرانامهپایان، : توزیع کم  1نمودار 

 پیشینه پژوهش -3
کته است رای، را و ضعفچالشیا در راستای واکاوی رای حوزه روش تحقیق مطالعات و پژورش

 شناست،روشبه دنبال ارداف، از قبیتل تقویتت  یاو  شودم،مشارده  رادر بستر تحقیقات و پژورش
از  .آینتدم، دررم از نظر پژورشت، بته تتدوین  مربوطه رم از نظر آموزش، و رایحوزهپژورش در 

نتد محتوری و تحلیتل روبتا تکیته بتر موضتوع رای،پژورشسری از مطالعات و سوی دیگر در یک
دانشتگار،  راینامتهپایان عمومتا  متورد مطالعته کته  راینمونتهپژورشگران به واکاوی  ،موضوع،

را بررست،  رتاپژورشحتوای موضتوع، تفصیل، م صورتبه. این نوع مطالعات پردازندم، رستند،
 .پردازندم، راو فرایند روش تحقیق حاکم بر پژورش شناس،روشو بسیار سطح، به کنند م،

ختاص، در داختل کشتور  طوربتهدر حوزه مطالعات شهری به طتور عتا  و رشتته شهرستازی  
و یتا  نشده انجا ا پژورش، که مبتن، بر بررس، و تقویت روش تحقیق در این حوزه مطالعات، باشد ی

رای، که رشاما از نمونه پژو؛ انددرآمدهدرس، به تدوین  رایهبسیار کل، و در قالب مقاالت و ج و
جهتت در محتدود کتتاب  به صتورت، مقاله و رای پژورش،به بررس، روش تحقیق در قالب طرح

 ه کرد:زیر اشارتوان به موارد م، اند،پرداختهرا سایر رشتهپژورش در  شناس،روشتقویت 
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 پژورش شناس،روشدر حوزه رای، از پیشینه مطالعات، نمونه: 1جدول 

 قلمرو زمانی قلمرو موضوعی نویسنده عنوان

 رسان،اطالع ورشته کتابداری  راینامهپایانتحلیل محتوای 
 موجود در پژورشگاه اطالعات و مدار  علم، ایران

 آذرانفر
بررس، موضتوع، 

 پژورش
تا  1373

1382 

شته زبتان رکارشناس، ارشد  راینامهپایانتحلیل موضوع، 
 دانشگاه تربیت مدرس ،فارس تو ادبیا

 دانشگر
بررس، موضتوع، 

 پژورش
تا  1364

1375 

 راینامهپایانش موضوع، و روش پژورش بررس، سیر گرای
رتای گاهرستان، دانشتکارشناس، ارشد کتابتداری و اطتالع

 دولت، شهر تهران
 حسین پناه

موضوع، و ررس، ب
شناستتتتتتت، روش

 پژورش

تا  1379
1385 

 زک، جهانگردی در ایران راینامهپایانبررس، و تحلیل محتوای 
رای بررس، گرایش

 پژورش،

تا  1344
1385 

 

 راینشگاهداآموزش بهداشت  راینامهپایانتحلیل محتوای 
 علو  پ شک، تهران، تربیت مدرس و علو  پ شک، ایران

رضاخان، و 
 ندیگرا

بررستت، و تحلیتتل 
 موضوع، پژورش

تا  1349
1389 

-یا و برنامهرشته جغراف راینامهپایانبررس، روند موضوع، 

 تهران، شهید بهشتت، و تربیتت رایدانشگاهری ی روستای، 
 مدرس

بدری و نیک 
 سیرت

بررستتتت، رونتتتتد 
 موضوع، پژورش

تا  1379
1388 

 : نگارندگان(مأخذ)

 چارچوب نظری و مفهومی -4

یف  -4-1  پژوهشروش تعر
بدین معنا که . رائه گ ارش مکتوب آن استوار استپژورش و ا بر اساسنظا  آموزش دانشگار، 

پژورش،، معیار –مقاله علم، لبواردی نشر آن در قارساله و در م بارائه پژورش، مکتوب در قال
اما ؛ شودمداد م،توانای، علم، و شاخص احراز فراغت از تحصیل یا کسب رتبه علم، قل

رای به پرسشت خاص، دارد که با گردآوری و حفظ معلومات و پاسخ دادن شرس پژورشگری
پژوران، روند و مسیر به رمین سبب بیشتر دانشجویان و دانش .کندمتفاوت کتب، و شفار، فرق م،

روش پژورش در  (.5، ص1392اسالم،، رستند )شناسند و نیازمند کمک پژورش را نیک نم،
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که در  استی مسیری منطق، و استدالل، رم از بعد علم، و رم از بعد عقالن، ری حقیقت پ،
و « علم»مرز بین  عنوانبه شناس،روشکه  بساچه ؛گیردبه دانش و علم شکل م، دستیاب،جهت 

 .کندایفای نقش م، «غیر علم»
 بر اساسیقات شناس، یک مدل منطق، است که در آن اصول تئوریک جهت ردایت تحقروش

از  در عبور را در تحقیقات نقش ردایتگری و رارنمای، رااگرچه تئوری. شودئوری حاصل ارائه م،ت
ر یری، مسول، رویت تئو ؛دارند بر عهدهرای مناسب در طول تحقیق، روش کارگیریبهمسیر 

مشخص یق حاکم بر تحق «شناس،روش» وسیلهبهه از اب اررای تحقیق حرکت و چگونگ، استفاد
و محتوای روش پژورش  شناس،روش شناخت و تعریف فرایند .(48، ص1376ایمان، شود )م،

ج ای ای که خود از ارسته است؛این رسته پژورش،  و ساختاری محتوای، کالبدشکاف،نیازمند 
« ششناس، پژورش، روش تحقیق پژورش و تکنیک پژورپارادایم پژورش، روش»متنوع، از قبیل 

 :پردازیمم،ه شناخت بیشتر این اج ا تشکیل شده است، در ادامه ب
 پژوهشروش  اجزا ()سطوح  -4-2
این رو در گا   از ؛شودم، سطوح مختلف، در زبان فارس، شامل آثار متعدد و« روش تحقیق»تعبیر 

1بندی پیشنهادی خانم الیسون پیکاردتقسیممشخص کرد.  بایدنخست سطوح متفاوت پژورش را   
در که ایشان ماریت روش تحقیق را طوریبه ؛رین تقسیمات دانستتتوان یک، از جامعرا م،

در شود، مل م،را شاسازی پژورش سئله توسط پژورشگر تا نحوه پیادهآغاز طرح مفرایندی که از 
یا  پارادایمداند که از کل پروژه تحقیق را دارای پنج سطح م، وی .کندخالصه م،پنج سطح 

 انجامد.تحقیق م،ود و به اب ار شسرمشق آغاز م،
را به مسائل تعیین  که نحوه نگاه او پژورشگرگری ناز جهان پژورش عبارت استپارادایم 

 مانند ؛ردگیشناس، قرار م،روشمانند پارادایم پوزیتیویست، یا تفسیری. در پ، آن،  ؛کندم،
رمچون  ؛در گا  سو ، روش پژورش به معنای خاص آن قرار دارد ؛، یا کیف،شناس، کم  روش

رای پژورش از قبیل مصاحبه، پرسشنامه و ، با تکنیکدر چهارمین گا  ؛مایش،ای یا پینهکتابخا
اسالم،، رسیم )ژورش مانند کاغذ و دیگر وسایل م،آزمایش سروکار دارد. سرانجا  به اب ار پ

یمان و آقایان حسن،، ا که بندیتقسیمدارد مانند  ددیگری نی  وجو رایبندیتقسیم .(7، ص1392

                                              
1 - Alison Jane Pickard 
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نصر اصل، در اند و به استناد کروت،، از چهار عداده کتاب بلیک، انجا  اجدی در مقدمه خود برم
روش  .(رمان) راروش س، وشنا، پارادایم، روششناس،معرفت؛ یعن، اندبردهفرایند تحقیق نا  

بودن،  ایشتهرمیان قبیلاز عوامل مختلف، از  تأثیرپذیریشهرسازی با  تحقیق در حوزه مطالعات
رای مکان، و زمان، که در فرایند پژورش رخ را، پیچیدگ،رای سایر رشتهارتباط موضوع، با حوزه

زمان،  این رسالت کند.رسالت بسیار مهم و اساس، در امر پژورش برای این حوزه ایفا م،درد؛ م،
گار، ،رشته علم،روش تحقیق برای این مفهو ، ماریت و دانش  که ازشود به واقعیت منجر م،  آ
گار، نیازمند تحلیل عمیق روش تحقیق  .الز  را داشته باشیم لذا در این پژورش برای  ؛استاین آ

که عمو   عنصر شاخصدستیاب، به ارداف اولیه آموزش روش تحقیق در شهرسازی، چهار 
کنند در بستر را سطوح اصل، روش پژورش تلق، م، پژورشگران حوزه روش تحقیق آنها

علم و صنعت(  دانشگاهشهرسازی  راینامهپایاندسترس )شهرسازی موجود در  راینامهنپایا
پژورش، روش پژورش،  شناس،روشاز: پارادایم پژورش،  عبارتنداین سطوح  شود کهم، تحلیل

 تکنیک پژورش.
 شهرساز مطالعات پژوهش در حوزه روش  -4-3

 ری یبرنامتته ،شتتهری ری یبرنامتتهن )آرشتتته مهندستت، شهرستتازی و چهتتار گتترایش زیرمجموعتته 
ریتت علتو  فنت، و مهندست، بته ختود ما ستویکطراح، شهری و مدیریت شهری(، از  ،ایمنطقه

 رتایدر بستتر مطالعتات و پتژورش وضتوحبهگیرد و از سوی دیگر ماریتت علتو  انستان، نیت  م،
ی نیت  وارد ایتن مباحتث رنترشود کته اما چالش اساس، زمان، ایجاد م،؛ شهرسازی نمایان است

زه در حتو تحقیتق رتایروش زمینته در کته اییافته انتشار و رسم، مطالعات شوند. اغلبحوزه م،
،، ظرن از گرفته، صورت شهرسازی و رنر –معماری  . گیتردنمت، دربتر را ایمالحظه تعداد قابل کم 

ن و گذاردم، صحه رای،پژورش این چنین انجا  ل و  بر خود این  .است، تحقیقات معهجا نیاز مبی 
 درتدم، شتانن دیگر رایرشته شناس،روشارتباط با  درانتشاریافته  رایپژورش محتوای رمچنین

