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چکیده
با توجه به ماهیتِ کیفی پدیدههای مداخلهگر در محیط شهری ،بدون تردید روشهای کیفیی مییتواننید در
مطالعات شهرسازی کاربرد میوجهی داشی ه باشیند .بیاوجود همیه نایا قیوتی کیه روش تحاییی کیفیی در
پژوهشهای محیطی بهخصوص مطالعات شهری دارد ،اع بار و پایایی این روش در اغلب مطالعات شهرسیازی
مورد غفلت پژوهشگران قرار گرف ه ،درن یجه یاف ههای پژوهش که منجر بیه اجیرای برنامیههیا و طیر هیای
توسعه شهری شده با ضعفهای اساسی روبهرو میشود .با توجه به ویژگیها ،روشها و فراینید پیژوهشهیای
کیفی ،این پرسش مطر میشود که «جایگاه اع بار و پایایی در یاف ههای حاصل از پیژوهشهیای کیفیی در
بس ر مطالعات شهرسازی چیست؟ چالشهای آموزشی و در ماابل ،رویکردهیای پاسی ده کدامنید؟» تحاییی
حاضر با رویکرد تحلیلی و با تأکید بر دو بُعد آموزشی و پژوهشیِ روش تحایی ،به تحلیل پایایی پژوهشهیای
کیفی در مطالعات مهندسی شهرسازی میپردازد .بررسیهای تحاییی حاضیر نشیان مییدهید ،چیالشهیای
اساسی در پایایی پژوهشهای کیفی در مطالعات شهری را میتوان در سه دس ه کلیی؛ چیالشهیای آغیازین
پژوهش ،چالشهای تحلیل پژوهش و چالشهای پایانی پژوهش تاسیمبندی کرد .در ادامه بیا هید تاوییت
بُعد آموزشی و پژوهشی روش تحایی از یکسو و رفع چالشهای مذکور از سوی دیگر ،بر رویکردهایی ماننید
«بهبود آموزشِ روششناسی در شهرسازی ،آمیوزش پیژوهش محیور مید هیا و نیر افزارهیای کمیی و اراهیه
یاف ههایی مفهومی و کاربردی» تأکید میشود.

واژگان کلیدی
اع بار و پایایی ،آموزش مح وایی ،روششناسی پژوهش ،مطالعات شهرسازی ،تحلیل کیفیتها ،اع مادپیذیری
یاف هها

