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 1مقدمه. 1
ود. از س وی بری ی، روش ش ای مهم در شهرسازی معرفی میروش تحقیق ، اغلب به عنوان مقوله
تعیـی  اعتاـار توان د در م ی شود ومیتحقیق شنایته هر های تحقیق به عنوان یکی از مبانی و پایه

ک ه در مقال ه ی ود  2ب ه عن وان ننون ه، فلک انبری  کننده داشته باشد.نقشی تعیین های تحقیقیافته
ب ه وی  ه در تحلی و رواب    -شنایتی را در حوزه جغرافی ای اتتا ادیبخشی از رویکردهای روش

آوری ی جنعهاصحت دادهتواند در مورد نقد ترار داده، معتقد است که روش تحقیق می  -تدرت
ک ه ب ازنگری در  وی معتق د اس تثیرگ اار باش د. أی این حوزه بسیار تهاتحلیل استحکامشده و 

ک ه در - مطالع هاز موض و  م ورد  تـ تـ  و ققیقـیدستیابی به فهم دقیـقهای تحقیق برای روش
، 2012) ض روری اس ت  -های اییر جغرافی ای اتتا ادی فه م بهت ر رواب   ت درت اس تبحث

 (. 736ص
دهد که وی اعتبار دستاوردهای تحقیق را در ارتباط مستقیم با روش تحقیق ب ه این امر نشان می

قیقات شهرس ازی که به بررسی کیفیت تح 3داند. این دیدگاه به نظر گلدستینبرده شده در آن می کار
پردازد بس یار نددی ا اس ت. وی کیفی ت های تحقیق در دوره دکترا میو ارتباط آن با آموزش روش

با تجدید نظر  گویدمیو  داندمیهای تحقیق تحقیقات شهرسازی را تابعی از آموزش مناسب روش
ت یاف ت ک ه ت وان ب ه ای ن اطنین ان دس های دکترا میهای تحقیق در دورهتر روشآموزش جدی و

و از دس تاوردهایی ک ه در ط ول س ی س ال یابد کیفیت مطلوب تحقیقات شه سازی تداوم می
 .(496، ص  2012) گیردگاشته به دست آمده پیشی می

عوامو موثر بر کیفیت تحقیقات شهرسازی شنایته شده، بلکه به عنوان  روش تحقیق نه تنها از 
و شخایت مستقو شهرسازی نقشی بنیادی ایفا کند  تواند در تعریف هویتیکی از عواملی که می

میزان انسجام رشـته شه سـازی و دسـتیابی  ن در بررسی  4کرمین معرفی شده است. گلدستین و
دانن د شنایتی در حوزه یا رشته را معیار مهنی م ی، وجود استانداردهای روشبه هویتی مستقل

اگ ر »کنن د ک ه ها متناید است. آنها عن وان م یدهد آن رشته تا چه اندازه از سایر رشتهکه نشان می
ت ری ش ده باش د، م ا بای د ش اهد اف دای  می دان هنگرای ی در اه دا ، شهرسازی رشته منسجم

                                              
كيه  « بررسي جايگاه روش شناسيي رر مالي ش شهرسيازي   » مقاله حاضر با بهره گيري از يافته هاي طرح پژوهشي با عنوان . 1

رانشگاه تهران ثبت  -ي پرريس هنرهاي زيبا توسط نويسندگان مقاله و همكاري خانم سمانه خايف انالام و رر معاونت پژوهش
 "گرريده، تدوين و به رشته تحرير ررآمده است.

2. Faulconbridge. 

3. Goldstein. 

4. Goldstein & Carmin. 
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. ب  ه عب  ارت دیگ  ر، (69، ص 2006« )باش  یم [آن]ش  نایتی و معیاره  ای ارزی  ابیرویکرده  ای روش
ی ق یک ی از ع واملی اس ت ک ه های تحقدستیابی به انسجام و وحدت رویه بیشتر در موضو  روش

ای متناید و منسجم بس یار م وثر تواند در شنایت رشته شهرسازی به عنوان رشتهدستیابی به آن می
 واتع شود. 

بر این، بخشی از آموزش شهرسازی را نید به یود ایتااص داده است. در  افدونروش تحقیق 
و  2، ک انبرا1ه ای برکل یجنله دانش گاهاز  -یافته های شهرسازی کشورهای توسعهبریی از دانشکده

ه  ای دانش کده .4ش ودروش تحقی ق از مقط ع کارشناس ی ب ه دانش  جویان ت دری  م ی -3روتج رز
شهرسازی در ایران نید چنین روندی را در آموزش روش تحقیق دنب ال ک رده و آن را ب ه عن وان ی ا 

  (.1393دی،)بحرینی و فالح منشا دهندواحد درسی از مقطع کارشناسی ارائه می
آمویتگان نید روش تحقیق بخ  دهد که از نظر دان از سوی دیگر تحقیقات تجربی نشان می

مهنی از آموزش شهرسازی است. در آمریکا، در گدارشی که توس  کنیس یون آم وزش دکت ری در 
 ی ادگیری روش»التحا یالن دوره دکت ری و ف ار ارائه شد، دانش جویان  1993در سال  5شهرسازی

ت رین چ ال  ترین جنبه آموزشی دوره دکترا و در عین حال مش کوق به صورت مستقو را مهمتحقی
های تحقیق ی این دوره در ایجاد آمادگی کافی درباره روش تاکنون دانسته و اعالم کردند که 6این دوره

این ن و  ای دیگر از که آنها برای انجام یا پ وه  مستقو بدان نیاز دارند، موفق نبوده است. ننونه
دانش جویان مقط ع کارشناس ی،  از 1391تحقیقات تجربی، نظرسنجی است که در ایران در س ال 

در دوره  ت رین واح دهای درس ی رش ته شهرس ازیآمویتگان و اساتید دانشگاه درب اره مه مدان 
دهد که روش تحقی ق در می ان س ی و هش ت کارشناسی انجام شده است. این نظرسنجی نشان می

ده واحد درسی مه م دوره کارشناس ی ب وده و از  ءاز نظر مجنو  پرس  شوندگان جدواحد درسی 
نظر اساتید رشته شهرسازی، روش تحقیق پنجنین واحد درسی پر اهنیتی است که به دانش جویان 

ک ه روش تحقی ق  رس دنظ ر م یبدین ترتی ب ب ه  (.1393)بحرینی و فالح منشادی، شودارائه می
                                              
1. University of California, Berkeley. 

2. University of Canberra, Australia. 

3. Rutgers, the State University of New Jersey. 

4. http://www.berkeley.edu;http://www.canberra.edu.au;http://www.rutgers.edu 

5. The Report of the Commission on the Doctorate in Planning to the Association of Collegiate Schools 

of Planning. 

6. Innes Cited in Goldstein,2012, p169 
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 .داردرسازی نید جایگاه مهنی در آموزش شه
 اعتب ار و کیفی ت توان دم ی ک ه جه ت ای ن از را تحقی ق روش شهرس ازی رشته اصحاب پ 

 تح ت را شهرس ازی رش ته مستقو هویت و انسجام هنچنین و کند تحکیم را شهرسازی تحقیقات
 م وزشآ از مهن ی بخ   نی د دلی و هنین به شاید. دانندمی اهنیت حائد ایمقوله دهد، ترار ثیرأت

 انح اء از نح وی ب ه چنین ی ای ن مباحثی. است یافته ایتااص تحقیق روش آموزش به سازیشهر
 ای ن ام ا ؛«دارد شهرس ازی ه ایروی ه در مهنی جایگاه تحقیق روش» که هستند فرضیه این موئد

 یتحقیق ات دس تاوردهای و آث ار در م وأت طری ق از و دیگ ر رویک ردی اتخ ا  ب ا توانمی را فرضیه
 . دکر ارزیابی و بررسی دهند،می شکو را رشته این چارچوب موارد از بسیاری در که شهرسازی،

 شهرس ازی رش ته اص حاب نگرش یا و نظری هایدیدگاه بررسی جای به تا کوشدمی مقاله این
 روش مقول ه اهنی ت بررس ی ب ه مس تقیمبه طور  شهرسازی، در آن اهنیت و تحقیق روش باب در

ک ه  رش ته شهرس ازی بد ردازد تحقیقاتی دستاوردهای و آثار از خشیب در آن بازتاب نحوه و تحقیق
ای از به اینک ه شهرس ازی مح دوده گس ترده. البته با توجه تاکنون کنتر مورد توجه ترار گرفته است

های تخاای نظریه شهرسازی، تاریخ شهرسازی، مسکن، حیطه ی و کاربردی را درتحقیقات نظر
های شهری، مطالع ات محیط ی، طراح ی و... را ش امو سایتنقو، زیر توسعه اتتاادی، حنو و

این مقاله مطالع ه ی ود را ب ر روی بخش ی از آث ار و (. 72، ص  2010، 1)گلدستین و مایر شودمی
محدود کرده است و از این می ان  «های شهرسازینظریه»دستاوردهای مکتوب شهرسازی در حوزه 

درب ازه زم انی مش خ  قاالت منتش ر ش ده در آنه ا را ده مجله معتبر بین النللی در این حوزه و م
رود رویکرد حاصو از این مقاله که مبتنی بر یا طرح پ وهشی ب وده انتظار می .کرده استبررسی 

ه ای و برای بررسی مقوله روش تحقیق در سایر ح وزه بدتحقیقات بعدی گسترش یا ، با انجاماست
 . شودتخاای شهرسازی نید استفاده 

 پژوهش و روند رویکرد .2

م دنظر ت رار در شهرس ازی  2پراگناتیس م ی منبعث از جریان فکریبرای انجام این پ وه  رویکرد
بررس ی و  ،م و، واک اویأگرفته است. بر مبنای این رویکرد، آثار و نت ای  ک ار شهرس ازان، م ورد ت

                                              
1- Goldstein & Maier 

2- Pragmatism. 
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ح و م ورد ها در مباحث نظری رش ته شهرس ازی مط راین بررسی نتیجهسد   .گیردتحلیو ترار می
ب ه ج ای  دپردازان شهرس ازی بای ها معتقدند نظریهگیرد. پراگناتیستنقد و استفاده ترار می ،بس 

ی ت ولعقمرتابت کنند و به این موض و  بدردازن د ک ه  ای دستیابی به یا مدل تطعی معقولاینکه بر
شهرس ازی ن و حیطه تجرب ه و ع از شکو دهد، بهتر است به راویانی تواندمی چگونه شهرسازی را

، 1)ه و  ده دی ت را ش کو م یه شهرس ازی چگون ه معقولو به این موضو  بدردازند ک وندتبدیو ش
و ش نایت  نظری ه شهرس ازی ن وعی فه م»، یرویکرد پراگناتیس تاین . بر اساس (35، ص1996

ک ه از  اس تدالل معق ول و دستیابی به نظریه شهرسازی نه از طریق (16، ص 2007)هنو، « عنلی است
یق استدالل عنلی یعنی پردایتن به آنچه که در حیطه تجربه و عنو شهرسازی در حال رخ دادن طر