 پوشش تحت را شهرسازی خصوصبه  رنری متنوع رایرشته وسیع طیف و دامنه تمام، منابعن ای
 د.نندار ار رشته این به تعمیم قابلیت کاربردی رم نظر از حال عین در و دندرنم، قرار

از  برگرفتته که شودم، رای،هج و به منحصر صرفا   مطالعات این رای رنری،گروه از بسیاری در
 اختیتار در را آنهتا ختود رتای حوتوریکالس در اساتید و است انسان، علو  کتب از رای،بخش

 فقر و قات،تحقی ضعیف رایبنیان دلیل به نی  راهج و این است در واضح .درندم، قرار دانشجویان
 معوتالت درگیتر دانشتجویان رمچنتان کاربردی، راینمونه و رامثال و مرتبط توضیحات در ارائه

 روش انتختاب زمینته در صتحیح تصتمیم اتخاذ عد  ناش، از که رستند خود تحقیقات، رایطرح
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  (.70، ص1392تیموری، است ) آن کاربرد نحوه و مناسب تحقیق
بتال آن ز تعریف شود و به دنعلم، برای پژورشگران شهرسا کامال   به طور دبایروش تحقیق  لذا

وش در ساختار محتوای، ر آنچه. آید به دسترای علم، و منطبق بر نیاز جامعه شهرسازی خروج،
 از سوی دیگر در حوزه «رای پژورش،خروج،»در و  سویکاز  «آموزش روش تحقیق»پژورش در 

انتش رای مورد استفاده در این دروشو اصول، عد علم، ب   شهرسازی مورد غفلت قرار گرفته است،
. شتودقت، مت،که ارمیت و جایگاه بسیار مهم، در عرصه پژورش تلاست  ایرشتهمیانو  کاربردی

عینت، و  ایکند که بته گونتهلذا برپایه تعریف فیلیپ استون که روش تحلیل محتوا را روش، بیان م،
، 1390ایمتان و نوشتادی، کنتد )ز یتک پیتا  را کشتف مت،براساس قواعد معین مشخصات، ویژه ا

راستای دستیاب، به ارداف خود به تحلیل محتوای ستطوح پتژورش در  پژورش حاضر در(، 18ص
 .پردازدم،شهرسازی  راینامهپایانبستر 

 بحث و تحلیل -5
رای رستهحلیل تکند که برای شناخت و به دنبال آن پژورش حاضر ایجاب م، شناسانهمعرفتبعد 

هارگانه طوح چچهارگانه روش تحقیق، به طور جداگانه ابتدا به تعریف و تبیین جایگاه رر کدا  از س
-پژورش وبررس، و تحلیل این سطوح در مطالعات  ،به دنبال آنو  در فرایند روش تحقیق پرداخته

 لیل سطوح، و تحبررس .گیرددر دستور کار قرار نظر مونه مطالعات، مورد رای شهرسازی در بستر ن
اید که اف تحقیق م، شناس،روشو اج ای روش پژورش زمان، بر بینش و شناخت ما نسبت به 

بر  ف وناتا  دشو تحلیل و تج یهابعاد مغفول و پنهان در بستر این سطوح در مطالعات شهرسازی 
ه ب، شناس، موجودو نقاط ضعف روش رامحدودیتتقویت بعد آموزش، روش تحقیق، با شناخت 

رای شناس، در شهرسازی و پژورشروش .گرددرای این حوزه مطالعات، کمک ارتقا کیف، پژورش
بر  دبای ایرشتهمیانو چه به عنوان دانش، در طیف  ایشهری نی  چه به عنوان دانش، در طیف رشته

ته نظر داش درشود که ارمیت این فرایند زمان، دوچندان م، .این اصول و منطق پایدار باشد پایه
 .استآغازگر تولید نظریه، پارادایم و فلسفه باشیم که این روند 

 ها  شهرساز رایج در بستر پژوهش ها پارادایم -5-1
و، مدل، طرح و نظایر آن است گگیرد که به معنای الریشه م،« پارادیگما»یونان، واژه  از« پارادایم»

، 1393سورانگیر و نصیر اسالم،، گرفت )نی  پ، توان در آثار افالطون و استفاده از آن را م،
 ؛توان تعریف کردر این باورند که پارادایم را نم،ای بعده پارادایمدر تعریف اصطالح،  (.66ص

دانند م،کل،  نظریه و بین،جهان یک معنای را بهای رم آن ، عدهتوان آن را تشخیص دادول، م،
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 درون ج ئیات بررس، و تفحص به نظریه، آن به توجه با و دارد رست، از در مورد قلمروی انسان که
1کانبه نظر توماس .پردازدم، قلمرو آن نت رایج س وکند علم را از غیر علم مشخص م، آنچه، 

نظا  پایه  من لهبهپارادایم  دیگر عبارت، به .است« پارادایم»وجود  بخشدعلم، را حفظ و استوار م،
-هستی ها هفرضیشود: اساس، بنا م،ه یعتقادی بر سه دسته فرضکه این نظا  ا استاعتقادی 

پارادایم  .(393، ص1386مهدوی و شریف،، شناختی )روش و شناختیمعرفت، شناختی
رای، است که در درون یا بیرون محدوده تحقیق قرار دامنه تحقیق و پدیده کنندهتحقیق، مشخص 

 گیرند.م،
تغییتر ماریتت داده و  شهرسازی رمواره با گذشت زمتانرای پیش رو در حوزه مسائل و چالش

اینکته  شتود. بتاابعاد جدیدی از اندیشه و افکار در راستای بهبود کیفیتت زنتدگ، شتهری ارائته م،
رتای پاستخده بته مستائل و افکتار اما رر نوع اندیشه، افکار و روش ؛پارادایم شناخت کامل نیست

 شود.ارادایم در زمان حال تلق، م،ترین نوع پحال، پارادایم، است که مناسب
رتای را و مسائل مطرح در رتر دوره، پارادایمحوزه مطالعات شهرسازی تغییر نیازرا، ارزش در 

 (2جتدول )در  یاد شدهرای شود. پارادایمکیف، زندگ، شهروندان ارائه م، ینوین، در راستای ارتقا
 در راستتای رتدف تعتال، شهرستازی رتای فکتری بته مستائل و مشتکالتبا توجه به تنوع گرایش

 اقتصتادی و سیاست،، فررنگ، ،یعن، بهبود کیفیت زندگ، شهروندان از منظر اجتماع، ،شهرسازی
توان آن را م،نتیجه رای، ختم شده است که به پژورش و در نتیجهمورد توجه پژورشگران قرار گرفته 

سائل و مشکالت مطرح در بستتر هری و پاسخگوی، به مشری ی طراح، و مدیریت فوارای برنامه
شهرستازی در  کارشناست، ارشتد رشتته راینامتهپایانبتا بررست، و تحلیتل  .دکرتلق، این فوارا 

در  رانامتهپایاندر موضتوعات مختلتف  شتدهاستفادهرایتج و  رتایپارادایمدانشگاه علم و صنعت، 
 :جدول زیر به صورت مفصل آمده است

 

                                              
1 - Thomas Kahn 
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 شهرسازی رایپژورشبستر  رایج در رایپارادایم: 2جدول 

 نامه در حوزه هر پارادایمپایان نمونه ماهیت پارادایم نوع پارادایم

 نوشهرساز 
رویکرد  اجتماعی با مقیاس انسانی در سطح 

   معاصرشهرساز نظام جهانی با هدف بهبود 

 ها  فرسودهاستفاده از اصول نوشهرساز  در احیا  بافت

 گراا  ایجاد فضاها  شهر  مردمرهنمودهایی بر  مدار انسان

 رپایدا ها  بوم شناسانه محلهبررسی ارزش توسعه پایدار

 CAفاده از مدل ساز  رشد شهر  با استشبیه بر کالبد شهر مند و ساختارنگرنظامرویکرد   ساختارگرایی

یز  محور در راستا  برنامهرویکرد  اجتماع فرهنگ گرایی ر

مند  دف بهبـود رضـایتاز پایین به بال بـا هـ

 شهروندان

 عدالت اجتماعی فضایی در شهرها  چند فرهنگی

یز  تأمین امنیت برنامه شناختیجامعه  تجار  شهر  هانان در میدانز ر

 ر ها  توسعه شهنقش مشارکت شهروند  در تحقق طرح مشارکت مدار 

ی در فضاها  شهر پژوهی نگرشی نو به آینده شهرساز  مجاز   شهر ابی نقش ارتباطات مجاز  در نظام روابط بینارز

در راسـتا  تحلیـ  نگر و درونگرا مکتبی معنا شهرساز  کالسیک

 عوام  اجتماعی در فرایند شهرساز 

 مراتب فرسودگی فضا  شهر  با مدل تاپسیس سلسله

یابی  شهرساز  تفسیر  یخ شهرطرح آثارارز  ها  جامع بر رو  بافت تار

یکشهرساز  ا  یست محور کولوژ یک گرا به شهرهاو طبیعت نگرشی ز  طراحی فضاها  شهر  پایدار با رویکرد اکولوژ

یت مدارشهرساز  دولت یز  از بال به محور با برنامهرویکرد  مدیر ر

 دولت پایین با نفوذ قدرت

یت محلهما  در تقویت نقش شورا یار  محله  ا دیر

 شهر  ها وساز   تخلفات ساختمانی در ساختبررسی عل کارانهشهرساز  محافظه

 سیر تغییر و تداوم در مراکز شهر  گذشته ایران با نگرشی اسالمی ق بر شهرساز  بومیبمنط سالمیا -شهرساز  ایرانی
 : نگارندگان(مأخذ)

 رای شهرسازینامهی رایج در بستر پایانرا، پارادایمتوزیع کم  : 2نمودار 

 
 

از محتیط حقتایق،  در راستای ارائه شناخت   نی  بستر مطالعات شهرسازی رایج در رایپارادایم
شهرستازی  رتایپارادایم. رتر کتدا  از رستندمتنوع،  رای« روش-معرفت-رست،» دارایشهری 
نوع، نگرش خاص به مستائل و موضتوعات حتاکم بتر جامعته شهرستازی ایتران استت. از  بیانگر
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شهرستتازی موجتتود در دانشتتگاه علتتم و صتتنعت،  راینامتتهپایان رایتتج در رتتایپارادایممجموعتته 
یـک، شهرساز  تفسیر ، شهرساز  کالسیک، مدار انسان» رایپارادایم  شهرساز  اکولوژ

