ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان،
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲آذر ،۱۳۹۶داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪIICEE2017-23 :

اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در آﻣﻮزش روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی
”از ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺎ ﻓﻘﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ“
رﺿﺎ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ دﻻﯾﯽ ﻣﯿﻼن
ﭼﮑﯿﺪه -روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ،اﺻﻮل و ﺧﻄﻮط
ﻓﮑﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰوم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای روش
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﯿﺎن رﺷﺘﮕﯽ اﺳﺖ ،روش
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ،
ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ در ﻃﯽ آن اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮﻟﯽ در روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ؛
آﻣﻮزش روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ُﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری
و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؟ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دو ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮی را ﻣﯽﺗﻮان در دو دﺳﺘﻪ

ﮐﻠﯽ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی
ﻧﻤﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه »آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﺎﯾﻪای درس روش
ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم
و رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻓﻘﺮ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ،ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،آﻣﻮزش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

واژه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،ﻃﺮح ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﺮوری اﺳﺖ )ﺗﯿﻤﻮری،
 . (۶۸ :۱۳۹۲آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﺎرت آﻧﺎن
در اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﯾﻦ روشﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در واﻗﻊ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺸﻪای ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺤﻘﻖ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و او ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از
رﺿﺎ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و
اﯾﺮان reza_kheyroddin@iust.ac.ir ،
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ دﻻﯾﯽ ﻣﯿﻼن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی  ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ
و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ،ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس  ebrahimmilan۲۰۱۲@yahoo.com -۰۹۳۸۱۴۶۰۷۰۲ :ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﻧﻘﺸﻪ راه ﭘﮋوﻫﺶ( ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و ﯾﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮﻟﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ روﺑﻪ رو ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﺒﺮﻫﻦ و ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ)ان( را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺻﻮل
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
ﮐﻪ »:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺧﺎص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در اﯾﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ و
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﺎﺳﺨﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟«
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﭘﺎراداﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎم در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎص در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪهی روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺎزی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ »روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ« اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ،
اﺑﺘﺪا ﻫﺴﺘﻪ-ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ؛ ﯾﻌﻨﯽ”روش ﭘﮋوﻫﺶ“و” اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ“ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،در اداﻣﻪی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮای روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﻬﺎن و ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﺑﻮده ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس »ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﻨﺎدی« ﻣﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﮑﺮی”روشﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی،
آﻣﻮزش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ“ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده ،ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ
واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روش و ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اراﺋﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﺗﺪاوم ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﺤﻮه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﻮار
ﻣﯽﺳﺎزد .دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ و روﯾﮑﺮد روش
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ)ﭘﺎراداﯾﻢ( و ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﭘﮋوﻫﺶ)ﺗﮑﻨﯿﮏ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ روشﺷﻨﺎﺳﯽ در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎنﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ را ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﺟﺪی روﺑﻪرو ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽای ﮐﻪ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای ﺑﻮدن ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺿﻌﻒ آﻣﻮزش در
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ،در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺿﺮورت ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و روﯾﮑﺮد روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از دو ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،
»ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﺑﻌﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۲

۳

ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻫﻤﯿﺖ آن :ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ و
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﮑﺘﻮب آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﮑﺘﻮب
در ﻗﺎﺑﻞ رﺳﺎﻟﻪ و در ﻣﻮاردی ﻧﺸﺮ آن در ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ– ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻣﻌﯿﺎر
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺮاز ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺳﺮﺷﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدآوری و
ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻓﺮق
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ،روﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﯿﮏ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ)اﺳﻼﻣﯽ.(۵ :۱۳۹۲ ،
روش ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯽرﯾﺰی ﻣﺴﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز ﺑﯿﻦ »ﻋﻠﻢ« و »ﻏﯿﺮ