مستقیم دستاوردهای حیطه شهرسازی در بررسی این مقاله  رویکرد .)هنان(پایر استاست امکان
 اهنیت و جایگاه روش تحقیق در شهرسازی است.  از جستجوی فهم و شنایت

ه ای کتوب شهرسازی، ده مجله معتبر بین النللی در ح وزه نظری هاز میان آثار م این بر اساس
، در ابتدا شرای  پایرش این مجالت و سد  مقاالت منتشر ش ده در آنه ا شهرسازی انتخاب شد و

یوه ش در ای ن آث ار، ب ا اس تفاده از به منظور بررسی اهنیت مقوله روش تحقیق و نح وه بازت اب آن 
روش »گس تره آنچ ه در حیط ه . در ای ن مقال ه گردی دبررس ی  تحلیو و «تحلیو محتوا» موسوم به

ظ ر نمشخ  کند مقال ه از و هر گونه شرایطی که  گنجد بسیار وسیع در نظر گرفته شدهمی «تحقیق
از  روش تحقی ق محس وب ش ده اس ت. ءج د ،محتوایی چگونه باید ارائه شودو شکلی  ،موضوعی

یاب د، ک ردن ای ن م وارد ایتا اص م ی آنجایی که بخشی از شرای  پایرش مجالت به مش خ 
التی ک ه به مقوله روش تحقیق در مقا هر مجلهرویکرد تلقی و استنباطی کلی از تواند بررسی آن می

وم و ل د «روش تحقی ق»بر اشارات مستقیم ب ه  افدوننشان دهد. پ  را دهند مورد پایرش ترار می
ت الدام ا ءدر شرای  پ ایرش مج الت، ج دهر گونه شرای  اعالم شده  رعایت یا  کر آن در مقاله،

بندی و و در سه حوزه موضوعی، شکلی و محتوایی طبقه شدهمجله در مورد روش تحقیق محسوب 
کند ک ه روش تحقی ق تناید سه حوزه موضوعی، شکلی و محتوایی مشخ  می تحلیو شده است.

 بوده است.یاد شده مجالت  حوزه، بیشتر مورد توجه در کدام
ب دین منظ ور ابت دا  ه اس ت.ش دتاکنون بررسی  2000قاالت این مجالت از سال پ  از آن م

                                              
1. Hoch 



 1395 زمستان/89/ ش  22شناسی علوم انسانی / سروش 142

ه ای روش ی ا روش شناس ی ب وده آنها حاوی واژه «چکیده»و یا  «کلید واژه»، «عنوان»مقاالتی که 
استخراج شده و سد  با مطالعه چکیده آنها، این مقاالت بر اساس علت و نو  کاربرد واژه روش ی ا 

دهد که چه تعداد از مقاالت منتش ر ش ده بندی نشان می ند. این طبقهابندی شدهشناسی طبقهروش
در این مجالت به روش تحقیق پ وه  انجام شده در چکیده اشاره کرده، چه تعداد از مق االت ب ه 

های مشخای در شهرس ازی پردایت ه و چ ه تع داد از آنه ا موض و  معرفی و یا نقد روش یا روش
-به این ترتیب در یا مقایسه موضوعی می اند.دهکرتحلیو  زی را بررسی وروش تحقیق در شهرسا

گاهی یافت.توان از درجه اهنیت مقوله روش  شناسی نید آ

 حوه انتخاب مجالت . ن3

های تخاای شهرسازی، بر ح وزه که اشاره شد، این مقاله بررسی یود را در میان حوزهگونههنان
ت. پ  واضح است که طیف وسیعی از مجالتی که به س ایر ه اسکردهای شهرسازی محدود نظریه
تحقیق حاض ر ت رار و بررسی پردازند یارج از محدوده انتخاب های تخاای شهرسازی میحوزه

کنند، در ابت دا ب ه های شهرسازی منتشر میگرفتند. در میان مجالتی که مقاالتی در ارتباط با نظریه
ه بر اساس میدان ارجا  مقاالت منتشر شده در آنها بنی ان ک -ثیر مجالت أرسید که ضریب تنظر می

مناسبی برای انتخاب ده مجله معتبر در این حوزه باشد؛ اما با توجه به اینکه  معیار -نهاده شده است
ثیر مجالت معیار مناس بی ب رای ارزی ابی آنه ا از أدهند ضریب تنشان می 1بریی از تحقیقات اییر

ای ن نح وه  ،آنها در حیطه شهرسازی و در میان جامعه شهرسازان نیس ت اهنیت نظر میدان اعتبار و
 انتخاب مورد تجدید نظر ترار گرفت. 

ه ای ترین و معتبرترین مج الت ح وزه نظری هبدین ترتیب برای دستیابی به مجالتی که از مهم
 ب  ه کت  اب ، رویک  رد پراگناتیس  تی م  ورد اش  اره مبن  ا ترارگرف  ت و ش  وندشهرس  ازی ش  نایته م  ی

. در ای ن کت اب منتخب ی (1996، 3)ماندلبام و دیگران رجو  شد« 2شهرسازیجستجویی در نظریه »
در  1987، به ترتیب در سال شهرسازیپردازان از مقاالتی که در اولین و دومین مجنع جامعه نظریه

کسفورددر  1991واشنگتن دی سی و در سال  ان د، منتش ر ش ده اس ت. ای ن ارائ ه ش ده دانشگاه آ
                                              
1.  Goldstein & Maier, 2010; Maier,2006 

2. Explorations in planning theory. 

3. Mandelbaum & et al  



 143  های شهرسازی(نظریه حوزه)نمونه موردی: مجالت معتبر در  زیشهرسار آثار مکتوب بررسی جایگاه روش تحقیق د

 

پ ردازان را های شهرسازی، توج ه جامع ه نظری هنوعه مقاالت، آثاری هستند که در حوزه نظریهمج
 توانند نش ان دهن ده رون د پیش روی شهرس ازی در آین ده باش ندمی جلب کرده و به گفته گردآوران

ه ای ثیرگ اارترین مق االت در ح وزه نظری هأت ءاز آنجایی ک ه ای ن مق االت ج د .(xi)هنان، ص 
 ءان د نی د ج ددهک رتوان گفت مجالت ی ک ه ای ن مق االت را منتش ر اند میشنایته شدهشهرسازی 

 : عبارتند ازاین مجالت  باشند.مجالت در این حوزه میو معتبرترین ثیرگاارترین أت
 

- Journal of the American Planning Association   

- Journal of Planning Education and Research 

- Journal of Planning Literature 

- Journal of Planning History 

- Planning theory 

- Planning Theory & Practice 

- American journal of sociology 

- Environment and Planning A  

- Society 

- Progress in Human Geography 

 1م ایر نظرسنجی که توس  گلدس تین و ، درنامبرده ش  مجله اول از مجالت الزم به  کر است
های شهرسازی در آمریکا انج ام ش ده اس ت، نی د از نظ ر پاس خ از اعضای هیئت علنی دانشکده

 ان دهای شهرس ازی ش نایته ش دهمجالت شهرسازی در حوزه نظریه ارزشنندترین ءدهندگان جد
)ب ه ج د  ثیر ای ن مج التأهنچنین بررسی ض ریب ت  .(70-69، ص  2010)گلدستین و مایر، 

که ضریب ت اثیر آنه ا   Journal of Planning Historyو  Planning Theory & Practiceمجالت 
ثیر هنه ای ن مج الت ب ه ج د مجل ه أکه ضریب ت 2دهدنشان می 2013باشد( در سال موجود ننی

Society  در این میان مجله استبی  از یا .Progress in Human Geography  دارای ب االترین
ت وان چن ین رس د م ین این مجالت است. به این ترتیب به نظر م ی( در میا394/4) ضریب تاثیر

ه ای معتبرت رین و س رآمدترین مج الت در ح وزه نظری ه ءفرض کرد که مجالت انتخاب شده جد
 باشند. شهرسازی معاصر می

                                              
1. Goldstein& Maier . 

2. 2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). 
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 ررسی مقوله روش تحقیق در مجالت منتخب . ب4

یق ات قال ه و نق   آن دراعتب ار تحقبا توجه به اهنیت مقوله روش تحقیق، اشاره شده در ابت دای م
ت شهرسازی و نید انسجام رشته و حرفه شهرسازی چنانچه بتوان نشان داد که وحدت رویه و وح د
ود مفهومی در آثار شهرسازی و به طور ننونه در مجالت انتخابی در مورد مقوله روش تحقی ق وج 

ه ای فه ومی در س ایر ح وزهآنگاه امیدواری به امکان تعنیم این وح دت روی ه و وح دت م ،دارد
 شهرسازی افدونی یواهد یافت. به هنین منظور در بررسی و تحلیو محتوای مجالت انتخاب شده

ت رین الی ه در جس تجوی اهنی ت مقول ه روش و آثار منتشر شده در آنها طی دهه اییر از س طحی
لی را الدام اتی ش ک ایم. به این معنا که حتی اگ ر مج الت،تحقیق و وحدت رویه در این زمینه بوده

ب ر روش  ای تاکی داند با تساهو و تسامح ای ن الدام ات را ب ه عن وان گون هبرای مقاالت عنوان کرده
 ه ایایم. پ  از این سطح، الدامات موضوعی و سد  الدام ات و مح دودیتتحقیق به شنارآورده

 م ات در ای نز ش رای  و الداایم. به این ترتیب هر ی ا انظر ترار داده محتوایی را به هنین منوال مد
 : شده استبخ  به صورت جداگانه و در تالب کلی زیر بررسی و تحلیو 

)مثو تع داد  مشخ  شده در مورد حجم مقالههر گونه ضواب   شرای  و الدامات شکلی:الف. 
 کلنات، نو  و اندازه تلم، فاصله یطوط(، سبا نگارش)روش ارجا ، روش ک اربرد کلن ات و...(

 ؛هاو یادداشتها نوی پی ،اشکال ،رائه جداولنحوه او 
 شرای  و الدامات موضوعی: تعیین محدودیت برای موضوعات مقاالتی که مجل ه ات دام ب هب. 

 ؛پایرش آنها یواهد کرد
انن د ی ارائه محتوای مقال ه مگمشی در مورد چگونهر گونه ی شرای  و الدامات محتوایی: ج. 