رتای حتاکم بتر یماداپتار تترینمطرحپرکتاربردترین و بته نتوع،  از« اسالمی-شهرساز  ایرانیو 
کارانـه و ظـهشهرسـاز  محافنوشهرساز ، » رایدر مقابل پارادایم و مطالعات شهرسازی است

شناس، که ماریتت موضتوعات بته دنبتال آن استت بتا با توجه به نوع معرفت «شهرساز  مجاز 
 است. روروبهاستقبال کم، از طرف پژورشگران 

 پژوهش در مطالعات شهرساز  شناسیروش -5-2
-کیل مت،به گ ینش شیوه تحلیل و طرح پژورش که بنیاد و چارچوب پتژورش را تشت شناس،روش

ز بررس، این عبارت است ا شناس،روش»درد: توضیح م، باره این در. بلیک، شود، مربوط م،درد
 شناست،روش ررچنتدرود، بنتابراین موضوع که پژورش را چگونه باید پیش برد و چگونه پیش مت،

ا و فنتون رتوشراصول، است که شاید رارنمای گ ینش روش باشند، نباید آن را با خود  کنندهتعیین
 شناس،روشوان از آن به عن علو  آن چی ی که در(. 109، ص1385)رای،  «پژورش اشتباه گرفت

رای گوناگون برای تحقیق یتا پتژورش )روش نکه مهارت یا شیوهبریم بیشتر از آ)متدولوژی( نا  م،
 روازایتند؛ نتدررای اجتمتاع، م،بته پدیتده رتانظرگاهخبر از انتواع رویکردرتا و  ،دنتحقیق( باش

دارد نته بتا  روکارسبا مکتب و دیدگاه  خصوصبه است و معرفت شناخت، شناس، بیشتر بحث،روش
 .تحقیق ج ئ، رایو شیوهروش 
نمونه رریافت  عنوانبه .نسبت رریافت )متدولوژی( به روش رمانند نسبت دیدگاه به اب ار است 

خ خودش است نه مطالعه مفاریم در طول تتاری ،و مکانشناخت اندیشه در شرایط زمان،  ،تاریخ،
و  رتای تولیتد علتمرای اندیشه و راه، شناخت شیوهشناس،روش. که مربوط به روش تاریخ، است

ر موضتوع روش در ارتبتاط مستتقیم بتا عتوامل، نظیت امتا؛ ی معرفت بشتری استتدانش در عرصه
کل شتعرفتت بتر استاس آن کته ماست  ایشناس،معرفتشناس، و معرفت، ردف معرفت و رست،

انجتتا  کته در حتوزه شهرستازی  رتای،پژورشمطالعتات و  (.10، ص1383)پارستانیا،  گیتردمت،
استت کته بیتنش  نیازمنتد ایشناستانهمعرفتو رویکرد  شناس،روشرمانند سایر علو  به  ،شودم،

روی  شعلمت، و منطقت، پتی گیریجهتدر پژورش را نمایان ساخته و  شدهمطرحموضوع و مسئله 
در حتوزه مطالعتات  یتاد شتدهبا ردف شتناخت و بتازتعریف رویکردرتای  پژورشگران قرار درد.

علتم و صتنعت  ازی دانشگاهشهرس راینامهپایانبررس، و تحلیل ( نمایانگر 3جدول )شهرسازی، 
 ایران است.

 



 1395 زمستان/89/ ش  22شناسی علوم انسانی / سروش 118

 شهرسازی راینامهپایان رایج دررویکرد( شناس، )روش: 3جدول 

 

بعتد  در، بته پتژورش و معرفت،جهتتپتژورش  شناست،روشرویکترد و ماریتت  که آنجا از
 پژورش، در الز  برای ط، مسیر علم گیریجهتبه پژورشگر  وساز یک ؛است آنشناس، معرفت

م بر محتوای ن بینش حاکو از سوی دیگر خوانندگان را با نقشه مسیر ط، شده و به دنبال آ دردم،را 
 رویکردعد  ذکر نوع ، شدهبررس، راینامهپایان شناس،روشنکته در  ترینمهم .کندم، آشناعلم، 

نستبت بته  رتاپژورشدرصتد  80بتیش از در  کهطوریبه ؛استپژورش  شناس،روشو به عبارت، 
 ستت.اقیتق پرداختته مستقیم به روش تح ورتص بهو  غفلت شده شناس،روشنوع رویکرد و  تبیین

 رستد،م، طراحت، و متدیریت شتهری بته انجتا  ری یبرنامه رایگرایشکه در  مطالعات،رمچنین 
اجتمتاع  وحاکم بر محتیط  رایپدیدهکه در ارتباط مستقیم با  شودم،نوع، پژورش محیط، تلق، 

، و رویکرد کم  و ترکیب، از د کارگیریبهپژورش، در مطالعات شهرسازی،  رایحوزهوع ن، لذا تاست
 کیف، را منجر شده است.

 وش تحقیق علمی در مطالعات شهرساز ر  -5-3
 تقستیمیف، ک، و و دسته کم  به د ، ماریت و رویکردچیست، ازنظر طورکل،بهرا پژورش که حال، در

 ردف، کته بر اساسخاص  طوربه روش تحقیق، (96، ص1391، و افتخاری راد روشیارشوند )م،
 سبر استا(، یا در برخ، موارد 53، ص1381حافظ نیا، روش )و یا برحسب ماریت و  کنددنبال م،

 شوند.م، بندیدسته، به انواع مختلف، رانحوه گردآوری داده
در فرایند پژورش، ضرورت بتیش « شناس،روش»و  «روش تحقیق»ماریت جداگانه و متفاوت 

. کنتدم،را مشتخص  شناست،روش   روش تحقیتق ازشناخت و تمییت ،از بیش پرداختن به تعریف
دانتش  شناست،روشو  کنتددانشمند در سلو  علم، خود ط، م، مسیری است کهتحقیق( روش )

  نامه در حوزه رر روشنمونه پایان فراوان، دیدگاه فلسف، رویکرد

 ،کم  
 گرا،اثبتتتتات

 قیاس،
20% 

ستازی رتای مدلبررس، و ارزیتاب، روش
 کاربری زمین

 کیف،
تفستتتتتتتیرگرا، 

 استقرای،
33.5% 

بررس، نقش مشتارکت مردمت، در ایجتاد 
 محله پایدار

 ترکیب،
گرایانتتتته، عمل

 ايزنجیره
46.5% 

-، و برنامتهاجتمتاع بررس، رابطه سرمایه

 مبنا ری ی توسعه محله



 119   شهرسازی مطالعاتدر  پژوهش شناسیروش چهارگانهسطوح محتوای  تحلیل

 

رتای رمواره در متن حرکتت فکتری و تتالش روش ،پردازدمسیر م، یگری است که به شناخت آند
و به رمتین  یردگانش، است که از نظر به آن شکل م،د شناس،روشعلم، یک دانشمند قرار دارد و 

در تحلیتل  .(11، ص1383پارستانیا، است )علم درجه دو   شناس، رمواره یک دانش ودلیل روش
. رستیم، به روش تحقیق در معنای ختاص مت،شناس،روشروش پژورش پس از سطوح پارادایم و 

بتر و  دردپژورش پیوند م، شناس،روشپژورش را به بعد  شناس،معرفتروش در مفهوم، که بعد 
  کند.پژورش ردایت م، مسئلهما را به سمت بینش، عالمانه نسبت به  ،روش مورد استفاده پایه

 متوردجامعته  بتر پایتهدر بررس، و شناخت روش تحقیق در حوزه مطالعات شهرسازی، ابتتدا 
ر سته دستته دروش تحقیتق را  ؛استتشهرسازی دانشگاه علتم و صتنعت  راینامهپایانکه  مطالعه
بر حقیق تتحلیل و روش  بر اساسردف، روش تحقیق  بر اساسروش تحقیق . کنیم،م بندیتقسیم
ه بته جامعته با توج ت،در این حوزه مطالعا پرکاربردو  رایج رایروشسپس . رادادهگردآوری  اساس

 .دشونم، واکاوی، و به دنبال آن از بعد کیف، از منظر کم  مورد بررس، 
 فهد بر اساسنوع روش تحقیق  -5-3-1
ساس ا وع روش تحقیق برنکه در حوزه روش تحقیق وجود دارد،  رای،بندیتقسیم ترینمهمیک، از 

 در یک، از سه گروه بنیادی، کتاربردی و عموما  شناس، حاکم بر پژورش است. ردف پژورش ردف
 متوردای، موضتوعات با توجه به ماریت و محتتو  را نیپژورش. در برخ، از گیردم،قرار  ایتوسعه

تحقیتق  .ایتوسعهو رم  اشدرم بنیادی ب مثال  ممکن است ردف پژورش به صورت ترکیب،  بررس،
 رتای مختلتف صتورتزمینته درجدیتد علمت، و گستترش علتو   راینظریهادی به منظور ارائه بنی

 راپدیتدهو شناخت  راواقعیتبنیادی در جستجوی کشف حقایق و  رایپژورشدر واقع  د.پذیرم،
 .درندم،ه که دانش عموم، بشر را توسعه و اشیا بود

ع یتا است کته یتک موضتو و مسیریفرایند  یا تکامل، است که به دنبال فهم ایتوسعه ،تحقیق 
ن استت آاین تحقیق بر  .(66، ص1380بین،جهانط، کرده است ) تاکنونپدیده از آغاز تولد خود 

چنتین  و چرامسیری را پشت سر گذاشته  چه مسیری را و چرا چنین نظر موردتا معلو  کند که پدیده 
 منظور حل سریع مسائل و مشتکالت و اتختاذ نی  بهمسیری را ط، کرده است. تحقیقات کاربردی 

ادی درصتدد حتل تحقیقتات بنیت راییافتهاین نوع تحقیق با استفاده از  .دنشوم،تدابیر الز  انجا  
 بندیتقستیمرستازی نیت  در قالتب حتوزه شه رتایپژورش رمتان(.ید )آم، برمشکالت گوناگون 