ﻇﻬﻮر روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای در آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪی را در
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﻓﺮاروی ﻗﻠﻤﺮو داﻧﺶ و ﺣﻮزهی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
ﻗﺮار داد)رﯾﺎﺿﯽ (۱۰۱ :۱۳۹۲،در ﻣﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای ﺑﻮدن
آن ﻫﺎ ،آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﻬﺮ و
داﻧﺶ ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ،
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ،در ﺣﻮزهی ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻗﺮارﮔﯿﺮی رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی،
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷﯽ در ”ﻓﻘﺪان آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای درس روش ﺗﺤﻘﯿﻖ“
و از ﺑﻌﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ”ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ“ ،ﻧﻤﻮد واﻗﻌﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ،در
اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در آﻣﻮزش · · ·

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﺮی

۲
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎب روش و ﻣﺘﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺗﺌﻮری و اﻓﺰاﯾﺶ رواﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻋﻠﻢ« اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮهی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ
ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد و ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻠﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺰﯾﻨﺶ روش
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد روشﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ ،در واﻗﻊ
روشﺷﻨﺎﺳﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮهی ﺷﮑﺎف
ﻣﯿﺎن آن ﭼﻪ اﺻﻮل ﺟﺎاﻓﺘﺎدهی روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«)ﻫﺎی .(۱۰۹ :۱۳۸۵ ،آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم از
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻣﺘﺪوﻟﻮژی( ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﻬﺎرت
ﯾﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶ )روش ﺗﺤﻘﯿﻖ( ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺒﺮ
از اﻧﻮاع روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻧﻈﺮﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺪرن ﮐﺎﻧﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ،از اﯾﻦ رو روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺜﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ و دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﻧﻪ ﺑﺎ روش
وﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ .ﻧﺴﺒﺖ رﻫﯿﺎﻓﺖ )ﻣﺘﺪوﻟﻮژی( ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﺰار اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ وﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .روشﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
اﻧﺪﯾﺸﻪ و راهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ داﻧﺶ ،روش ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،و روش در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ،در روش ﺧﻮد از ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)ﭘﺎرﺳﺎﻧﯿﺎ .(۱۰ :۱۳۸۳ ،در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ از ﻣﻔﻬﻮم
روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ؛
روشﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺰا
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و در
ﺻﺪد دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ دارای ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺌﻮری و ﻣﺘﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ،رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺳﺖ)ﻫﻤﺎن .(۴۹ :ﺗﺌﻮری را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ
ﺟﻬﺖ درک ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ در ﺗﺌﻮری ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی آن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ درک
ﺻﺤﯿﺢ از روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺻﻮل
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای روشﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ :روشﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻋﻠﻮم
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی اﺻﻮل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﮔﺮو اﺳﺘﻔﺎده
از روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻪ
روﯾﮑﺮد روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﺎﻟﺐ”اﺛﺒﺎتﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮی ،اﻧﺘﻘﺎدی“؛ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد)ﻫﻤﺎن ،(۴۸ :اﯾﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
ﻣﺘﻌﺪدی ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻢ آن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از” :ﻣﺎﻫﯿﺖ
واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺪف
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟“ﻟﺬا واﻗﻌﯿﺖ ،ﻫﺪف ،اﻧﺴﺎن و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی روشﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺻﻮل ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ روش ﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ  ،آنﻫﺎ را در اﻧﺘﺨﺎب روش و ﻣﺘﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺗﺌﻮری و اﻓﺰاﯾﺶ رواﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای روشﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری :ﺗﻌﺒﯿﺮ»روش ﺗﺤﻘﯿﻖ« در
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺳﻄﻮح در ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﭘﺎﯾﻪایﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺟﻬﺖ
اﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎری روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺳﻄﻮح
ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﺎﻧﻢ اﻟﯿﺴﻮن
ﭘﯿﮑﺎرد را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﺎﻫﯿﺖ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﮋوﻫﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی
ﮐﻞ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻖ را دارای ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺎراداﯾﻢ ﭘﮋوﻫﺶ،
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ،

اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای در روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ :آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ را
از ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺰا و ﻧﻘﺎط اﻓﺘﺮاق ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در روشﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ ،زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺗﺌﻮریﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ آنﻫﺎﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد)اﯾﻤﺎن ،(۴۷ :۱۳۷۶،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهی ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪهی ﺑﯿﻨﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ .ﻟﺬا
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل روش-ﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ ،ﭼﻪ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﭼﻪ از
اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در آﻣﻮزش · · ·