  ک ر ب ه نویس ندگاندن ک رئه شود و یا ملدم انها ارآقاله در  یو ی که باید میهان بخ کردمشخ  
-ر روشباشد؛ مواردی مانن د ال دام ب ه  ک مواردی که به نحوی بیانگر روش تحقیق مقاله یا اثر می

 له تحقیق و... .ئشناسی، مس
-، در بخ  بعدی بررسی متن مقاالت این مجالت که درباره روشباالپ  از بررسی سه مورد 

-اند در دستور کار ترار گرفت. در این بخ  نید از سطحیو روش تحقیق به نگارش درآمده شناسی

باشند ت ا ترین الیه یعنی تعداد مقاالتی که به صورت حداتلی بیانگر اهنیت مقوله روش تحقیق می
رس د روش تحقیِق مورد بحث در این مقاالت بررسی و تحلیو شده است. به این ترتیب به نظر م ی

ه ای شناس ی و روش تحقی ق در موض و  نظری ههایت بت وان تا ویری از کلی ت مقول ه روشدر ن
د و بر ای ن اس اس کرشهرسازی و نید اهنیت آن و به عالوه میدان وحدت رویه در این مقوله را ارائه 
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 د.کرتضاوت است ی مقاله عنوان شده یهای ابتدانسبت به آنچه در تسنت
 

 . شرایط و الزامات شکلی4-1

-هشرایطی را برای شکو ارائه مقاالت تعیین ک ردمنتخب هنه مجالت دهد العه حاضر نشان میمط
اند. برای سهولت مقایسه میان این مجالت، شرای  شکلی عنوان ش ده توس   آنه ا در س ه بخ   

عنی ی «سبا نگارش»را تعیین کرده، شرایطی که  «حجم مقاله»اند: شرایطی که متناید مقایسه شده
دیگ ر  «ی اتئجد»  و روش کاربرد کلنات را مشخ  کرده و شرایطی ک ه مشخا ات روش ارجا

 ای طورک ه در ج دول هن ان ده د.ها را نشان م ینوی ها و پیمثو جداول و اشکال یا یادداشت
ه اند؛ اما هن شود، بریی از مجالت برای حجم یالصه مقاالت محدودیتی تائو نشدهمالحظه می

ه ان د. در م ورد مجل دهکرم متن مقاله را به نحوی از انحاء مشخ  حج JPLمجالت به جد مجله 
JPL تاکید شده که محدودیتی از سوی داوران برای مقاالت مشخ  نشده و محدودیت عنوان شده 

 است.  ناشی از الدامات نشر صرفا  
شر به علت الدامات ن در اینجا شاید این پرس  مطرح شود که شرای  شکلی منکن است تناما  

شده  بر محدودیت اعنالJPL کیدی که مجله أشکو گرفته باشد. اما ت ،شکلی مقاالتنیاز به هم و
ب ر مح دودیت  اف دونهنچن ین تعی ین مح دودیت ح داتلی  ده،ک ر)نه داوران(  از سوی ویراستار

ر ددهد که حجم مقاله عاملی اثرگاار نشان می حداکثری برای حجم مقاالت در بریی از مجالت،
ت نش ان شود. البته مقایسه میان مجالویراستاران شنایته می از سوی داوران و نه صرفا   یا پ وه 

 5000کنت ر از »های بسیار زیاد میان نظر داوران در مورد حجم مقاالت است ک ه از دهنده تفاوت
مشخ  شده است. این تف اوت نظ ر  AJSکلنه توس   «10000کنتر از»تا  JAPAتوس   «کلنه

  های شکلی نید وجود دارد.وی گیدر مورد سایر 
ش ده اس ت. در  تعی ینپن  نو  شیوه ارجا  متفاوت توس  نه مجله  «سبا نگارش»در بخ  

مجالت توضیحی ارائه نداده و یا ب ه توض یح کل ی در ای ن م ورد  بیشترمورد روش کاربرد کلنات، 
ان د. در م ورد دهرک اند؛ فق  دو مجله منبع ی را ب رای روش ک اربرد کلن ات مش خ  اکتفا کرده

ها، جداول و اشکال نید بریی از مجالت ب ه دت ت نوی ها و پیدیگری مثو یادداشت «یاتئجد»
.البته هر  اندچند نکته را در این مورد یادآور شده ده و بریی دیگر صرفا  کرتنامی شرای  را مشخ  

گ ااری آنه ا ش رای  هیات، نح وه ارج ا  و ش نارئکدام از مجالت در مورد محو ترارگیری این جد
ه ای ش کلی نی د اتف ا  بر حجم مقاالت، در مورد س ایر وی گ ی افدوناند. پ  متفاوتی تائو شده
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ب ه روش پ  وه  در ش رای   نظری میان مجالت وجود ندارد. در این مورد که آیا مجالت مستقینا  
ی ش رای  ان د، بای د گف ت بری ی از مج الت ب رای ش یوه ارج ا  و حت ی ب راشکلی اشاره ک رده

 Chicago Manual ofمانن د  -ها و جداول نویسندگان را به روش مشخاینوی ، پیهایادداشت

Style - اند. ارجا  داده 
 شهرسازی المللیبین معتبر مجله ده در پذیرش شکلی الزامات و شرایط: 1جدول

  مقاله حجم نگارش سبک شرایط سایر

 ها،نویس پی اشکال، و جداول

 ...و هایادداشت

 کاربرد روش

 کلمات

 یا صفحه تعداد ارجاع روش

 کلمات تعداد

 مجله نام خالصه

 مددتن در: اشددکال و جددداول -

 و عنددوان دارای شددوند  تعبیدده

 در پددی  در پددی گددذاریشددماره

 .شود ارجاع آنها به متن

 صددورت بدده: هددانددویس پددی -

 آخدر  در و شده استفاده محدود

 .شود ذکر متن

 APA :American نشده عنوان

Psychological 

Association 

 5000 از کمتددددر

 بددددون)کلمددده 

 خالصده،  احتساب

 جدددددددددددداول،

-نوشتاشکال،پی

 (و مراجع ها

 از کمتددددر

 کلمه 300

Journal of 

the 

American 

Planning  

Associatio

n 

(JAPA) 

 

 مددتن در: اشددکال و جددداول -

 و عنددوان دارای شددوند  تعبیدده

 در پددی  در پددی گددذاریشددماره

 .شود ارجاع هاآن به متن

 خطدو   فاصله با: هانویسپی -

 نوشدته  تعدداد   انتهای در دوگام

 حدداقل  باید هانویسپی طول و

 و اسددتناد منظددور بدده و باشددد

 .نشود استفاده قدرانی

Webster's 

Third New 

Internationa

l Dictionary 

- Chicago 

Manual of Style 

 

- Bluebook: A 

Uniform System 

1nof Citatio 

 30 از کمتدددددددر

 تصاویر با) صفحه

 (منابع و جداول و

 از کمتددددر

 کلمه 100

Journal of 

Planning 

Education 

and 

Research 

(JPER) 

 

                                              
، مقررات دو .1 امه اسن ا  به اس اهمرجع مشخ  شده برای ارج ات دادگ ا میلتی و تانین اشد.ه  ب
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داول و اشکال: اشکال بایدد  ج -

سددیاه و سددفید و دارای شددر    

باشند  جدداول دارای عندوان و   

 گذاری متوالی.شماره

ها: یادداشت یادداشت -

( در )نه پی نویس 1توضیحی

صورت لزوم به صورت خالصه و 

گذاری متوالی )مراجعه با شماره

Chiبه  cago Manual  of  

St yl e ) 

Webster’s 

Tenth New 

Internationa

l 

Dictionary  

Chicago Manual 

of Style 

محددودیت   بدون

 رسمی

محدددددددددودیت 

ویراسددددتار: تددددا 

 کلمه 11000

 از کمتددددر

 کلمه 100

Journal of 

Planning 

Literature 

(JPL) 

 

ر مدتن بده   دجداول و اشکال:  -

 .ارجاع شود نهاآ

اویر:  سدددیاه و سدددفید تصددد  -

 باشند.

- Chicago Manual 

of Style               

                       

 25تا  15بین 

صفحه )بدون 

 تصاویر(

کمتددددر از 

 کلمه 100

Journal of 

Planning 

History 

(JPH) 

 

-سندوی ل و پیجداول و اشکا -

 ها:

SAGE UK Style Guide 

یکپارچه )مطابق 

انگلیسدددددددددی 

انگلسدددتان یدددا  

  )آمریکا

SAGE Harvard 

reference style 

 7000 کمتددددر از

 کلمه

 از کمتددددر

 کلمه 100

Planning 

theory 

(PLT) 

جددداول و اشددکال: همدده در    -

انتهای متن  ارجاع به جداول با 

عنوان جدول و ارجاع بده سدایر   

دار و...( بده  اشکال )تصاویر، نمدو 

گدذاری  عنوان شکل، بدا شدماره  

یکپارچدده باشددد 

)مطابق انگلیسی 

انگلسدددتان یدددا  

  آمریکا(

APA :American 

Psychological 

Association  

 تدددا 5000 بدددین

 کلمه 9000

 از کمتددددر

 مهکل 100

Planning 

Theory & 

Practice 

(PTP) 

 

                                              
1. Explanatory Notes 
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 متوالی.

ندویس  ها: از نوشتن پینویسپی

تا حد امکان اجتناب شدود و در  

 صورت ضرورت در انتهای متن.

داول و اشددکال: توضددی   جدد -

کامل دربداره ندوع قلدم و نحدوه     

 گذاری جداول و اشکال.  شماره

ی نویس: پی نویس در انتهدا  پ -

 شود.یا داخل متن پذیرفته می

- Author/date 

style  

 10000کمتدددراز 

 کلمه

 از کمتددددر

 کلمه 100

American 

journal of 

sociology 

(AJS) 

 بده  کال: ارجداع جداول و اشد  - 

 مدتن  داخل در تصاویر و جداول

 اساس متوالی بر گذاریشماره و

 ارجاع مقاالت ترتیب

- House style  تدددا 7000 بدددین 

کلمه )کل  9500

مقاله از خالصه تا 

 منابع(

-

  

Environme

nt and 

Planning A 

(EPA) 

تدددا  2500بدددین  - - - 

 کلمه 5000

-  

 

society 

 ها:نویسجداول و اشکال و پی

 SAGE UK Style 

Guide 

 

 SAGE Harvard 

reference style 

 8000تددا  4000

 کلمه

- Progress in 

Human 

Geography 

(PHG) 

 

ی شناسی و روش تحقیق را در حد الدامات شکلبدین ترتیب در صورتی که مقاود از روش
ا از یو هر  ردای میان این مجالت وجود نداتوان نتیجه گرفت که وحدت رویهمی ،تقلیو دهیم

 ند. ان کردهشرای  و الداماتی را عنوابه ایتاار دستورالعنو مربوط به یود را دارند، اما  آنها
 

 . شرایط و الزامات موضوعی4-2

طورک ه مش اهده نشان داده شده اس ت. هن ان دونتای  بررسی شرای  موضوعی پایرش در جدول  
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الت، از نظر موضوعی ش رای  و ی ا الدام ات یاص ی را ب رای مق االت تعی ین شود نینی از مجمی
-های موضوعی مشخ  شده برای مق االت را م یاما در مورد سایر مجالت محدودیت اند؛نکرده

اند، به جد مجل ه  از میان مجالتی که به تعیین شرای  موضوعی پردایته توان با یکدیگر مقایسه کرد.
JPH  ،دو مجل ه  ان د.داش ته «شناس یروش»ی ا  «روش»ه موضو   اشاراتی ب بقیهJPER  وJAPA 

های جدید در ها یا به عبارت دیگر ارائه روشنویسندگان را به ارائه مقاالتی در ارتباط با توسعه روش
های تحلیل ی و ها یعنی روشبه طیف یاصی از روش JPERاند. البته مجله دهکرشهرسازی توصیه 

ت وان گف ت در می ان ای ن شهرسازی به عنوان موضو  اشاره ک رده اس ت. م ی گسترش آن در حوزه
ان د. شناسی در شهرسازی اشاره ک ردهبه بررسی موضو  روش PHG و PLTمجالت فق  دو مجله 

ه ای شهرس ازی م ورد توج ه ت رار داده و بررسی انتقادی این موضو  را در حوزه نظریه PLTمجله 
 ده است. کرزه جغرافیای انسانی به عنوان یا موضو  پیشنهاد ، بررسی  آن را در حوPHGمجله 

ت در ت وان اش تراکی می ان رویک رد مج الننی در مورد شرای  و الدامات تعیین شده نید تقریبا  
ه ب ا الدامات تعیین شده برای موضوعات آنچنان کلی است ک ،بر این افدون تعیین موضوعات یافت.