ع کارشناست، مقطت راینامتهپایان بتر تکیهاست. با  تعریف قابل، گ ین،ردف بر اساس گرفتهشکل
مده ( آ4جدول )در را گ ین،ردفصورت گرفته در رر یک از  رایپژورش، ارشد رشته شهرسازی

 است.
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 گ ین، پژورشردفرای شهرسازی بر اساس نامه، پایانتوزیع کم  (: 4جدول )

 بر اساسنوع روش تحقیق 
 گ ین،ردف

فراوان، نسب،  فراوان،
 کل

 در حوزه رر روش نامهپایان نمونه
 ذکر نشده ذکرشده

 رای توسعه شهریشهروندی در تحقق طرح مشارکتنقش  %15.6 42 5 بنیادی

 طراح، شهری بافت تاریخ، با رویکرد گردشگری %65 132 63 کاربردی

 بررس، ارتباط فوای شهری با سبک زندگ، و من لت اجتماع، %19.4 53 5 ایتوسعه

 جمع کل
73 227 

100% - 
300 

 : نگارندگان(مأخذ)
تعیتین  ایحرفتهبه نوع، جایگاه پژورش را در عرصه دانش  گ ین،ردف بر اساسروش تحقیق 

ز سوی دیگتر بته ازمند است و بنیادی علم، نیا رایریشهبه تقویت  سویککه از  ایعرصه. کندم،
هرستازی و مطالعتات ش راپژورش تکیه دارد. نیاز مورددر بستر مطالعات،  راپژورشاجرای، شدن 
بررست،  .گیردم،قرار  ایتوسعهنبوده و در یک، از سه گروه بنیادی، کاربردی و  مستثنانی  از این امر 

بنیادی، کاربردی )ده یاد شیش به سه ردف که در گرا دردم،شهرسازی موجود نشان  راینامهپایان
ه ختود کتدر حوزه تحقیقات کاربردی قترار دارنتد  راپژورشاز  درصد 65(، ن دیک به ایتوسعهو 

 ایتوستعهرا نی  با تکیه بر بعد نظتری و رشپژو دیگرگویای کاربردی بودن رشته شهرسازی است. 
 ایرشتتهمیاندر ارتبتاط بتا ایتن دانتش  و علمت،مفهوم،  رایچارچوبمباحث شهرسازی به ارائه 

 .اندپرداخته
 رتانامتهپایاندر  گ ین،رتدفروش تحقیتق از منظتر ترین نکته آموزش، کته در ارتبتاط بتا مهم
 ؛ بته طتوریاستپژورش توسط دانشجویان  گ ین،ردفعد  اشاره و تدوین نوع  شودم،مشارده 
 دیگتر گ ینت،  رتدفپردازنتد؛ لتذا ،از پژورشگران بته نتوع رتدف پتژورش مت درصد 25که فقط 
 با مطالعه و بررس، توسط نویسندگان مقاله حاضر استخراج شده است. راپژورش

 نوع روش تحقیق بر اساس تحلی  -5-3-2
فرضتیه ختود  آزمایشتحلیل در اصل وسیله است که توسط آن پژورشگر به  بر اساسروش تحقیق 

ت بندیدستتهبعد از  (.88، ص1392برات، و دیگران، پردازد )م، ، و روش تحقیتق بته دو گتروه کم 
تحلیتل نیت  در راستتای ایتن  بتر استاس، نتوع روش تحقیتق پتژورش شناس،روش اساس بر کیف،
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تحقیق به طتور  رایروش ،،کم   رایگیریجهترویکردرا و در  .شوندم،از رم مج ا  بندیتقسیم
در مقابتل اگتر رتدف  و رستتند ترمناستبیک مسئله، مشکل یتا پدیتده  گسترهعمده جهت تعیین 

بتا استتفاده از  توضیح یک موقعیت، پدیده مسئله یا اتفتاق باشتد و اطالعتات هعمدبه طور مطالعه 
شود روش تحقیق کیف، بتر پتژورش  آوریجمعاسم، و ترتیب،  رایمقیاسرا در متغیر گیریاندازه

 .شودم،حاکم 
برای  آزمونعمل به یک  ،آماروظیفه اصل،  ،محورکمیت رایتحلیل، و در حوزه مطالعات کم  

 و تج یه رایدهدامفاریم حاصل از  بر اساس پژورشگراست که  رای،بندیجمعتصدیق یا تکذیب 
از قبیتل  ،رتایویژگ،شهرستازی بتا توجته بته  رایپژورش (.رماناست )شده، انجا  داده  تحلیل

د با کنشتگران مختلتف و در بستر شهر، برخورذرن، و عین،  رایپدیدهبودن، ارتباط با  ایرشتهمیان
لعته بتا مطا آنچته. نتداز شرایط محیط،، از تنوع روش تحقیق از منظر تحلیل برخوردار تأثیرپذیری

در  تتوان،م شهرسازی در ارتباط با این ستطح روش پتژورش حاصتل شتده استت را راینامهپایان
 د.کر بیان (5)جدول 

 رای شهرسازی بر اساس نوع روش تحلیل پژورشنامهان، پایتوزیع کم  : 5جدول 

 رای تحلیل مورد استفادهرویکرد روش نوع روش تحقیق بر اساس تحلیل
 از منظر کمیت

 فراوان،
 فراوان،

 نسب، 

کم  
یل 

حل
ت

، 

 36 راتفسیر داده و توصیف ،بندیخالصهبندی، پژورشگر در طبقه روش ،تحلیل توصیف،  کم  
56 

12% 
 %4.6 14 روش پژورشگر در تعمیم نتایج از نمونه به جامعه مطالعات، استنباط، تحلیل

 %2 6 راای بین شاخص، رمراه با بررس، مقایسهتحلیل، توصیف،  کم   ایتحلیل مقایسه

ف،
کی

 
 5 گراکلرا از دیدگاه و تفسیر مشارده« مورد»ابعاد مشارده تفصیل،  مطالعه موردی

27 
1.6% 

 %4.4 13 جهت تفسیر اطالعات روشمندروش، برای مطالعه عین، و  ی کیف،واتحلیل محت
 %3 9 رای پژورشرای موجود در دادهتحلیل، مبتن، بر توصیف کیفیت تحلیل توصیف،  کیف،

ب،
رکی

ل ت
حلی

ت
 

 68 ، و توصیف اطالعات کیف، با رمرای کم  تلفیق، از تفسیر داده توصیف، کم،+توصیف، کیف،

144 

22.6% 
 %4.6 14 تحلیل مطالعه موردی پژورش با استفاده از استدالل استنباط، مطالعه موردی +تحلیل استنباط،

 %12 36 ،با تحلیل کم  رمراه « مطالعه مورد»اطالعات را و بسط و تفسیر داده ،کم   فمطالعه موردی+ توصی
 %5.7 17 ، آنهااه با تحلیل و تفسیر کم  بررس، محتوای، اطالعات کیف، رمر کم، +توصیفمحتوای کیف،تحلیل 

 %3 9 «محتوای،»و « موردی»کیف، رویکردی ترکیب، از تحلیل دو روش  مطالعه موردی+تحلیل محتوا
 %24.5 73 73 رای تحقیق(تلفیق چندگانه روش) یاد شده باال رایروشترکیب، از  حلیل،ت -روش تحقیق توصیف،

 %100 300 - جمع
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روش  ،انطتتق حتتاکم بتتر رستتاله رماز رمتته استتتدالل و  تتترمهمو  قانونمنتتدی، اعتبتتار علمتت،
بتترای مستتتدل  یتتا رافرضتتیهیتتا  رانظریتته. در ایتتن صتتورت بتترای اثبتتات کنتتدم،تعریتتف تحقیتتق 

کتردن  قانونمنتد بترایدر پایتان و  راتوصتیهنتتایج و  پتذیرش و پیشتنهادرا یتا بترای راگفتتهکردن 
کترد کیته ن تقابتل دفتاع نیتاز استت تتا بتتوان بتر آو  قبتول قابتلدستاوردرا به یتک روش معقتول، 

شتتتهری بتتته طتتتور عتتتا  و  رتتتایپژورشدر بستتتتر مطالعتتتات و  (.52، ص1381عنتتتدلیب،)
کیتدبتا تحقیتق )دانشتجوی، بته طتور ختاص، روش  راینامهپایان حلیتل پتژورش( بتر روش ت تأ

پژورشتتگران  شتتده تحلیتتل استتتفاده رتتایروش .داردجایگتتاه آموزشتت، و پژورشتت، بتتاالی، 
اده از استتتفگتترایش پژورشتتگران در  درندهنشتتان( آمتتده 5ن در جتتدول )آه تفصتتیل شهرستتاز کتت

 .استترکیب،  رایروش
توصتتیف، »،  خصتتوص روش ترکیبتته رتتای ترکیبتت، بتتیکتت، از علتتل استتتفاده رایتتج از روش

تت و  رتتارشپژوکتته بتتر  رای،ضتترورتو  رامحتتدودیتتتتوان را م،« ، و توصتتیف، کیفتت،کم 
 راینامتتهپایانبتتر روی  شتتدهانجا  رایبررستت،د. کتترتلقتت،  ،لعتتات شهرستتازی حتتاکم استتتمطا

تحلیلتت، بتته عنتتوان روش  –شهرستتازی دانشتتگاه علتتم و صتتنعت، رایتتج شتتدن روش توصتتیف، 
 شناستت،روش افراطتت، ایتتن روش در بختتش استتتفاده کتتهطوریبه؛ درتتدم،تحقیتتق را نشتتان 

 ست.ا کردهرمراه  رای،را نی  با ابها پژورش  شناس،روشتحقیق، ماریت و محتوای 
 هادادهور  آنوع روش تحقیق بر اساس گرد -5-3-3

و  بته شتکل متنظمچنانکه این فرایند  است؛رر پژورش،  اصل،رای بخشیک، از  رادادهوری آگرد
انجتا   کتاف،دقتت  بتا سترعت و تنهانه رادادهاز  گیرینتیجهو  تحلیل و تج یه انجا  شود، صحیح 

ات گتردآوری اطالعت رتایروش با فرایندی علم، و منطق، نی  رمتراه خوارتد شتد. بلکه ؛شود،م
در  تتوانم،را  رتادادهوری آنوع روش گرد .شودم،و میدان، تقسیم  ایکتابخانه دسته دوپژورش به 