۳
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺗﺌﻮری ﺣﺎﺻﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮی
و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را در ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺌﻮری ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد)اﯾﻤﺎن .(۴۸ :۱۳۷۶ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮای روش
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد از اﺟﺰای ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :۱ﺳﻄﻮح ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺜﺎل
ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮی ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻪ ﭘﺎراداﯾﻢ
ﭘﺎراداﯾﻢ
ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎه او را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ،
اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراداﯾﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ روش-ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻨﯿﺎد و ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯽ ،روش-
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ
روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻧﻈﺮﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﮐﯿﻔﯽ
دارد
روش ﻫﻤﻮاره در ﻣﺘﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﮑﺮی روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺴﯽ،
روش
و ﺗﻼشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﺮار روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
دارد ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف ،روش ﺗﺤﻠﯿﻞ و ای
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ-ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد
اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﺎﻣﻪ ،آزﻣﺎﯾﺶ
»روش« واﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ »ﺗﮑﻨﯿﮏ«
ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺰار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﺎﻏﺬ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
اﺑﺰار
ﺳﺎزی و اراﺋﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد.

رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﭼﻬﺎر ﮔﺮاﯾﺶ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺷﻬﺮی – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪای – ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی( ،از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ
وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روشﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﻣﯽﺗﻮان
ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ”اﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﻮاوریﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ“ و ”ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ
ﺷﻬﺮ “ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ،ازاﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮدار
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ِ
ﺷﻬﺮی در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﺮف ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و ﺧﻄﺎ داﺷﺘﻦ ،اﺑﻌﺎد
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻧﻤﻮد واﻗﻌﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش-
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آ ﮐﺎدﻣﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﺮوﺟﯽای ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ”ﻋﻨﻮانﻫﺎی
ﮐﻠﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻮﻻژ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﮔﺴﺴﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻏﯿﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از داوری“)اﺳﻼﻣﯽ (۹۷ :۱۳۹۲،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ روﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد،
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﺖ.

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪیﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﻨﯽ،
اﯾﻤﺎن و ﻣﺎﺟﺪی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﻠﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﮐﺮوﺗﯽ ،از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﺎراداﯾﻢ ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ و روشﻫﺎ )اﺳﻼﻣﯽ .(۷ :۱۳۹۲ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺎراداﯾﻢ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ،ﺧﺮوﺟﯽ و
ﺿﺮورت روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی :اﻏﻠﺐ
ﯾﺎﻓﺘﻪ-ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﻤﯽ و اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮزه
ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﺮی ﺟﺰ ﮐﻮﻻژ )ﻣﻨﻄﻖ ﺗﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ( ﻣﻌﻤﺎری ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻫﻨﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻧﻈﺮ ّ
ﮐﻤﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻼﺣﻈﻪای را درﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ّ
ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد و ّ
ﻣﺒﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﻃﻮر ﮐﻪ
در رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻣﻨﻪ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ رﺷﺘﻪﻫﺎی
 ۴روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ً
ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻨﺮی ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎه روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی :روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﻧﺪارد .در ﺑﺴﯿﺎری
ً
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺻﻮل ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮاﺳﺎس از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﺰواﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در آﻣﻮزش · · ·