ش ن و ت وان ب ه الدام ات چن دان روای شهرسازی ننیمیان رشته ای و یاتوجه به اهنیت چند رشته
د، اش اره شناس ی باش ای واحد در مقوله روشای که به نحوی از انحا دال بر وجود رویهکنندهتعیین

ای هه و مسائو گستردشدتر ریدی برجستهبرنامه «تجربه»، سعی شده موضو   JAPAمجله  د. درکر
ظ ری نه ای توان د ب ا پای هاز جنله ارتباطی که می –وضو  مطرح شود تواند در حیطه این مکه می

به جای محدود کردن موض وعات ت الش  JPERمشخ  شود. در مجله   –شهرسازی داشته باشد
 ت ر معرف ی ش ود وتوان ب دان پردای ت وس یعکه در حوزه شهرسازی می را شده گستره موضوعاتی

نین دلیو ههای مرتب  با این حوزه شوند؛ شاید به رشته تشویق به ارائه مقاالت در هنه ،نویسندگان
هرس ازی کید شده که هنه مقاالت باید به طور واضح ارتباط موضو  یود را با شأنید در این مجله ت

 کنند. مشخ 
ده است که فق  تاکید ش -Journal of Planning History-با توجه به نام مجله JPHدر مجله  

ر مجل ه ریدی را در نظر داشته باش ند. دباید رویکرد تاریخی به برنامه هنه موضوعات مورد پایرش
PLT و PHG - مجلهیال  بر JAPA-«های شهرسازی و نگاه انتقادی به آن م ورد توج ه «نظریه

دود موضوعات نظری به موارد مرتب  با جغرافیای شهری مح  PHGالبته در مجله  ترار گرفته است؛
 ه است.دش

توان گفت که در عین اینکه نین ی از مج الت نی ازی ب ه تعی ین و تحدی د کلی می پ  به طور
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یا رویکرد یاص ی را در تعی ین موض وعات  مجالت هر اند، سایرندیده عات برای مقاالتوموض
اند. با توجه به اینکه این مجالت مرتب  با یا ح وزه ی اص ش نایته ش ده و ه ر ک دام اتخا  کرده

اند، عدم وج ود هنگرای ی دهکرهای شهرسازی تاکنون منتشر نظریهمقاالت تاثیرگااری را در حیطه 
ای، میان آنها در رویکردشان ب ه موض وعات شهرس ازی )از جنل ه رویک رد تجرب ی، می ان رش ته

شنایتی آنه ا نظری( امری تابو توجه است و شاید نشان از عدم هنگرایی روش تاریخی، و یا صرفا  
 زی نید داشته باشد.در بررسی موضوعات نظری حوزه شهرسا

 : شرایط و الزامات موضوعی پذیرش در ده مجله معتبر بین المللی شهرسازی2جدول
 شرایط و الزامات موضوعی نام مجله

Journal of the American 

Planning Association 

(JAPA) 

 

 هداف:ریزی تاریخی یا معاصر در زمینه جهانی یا محلی با ابررسی تجربه برنامه

 مبانی نظری شهرسازی کمک به

 ریزی و اجرای موفق سیاست )خطی مشی(  ارتقا ارتبا  بین برنامه

 شودمی ریزی استفادهریزی و تحقیقات برنامههایی که در تجربه برنامهتوسعه روش

 ریزیتشری  روابط تجربی مهم برای برنامه

 ستندضایی ههای فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی مهم که دارای ابعاد فتقسیر پدیده

 ریزی.های برنامهتحلیل نتایج مهم رویکردها، فرآیندها و زمینه
Journal of Planning 

Education and Research 

(JPER) 

 

 ریزی به طور واض  مشخص شودارتبا  موضوع مقاالت با برنامه

 گیرند:مقاالتی که مورداستقبال قرار می

ی هدا و مکاتدب فکدر   پدذیرای دیددگاه  ریدزی هسدتند و   نماینده گستره حرفه برنامه

 گسترده

ات ریزی  کمدک کدرده و تحقیقد   های تحلیلی در برنامهبه گسترش استفاده از روش

 دهند ای و / یا مقیاس جهانی ارائه میمتقن در زمینه مقایسه

رافیدای  ریدزان )ملدل ج   های مدرتبط بدا برنامده   های سایر حوزهکاربرد آثار و نوشته

 مشی(های ذینفع و تحلیل خطهای گروه، سیاستشهری، اقتصاد رفاه
Journal of Planning 

Literature 

(JPL) 

 عنوان نشده  

Journal of Planning 

History 

(JPH) 

محتوای مقاالت باید متناسب بدا هددف مجلده کده ارائده تحقیقداتی بدا موضدوعات         

 ریزی است باشد.تاریخی در زمینه برنامه

Planning  theory 

(PLT) 
عات اصدلی  ریدزی در موضدو  های برنامهها و ایدههای انتقادی درباره پارادایمپژوهش

ت هدای ییدر رسدمیت و ت ییدرا    ایدده  ،ریزی ملل تضاد اجتماعی، شدهرگرایی برنامه

 کند. زیست محیطی را تشویق می

عرفدی  ریدزی یدا م  هدای اخیدر برنامده   به ویژه از مقاالتی که به تشری  و نقدد نظریده  

را  ریدزی شناختی که مباحث نظری برنامهیفری، فرهنگی، اخالقی یا روشمفاهیم ک

 کند پردازند استقبال میدهند میارتقا می
Planning Theory & 

Practice 
 عنوان نشده  
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(PTP) 

American journal of 

sociology 

(AJS) 

 عنوان نشده

Environment and 
Planning A 

(EPA) 

 عنوان نشده

Society ان نشدهعنو 
Progress in Human 

Geography 

(PHG) 

موضوعات مورد نظر: بررسی انتقادی موضدوعات اخیدر )فلسدفی، مفهدومی، نظدری،      

ی شناسی، اخالقی و سیاسی( در ج رافیای شهری، عدم پذیرش مقاالتمحلی، روش

 های موردی و نتایج کار تجربی متمرکز است.که اساساً بر تشری  نمونه

 

 و الزامات محتوایی . شرایط4-3

شرای  محتوایی نید مانند شرای  موضوعی، مورد توجه بری ی از مج الت ب وده اس ت. ش    
ن ای ن نشان داده شده است. در می ا 3اند که در جدول دهکرمجله الداماتی را در این مورد مشخ  

ائ ه آن دم ب ه ارش  مجله، تنها سه مجله به طور مستقیم به روش تحقیق اشاره کرده و مقاالت را مل 
 «یالص ه»ب ه محت وای   AJSو  JAPA  ، JPER ، PTP اند. چهار مجل ه یعن ی مج التدهکر

در  «تحقیق هاییافته»و « مسئله پ وه »در مورد  کر  اند که اشتراکی میان آنهامقاالت اشاره کرده
وش ب ه  ک ر ربر این، مقاالت را ملدم  افدونJPER و   JAPAیالصه مقاالت وجود دارد. دو مجله 

مانند ش رای  موض وعی، ب ر حیط ه تجرب ی در محت وای  JAPAاند. مجله تحقیق در یالصه کرده
 یالصه مقاالت نید تاکید کرده است.

-تا حدودی به محتوای متن مقاالت نی د پردایت ه PHGو JPER ، JPH  ، PTPچهار مجله  

ر محت وای د، رون د تحقی ق را   JPERلهاند. مجاما هر کدام نکات متفاوتی را مد نظر ترار داده ؛اند
از جنله  بر یالصه، در متن هم از نویسندگان یواسته است مواردی افدونمقاله مد نظر ترار داده و 

 اهنیت آن، روش تحقیق، چگونگی حو مسئله و حتی چگونگی تفسیر نتای  را  کر مسئله تحقیق،
ی د ب ر ادبی ات پیش ین توج ه داش ته و ن بر رویکرد نو در پ وه  و مبتنی بودن پ  وه  JPHکنند. 

ش ینه کی د ب ر پیأب ر ت اف دون PTPنویسندگان را تشویق به استفاده از تااویر و اشکال کرده است. 
قال ه و مده و روان ب ودن س ایتار تأکید ک رارائه روش تحقیق در مقاله بر تحقیق و مبانی نظری آن، 

، ب ه ص ورتی  PHG ام ا در مجل ه ته اس ت.های آن با یکدیگر را حائد اهنی ت دانس ارتباط بخ 
ا  ای ن مجل ه نویس ندگان را از اتخ  نظر ترارگرفته اس ت؛ متفاوت، نق  نویسندگان در پ وه  مد

هنچن ین از آنه ا یواس ته اس ت ک ه ب ه  طر  به موضو  مقاله یود ب ر ح ار داش ته ورویکرد بی
 طالعه یود نید بدردازند. ای و اهنیت نظری یا کاربردی موضو  مورد مارتباطات بین رشته
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ام ی و به نینی از این مجالت الد نددیا توان گفت اساسا  بندی از شرای  محتوایی میدر جنع
ان دیگ ر ای به ضرورت پردایتن به روش تحقیق در آثار یوی  ندارند. به عالوه در مییا حتی اشاره

-یب نگر و عهید از اتخا  رویکرد جامبه اتخا  رویکرد بدیع و نو و نید پر مجالت نید دو مجله صرفا  
ا در ام  ان د.ده و در واتع این دو مجله نید سخنی از روش تحقیق به می ان نی اوردهکرطر  سفارش 
وش ردهند به نحوی از انحاء موضو  به چهو درصد از مجالت را تشکیو می نددیاسایر موارد که 

مطالب ه  در یالصه آثار یا در متن مق االت تحقیق یا مقوالت مشابه و مرتب  با آن به عنوان ضرورت
ش خی  ای به دستورالعنو و یا منبع یاصی برای تشده است. الزم به  کر است در گروه آیر اشاره

ه ک از نویسندگان به صورت کلی یواسته ش ده  های تحقیق کدامند، نشده است و صرفا  اینکه روش
 ه عب ارت دیگ ر در گ روه آی ر بی ان رون دب اند. مشخ  کنند تحقیق یوی  را چگونه انجام داده

 تحقیق از نویسندگان مطالبه شده است.
 المللی شهرسازی: شرایط و الزامات محتوایی پذیرش در ده مجله معتبر بین3جدول

 شرایط و الزامات محتوایی نام مجله
Journal of the American 

Planning Association 

(JAPA) 

 

 ها در خالصه مقاله.  حقیق و یافتهاشاره به مسئله، استراتژی ت

-ه برنامده ها با حیطه تجربد اشاره به ایده تجربی در خالصه مقاله )چگونه یافته

 ریزی ارتبا  پیدا کرده و چه اهمیتی برای آن دارند(.
Journal of Planning 

Education and Research 

(JPER) 

 

 قاله.در خالصه م های تحقیقروش و یافته خالصه ای از هدف،

 ریدزی، چگدونگی  سوال تحقیق، اهمیت و ارتبا  آن بدا برنامده   مشخص کردن 

 یجچگونگی تفسیر نتدا و  مدهآدست ه نتایج ب حل سوال توسط فرایند پژوهش،

 در تحقیقات کمی، کیفی و نظری.
Journal of Planning 

Literature 

(JPL) 

 عنوان نشده  

Journal of Planning 

History 

(JPH) 

ن مقاالت باید رویکردی نو و بدیع در پژوهش خدود داشدته و همیندی    محتوای

 مبتنی بر ادبیات منتشر شده پیشین باشند.