• این مااله مس خرج از بخش «روششناسیِ پژوهش» پایاننامه کارشناسی ارشد ابراهیم دالییمیالن با عنوان «تبییین فراینید
قانونی و اجرایی سلب و تأمین حاوق مالکانه در طر های نوسازی شهری» به راهنمایی اقای دک یر رضیا خیرالیدین و مشیاوره
آقای دک ر غالمرضا کامیار در دانشگاه علم و صنعت ایران است.
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جستارگشایی
آشنایی محااان با روش های تحاییی علمیی و مهیارت آنیان در اجیرای دقییی ایین روشهیا از
مهم ترین عوامل موفایت طر های پژوهشی محسوب میشود .درواقیع ،روش تحاییی همویون
ناشهای مسیر حرکت پژوهشگر را به او نشان میدهد و او به دنبا مسییرهای موجیود در ایین
ناشه به سمت ماصد مورد نظر حرکت میکند .به دنبا این امر هر کدا از علو مخ لف ،روش
تحایی خاص خود را دارند که از راه آن به ن ایج و یاف ههای م ناسب با اهدا خود دست پییدا
میکنند .از آنجاکه مطالعات شهرسازی (برنامهریزی ،طراحی و مدیریت شیهری) خیود نیوعی از
مطالعات محیطی محسوب میشود ،اخیراً پژوهشگران این حیوزه بیهطیور فزاینیدهای در جهیت
تحلیل مساهل پژوهشیِ مورد نظر خود ،از مطالعات کیفی یا ترکیبیی (کمیی -کیفیی) اسی فاده
میکنند.
«ان خاب رویکردهای کمی یا کیفی در پژوهش ،بر اساس نوع و ماهیت دادههای میورد نییاز
برای انجا پژوهش و هد های تحایی و میزان درک و آگاهی محای از نوع دادهها و شیوههیای
دس یابیِ به ر و دقییتر به دادهها صورت میگیرد» (پوراحمید و موسیوی .)5 :1387 ،ضیرورت
اس فاده از روشهای کیفی در بس ر پژوهشهای محیطی در مایاس عیا و مطالعیات مهندسیی
شهرسازی در مایاس خاص ،از آنجا نشات میگیرد کیه ییا دادههیای بیهدسیتآمیده در فراینید
پژوهش ،کمیتپذیر نبوده یا اصالً اطالعات دقیی و روزامدی حاصل نمیشود و درن یجه ضعف و
ناکارامدی روشهای کمّی در بسیاری از پیژوهشهیای محیطیی ،ادراکیی ،رف یاری ،مشیارک ی،
حسی ،ذهنی و  ...را موجب میشود.
از یکسو افزایش پژوهشهای کیفی در بس ر مطالعات شهرسازی و از سوی دیگر تیالش در
جهت غنیسازی یاف ههای پژوهشهای مذکور ،ضیرورت بییشازپییش پیرداخ ن بیه ماهییت و
رویکرد پژوهش کیفی ،اهمیت و شاخصهای اساسی پایایی در این پژوهشها و اراهه راهکارهای
تاویتکننده آموزشی و پژوهشی این روش تحایی در بس ر مطالعات شهری را نمایان میسیازد.
در این مااله درصدد هس یم که ضمن توجه جدی به نحوه آموزش روش تحاییی در مهندسیی
شهرسازی ،به چالشهای موجود در اسی فاده از رویکردهیای کیفیی در م یدولوژی پیژوهش در
مطالعییات مهندسییی شهرسییازی بمییردازیم .لییذا هیید اصییلی پییژوهش تبیییین جایگییاه پایییایی
پژوهشهای کیفی در اصالتبخشی به یاف هها و کاربردپذیری ن ایج حاصله از مطالعات مهندسی
شهرسازی است که این فرایند با رویکرد تحلیلیی و بیا تأکیید بیر بُعید آموزشیی روششناسیی،
ساخ ار پیدا میکند.
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 .1بیان اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق
امروزه با توجه به تغییر ماهیت پیارادایمهیا از اببیاتگراییی صیر در پیژوهشهیای کمیی بیه
پارادایمهای تفسیری ،روش تحایی کیفی یکی از رایجترین روشهای پژوهشی بهحساب میآید.
باوجود همه ناا قوتی که پژوهشهای کیفیی در مطالعیات محیطیی و بیهخصیوص مطالعیات
شییهری دارد ،کییمتییوجهی بییه ماهیییت روششناسییی اییین نییوع پییژوهشهییا ،قابلیییت اع مییاد و
اطمینانپذیری یاف ههای حاصله از مطالعات را با ابهاماتی جدی روبیهرو مییسیازد .گسی ردگی
اس فاده از روش کیفی در یک دهه گذش ه توسط پژوهشگران در مطالعات شهرسازی از یکسو
و تغییر ساخ ار پژوهشها از کاربرد نر افزاری و الگوهای کمی صر به مشارکتدادن میرد در
دس یابی به پرسشهای پژوهش از سوی دیگر ،ضیرورت توجیه بیه آمیوزش ماهییت و رویکیرد
روششناسی کیفی و کاربردیکردن یاف ههای این رویکرد در پژوهشهای شهری را رقم میزند.
با وجود رواج پایایی در تحایاات کمی ،پاین بیان میکند که پایایی و روایی دو عیاملی هسی ند
که هر پژوهشگری کیفی باید در زمانی که مشغو طر ریزی ،تجزییهوتحلییل دادههیا و داوری
کیفیت پژوهش است به آنها توجه کند (خسروی)173 :1388 ،؛ از آنجاکه ایین توجیه در گیرو
آموزش صحیح است ،بنابراین ضرورت پیژوهش منی ج بیه کالبدشیکافی مح یواییِ چیالشهیای
آموزش روش تحایی در پژوهشهای محیطی بهطور عا و مطالعات مهندسی شهرسازی بهطور
خاص میشود.