طالعتات ا آنهتاکه بتا استتفاده از  رای،روشاما انواع  ؛گروه روش تحقیق یا روش پژورش ذکر کرد
در بختش  هکت دنتآیبه شمار م،« گردآوری اب اررای» در گروه شودم،حاصل  و میدان، ایکتابخانه
تت اکنتتون .شتتدد نتتخوار بررستت،بعتتدی  در  رتتادادهگتتردآوری  رتتایروش، و کیفتت، بتته بررستت، کم 

 .شودم،شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران پرداخته  راینامهپایان
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 رای پژورشرای شهرسازی بر اساس روش گردآوری دادهنامه، پایانتوزیع کم  : 6جدول

گردآوری روش
 اطالعات

 فراوان،
فراوان، 

 نسب،
 ذکر رااز منظر نوع روش گردآوری دادهنامه نمونه پایان

 شده
 ذکر نشده

 GISاز ه رسان، و اسکان موقت جمعیت پس از وقوع زل له با استفادمراک  امداد یاب،مکان %22.7 18 50 ایکتابخانه
 منظر شهری در ارتباط با تصویر ذرن، شهروندان یارتقا %1.6 0 5 میدان،

 رای محیط،تنش رارکاررای کارشرفتاری و ارائه  رایبرکنشساخت محیط انسان تأثیر  %75.7 79 148 ترکیب،

 جمع کل
203 97 

100% - 
300 

 ()مأخذ: نگارندگان
 راییافتتهبته  دستتیاب،و میدان، در راستای  ایکتابخانه رایروشبا استفاده از  رادادهگردآوری 

، رتادادهر ، پتردازش و تفستیرادادهوری آد شامل: گردنعلم، از فرایندی برخوردار است که این فرای
 رتتایپژورشدر مطالعتتات و  .استتت رتتادادهو پتتردازش  رتتاداده، تفکیتتک رتتادادهکنتتترل کیفیتتت 

موجود در بستر شهر  رایدادهن فرایند برخوردار بوده و اطالعات و از ای رادادهوری آشهرسازی گرد
 .شودم،ن را تحلیل و بررس، آحاکم بر  رایپدیدهو 

روش  و ایکتابخانتهروش ترکیبت، کته تلفیقت، از روش گتردآوری  استتفاده ازاز منظر کمیتت، 
 ش داشته استت.پژور رایداده آوریجمعدر  درصد( 80به ن دیک کاربرد )میدان، است، بیشترین 

نی  بر پایته  هیبقو  رستندبسیار ناچی  اند شدهبر پایه اطالعات میدان، تحلیل  صرفا  که  رای،پژورش
شناس، پژورش کته برخالف ردف .اندیافته دست نظر مورد راییافتهبه  ایکتابخانهاسناد و مدار  

در  رتادادهوری ، روش گتردآکننتدنم، ذکر نامهپایانو در متن  رستندعمو  پژورشگران از آن غافل 
 اشاره شده است. آنبرس، و در بخش روش تحقیق به  راپژورش بیشتر
 در امر پژوهش برا  مطالعات شهرساز  متداول ها تکنیک-5-4

-اب ار و وستایل تحقیتق را تکنیتک مت، کهتوان بر این نکته اشاره کرد در تعریف ساده از تکنیک م،

رتای تکنیتک کتهطوریبه ؛دارد بتر عهتدهایند روش پژورش، آخرین مرحله را تکنیک در فرگویند. 
، تعیتین و روش تحقیتق انتختاب بتر استاستتر شناس، و از رمه مهمپارادایم، روش بر اساس ،الز 

در درون  ،شتودتتا مقصتد طت، مت، مبتد که از یک است  یریمس ،تحقیقروش . شوندم،استفاده 
نکته در عرصه  ترینمهم شود.را و اب اررای، بهره گرفته م،تکنیک زرا برای رسیدن به مقصد اروش
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رای تحقیق، تفاوت و شناخت ماریت تکنیک تحقیق بتا روش تحقیتق پژورش در ارتباط با تکنیک
 .است

لت، و استت واحتد« روش»در بستر یتک پتژورش،  کهطوریبه ؛تکنیک با روش متفاوت است
ا تکنیک ام ؛است پژورشگربا  رای پژورشتا یافته ش از ابتدارو باشد.م،متنوع و متعدد « تکنیک»

، شتود و یا کنتار گذاشتته قرارگرفته با توجه به موضعش در فرایند پژورش مورد استفادهممکن است 
 است.و موضع،  روش دائم، اما تکنیک موقت، دیگر عبارتبه

رتم در  پژورشتگراده نکته مهم در حوزه اب اررتای پتژورش ایتن استت کته ابت ار متورد استتف
چترا کته  ؛دباشت برختوردارو رم در بخش تحلیل باید از روای، و پایای، مناستب  راداده آوریجمع

برخورداری از ابت ار  الملل،بینپژورش در سطح مل، و  راییافته انتشارجهت  مؤثریک، از عوامل 
نتوع  بر استاس راشپژورمورد استفاده در بستر  رایتکنیک(. 1، ص1389 وکیل،،است )مناسب 

به  توانم، آنچه. در مطالعات شهرسازی نی  است برخوردارپژورش، از تنوع  رایحوزهو  مطالعات
و  رتاداده آوریجمتع رتایتکنیک :گیردم،قرار  دو دستهد در کرعنوان اب ار در پژورش به آن اشاره 

 .آنهاتحلیل  رایتکنیک
 هاداده آور جمعها  تکنیک -5-4-1

چتارچوب کتار تحقیقت   کننتدهتعیینبلکه روش تنها  ؛اب ار کار پژورشگر دانست تواننم،را  روش
 رتایتکنیک .شتوندم،گیرند تکنیك نامیده قرار م  پژورشگراما اب اررای  که مورد استفاده ؛ است

 ایهرشتتمیانبا توجه به  راداده آوریجمعشهرسازی در راستای  رایپژورشمورد استفاده در بستر 
ریات چرا که تنوع موجود در موضوعات و به دنبال آن ضرو د؛داربودن دانش شهرسازی تنوع زیادی 

 کند.تعیین م،پژورش را  رایتکنیکع اب ار و نوحاکم بر فرایند پژورش، 
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 راآوری دادهرای رایج در جمعرای شهرسازی بر اساس تکنیکنامه، پایانتوزیع کم  : 7جدول 

 راداده ریآوجمعتکنیک 
 از منظر کمیت

 آوری دادهرای جمعتکنیکماریت 
 نسب، فراوان، فراوان،

 رای پژورشدر راستای ارزیاب، فرضیه رانابع، کتاب، مقاله، شبکه، سازمانمطالعه م %20.3 61 اطالعات و مدار  موجود

1مشارده سطح،، مشارده فعال، مشارکت،شامل  - - مشارده  از محیطبا ردف در  عمیق  

2با افراد دارردفگفتگوی  %1.7 5 مصاحبه  غیرحووریبه صورت حووری یا  

 %1.5 4 پرسشنامه

78% 

 وری اطالعات در استفاده از دیدگاه و بینش افرادآترین روش گردمتداول

یب،
ترک

 

 رای پرسشنامهای و استفاده از دادهترکیب، از اطالعات کتابخانه %32 96 مدار  + پرسشنامه

 127 مدار +مستندسازی
42.2

% 
3استفاده از منابع کتابخانه و مطالعات میدان، و برداشت عکس، نقشه  

 درندگان جامعهآمده از پاسخدسترا و اطالعات بهتلفیق، از مشارده  %2.3 7 مشارده+پرسشنامه

 -  %100 300 جمع کل
 : نگارندگانمأخذ

 
را نشتان  ی شهرستازیرتاپژورشکیبت، در بستتر تر رتایتکنیکرایتج  کارگیریبته (7جدول )

 متوردنظر رتایداده ترکیبت، بته رتایتکنیکبتا  رتاپژورشدرصد  75بیش از  کهطوریبه ؛دردم،
و متدار  موجتود در  نی  با تکیه صرف بر اطالعتات راپژورشاز  درصد 20و حدود  اندیافتهدست

و  مصتاحبه پژورشتگر بتانیت  ز مطالعتات محتدودی اتعتداد در . است به انجا  رسیده راکتابخانه
ار  و استتفاده از متد»روش  ترکیبت، رایروشدر  ده است.کر را برآوردورش ژ، ارداف پپرسشنامه

 .است شدهبررس، راینامهپایان در پرکاربردترین روش «مستندسازی
 هادادها  تحلی  هتکنیک -5-4-2

، به نحتوی نمایتانگر واقعیتت و یتا آیدم،به دست  اردادهاطالعات، که با استفاده از اب ار گردآوری 
از فیلتتر تکنیتک  دبایتبته تحلیتل منطقت،  دستیاب،انعکاس، از واقعیات است. این اطالعات برای 

                                              
1- Obdervation 

2- Interview 

3- Ducumentation 
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 پتژورش شناست،روش کننتدهتقویتبه عنتوان ابت ار  رادادهعبور کند. تکنیک تحلیل  رادادهتحلیل 
متورد نظتر  راییافتتهمنطق، بته ط، مسیری علم، و که با استفاده از آن پژورش  شودم،محسوب 

 رتا رادادهدر حتوزه تحلیتل  شهرستازیدر بستر مطالعتات  رایج رایتکنیک .کندم،رس، پیدا دست
 د:کر بندیتقسیمدر سه دسته کل،  توانم،

پتژورش را  رایادهدگرا رستند که نگر و توصیف،کم   عموما  اب اررای،  :افزار نرم ها تکنیک
و طراحت،  ری یبرنامتهاز نظتا   رای،متدل :مدلی ها تکنیک ؛دنکنم،اطالعات، مستند تبدیل  به

تلفیقت، از  :ترکیبـی ها تکنیک و گیرندم، بر عهدهیند مدیریت و ردایت پژورش را آشهری که فر
 از تحلیتل اصتلحنار رم در راستای تقویت اطالعات و مدل، در ک اف ارینر و اب اررای  راتکنیک

قیق متفاوت تحلیل، پژورش و ارداف تح راینیازمندی بر اساس راتکنیکست. نوع ترکیب راداده
 است.
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 رارای رایج در تحلیل دادهرای شهرسازی بر اساس تکنیکنامه، پایانتوزیع کم  (: 8جدول )

ان، راتکنیک تحلیل داده
راو

ف
ب، 

 نس
ان،

راو
ف

 