مدک  تشویق به ارائه تصاویر و دیگر اشکالی که به وضو  موضدوعات مقداالت ک  

  کند.
Planning  theory 

(PLT) 
 عنوان نشده  

 
Planning Theory & 

Practice 

(PTP) 

 د هدف مقاله و نتایج آن را مشخص کند.خالصه مقاله بای

ونده  خالصه مقاله باید به طور واض  روشن کند که مقاله دربداره چیسدت و چگ  

 ساختار یافته است.

موجدود   اشاره به سهم مقاله در دانش موجود  چگونگی ارتبا  مقاله با ادبیدات 

ر بد قالده  م )مرور کوتاه مبانی نظری با تمرکز بر موضوع مورد نظر مقاله(  تداثیر 

 ریزی.ریزی یا حرفه برنامهنظریه برنامه
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 های آن با یکدیگر.روان بودن ساختار مقاله و ارتبا  بخش

 لزوم ذکر روش تحقیق.
American journal of 

sociology 

(AJS) 

 و اسدتفاده  مدورد  اطالعدات  پدژوهش،  مسئله یا سوال خالصه مقاله باید شامل

 تحقیق باشد. هاییافته

Environment and Planning 

A 

(EPA) 

 عنوان نشده

Society عنوان نشده 
Progress in Human 

Geography 

(PHG) 

-تردههای مولد و موفق )با هدف دستیابی بده گسد  تمرکز بر رویکردها و توسعه

سدایر   های موازی درالمللی ممکن و با توجه به ارتبا  توسعهترین پوشش بین

 نگر.طرف و جامعی بیها( به جای اتخاذ رویکردرشته

ث ای و ارزیابی اهمیت فکری و کداربردی مباحد  جستجوی ارتباطات بین رشته

 مطر  شده در مقاله

 

 بررسی مقوله روش تحقیق در مقاالت. 5

در  والنللی منتخب منتشر ش ده در ده مجله معتبر بین 2000در این بخ  مقاالتی که پ  از سال 
س تخراج و شناسی استفاده شده اس ت، اهای روش یا روشنها از واژهعنوان، کلید واژه و یا چکیده آ

س اس شناسی و ب ر اپ  از مطالعه چکیده مقاالت، بر اساس علت و نو  کاربرد واژه روش یا روش
 اند؛هکرد اشاره آن تحقیق روش به پ وه  گدارش در که مقاالتی. الفبندی شدند: موارد طبقهاین 

 را آن ای  و ک رده نق د ی ا تأیید را آن و پردایته شناسیروش و تحقیق روش مقوله به که مقاالتی. ب
 ک ه مقاالتی. د و اندکرده نقد یا و تحلیو معرفی، را هاییروش یا روش که مقاالتی. ج اند؛داده بس 
 .اندکرده شناسیروش و روش هایواژه از روزمره عبارتی به یا و کالمی استفاده صرفا  

 ه ارچ بندی آنها بر اساس موارد باال در ج دولاالت هر یا از مجالت و طبقهنتای  بررسی مق
 302و  در این ده مجله در مجن  یاد شدهنشان داده شده است. بر اساس این نتای ، در دوره زمانی 

ی د واژه شناسی در عن وان، چکی ده ی ا کلمقاله، به واژه روش یا روش 7000 مقاله از مجنو  تقریبا  
روش تحقی ق مقال ه را مش خ   درصد از ای ن مق االت 43بر اساس جدول چهار  اند.اشاره کرده

 37اس ت؛  ب وده  JAPAدرصد از این تعداد متعلق به یا مجله یعن ی مجل ه 80اند که البته دهکر
ه درص د اس تفاد 14 ؛ان دهای یاصی را معرفی ی ا نق د ک ردهدرصد از این مقاالت، روش یا روش

قیق یا روش تح درصد به بحث در ارتباط با 6 ده و صرفا  کرشناسی ش یا روشهای روکالمی از واژه
 اند. شناسی پردایتهروش
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ر ای دهیچ مقالهاز مجالت منتخب تاکنون در چهار مجله  2000بر اساس این بررسی از سال 
ه ال مق 18شناسی منتشر نشده است. در سایر مجالت نید در مجنو  روش تحقیق یا روش ارتباط با

فق  یا مقال ه و در دو  PHG  و JAPA ،PLTبه این موضو  ایتااص یافته است. در سه مجله 
 9یعنی  اند و بیشترین تعداد از این مقاالتشناسی پردایتهسه مقاله به روش PTPو   JPERمجله 

ر ب  افدونبه چاپ رسیده است. از آنجا که بخشی از مجالت مورد بررسی  Society مجله مقاله در
ن دسته از تر ایبررسی دتیق ،کنندهای علنی را نید منتشر میهرسازی مقاالت مرتب  با سایر حوزهش

شناس ی مقاله مرتب  ب ا روش 9مقاالت در دستور کار ترار گرفت و پ  از بررسی مشخ  شد که 
 ی،شناس )که مقاالت مرتب  با حوزه علوم اجتناعی از جنل ه جامع ه Societyمنتشر شده در مجله 

ور ب ه ط کن د( شناسی و البت ه شهرس ازی را منتش ر م یشناسی، انسانعلوم سیاسی، اتتااد، روان
ی ر سایر حوزه ه ای عل وم اجتن اعشناسی دو به روش یستمستقیم در ارتباط با حوزه شهرسازی ن

 التی درمجله مقا 5تاکنون تنها در  2000پردازند. بدین ترتیب در مجنو  باید گفت که از سال می
ی د مقال ه(  ن 9شناسی در شهرسازی منتشر شده است که تعداد این مقاالت )ح دود ارتباط با روش

 دریور توجه نیست.نسبت به تعداد کو مقاالت و نسبت به تعداد مقاالت در سایر موضوعات 
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 بر تاکنون 2000 سال از شهرسازی المللیبین معتبر مجله ده در شده منتشر مقاالت بندیطبقه: 4جدول

 شناسیروش یا روش واژه کاربرد حسب

 

 مجله نام

 تحقیق روش ذکر

 پژوهش

 با ارتبا  در بحث

 و تحقیق روش

  شناسیروش

 یا معرفی نقد،

 یا روش پیشنهاد

 هاروش

از  کالمی استفاده

 و روش هایهواژ

 شناسیروش

 مقاالت مجموع

 یا روش واژه با)

 در شناسیروش

 یا چکیده  یا عنوان

 ( واژه کلید

Journal of 

the 

American 

Planning 

Association 

(JAPA) 

103 1 17 7 128 

Journal of 

Planning 

Education 

and 

Research 

(JPER) 

7 3 18 8 36 

Journal of 

Planning 

Literature 

(JPL) 

2 - 6 2 10 

Journal of 

Planning 

History 

(JPH) 

1 - 5 3 9 

Planning  

theory 

(PLT) 

1 1 2 4 8 
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Planning 

Theory & 

Practice 

(PTP) 

1 3 12 2 18 

American 

journal of 

sociology 

(AJS) 

11 - 9 9 29 

Environment 

and 

Planning A 

(EPA) 

3 - 19 2 24 

Society 
- 9 - 2 11 

Progress in 

Human 

Geography 

(PHG) 

1 1 24 3 29 

 مجموع  
130 18 

 

112 

 

42 

 

302 

 

 

مقاالت منتشر شده در موضوعات مختلف را به عنوان معیاری از اهنیت آن موض و  اگر تعداد 
و تعداد مقاالت را در سایر موضوعات مرتب  با شهرس ازی بنگ ریم، ی واهیم دی د ک ه کنیم فرض 
 در می ان مج الت منتخ ب کم اهنیت یا ب ی اهنی ت شناسی و روش تحقیق موضوعی نسبتا  روش

یان تعداد مقاالتی که به موضوعاتی مانند ک اربری زم ین، مس کن، ای ممقایسه 5در جدول  است.
ان د و پردایت ه با تعداد مقاالتی که ب ه مقول ه روش تحقی ق 1عنومی پردایته اند اتتااد و مشارکت

                                              
االت تعیین شده است. .1 ا کلید واژه مق ات در عنوان ی ا جستجوی این موضوع االت ب  تعداد این مق
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ای ن مقایس ه،  اند، صورت گرفت ه اس ت.هایی را نقد و تحلیو کردهتعداد مقاالتی که روش یا روش
ده مجل ه منتخ ب  در مجنوِ  به هر یا از موضوعات مورد بررسی  ،یردهه ای دهد که درنشان می
مقاله ب ه موض و   20در حالی که در هنین دوره کنتر از  ؛ایتااص یافته استمقاله  100بی  از 

اند. به عبارت دیگر در اکثر تریب به اتفا  مجالت، بح ث در شناسی پردایتهروش تحقیق و روش
ها، بلک ه در تی اس ب ا تیاس با معرفی و یا نقد روش ناسی نه تنها درشارتباط با روش تحقیق و روش

را به یود ایتااص داده است. در مجنو ، ای ن  تعداد اندکیحوزه شهرسازی نید  موضوعات دیگر
پردازی در شهرسازی به میدان دهد که روش تحقیق در حیطه نظریهسطح از مقایسه آماری نشان می

شناس ی و روش هایی ک ه ب رای موض و  روشدر حالی که نق  ؛است مورد انتظار اهنیت نداشته
اهنیت بس یاری دارن د و ع دم تنرک د پ وهش گران و  ،ها اشاره شدحقیق در ابتدای این مقاله به آنت
 مو یواهد بود.أت پردازان بر این  مسئله تابوظریهن
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در موضوعات )کاربری زمین،  2000مجالت منتخب پس از سال  : مقایسه تعداد مقاالت منتشر شده در5جدول 