۴
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روشﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻟﺬا
در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻓﺮاﯾﻨﺪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﭙﺲ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی:
روش ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﺻﻮل ،ﻣﻨﻄﻖ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا روش-ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﭼﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﯽ در ﻃﯿﻒ رﺷﺘﻪای و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﯽ در ﻃﯿﻒ ﻣﯿﺎن
رﺷﺘﻪای ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﻨﻄﻖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ آﻏﺎزﮔﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﭘﺎراداﯾﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل و ﻣﻨﻄﻖ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻄﻮح و اﺟﺰای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی درﺳﺖ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻄﻮح و اﺟﺰای روش ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل و ﭘﻨﻬﺎن
در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷﯽ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد .در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﺤﻠﯿﻞ
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ”روش ﺗﺤﻘﯿﻖ“ﯾﺎ ”روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ“ ﯾﺎ ”ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﭘﮋوﻫﺶ“ ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﻄﻮح ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺎراداﯾﻢ ،روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ،روش و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺪوﯾﻦ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل از
ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
را ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ آنﻫﺎ راﻏﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﮐﻼسﻫﺎی
ﺣﻀﻮری ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ واﺿﺢ اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺟﺰوات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻘﺮ در اراﺋﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن
درﮔﯿﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺑﺮد آن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)ﺗﯿﻤﻮری .(۷۰ :۱۳۹۲ ،ﻟﺬا روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﻬﺮﺳﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.
آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ روش ﭘﮋوﻫﺶ در ”آﻣﻮزش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ“
از ﯾﮏ ﺳﻮ و در” ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ“ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖُ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﯽ و اﺻﻮﻟﯽ روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در اﯾﻦ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ راه
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﻬﺮﺳﺎز در دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای و ﻣﻨﻄﻘﯽ
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ
در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺪد آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮای
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎزد.
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ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ :اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در آﻣﻮزش رو ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای ﺑﻮدن
داﻧﺶ ﺷﻬﺮﺳﺎزی( ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ
اﺻﻮل و ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ.ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ُﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
روشﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮ ُﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ذﻫﻨﯿﺖ ،ﻋﯿﻨﯿﺖ ،ﻣﮑﺎن و
زﻣﺎن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)ﺣﺒﯿﺒﯽ ،(۱۳۹۰ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ  ۶ﻓﻘﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺖ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ِ
ﭘﮋوﻫﺶ)ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول  (۲ﻧﯿﺰ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در داﻧﺶ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی:
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻮاره در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﺮﺳﺎزان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،اﺑﻌﺎد اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه روشﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ
ﻣﻐﻔﻮﻟﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در آﻣﻮزش · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در ﺳﻄﻮح ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺟﺪول  :۲ﺿﻌﻒﻫﺎ و ِ
ﭘﺎراداﯾﻢ ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ

روش ﭘﮋوﻫﺶ

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻧﻮع ﺿﻌﻒ
ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺎراداﯾﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون درک آنﻫﺎ و،ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن
ﻋﺪم اﺷﺎره و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻮع روﯾﮑﺮد و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ذﮐﺮ روﯾﮑﺮد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون اﺳﺘﻼل و اﺛﺒﺎت و ارﺗﺒﺎط روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﻘﺎﻻت آورده ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺘﺤﺎل)ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دادن( در ﺑﯿﺎن روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺑﯿﺎن ﻋﺒﺎرت ”ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ– ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ“ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺪون ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن
ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻮع روﯾﮑﺮد و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ روﻧﺪ ﮐﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺿﻌﻒ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ”ﻣﺎﻫﯿﺖ“ و ”ﻫﺪف“
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ”ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ“ در ﻧﻘﺶ ”روش ﭘﮋوﻫﺶ“
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻬﻮی ﯾﺎ ﻋﻤﺪی از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺿﻌﻒ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﮑﯿﻨﮏﻫﺎ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﮑﯿﻨﮏ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﮑﯿﻨﮏﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
»ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،اﻧﺒﻮﻫﯽ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ،رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺧﺎص ،وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رواﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ«)رﯾﺎﺿﯽ ،(۱۰۹ :۱۳۹۲ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد؛ روشﺷﻨﺎﺳﯽ در
ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ”ﺷﻬﺮ و ﻓﻀﺎ ،ﺷﻬﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ،ﺷﻬﺮ
ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ و
ِ
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ“ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺎن
رﺷﺘﻪای ﺑﻮدن داﻧﺶ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه روشﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺳﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪد دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺷﺪن
ﻋﻠﻢ روش-ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ روش ﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺳﻮم
و ﺳﻨﺘﯽ از ﯾﮑﯽ از روش ﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﺑﺎ روش ﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ ﺟﻬﺖ درک ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ
در ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻟﺒﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻓﺖ در ﺷﻨﺎﺧﺖ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ رﮐﻮد ﻋﻠﻮم ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎم
و رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎص ﺷﺪه و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪای ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﺴﺠﻢ روش
• ﺿﻌﻒ در روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﺪم آﻣﻮزش
ِ
ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮی اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ
از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ،ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ و رﺻﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﻋﻼﺋﻢ ﺿﻌﯿﻒ ،ﺳﻨﺎرﯾﻮ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز )ﻋﯿﻮﺿﯽ و ﮐﺸﺎورز ﺗﺮک،