 رای تحلیل دادهراارتباط با تکینکدر  نامهپایاننمونه 

ک
کنی

ت
ای 

ر
نر 

ری
اف ا

 

 ARC GIS 8رای تحلیل

35 

 C.P.T.E.Dشهری با رویکرد  میجراامنیت محیط، و کارش  یارتقا 5.2%

 بر توسعه شهری فروش مازاد تراکم ساختمان، آثارارزیاب،  SPSS 15 5%رای تحلیل

 (آبادعباسطرح پیوندی )رم ، از منظر بررس، تحلیل، ساختار فوای SPACE SYNTAX 12 4% رایتحلیل

ک
کنی

ت
دل،

ی م
را

 

1بینتتت،پیشرتتتای متتتدل  بینتتت،پیش) 
 35 جمعیت، اقتصاد و توسعه فی یک،(

99 

11.6
% 

مطالعه تجربت، میتان ) بررس، رابطه میان نخستینگ، شهری و توسعه اقتصادی
 (کشوری

2ریت یبرنامتهرتای مدل ریت ی )برنامته 
 رایشبکهاز  ترافیک با استفاده سازیبهینهکاربردی زمین برای  رایمدلتدوین  %7.6 23 ...(و نقل و حملکاربری زمین، 

 عصب، مصنوع،
3رتتای توصتتیف،متتدل در کتتارگیری ه بتت) 

 راشمهچبا توجه به حوور  آبادخر تبلیغات، بافت قدیم، شهر  در،سازمان %6.6 20 را(بررس، وضع موجود سکونتگاه
 -SWOTری )گیتصتتمیمرتتای متتدل

ANP-AHP) 21 7% نمونته )تبدیل خیابان به پیاده راه در بافت مرک ی شهررای کوچک  سنج،امکان
 مطالعه: شهر خوانسار(

ک
کنی

ت
ب،

رکی
ی ت

را
 

 رایمتتدل+  ARC GIS رتتایتحلیل
 36 بین،پیش

166 

س رونتد روند تغییرات کاربری زمین شهری بر استا بین،پیشارائه الگوی، برای  12%
 آنهایرپذیری تغی

 رایمتتدل+  ARC GIS رتتایتحلیل
 -ستاختاری ری یبرنامته بتر استاس تدوین مدل، برای گسترش کالبدی شهررا %11 33 ری یبرنامه

 ARC GISراربردی با استفاده از 
 رایمتتدل+  ARC GIS رتتایتحلیل

 AHPو  ARC GIS رای عموم، طبقات، با استفاده ازتوقفگاه یاب،مکان %15 45 گیریتصمیم
 رایمتتتتدل+  SPSSرتتتتای تحلیتتتتل

 (زارالله ایخاطره طراح، محور پیاده مدار )نمونه موردی: محور تاریخ، %9 27 بین،پیش
 + SPACE SYNTAX رتایتحلیتل

 نمونه موردی محله پامنار تهران()تعادل بخش، میان فعالیت و سکونت  %8.4 25 توصیف، رایمدل

 - %100 300  جمع کل
 : نگارندگانمأخذ

 
 

                                              
1- Predictive Models 

2- Planning Models 

3- Descriptive Models 
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 پژوهش در مطالعات شهرسازی شناسیابعاد مغفول در بستر سطوح چهارگانه روش -6
لم و رسازی در دانشگاه عکارشناس، ارشد شه راینامهپایانبه دنبال بررس، و تحلیل، که در بستر 

ش وربه تقویت جایگاه  آموزش،از بعد  آنچه، انجا  شد 1393تا  1380 رایسالصنعت ط، 
ش تحقیق و تبیین سطوح چهارگانه روش پژورش در این حوزه مطالعات، منجر شده است در بخ

تحقیق، محتوای  شناس،روشیند و سطوح آبه فر ترعمیقنگار،  بااما ؛ پیشین مقاله آورده شد
پژورش،  بعد ا به رریافت، نو در زمینه تقویتما ر یاد شدهپژورش در مطالعات  شناس،روش
تر سطوح مغفول در بس ابعاد. این رریافت کندم،تحقیق در شهرسازی ردایت  شناس،روش

 مغفول، که کیفیت. ابعاد دکنم،چهارگانه روش پژورش در مطالعات شهرسازی را نمایان 
 ص و مطالعات محیط، به طور عا شهرسازی به طور خاشناس، پژورش در حوزه مطالعات روش

ود با وج .دکنرو م،روبه رای،پژورش را با ابها  راییافتهم، داده و ماریت عل قرار تأثیررا تحت 
جدا از  ه این ابعاداما سع، بر آن بوده ک ؛ای نشده استقبل، به این ابعاد اشاره رایبخشاینکه در 

ر درایج  رایضعفاز  یازده موردبه در ادامه، د؛ لذا نبخش سطوح چهارگانه مورد واکاوی قرار گیر
پرداخته  ،گیردم، رقرا پژورشگرانشهرسازی که مورد غفلت  راینامهپایانشناس، بخش روش

 .شودم،
غرق شدن در آمتار پیچیتده، بتدون  :محض و کیفیت زدگی افراطی آمار گراییکمیت زدگی و 

ه دانتش نیستت و و تفاخر در حوز گرای،تجملاجتماع،، ج   رایپدیدهتوجه به کاربرد آن در حوزه 
ر مقتا  عمتل را د آن، آن روش کننتدهارائهو  ترکتاربردیاست کته  ارزشمندتر، روشاین، ر اساس ب

محض و  ر گرای،آما، و استفاده از کم   رایمدل کارگیریبه. (142، ص1385)ناج،،  دموده باشآز
را طالعات م بعد کاربردی تنها نهپیچیده شهری  رایپژورشافراط، در بستر  گرای،کیفیتدر مقابل 

و  رتاچالشبتا   را نیت ایرشتتهمیانحتوزه  نپتژورش در ایت شناس،روشبلکه  نماید؛م، تررنگکم
 ؛کندم،اساس، رمراه  رایضعف

 :شناسـیبه واسطه ضعف روش از جامعه علمیشهرساز   ها پژوهشمحتوایی گسست 
ز پتژورش را ا رایپایتهو عد  استفاده از روش تحقیق علمت،،  پژورششناس، ضعف در نوع روش

 دکراشاره  رای،پژورشبه  توانم،از این قبیل را  رای،نمونه. کندم،ظر دانش و منطق دچار ت ل ل من
و  کننتدم،تحقیق بسیار سطح، عمل  شناس،روشدر بخش  که با وجود پیچیدگ، مسئله پژورش،

عتد ب   ینتد بترآایتن فر راییافتتهدر نتیجته  .دنتدرم،رمان روش ادامته  بر پایهی  را ن پژورشیند آفر
 ؛کندپژورش، را نی  تهدید م، رایحوزهعلم،  آینده و نداشته تأثیری شناس،معرفت
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یه ها پژوهشراهبرد  و تنزل در  ها پژوهشسلطه  بتر که  رای،پژورشاف ایش  :پرداز نظر
دانش شهرسازی  رایپایه ،دنآیم،در راستای اجرای، شدن در بستر شهررا به وجود  راربردرای، پایه
بته عتد  ارائته نظریته و  تتوانم، راضعفاین  ترینمهم. از دکننم، روروبهبنیادی  رایضعفبا را 

ن ی ایپیامدرا ترینمهماز  کهطوریبه اشاره کرد؛در حوزه مطالعات شهرسازی  پردازاننظریهفقدان 
ات و اسالم، است که خود تبعت –در بستر شهرسازی ایران،  غیربوم،شهرسازی  کارگیریبه ،ضعف

 ؛کندم،را بر نظا  شهرسازی کشو تحمیل  ناپذیریجبرانعواقب 
توجـه  دبایار  آن به وجه ابز  کهدرحالیابزار پژوهش جهت دهنده موضوعی پژوهش است 

 آناری بلکه به وجه اب  ؛اب ار علم، نباید به موضوع، اصل، برای مطالعه تبدیل شود اساسی شود:
، 1385، نتاج،شتود )و تحقیق آموزش داده و به کار گرفته  ژورشپد و در راه وتوجه اساس، ش دبای

 تواننتدم،ردی رستتند و که کارب دارند ارزش قدررمان پژورشاب اررای » دیگرعبارتبه، (142ص
تسلط بتر  .(52ص، 1372)ناج، به نقل از ساروخان،،  «در عمل، مسائل اجتماع، را پاسخ درند

ی علمت، برخ، از پژورشگران شهرساز را از ماریتت و محتتوا ،رادادهو اب اررای تحلیل  راتکنیک
 ؛کندم،فرایند پژورش را تعریف و تبیین  ،مورد نظر تکنیکاب ار و  بر پایهغافل و  پژورش

 مسـئله پـژوهش در ایـن مداخله عدمو  آنهامختلف بدون درک  ها پارادایمترکیب ویژگی 
نجش ستو رتیچ متال  و معیتاری بترای  رستتندناپتذیر سرتا قیتابا توجه به اینکه پارادایم :یندآفر 

ا ثبتات لذ ؛(138، ص1385موحد ابطح،، ندارد )مختلف وجود  رایپارادایمحاکم بر  راینظریه
عف علمت، و رای مختلف پژورش،، با ضخاص در حوزه پارادایم،متوال، از  کارگیریبهطوالن، و 

 عنوانبته پتژورشپتارادایم سوی دیگتر  از .شودم،و تن ل کیف، مطالعات رمراه  راپژورشمنطق، 
بسیار بتاالی، در  پژورش ارمیت شناس،روشعنصر در سطوح  ترینشاخص نوع،بهو  ترینکلیدی
رایتج در  رتایپارادایمدارد. عتد  در  صتحیح از  پژورشتگربه تحقیق و نحوه نگترش  در،جهت

ی دیگتر از ستو پتژورشادایم با فراینتد و ناتوان، در برقراری نوع پار سویکمطالعات شهرسازی از 
تبتاط ار برقتراریشهرسازی را با مسائل، از قبیل ضعف در تبیین نتوع پتارادایم و  پژورشگرانعمو  
 ؛دکنم، روروبهعکس ربا پارادایم و ب پژورشمسئله 

 :آن هـا ویژگیبـدون رعایـت  پژوهشاستفاده از رویکرد ترکیبی در سطوح مختلف روش 
تمرک  دارد  رادیدگاهاز  ایمجموعهبر وجود یک دیدگاه غالب یا  پارادایم،در دیدگاه  رویکرد ترکیب،