شناسی شوعمومی( با تعداد مقاالتی که در همین دوره به مقوله روش تحقیق یا ر مسکن، اقتصاد و مشارکت

 اند.دهکرهایی را معرفی و یا نقد اند و تعداد مقاالتی که روش یا روشپرداخته

 

 نام مجله

بحث 

در ارتباط با 

روش تحقیق 

-و روش

 شناسی

نقد، 

فی یا معر

پیشنهاد 

روش یا 

 هاروش

مقاالت 

با موضوع 

کاربری 

 زمین

مقاالت 

با موضوع 

 مسکن

مقاالت 

با موضوع 

 اقتصاد

مقاالت 

با موضوع 

مشارکت 

 عمومی

Journal of 

the 

American 

Planning 

Association 

(JAPA) 

1 17 7 78 36 13 

Journal of 

Planning 

Education 

and 

Research 

(JPER) 

3 18 44 30 13 38 

Journal of 

Planning 

Literature 

(JPL) 

- 6 21 17 8 9 

Journal of 

Planning 

History 

(JPH) 

- 5 4 21 3 1 

Planning  

theory 

(PLT) 

1 2 4 2 2 12 

Planning 

Theory & 3 12 4 8 4 24 
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Practice 

(PTP) 

American 

journal of 

sociology 

(AJS) 

- 9 1 1 16 3 

Environment 

and 

Planning A 

(EPA) 

- 19 24 66 62 27 

Society 
9 - - 1 9 - 

Progress in 

Human 

Geography 

(PHG) 

1 24 2 1 61 5 

 132 214 225 107 112 18 مجموع مقاالت 

درصد فراوانی 

 به کل مقاالت
3/0 6/1 53/1 2/3 1/3 89/1 

 

 JAPAررسی مقاالت مجله  ب -5-1

ک ه  JAPAبه جد مجل ه   در میان مجالت مورد بررسی شود،هده میمشا 4جدول طورکه در هنان
ای با سایر مجالت دارد، میدان مقاالتی که روش تحقیق پ  وه  ی ود را  ک ر تفاوت تابو مالحظه

جدء مجالتی است که مقاالت را مل دم  JAPAمجله  آید.اند، تعداد تابو توجهی به شنار ننیکرده
اما تفاوت بسیار زیاد این مجله با سایر مجالت در  ؛ده استکرآنها  به ارائه روش تحقیق در یالصه

در واتع تف اوت  مورد یالصه مقاالت است. مشی محتوایی متفاوت آن دراین مورد، به علت یطی
آماری تابو مالحظه این مجله، حتی با مجالتی که آنها نید مقاالت را ملدم به ارائه روش تحقی ق در 

ای از انتش ار ای ن (، به این دلیو است که نویسندگان در دورهJEPER )مجله دانیالصه مقاله کرده
ان د مل دم ب وده (2012تا شناره اول مجل ه در س ال  2007مجله )از شناره چهارم مجله در سال 
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، «مس ئله»ه ای موض وعی مش خ  ش امو توضیحات یود را در یالصه مقاله در  یو سرفا و
 بیاورند. «هاروش»، و «نتای  کاربردی»، «نتای  و دستاوردها»،  «هد »

با ای ن  در یالصه مقاالت مرتب  به هنین علت، واژه روش و البته توضیحاتی در مورد آن لدوما  
تی در  ی و مق اال 4ک ه در ج دول JAPA مقاله مرتب  با مجله  103از  شود.دوره زمانی یافت می

دوره  ب ه هن ین بقی هن د ب ه ج د ی ا مقال ه، ااند که روش تحقیق مقاله یود را  کر کردهآورده شده
ت ( یالصه مقاال2007پی  از سال پی  از این دوره ) شوند.( مربوط می2012تا   2007زمانی)

ه ای موض وعی مش خ  نب وده و  مانند سایر مجالت دارای سرفاو JAPA منتشر شده در مجله
مس ئله، »ب ه دو سرفا و  ی اد ش ده ه ای ( سرفا و2012پ  از این دوره نید )یعنی پ  از سال 

 تغییر یافته است. «نتای  کاربردی»و  «استرات ی تحقیق، نتای 
ه این بمقاله متعلق  103در هنه  ، تقریبا  یاد شدهدر دوره زمانی  JAPA مشی مجلهبه علت ی 

به ص ورت جداگان ه آم ده  «هاروش»مجله، توضیحات نویسنده درباره روش تحقیق  یو سرفاو 
چ ه  این امکان را فراهم کرده که ب دانیم مقا ود نویس ندگان از روش تحقی ق دتیق ا  است. این امر 

درب اره  با بررسی آنها، دیدگاه نویسندگان هر یا از مقاالت را هایی و چه توضیحاتی است وعبارت
ت وان دو دس ته از دهد که م یروش تحقیق مشخ  کنیم. بررسی توضیحات نویسندگان نشان می

 کرد:بندی اس توضیحات آنها درباره روش تحقیق طبقهمقاالت را بر اس
ب ه ط ور کل ی و ب ا اجن ال، رون د و  ها صرفا  روه اول مقاالتی هستند که در  یو عنوان روشگ 

اند و به ه یچ روش ی اص، ما طلح و مشخا ی اش اره دهکرچگونگی انجام تحقیق را مشخ  
ای ب ه ش دههای یاص و ش نایتهش یا روششود که به روگروه دوم مقاالتی را شامو می؛ اندنکرده

مقال ه متعل ق ب ه  32مقاله مورد بررس ی،  103اند. در میان عنوان روش تحقیق یوی  اشاره کرده
ای از توضیحات یک ی از ای ن اند. در اینجا ننونههیچ روش یاصی را  کر نکرده دسته اول هستند و

 103گر تنه ا مق االتی هس تند ک ه در می ان ای ن مقاله دی مقاالت آمده است. این مقاله به هنراه دو
ای ن  )دو مقاله دیگر به دسته دوم تعلق دارند(. باشندهای شهرسازی میمقاله، مرتب  با حوزه نظریه

های شهرسازی یعنی حوزه نظریهمقاله مقاله از این رو انتخاب شده است که ارتباطی با موضو  این 
ه ای شهرس ازی پ  وه رویکردهای آینده ب ه تجرب ه و »ان آن نید دارد. نویسنده این مقاله که عنو
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 توضیح داده است:به شرح زیر روش تحقیق یود را است، « 1درباره اصالحات نهادی
 را ک ه درب اره شهرس ازی و عل وم اجتن اعیاثر منتشر شده ادبی ات  90: من بی  از هاروش»

فه وم از مه ای متف اوتین و  و ش نایتاند تحلیو کردم و به تعاریف متاظهار نظر کرده «نهادها»
ای ه هستند. سد  مطالعات تجرب ی م رتب  ب ا ننون ه که در تقابو با یکدیگر دست یافتم نهادها

ی رات تبی ین تغی ه ای مختل ف درموفق توسعه اتتاادی را به منظور ارزیابی انتقادی تابلیت نظری ه
 .«(Kim,2011مشاهده شده، مورد بررسی ترار دادم )

تی رون د چگونگی انجام تحقیق یا به عب ار بینیم نویسنده در این عبارات صرفا  طورکه میهنان 
د رویکردی ک ه ح دو شده و مشخای نام نبرده است.از هیچ روش شنایته تحقیق را توضیح داده و

از دو  رویکرد چنین مق االتی را اند.نید اتخا  کرده JAPAدرصد از مقاالت مورد بررسی مجله  30
با توجه برای احراز شرای  پایرش ) یکی آنکه این دسته از مقاالت صرفا   :توان تحلیو کردیجهت م

ه ا بخشی از یالص ه مقال ه ب وده اس ت( در  ی و عن وان روش «هاروش»به اینکه لدوما سرفاو 
و  ی قرون د تحق اند و دیگر آنکه از نگاه این دسته از نویسندگان، تفاوتی میانتوضیحاتی را ارائه داده

ه ده د ک تواند هنان روند تحقیق باشد. این نشان م یروش تحقیق وجود ندارد و روش تحقیق می
وران و وجود ندارد یا به عبارت دیگر تلقی هیئت تحریریه، دا «روش تحقیق»تلقی واحدی از مفهوم 

ان ه ا از بی متنوعی از تلقیدامنه  نیست؛ بلکه محدود و مشخ  «روش تحقیق»نید نویسندگان از 
 گیرد.روند تحقیق را در بر میهای مشخ  تا بیان چگونگی پ وه  یا هنان روش

درصد از کو مقاالت م ورد بررس ی، ب ه روش ی ا  70مقاله، سایر مقاالت یعنی  32به جد این 
های  کر ش ده توس   ای ن مق االت اما بررسی روش ؛اندهایی در یالصه مقاالت اشاره کردهروش

کند و آن اشتراک میان آنه ا در اس تفاده از تع داد مع دودی از ی را مشخ  مینتای  دور از انتظار
م رور »ه ای ان وا  مختل ف روش مقال ه از یک ی از 51هاست. در میان این مقاالت، حدود روش

و ی ا  «مش اهده»و  «ما احبه»، «ننون ه م وردی»، «2های رگرسیونمدل»، «نظرسنجی»، «ادبیات
-ه ای جن عروش ءاند. البته اگر نظرسنجی، مااحبه و مشاهده را ج دترکیبی از آنها استفاده کرده

آوری های یاص جن عبه روش مقاله گویا صرفا   51مقاله از این  16حدود  ،آوری اطالعات بدانیم

                                              
1. Future Directions in Planning Practice and Research About Institutional Reform 

2. Regression Models 
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ها یا ترکیبی از آنه ا اش اره ، تعداد مقاالتی که به یکی از این روش6اند. جدول اطالعات اشاره کرده
مقاله مورد بررسی  103میان  بر مقاله باال در افدونای که دو مقالهدهد. و نشان میاند به تفایکرده

نی د در  Chapin2011 ,Shmueli & Khamaisi ;, 2012هستند ارتباط با حوزه نظری ه شهرس ازی  در
 گیرند.مقاله ترار می 51زمره این 

 30ود تفا کرده، یعنی ح دای که فق  به توضیحی در مورد روش کار یود اکمقاله 32به غیر از 
 ؛ان دکرده در باال را استفاده یاد شدههای ای که یا یا چند روش از روشمقاله 51درصد مقاالت و 

 ه ایدرصد از مق االت، روش 20مقاله یا  20یعنی حدود  بقیهدرصد از مقاالت،  50یعنی حدود 
در  د. البت هان ده و بدان اشاره ک ردهمختلف دیگری را به عنوان روش مورد استفاده در مقاله به کار بر

هنچن ان در کن ار معرف ی ی ا روش ش نایته  ،مواردی که به روش یاصی اشاره شده اس ت بیشتر
ش ده ب ه ن ام ب ردن از ی ا روش اکتف ا ن ی تحقیق ارائه شده و صرفا  گشده، توضیحاتی نید از چگون

ق االت مدرصد از این  70بالغ بردهد که تر مقاالت گروه دوم نشان میبررسی بیشتر و جدئی است.
گدارش پ وهشی کاربردی در شهرسازی هستند ک ه ب ه بس   و ی ا نق د یک ی از نظ رات در ح وزه 