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ،
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در آﻣﻮزش · · ·

۶
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﭘﮋوﻫﺶ)ﻓﺮﺿﯿﻪای-اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ،ﮐﻠﯽﻧﮕﺮ -ﻗﯿﺎﺳﯽ( ،دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)داﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد و ﻣﻈﻔﺮی:۱۳۸۶،
 ،(۱۳۶اﻣﺮی ﮐﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و اﺑﻌﺎد
ﻣﻐﻔﻮﻟﯽ را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در درﺟﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﺻﻮل و ﻣﻨﻄﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی اراﺋﻪ ﺷﻮد.

(۱۲ :۱۳۹۲؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ارداک و رﻓﺘﺎر
ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارد ،ادارﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی آﻣﺎری و ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻤﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﮐﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﻘﺪان ﻣﺤﺴﻮس اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ در
ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و اراﺋﻪ
ﻣﺪلﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺑﺎ ﯾﮏ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ در ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻬﺮی
ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﻌﻒ در ﺷﻨﺎﺧﺖ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روشﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،آﻣﻮزش و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی آن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ
اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮی از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﻬﺮی و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
)ﭘﺎراداﯾﻢ ﭘﮋوﻫﺶ – روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ – روش ﭘﮋوﻫﺶ – ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﭘﮋوﻫﺶ – اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ( از ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺨﺶ
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

• ﺿﻌﻒ در آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ روشﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی
اﻓﺮاد ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﻤﯽ آﮔﺎﻫﯽ
و آﻣﻮزش ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت)ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ( ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﻬﺮی ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی را در ﻃﻮل
ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﻋﺘﻤﺎدﭘﺬﯾﺮی
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﯿﻔﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،دادهﻫﺎ ﻧﯿﺮ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ دادهﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ،ﻣﺪلﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی درک ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﯿﻖ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﻤﯽ
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ-ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻬﻢ درﺳﺘﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﯿﻔﯽ ﺷﻬﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﮑﻨﯿﮏ و اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آن،
ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺿﻌﻒ در آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در
آﻏﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع روﯾﮑﺮد ﺑﺨﺼﻮص
روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ در آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺗﻨﺎﺳﺐ
روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ،دﺷﻮاری در
ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮا ﭘﺮوژه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ در آﻣﻮزش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ روش
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و ﻧﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺮاﯾﻨﺪ روش ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺎت روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻋﺎﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻧﺘﺨﺎب روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ”ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ“ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﯿﺮ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺎرداﯾﻢﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ
اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در آﻣﻮزش · · ·

در اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
روش ﮐﻤﯽ و ﯾﺎ روش ﮐﯿﻔﯽ را اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺪم
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺮوﺟﯽ از
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮح-ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺷﻮد
را ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از روش-ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح
در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ،
زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮح
ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺧﺎص ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ اﯾﺠﺎد
۷
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﻣﯽﺷﻮد.

۷

• ﺿﻌﻒ در اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺎزی

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﺳﺖ دارای ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮری ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﻣﺘﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
رﺷﺘﻪی ﺑﻮدن ﺑﻮدن ﭘﺪﯾﺪهی ﺷﻬﺮ ،روش ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯽ
و ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻗﺮاﺋﺖ
آن ﺣﺮﮐﺖ در آن اﺳﺖ و در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮان آن را درک ﻧﻤﻮد.
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻃﻮل ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻘﺶ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارد .ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺿﻌﻒﻫﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮﻟﯽ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه  ،اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ،
ﭘﯿﮑﺮه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺑﺎ اﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ روﺑﻪ
رو ﻣﯽﺳﺎزد .آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی و اﺟﺮاﯾﯽﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر اﻟﻬﺎم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از؛ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﺎﯾﻪای درس روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ
دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻣﻮزش اﯾﻦ درس ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی راﯾﺞ در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .آﻣﻮزش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﯾﻪایﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش اﯾﻦ درس)روش
ﺗﺤﻘﯿﻖ( دارد.