در دیدگاه علم،، پژورش ترکیب، در حکم اب ار یتا  کند.م،فرارم  پژورشکه مبنای، فلسف، را برای 
شتریفیان، شود )م، طرح پژورش در حال اجراست استفاده کهمادام،است که  رای،رویهمجموعه 

ا چتالش و بت شهرستازی را راینامتهپایانپتژورش در  شناست،روشماریت  آنچه (.81، ص7138
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بتدون  شناست،روشترکیب، در سطوح مختلتف  رویکردرایاز  استفاده ،دکنم،رمراه  رای،ضعف
ایتن فراینتد در انتختاب رویکترد و  ستت.آنها رتایویژگ،در  ماریت روش ترکیب، و عد  رعایت 

 اب اررتای رمچنتینوری اطالعتات و آ، روش گردرای تحلیل پژورشروشپژورش،  شناس،روش
 ؛شودم،دیده  وضوحبهپژورش 

از روش  رونویست،و  استتفاده :ش تحقیـق در میـان پژوهشـگرانانتحـال در بیـان رو گسترش 
توجه بته  عد و  مأخذپژورش خود، بدون ارائه  شناس،روشدر  راپژورشتحقیق سایر مطالعات و 

ر مطالعتات معول، در بستر روش تحقیق د عنوانبه ،راپژورش میانماریت  ترازیرمرمخوان، و 
ه در مشتتاب کتتامال  روش تحقیقتت، یتتک دستتت و  گتتار، کتتهنحویبه؛ شتتودم،شهرستتازی مشتتارده 

 ؛خوردم،به چشم  رانامهپایان شناس،روش
ای آشکار نهنمو :نآحلیلی به عنوان روش تحقیق بدون بسط و تفسیر ت –بیان عبارت توصیفی 

 -توصتیف، »در مطالعتات شهرستازی، استتفاده از اصتطالح  شناست، در پتژورشاز ضعف روش
. پژورشتگران تاستو مقاالت شهرسازی  رانامهپایانبه عنوان روش تحقیق در بسیاری از  «تحلیل،

 ؛دنکنحلیل،( اشاره م،ت -توصیف،تحقیق )گانه پژورش، مستقیم به روش بدون توجه به سطوح پنج
ر پایته بتتتوان ، به شتمار آورد و نته مت،روش کم   ءتوان بر پایه تحلیل، بودن آن ج روش، که نه م،

 رتا و اصتول روش تحقیتقتوان ویژگ،د و نه م،کررای کیف، محسوب روش ءتوصیف، بودن آن ج 
 ؛د که رویکرد ترکیب، به آن اطالق گیردکریند پژورش مشارده آکیف،( را در فر -،کم  ترکیب، )

 تبیتین روش :پـژوهش شناسـیروشبا نوع رویکـرد و  شدهبیانعدم سازگار  روش تحقیق 
تتوای، روش تحقیقت، دیگتر در بستتر مح کارگیریبتهپتژورش و  شناست،روشتحقیق، ختاص در 

این پذیرش و  شودم، مشارده رانامهپایانابعاد مغفول، است که در بعو، از  ترینمهمپژورش، از 
کتاف، بته  ان است که توجهوراط با پژورشگر و رم در ارتباط با اساتید رارنما و داچالش رم در ارتب

در  شتدهبیان شناست،روش میتان. فقتدان ستازگاری کننتدنم،لحتا   راتحقیق شناس،روشبخش 
ش از کیفیتت پتژور نتیجته درو کنتد مت، روروبته، محتوای علم، پژورش را نی  با ت ل ل نامهپایان

 ؛ماندم، رهبهب،علم، الز  
رح روش تحقیـق و طـ ها نیازمند متنوع و مختلف بدون توجه به  ها تکنیکاستفاده از 

ژورش، پتو اطالعتات  رتادادهو اب اررای مختلف در راستتای تحلیتل  راتکنیکاستفاده از  :مسئله
 ورروبته رتاتکنیکحاصل از ایتن  راییافتهتحلیل  هپژورشگر را با سردرگم، محض نسبت به نحو

ع دن پتژورش از منظتر تنتوکترو جلتب توجته  ستویک گونتاگون از رتایتکنیک. تسلط بته دکنم،
 ؛کنند،مو اب اررای مورد استفاده ایفا  رااز سوی دیگر، نقش بس ای، در تنوع تکنیک راتکنیک
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با تکیته بتر بازشناست،  :«روش پژوهش»در نقش  «وهشپژ ها تکنیک»از  استفاده نادرست
از منظر شهرسازی ) راینامهپایان شناس،روشدر  آنچهپژورش در این مقاله،  س،شناروشسطوح 
 رتایتکنیکاز  نادرستت کارگیریبتهاستت، استتفاده و  رای،ضعف( رمراه با شناس،روشسطوح 

 . این استفاده نادرست رم از بعد اصطالح، در میتاناستپژورش در نقش و جایگاه روش تحقیق 
( و شتودم،به عنوان روش تحقیق پژورش بیان  ARC GIS اف ارنر ثال: ماست )پژورشگران رایج 

ابتدا تا انتها  خاص، از اف ارنر مثال: با تکیه صرف به مدل یا پژورش )ماریت و محتوای رم از بعد 
 (.کنندو از آن به عنوان روش پژورش یاد م، ندنکم،پژورش را مدیریت 

 برای مطالعات شهرسازی شناسیروش یارتقاستای راآموزشی و پژوهشی در  راهبردهای -7
 رایسیاستتتو  رابرنامتتهرایتتج و  رایاندیشتتهفلستتف،، مفهتتوم، و روشتت، دربتتاره  تتتأمالت
فلستتف، و دانشتتگار، قلمتتداد  کتتامال  سیاستت، و اقتصتتادی یتتک فعالیتتت  ،اجتمتتاع، ،فررنگتت،

کمتتتر  ازیستترتتای شهرینتتد پتتژورشآدر فرامتتا آنچتته ؛ (6، ص1387د ابطحتت،، حتتموشتتود )م،
یعنت، م ینتد تولیتد علتآقترار گرفتته استت، حلقته نهتای، فر پژورشتگرانمورد توجه نویستندگان و 

رش و نتتایج پتژو رایافتتهمحصتول پتژورش یتا بته عبتارت،  .استت« ارزیاب، محصول پتژورش»
کننتتده تتتترین عنصتتر تقویتتایپایتتهلتتذا شناستت، پتتژورش قتترار دارد؛ شدر ارتبتتاط مستتتقیم بتتا رو

ستتطوح  .استتت «شناستت، پتتژورشآمتتوزش صتتحیح روش» ،پتتژورشیتتات، در ایتتن حلقتته ح
نقتتش  ستتویکفلستتفه و علتتم، از  حلقتته اتصتتال،   عنوانبتتهشناستت، پتتژورش چهارگانتته روش

از ستتتوی دیگتتتر  ؛شتتتودم،و فلستتتفه تلقتتت،  شتتتدهحاصلارتبتتتاط بتتتین علتتتم  کننتتتدهتقویت
در یتتک . کنتتدم،تقتتل من رتتاپژورشرا بتته واقعیتتت حتتاکم بتتر فراینتتد فلستتفه تتتا  شناستت،معرفت

 ومتا را بته معرفتت  ،رتم تتوان گفتت رتر کتدا  از ستطوح روش پتژورش در ترکیتب بتاکال  مت،
 کند.م، ردایت بینش، جامع
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 شناس،معرفت مراتبسلسلهدر  پژورش(: جایگاه سطوح چهارگانه 3)نمودار 

 
 : نگارندگانمأخذ

رتتای فاده در پتتژورشبتتا توجتته بتته ضتتعف محتتتوای، و ستتاختاری روش تحقیتتق متتورد استتت 
 رتتای، آموزشتت، و پژورشتت،  مناستتبشهرستتازی نیازمنتتد ارائتته رویکردرتتایشهرستتازی، جامعتته 

استت، پتتژورش و بتته شنشو بازشناستت، ستتطوح روو اجرایتت، در جهتتت تقویتتت روش تحقیتتق 
 نامتتهپایان 300بتته دنبتتال تحلیتتل مقالتته  لتتذا ایتتن. ستتترادن یافتتتهکتترتتتر دنبتتال آن علمتت،

و موزشتت، آراربردرتتای پیشتتنهادی از منظتتر ایتتران،  اه علتتم و صتتنعتدر دانشتتگ شهرستتازی
 .کندارائه م،پژورش، 

ورش در شناس، پژپیشنهادرای، با رویکرد آموزش، و پژورش، در ارتباط با سطوح چهارگانه روش(: 9جدول )
 مطالعات شهرسازی

سطوح 
 پژورش

 طالعات شهرسازیپژورش در م شناس،روش رایضعفپیشنهادرای پاسخده به  رویکرد

ایم
راد

پا
 

 آموزش،
 (...کاربری زمین، اقتصادی شهری وشهرسازی )حاکم بر رر حوزه مطالعات، در دروس مختلف  رایپارادایمتحلیل 

 سازیشهر رایپژورشفکری و فلسف،  رایحوزهمحوری در موضوع جایبهمحوری تقویت نگرش مسئله
 رای شهرسازیواقعیت( در پژورش ،مدل ،علم ،پارادایم ،فلسفهفت )معر مراتبسلسلهتقویت جایگاه  پژورش،

ش
رو

س،
شنا

 
 آموزش،

 در بستر دروس شهرسازی از کارشناس، تا دکتری شناس،روشرای تبیین و تقویت جایگاه رویکرد
 و سمینار مسائل شهری برای دانشجویان آموزش تفصیل، و صحیح رویکرد ترکیب، در درس روش تحقیق

 شهرسازی رای بنیادی و فلسف، شهر وه پژورشبرای راربردی تغییر جهت پژورشگران از مطالعات و پژورش رش،پژو

قیق
تح

ش 
رو

 

 آموزش،
 شناس،روشفرایندی منسجم از سطوح  ارائهاز سرفصل درس روش تحقیق در شهرسازی با  زدای،ابها 

 تگردآوری اطالعا  ،تحلیل ،ریگذاردف بر اساس تفکیک و آموزش کامل سه سطح روش تحقیق
 یند تفکر استقرای، و استدالل علم، در راستای اف ایش در  و فهم مفاریم و تحلیل اطالعاتآتقویت فر پژورش،