 کاربردی ایتااص دارد.
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اند بر اساس توضیحات آنها در ذیل : توزیع مقاالتی که به روش تحقیق در خالصه مقاله اشاره کرده6جدول

 JAPAمجله  در «هاروش»عنوان 

 تعداد مقاالت تحقیقروش 

عدم اشاره به روش 

 تحقیق خاص و مشخص

) صرفاً توضی  روند 

 تحقیق و چگونگی آن(

 

32 

 درصد 30حدود 

 

 

 

 

 

اشاره به روش تحقیق 

 مشخص

)شش روش یا ترکیبی 

 از آنها(

   6 مرور ادبیات

 4 مطالعه نمونه موردی

 5 های رگرسیونانواع مدل

 5 نظرسنجی

 5 هانواع مصاحب

 2 مشاهده )و مصاحبه(

 24 ترکیبی از دو یا سه روش فوق

-های مختلف )به جز روشاشاره به روش

 های فوق(

20 

 51 مجموع

 درصد  50حدود 

اشاره به روش تحقیق 

های مشخص  )به جز روش

 فوق(

20 

 درصد  20حدود 

 103 مجموع مقاالت

 

تعریف مشخ  و واحدی از روش بیین و تدهد که نشان می JAPAمجله  پ  بررسی مقاالت
ش ی از به طوری که بخ ؛وجود ندارددر میان هیئت تحریریه، داوران و نویسندگان این مجله تحقیق 

ه و ی ود اکتف ا ک ردیا هنان روند تحقیق ی انجام تحقیق گنویسندگان این مقاالت به تشریح چگون
 اند. های مشخ  و ماطلح اشاره کردهبریی دیگر به روش
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 تحلیل و ارزیابی جایگاه روش تحقیق در مجالت شهرسازی . 6

( درمجل ه  2002ت ا س ال  1963ای بر روی مقاالت منتشر ش ده )از س ال مطالعه 2006در سال 
 JAPA ب ه موض وعات مختل ف  2یا کاربردی 1که در آن مقاالت، بر اساس رویکرد علنی انجام شد

در (. 73-72، ص2006، کرمین گلدستین و) اندبندی شدهطبقه «شناسیروش»از جنله موضو  
مطالعه مقاالتی که به توصیف )بررسی تغییرات یا پدیده در یا ننونه جنعیتی ب ا اس تفاده از این 

اطالعات تجربی(، تشریح )محا زدن یا نظریه یا فرضیه با اس تفاده از ارزی ابی کیف ی ی ا کن ِی 
فاده از اطالعات کنی و کیفی(، تفس یر )اف دای  ها با است)توضیح پدیده اطالعات تجربی(، تبیین

-شناس ی و پدیدارشناس ی( و نظری ههای تاریخی، انس انشنایت از یا پدیده با استفاده از روش

ان د. در مقاب و ش نایته ش ده «علن ی»پردازند در زمره مقاالت با رویکرد )تولید نظریه( می سازی
برنام ه، سیاس ت ی ا ت انون  اتخ ا  ی ا تکنی ا، مقاالتی که با یکی از اهدا  پیشنهاد )پ ایرش و

، سیاس ت ی ا برنام ه م ورد اس تفاده و تکنی ا، فراین د و نتای  ی ا ثیرأبررسی ت)ارزیابی  یاص(،
معرفی )توصیف و تعلیم به  مخاطبان  موجود(، تحلیو )مرور ادبیات در مورد یا موضو  یاص(،
تخا  بر اس اس تجرب ه  شخا ی( در مورد یا روش موثر( و ارائه نظر شخای )نظرات یا م

 .(71)هنان، ص  اندبندی شدهطبقه «کاربردی»نوشته شده به عنوان مقاالت 
اس ت؛  شناسی غلبه داشتهمقاالت مرتب  با روش دهد که نگاه کاربردی درمطالعه نشان میاین 

ق و و و ن توسعه اتتاادی ، حن و ریدی،مثو تاریخ یا نظریه برنامهسایر موضوعات  در حالی که در
ب وده ت ا  «علن ی»ها و طراحی و معناری رویکرد مق االت ب ه ای ن موض وعات بیش تر زیرسایت

ب ه  و حتی در موضو  کاربری زمین و محی  زیست نید که رویکرد کاربردی غلبه داشته «کاربردی»
ه ده د ک تدری  و در طول زمان رویکرد علنی بی  از گاشته شده است. اما این مطالعه نشان م ی

مق االت بیش تر ب ر  رویک رد شناسی حتی با گاشت زم ان نی د هنچن اندر مقاالت مرتب  با روش
 یشناس ی و روش تحقی ق در شهرس ازمقوله روش تا بحث در مورد ماهیت و ابعادها کاربرد روش

 .(75متنرکد بوده است )هنان، ص
کند. اگر نتای  حاص و مییید أمطالعه را ت اینبررسی ده مجله منتخب و مقاالت آنها نید نتای   

                                              
1. Scientific 

2. Technical 
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( ی واهیم 7از بررسی شرای  پایرش مجالت و مقاالت آنها را در کنار یکدیگر ترار دهیم ) جدول 
به عنوان موضو  مقاالت مورد تاکی د ت رار  «شناسیروش»یا  «روش»دید که  حتی در مجالتی که  

اند بی  از مقاالتی اس ت یتهها پرداگرفته است، تعداد مقاالتی که به نقد یا روش یا معرفی روش
ت وان گف ت ک ه مق االت اند. از این رو میشناسی ایتااص یافتهکه به مقوله روش تحقیق و روش

منتشر شده در مجالت مورد بررسی، بیشتر از دیدگاه کاربردی به موضو  روش تحقیق توجه کرده و 
 اند. کنتر به تبیین روش تحقیق در شهرسازی پردایته

 تابیباز را محتوایی و موضوعی شکلی، الدامات و شرای  اگر که گفت باید نید التمج مورد در
 ک ه دهدیم نشان هایافته بدانیم، آنها دیدگاه از تحقیق روش و شناسیروش مقوله اهنیت و نق  از

-می دهمشاه 7 جدول در طورکههنان. اندنکرده اتخا  مسئله این به را واحدی رویکرد مجالت این

 ش کلی، الدام ات و ش رای  تن امی ب ه (JAPA ،JEPER ،PLT ،PTP) مج الت از بری ی شود،
ه ارائ ه ب هنچن ین مق االت را مل دم  .اندمحتوایی دتت نظر داشته و آنها را تعیین کرده و  موضوعی

 شناسی را به عنوان موضوعی مجدا در تحقیق ات شهرس ازی)یا( روش یا روش ه وکردروش تحقیق 
 ش رای  محت وایی و موض وعی ،س ایر مج الت این در حالی است ک ه در اند.ادهمورد توجه ترار د

ش ده رای  محت وایی و موض وعی نای نید به مقوله روش تحقیق در ش اشاره چندان اهنیتی نداشته و
یی وجود ندارد و درحالی که برهنگرایی و وحدت رویه . پ  میان این مجالت در این زمینه است

س ته اهنیت ندان دارایده، بریی دیگر این موضو  را کرروش تحقیق معطو  توجه یود را به مقوله 
اس ت ک ه  افدون بر این تنرکد بر هر یا از مجالت گروه نخست نید بی انگر آن اند.و بدان ندردایته

 تلقی و کاربرد واحدی از روش تحقیق در هر یا از آنها وجود ندارد.



 1395 زمستان/89/ ش  22شناسی علوم انسانی / سروش 166

 المللی شهرسازی و مقاالت آنهاه مجله معتبر بین. نحوه بازتاب مقوله روش تحقیق در د7جدول
 

 

 نام مجله

 

 تعداد مقاالت شرایط پذیرش مقاالت

 تعیین

 شرایط

 موضوعی

 تعیین

 شرایط

 شکلی

 

 تعیین

 شرایط

 محتوایی

 معرفی

 یا روش

-روش

 شناسی

 به

  عنوان

 موضوع

 مقاله

 تعیین

 روش

 برای

 شکل

 ارائه

  مقاالت

 به الزام

 ذکر

 در روش

 محتوای

 الهمق

 بیان

 روش

 تحقیق

 در

 چکیده

 بحث

 در

 ارتبا 

 با

 روش

 تحقیق

 یا نقد

 معرفی

 و

 پیشنهاد

 روش

Journal of 

the 

American 

Planning 

Association 

(JAPA) 

            103 1 17 

Journal of 

Planning 

Education 

and 

Research 

(JPER) 

 

            7 3 18 

Journal of 

Planning 

Literature 

(JPL) 

        2 - 6 

Journal of 

Planning 

History 

(JPH) 

          1 - 5 

Planning  

theory 

(PLT) 

          1 1 2 
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Planning 

Theory & 

Practice 

(PTP) 

           1 3 12 

American 

journal of 

sociology 

(AJS) 

         11 - 9 

Environment 

and 

Planning A 

(EPA) 

        3 - 19 

Society 

 

       - 9 - 

Progress in 

Human 

Geography 

(PHG) 

          1 1 24 

 

 گیرینتیجه. 7

ه ای کیفی ت پ  وه  یشناسی در شهرس ازی، ض نن ارتق اروش تحقیق و روش رسدبه نظ  می
ده و زمینه دس تیابی رش ته شهرس ازی را ب ه ه ویتی کرشهرسازی به انسجام بیشتر این رشته کنا 

ب دیو مقول ه . چنین جایگاهی اهنی ت ب یکندسهیو و تسریع میها تمستقو و متناید از سایر رشته
ت ر آم وزش شهرس ازی ب ه منظ ور فه م دتی قها و به ط ور ی اص در روش تحقیق را در تنام رویه

چنی  . به عبارت دیگر کندهای پ وهشی در ا هان متبادر میموضوعات بر مبنای اعتبار بیشتر یافته
ارند که شهرسازان با فراگرفتن آنها ب ه پ  وه  پردایت ه و ی ا هایی وجود دکه روشرسد به نظ  می

ه ای پ وهش ی های یوی  را گام به گام بر مبنای آنها پی  برده و از ای ن راه دع اوی و یافت هپروژه
های متف اوت دنب ال ک رد. توان به شیوهد. سنج  این ادعا را میکننیوی  را معتبر و تابو تبول می

های ای ن رش ته دنب ال ک رده اس ت. را با تنرکد بر بخشی از نتای  پ وه حاضر این سنج   مقاله



 1395 زمستان/89/ ش  22شناسی علوم انسانی / سروش 168

نظ ر  النللی م دهای شهرسازی در ده مجله معتبر بینمقاالت منتشر شده دهه اییر در حوزه نظریه
ت ا  کن داین امکان را فراهم می یاد شدهبوده است. بررسی آثار انتشار یافته در دهه اییر در مجالت 

 اصلی پ وه  در اینجا ارائه شود:پاسخ سه پرس  
 پرس  نخست: آیا هنگرایی و وحدت رویه میان ده مجله معتب ر در تعی ین ش رای  و الدام ات