ﺗﺮدﯾﺪ در ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺬﯾﺮی
و ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺷﻮاری در ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺛﻮق ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺨﺼﻮص
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ)ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن .(۶۴ :۱۳۸۸،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درک
ﺿﻌﯿﻒ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺑﻪ
اﺻﻮل ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ)اﻋﺘﻤﺎدﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی،
اﻃﻤﯿﻨﺎنﭘﺬﯾﺮی ،اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﯾﺮی و ﺗﺼﺪﯾﻖﭘﺬﯾﺮی(اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاده و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را
ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ﻓﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ)از
ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻮزه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﻨﺎوری ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و اﻗﻠﯿﻢ ،و ﺣﻮزه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی در
ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از » :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ داﺷﺖ؛ ﻣﻌﻤﺎری و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮع اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ
و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺖ؛ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ«)ﺣﯿﺪری .(۱۱۷ :۱۳۹۴ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاﯾﻨﺪی
اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﯿﻔﯽ و ﯾﺎ ﮐﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻊ

ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮد
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻫﻢ از
ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺿﻌﻒ در ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺶ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
اﺑﻌﺎد ﻣﻐﻔﻮل در آﻣﻮزش · · ·

] [۱اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ)”،(۱۳۹۲اﺑﺮﻫﺎی ﺗﻬﯽ؛ ﻓﻘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮا در
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ“ ،ﻣﺠﻠﻪ اﯾﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﺎل  ،۲۴ﺷﻤﺎره .۴
] [۲اﯾﻤﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ)”،(۱۳۷۶ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ“ ،ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ،
ﺷﻤﺎره  ،۱۶۵ﺻﺺ ،۷۶-۴۷ص.۴۸
] [۳ﭘﺎرﺳﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ)”،(۱۳۸۳روش ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ“،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۸ص.۱۰
۸
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

] [۴ﺗﯿﻤﻮری ،ﺷﺮاره)”،(۱۳۹۲ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ“ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ – ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ ،دوره ،۱۸ﺷﻤﺎره  ،۴ﺻﺺ .۷۴ – ۶۷
] [۵ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ)”،(۱۳۸۰ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎن“ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ ،ﺗﻬﺮان.
] [۶ﻫﺎی ،ﮐﺎﻟﯿﻦ)”،(۱۳۸۵درآﻣﺪی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ“ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ:
اﺣﻤﺪﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان.
] [۷رﯾﺎﺿﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ)”،(۱۳۹۲ﺷﻬﺮ؛ ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای“،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،دوره ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره ،۱
ﺻﺺ.۱۱۵ -۱۰۱
] [۸ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ)”(۱۳۹۰از ﺷﺎر ﺗﺎ ﺷﻬﺮ؛ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ و ﺳﯿﻤﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی آن“ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﯾﺎزدﻫﻢ.۱۳۹۰ ،
] [۹ﻋﯿﻮﺿﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ؛ ﮐﺸﺎورز ﺗﺮک ،ﻋﯿﻦ اﻟﻠﻪ)”،(۱۳۹۲اﻟﮕﻮی
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺸﯽ“ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺎل
دوم ،ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢ ،ﺻﺺ.۲۶-۱
] [۱۰داﻧﺎﺋﯽ ﻓﺮد ،ﺣﺴﻦ و ﻣﻈﻔﺮی ،زﯾﻨﺐ)”،(۱۳۸۷ارﺗﻘﺎء رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ :ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی-ﻫﺎی ﻣﻤﯿﺰی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ“،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،دوره اول ،ﺷﻤﺎره اول ،ص -۱۳۱
.۱۶۲
] [۱۱ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن ،ﯾﺰدان) ”،(۱۳۸۸اﻣﯿﺪﻫﺎ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ
روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ“ ،ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺎه
ﮐﻠﯿﺎت ،دوره  ،۱۳ﺷﻤﺎره  ،۱۴۷ص. ۶۵ – ۶۰
] [۱۲ﺣﯿﺪری ،ﺷﺎﻫﯿﻦ)”(۱۳۹۴درآﻣﺪی ﺑﺮ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻌﻤﺎری“،
ﭼﺎپ دوم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎب ﻓﮑﺮ ﻧﻮ ،ﺗﻬﺮان.
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