ک 
کنی

ت
ش

ژور
پ

 

 آموزش،
 مفهوم، ی، رایج در مهندس، شهرسازی با ردف ارتقارای کم  و مدل اف اررانر تغییر محتوای، آموزش 

 شهرسازی در رشتهرای روش تحقیق در محتوای رر درس مربوطه جایگاه تکنیک تبیین و تقویت
 ، رایج در شهرسازی در راستای تحلیل منطق، و علم،رای کم  اف اررا و مدلمحوری نر پژورش آموزش   پژورش،
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 گیرینتیجه -8
رتای ، روشرا و مطالعات کاف، در حوزه شهرسازی در زمینه بررسفقدان محسوس انجا  پژورش

 ،ی آنن و دانشتجویان ایتن رشتته بتواننتد بتر مبنتاپژورشتگرارا و الگورای، که تحقیق و ارائه مدل
، باعتث ایجتاد یتک آشتفتگ، ناشت، از کنندبنا  دانشگار،مطالعات  بر اساسخود را  یراپژورش

ژه پترو ینتد و محتتوایآآشتفتگ، در فر درنهایتترا در تبیین و تعیتین شتیوه تحقیتق و اعمال سلیقه
-روشای که رم در بستر ساختاری پژورش و رتم در بستتر محتتوای، شود. آشفتگ،تحقیقات، م،

رار گرفتته دانشتجوی،( متورد غفلتت قت راینامهپایانخصوص ه بشهرسازی )در مطالعات  شناس،
 تترین تبعتاتاز مهتمرا، ضعف علم، تحقیقات رشته شهرسازی در میان سایر علو  و رشتهاست. 

 .استش آموزش، و پژورش، در رشته شهرسازی این چال
ر رریتافت، نتو دستو از یتکپتژورش در مطالعتات شهرستازی،  شناس،روشتحلیل و واکاوی  

از  وآید به حساب م، علم، روش تحقیق مورد استفاده پژورشگران شهرساز رایپایهجهت تقویت 
 بردییت، و کتارمستتحکم و بعتد اجرانظری و بنیادی  رایپایهمبتن، بر  ،راییافتهبهبود  سوی دیگر

، پتژورش را راشناس،روشمتنوع در  رایتکنیکپارادایم، رویکرد، روش و . را به دنبال دارد درخور
 بتر تکیتهنیت  بتا  شهرسازیو مطالعات  راپژورش .دردم،طق، سوق نسمت و سوی، علم، و مبه 

هتا را آن واقع،شود که نمود م،منجر به مطالعات و تحقیقات،  ،اصول حاکم بر این سطوح چهارگانه
 .دکردر بستر فوارای شهری و روستای، مشارده  توانم،

رشد شهرستازی در کارشناس، ا راینامهپایانروی  یاد شدهبا بررس، و تحلیل سطوح چهارگانه 
 رایافتتهتترین کلیتدی(، 1393تتا  1380 رایستالجلد، طت،  300ایران )دانشگاه علم و صنعت 

بتین  شهرستازی کشتور، ارتبتاط صتحیح و منطقت، رایپارادایمبرخالف تنوع حاکم بر از: عبارتند 
را الگوی  رادایمپاراترکیب، از  عموما  و رویکردرای پژورش برقرار نبوده و لذا پژورشگران  راپارادایم

-وشر نگهداشتتنعد  تبیین نوع رویکرد پتژورش و اقتدا  بته مکتتو   اند؛دادهمطالعات، خود قرار 

ترکیبت، بتدون  شناست،روشخصوص دانشتجویان( را بته ستمت هب) پژورشگرانشناس، پژورش، 
اره وارمته از کنتترل در تحقیتق، رمتو ؛درتدم،اطالع و دانش کاف، نسبت به این رویکترد، ستوق 

خصوص شهرسازی را بر آن داشتته تتا بته روش تحقیتق مشخصت، ه رنری ب رایحوزه پژورشگران
عتد   ؛شتودشناس، پتژورش مت،روش گیریغربالباعث عد  موفقیت در ه و در نتیجارجاع نکنند 

نهتا تحقیتق، نته ت شناست،روشینتد آپتژورش در فر رتایتکنیکدر  صحیح از جایگاه و ماریتت 
ر مطالعتات بلکه با محوریت دادن به اب ار و تحقیق د داشته نگهرا از مسئله محوری دور  راپژورش

 .شده استیر قابل اتکا حاصل ضعیف و غ رای،یافتهشهرسازی، 
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یان شتگران و دانشتجومورد غفلتت پژور یعمدیا  یسهوکه  رای،چالشو  راضعفگذشته از 
کته  ختوردم،ایتن حتوزه مطالعتات، بته چشتم  شناست،روشدر رتای، گفته، ابهتا شهرسازی قرار 

 کتهنحویبه ؛است هرای یاد شدابها ایجاد علل  تأثیرگذارترینبودن شهرسازی یک، از  ایرشتهمیان
و  شناست،روش، ،ستشنارستت،شهرسازی تا به امروز نتوانسته است جایگاه واقع، ختود از منظتر 

حیح و صآموزش  معرف، کند.را انسان، و علو  طبیع،  علو  میاندر طیف دو قطب،  شناس،معرفت
 شناست،روشت، از قبیل شهرسازی، نیازمند واکاوی وضتع موجتود ااصول، روش تحقیق در مطالع

اررتای، و در نتیجته ارائته رارک اآنهتمغفتول در بستتر  رتایچالشپژورش و به دنبال آن بازشناس، 
، بته شتده یتادینتد آمقالته درصتدد رعایتت فراین  است. راربردی با ردف بهبود آموزش و پژورش

پژورش در  شناس،روشکه با محوریت قرار دادن آموزش روش تحقیق،  شودم،پیشنهادرای، ختم 
 .کندم،جامعه علم، ردایت سمت طالعات شهرسازی را به م
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 منابع
 ،«روش تحقیتق رتایکتابابررای ته،؛ فقر ساختار و محتتوا در » (،1392حسن )اسالم،، سید 

 .15 -5ص، 4، شماره 24، سال پژوهش آیینهله مج
ه مجل  ، «در تحقیقتتات علمتت، راشناستت،روشنگتتار، بتته اصتتول » (،1376محمتتدتق، )ایمتتان، 

 .76-47ص، 165شماره ، 40سال ، سانی تبریزدانشکده ادبیات و علوم ان
، ستال شمجله پ ژوه، «تحلیل محتوای کیف،» (،1390) نوشادی محمودرضا و ایمان، محمدتق،

 .44-15ص، 2شماره سو ، 
 :ن، تهراروش تحقیق در مطالعات محیطی(، 1392) منتظریمرجان و  داوودپور زرره؛ ، ناصربرات،

 ساکو. انتشارات
فتتم، ستال ر، فصلنامه علوم سیاس ی، «و اندیشه اسالم، شناس،روش» (،1383محمد )پارسانیا، 

 .17 -7ص، 28شماره 
مجل ه ، «رای کیف، در تحقیقتات جغرافیتای،روش» (،1387) موسویسیروس و  احمد پوراحمد،

 .11-4ص، 84، شماره 22دوره ، رشد آموزش جغرافیا
روش تحقیتتق کتتاربردی در طراحتت،  رایشتتاخصین و بررستت، تبیتت» (،1392شتتراره ) تیمتتوری،

 .74 – 67، ص4، شماره 18دوره ، جسمیت هنرهای –نشریه هنرهای زیبا ، «صنعت،
 سمت. :تهران، بر روش تحقیق در علوم انسانی ایمقدمه (،1380محمدرضا )نیا، ظ حاف

 ا تکیه بترر معماری بالگورای خلق فوا د» (،1393)نصیر اسالم، محمدرضا سورانگیر، سارا و 
 .78 – 65ص، 28سال یازدرم، شماره  ،باغ نظر نشریه ،«مدرننظری پسا رایپارادایم

، «کتاربردی رایپژورشدر  رادادهو اب اررای گردآوری  راروش» (،1389مسعود )محمد وکیل،، 
 .2-1ص، 4، شماره 12، دوره طبیب شرق(زاهدان ) ماهنامه مجله تحقیقات علوم پزشکی

کمت، و  رتایپارادایمبر اختالفتات  تأمل،» (،1386) شریف،منصور محمدصادق و  سیددوی، مه
 .416 -387ص، 52، شماره نامه علوم انسانیپژوهش مجله، «کیف، در علو  اجتماع،

مجله  ،«علو  انسان، رایپارادایم آموزش،گ ارش، از کارگاه »(، 1385محمدتق، )موحد ابطح،، 
 .153-134، ص48، شماره 12، دوره دانشگاه و حوزه() انسانیعلوم  شناسیروش

 گذاریسیاستعلو  انسان، در  شناس،روشکاربرد فلسفه و » (،1387محمدتق، )موحد ابطح،، 
، 55، شتماره 14، دوره دانش گاه و ح وزه(انس انی )عل وم  شناس یروشمجله ، «علم، کشور

 .8-4ص
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نشتر  :تهترانمحمدی،  احمد گل ه، ترجماسیدرآمدی انتقادی بر تحلیل سی (،1385کالین )رای، 
 ن،.

 ش.نشر مشکوه دان :تهران، پژوهش، حقیقت دانش (،1391) افتخاری رادفاطمه روشیار، مهران و 
فص لنامه ، «نقتدی بتر آمتوزش روش تحقیتق در نظتا  آموزشت، کشتور» (،1385ستعید )ناج،، 

 .155-136ص ، 47، شماره 12سال  ، حوزه و دانشگاه،علوم انسانی شناسیروش
، «قدرآمدی بر روش تحقیق در علو  سیاس،: بررس، مفهو  تحقیت» (،1380اسماعیل )، بینجهان

 .74-63، ص2شماره  سال اول، ،مجله مربیان
جتت وه درس روش تحقیتتق، ، روش تحقی  ق و ت  دویا رس  اله د ت  ری (،1381علیرضتتا )عنتتدلیب، 

 دانشکده فرماندر، و ستاد سپاه.
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 هایپژوهش، «و مبان، نظری پژورش ترکیب، راخاستگاهچیست،، » (،1387فریدون ) شریفیان،
 .108-81ص (،9پیاپ، شماره اول )چهار ، شماره  ، سالشناختیروانتربیتی و 

 

 

 