 موضوعی و محتوایی پایرش مقاالت وجود دارد؟ شکلی،
  شود که هر چند موضومی مشخ با بررسی شرای  و الدامات اعالم شده توس  این ده مجله 

ر ای دهنگرایی و وحدت رویه است؛ اما« های شهرسازینظریه»درباره ت این مجال تنامیاصلی 
ین ای ن شده وجود ندارد. اگر تعیمیان این مجالت درباره شکو، موضو  یا محتوای مقاالت پایرفته

ه ک ی ابیم ترین الیه در بررسی موضو  روش تحقیق بدانیم در میالدامات توس  مجالت را سطحی
مق االت منتشرش ده در ای ن مج الت  ت و به تب ع آن نویس ندگانن مجالموضع هیئت تحریریه ای

  دهد. در یا س ر طی ف بخ هنگرا نبوده و طیف متنوعی از ایتالفات بارز و آشکار را نشان می
ت ی را برای پایرش مقاالیگونه شرای  شکلی، موضوعی و حتی محتواتابو توجهی از مجالت هیچ

 اند.تعیین نکرده
رورت بیان روش تحقیق در این گروه از مج الت م ورد توج ه نب وده اس ت. بدیهی است که ض

کنن ده و مهن ی ب رای ای ن مج الت و توان چنین نتیجه گرف ت ک ه روش تحقی ق معی ار تعی ینمی
ترار دارد  JAPAن و صاحبنظران این مجالت نبوده است. در سوی دیگر این طیف مجله امتخاا

 حتوایی را برای پایرش مقاالت مشخ  و نویس ندگان راکه به تفایو شرای  شکلی، موضوعی و م
از  ت وانواضح است که نن ی ند. بنابراین پرکنتا روش تحقیق یوی  را مشخ  و بیان   ملدم کرده

-ی هالترین الیه تا درباره موضو  روش تحقیق از سطحیمنتخب ای میان این ده مجله وحدت رویه

 دغدغه شنارگان تابو توجه مجالتی که اساسا   یه وتر سخن گفت. عدم وجود وحدت روهای عنیق
به اد کند. بندی، تردید ایجتواند در تلقی یاد شده در ابتدای جنعدارند میموضو  روش تحقیق را ن

ه ای افت هیالزمه تضنین اعتبار  ،های تحقیقعنوان روش بااین معنا که فراگیری و تبعیت از مواردی 
 یا تحقیق نخواهد بود. 

-مجالت معتب ر ب ه موض و  روش تحقی ق و روش وم: به چه میدان آثار منتشر شده درپرس  د

 اند؟شناسی پردایته
تواند معر  اهنی ت آن موض و  از شنارگان مقاالت منتشر شده درباره یا موضو  می معنوال  

یاد نظر پ وهشگران و صاحبنظران باشد. مقایسه تعداد مقاالت منتشر شده در دهه اییر در ده مجله 
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شناس ی شهرس ازی در موضوعات مختلف حاکی از آن است که موضو  روش تحقیق و روش شده
ای دیگ ر فات د اهنی ت و در تع دادی از در بریی از مجالت از کنت رین می دان اهنی ت و در پ اره

دو فرض یه ب ر ای ن  مجالت در مقایسه با سایر موضوعات از اهنیت کنتری بریوردار ب وده اس ت.
بخ  آن ح است: نخست اینکه دعوی اهنیت بی بدیو روش تحقیق و نق  انسجاماساس تابو طر

ه ای دو اینک ه پ وهش گران ح وزه نظری هاس ت؛ های پ وه  تابو تردید و نید تضنین اعتبار یافته
های آتی باید منتظر اف دای  تع داد اند و در سالشهرسازی هنوز اهنیت روش تحقیق را درک نکرده

دهن ده تواند شکوشناسی شهرسازی در این حوزه باشیم. هر دو فرضیه میروش ها در زمینهپ وه 
 حاضر باشد.  مقالههایی در ادامه پ وه 

ان د از چ ه پرس  سوم: مجالت و مقاالتی که موض و  روش تحقی ق را م ورد توج ه ت رار داده
 اند؟منظری به این موضو  پردایته

مقال ه  18جله )ماین ده  دهه اییر در منتشر شده دری از مجنوعه مقاالت یار اندکتعداد بس - 1
 مباحثی که در این میان بیشتر مقاالت ،اندشناسی پردایتهمقاله( به موضو  روش 7000از مجنو  

ب ا اتخ ا  را  روش تحقی قی ا  آم وزش و در شهرس ازی آن شناسی یا نق   چون عدم کفایت روش
  ؛انددهکر رویکردی انتقادی بررسی

ه ک و مق االت ب دوم از مقاالت که تعداد آنها نسبت به گروه نخست بیشتر اما نسبت گروه  - 2
 اند:منتشر شده اندک است به روش تحقیق پ وه  یود به دوگونه زیر پردایته
ی یاص و استناد به روش الف: گونه نخست شامو مقاالتی هستند که نویسندگان آنها بدون  کر

یوی  اشاره داشته و در واتع روند کار پ وهشی یوی  را ب ه  چگونگی انجام پ وه آن، صرفا  به 
 Journal of the American Planningاند. تعداد تابو توجهی از مقاالت مجل ه ایتاار بیان کرده

Association (کی د را در ش رای  ش کلی، أت رین تای ک ه بیش ترین و ص ریحبه عنوان تنه ا مجل ه
 اند. از اینگونه( وش تحقیق داشتهموضوعی و محتوایی نسبت به مقوله ر

ده ش ش نایته  ظاه ا  های ب: گونه دوم مقاالتی هستند که در بیان روش تحقیق به یکی از روش
ای ن  عن وم اش اره دارن د. ن و و مواردی از این  «مااحبه عنیق»یا  «تحلیو محتوا»و مقبول مانند 

   کاربردی در شهرسازی هستند. از یا پ وهنظری  مشتنو بر ارائه گدارش و یا بیانمقاالت 
مج الت معتب ر ب ه نح وی غی ر  با پی  فرض ننودن این نکته که تعیین الدامات شکلی در - 3

 گرفتحاضر این نتیجه را نید مقاله توان از باشد، مییید موضو  روش تحقیق میأت کید وأمستقیم ت
مل دم ب ه رعای ت ش یوه سایر مج الت بررس ی ش ده نویس ندگان مق االت در که به جد یا مجله 
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نویس ی در می ان اند. هر چند وحدت روی ه و ش یوه غ البی در ارج ا دهمشخای شنویسی ارجا 
آنچه برای این ده مجله  رسدبه نظ  میتوان نتیجه گرفت که مجالت وجود ندارد. در هنین حد می

ت وان می ان م یباشد و بدیهی اس ت ک ه های پ وه  میمعتبر اهنیت دارد اصالت دعاوی و یافته
م و و پ وهش ی أها تفاوت تائو شد. پردایتن به این تف اوت نیازمن د تها و اعتبار یافتهاصالت یافته

 . ستمجدا
قی ق به معن ای روای ت چگ ونگی انج ام تح)روند تحقیق »ادعا کرد که: توان نتای  می با مرور

 ش نول وانجهمشخ  و  ظاه ا   هایروشو یا  کر فار  از ضرورت به کارگیری  پ وهشگر(توس  
ه زمین  در النللیالدام به  کر آنها موضوعی است که در آثار مکتوب دهه اییر در ده مجله معتبر بین

رس ازی ها و آث ار شهتوان در سایر رویهاین دعوی را می« یورد.های شهرسازی، به چشم مینظریه
 مورد جستجو و بررسی ترار داد.

 



 171  های شهرسازی(نظریه حوزه)نمونه موردی: مجالت معتبر در  زیشهرسار آثار مکتوب بررسی جایگاه روش تحقیق د

 

 

 منابع
 

 ارزیابی نظام آموزش عالی رش ته شهرس ازی ،(1393فالح منشادی )الهام  و بحرینی، سید حسین
ین ب )مقطع کارشناسی( در ایران به منظور تبیین جایگاه مناسب و مشروعیت حرف ه و رش ته در 

 زی.دانشگاه تهران، دانشکده شهرساتهران:  های مرتب ، رساله دکترا رشته شهرسازی،زمینه
 

 
Chapin, T. S. (2012), "Introduction: From growth controls, to comprehensive 

planning, to smart growth: Planning's emerging fourth wave", Journal of the 

American Planning Association, 78(1), 5-15. 

Faulconbridge, J. R. (2012), "Economic geographies of power Methodological 

challenges and interdisciplinary analytical possibilities", Progress in Human 

Geography, 36(6), 735-757. 

Goldstein, H. A. (2012), "The quality of planning scholarship and doctoral 

education", Journal of Planning Education and Research, 32(4), 493-496. 

Goldstein, H. A., & Carmin, J. (2006), "Compact, diffuse, or would-be discipline? 

Assessing cohesion in planning scholarship, 1963-2002", Journal of Planning 

Education and Research, 26(1), 66-79. 

Goldstein, H., & Maier, G. (2010), "The use and valuation of journals in planning 

scholarship: Peer assessment versus impact factors", Journal of Planning 

Education and Research, 30(1) , 66-75 

Hoch, C. (1996), "A Pragmatic Inquiry about Planning and Power", In Mandelbaum, 

S. J., Mazza, L., & Burchell, R. W. (Eds.), Explorations in planning theory 

(pp.28-35),Transaction Publishers. 

Hoch, C. (2007), "Making plans: Representation and intention", Planning 

Theory,6(1), 16-35. 

Kim, A. M. (2011), "Unimaginable Change: Future Directions in Planning Practice 

and Research  About Institutional Reform", Journal of the American Planning 

Association, 77(4), 328-337. 

Maier, G. (2006), "Impact factors and peer judgment: The case of regional science 

journals", Scientometrics, 69(3), 651-667. 

Mandelbaum, S. J., Mazza, L., & Burchell, R. W. (Eds.). (1996), Explorations in 

planning theory,Transaction Publishers. 

Shmueli, D. F., & Khamaisi, R. (2011), "Bedouin communities in the Negev: 

Models for planning the unplanned", Journal of the American Planning 

Association, 77(2), 109-125. 

 

http://www.acsp.org/publications/jper 

http://www.berkeley.edu 

http://www.acsp.org/publications/jper


 1395 زمستان/89/ ش  22شناسی علوم انسانی / سروش 172

http://www.canberra.edu.au 

http://www.envplan.com/A.html  

http://jper.sagepub.com 

http://jph.sagepub.com 

http://jpl.sagepub.com 

http://phg.sagepub.com 

http://plt.sagepub.com 

http://www.press.uchicago.edu 

http://www.rutgers.edu 

https://sites.google.com/site/planningtheoryandpractice/home  

http://www.springer.com 

http://www.tandfonline.com 

http://www.envplan.com/A.html
http://jper.sagepub.com/
http://jph.sagepub.com/
http://jpl.sagepub.com/
http://plt.sagepub.com/
http://www.press.uchicago.edu/
https://sites.google.com/site/planningtheoryandpractice/home
http://www.springer.com/
http://www.tandfonline.com/