 .2روششناسی
با توجه به ماهیت پرسشهای پژوهش و جهتگیری اصولی که بر بینش ما حاکم میسازد ،بُعید
شناختشناسی پژوهش از نوع «تفسیری» است؛ پارادایمی که در مایاس عا در بس ر مطالعات
شهرسازی با تفسیرگرایی اس ارایی به تحلیل نحوه برنامهریزی و مدیریت شهری میپردازد و در
مایاس خاص در این پژوهش ناش پیونددهنده روششناسی کیفی و پژوهشهای شهرسیازی را
ایفا میکند .این پیوند بر پایه «رویکرد کیفی و ماهیت توصیفی» اس وار است .بهمنظیور تاوییت
پایههای نظری و تدقیی چارچوب مفهومی ،اب دا هس ههای نظری پژوهش؛ یعنی «روششناسی
کیفی» و «پایایی پژوهش» تعریف و تبیین میشود .در ادامهِ پژوهش به تحلیل ابعاد مغفیو در
آموزش مح وایی روششناسی کیفیی بیا اسی فاده از «اسی دال منطایی» پرداخ یه مییشیود.
اطالعات مورد نیاز در بس ر پژوهش نیز بر اساس «مشاهده اسینادی» ازجملیه منیابعی کیه بیه
مجموعه فکری «روششناسیی ،پیژوهشهیای شیهری ،آمیوزش روش تحاییی» میرتبط بیوده،
جمعآوری شود .در شکل زیر ،عناصر شکلدهنده روششناسیِ این پژوهش ،در دو طییف مجیزا
جمعبندی شده است.
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شکل ( -)1طیف دوقطبی روش تحقیق برای پژوهش حاضر

(مأخذ :نگارندگان)

 .3چارچوب نظری و مفهومی پژوهش
 .1-3ماهیت و رویکرد پژوهشهای کیفی
تعریف و مفهو روش تحاییِ کیفی از ماایسه آن با تحایی کمی و تشریح تفاوتهای بیین ایین
دو رویکرد معنا پیدا میکند .محمدی به نال از پاین ( )2005در این زمینه میینویسید« :روش
تحاییِ کیفی تالشی است جهت توصیف غیرکمّی از موقعیتها ،حیواد و گیروههیای کوچیک
اج ماعی با توجه به جزهیات و همونین سعی برای اراهه تعبیر و تفسیر معانی که موقعییتهیای
طبیعی و عادی به زندگی خود و حواد میبخشد و بر این فرض اس وار است که کنش م اابیل
اج ماعی کلی ی درهمتنیده از روابطی را تشکیل میدهد که بهوسیله اس ارا قابیل درک اسیت»
(محمدی .)16 :1387 ،پاو نیز پژوهش کیفی را اینگونیه توصییف مییکنید« :در صیورتیکیه
زمینهای خاص در پژوهش تا آن حد شناخ هشده باشد که امکان الگوسیازی مایدماتی ،تنظییم
فرضیه یا ح ی اراهه نظریه درخصوص آن وجود داش ه باشد میتیوان از رویکیرد اببیاتگراییی و
روش کمیتپذیر آن اس فاده کرد ،اما اگر اطالعات موجود در ییک زمینیه خیاص چنیان انیدک
باشد که ح ی تشخیص اینکه نادانس هها کدا هس ند خود مسیئلهسیاز باشید ،بایید از رویکیرد
طبیعتگرایانه و روشهای کیفی بهره جست» (پاو .)211 :1379 ،
پژوهش کیفی تا اندازهای یک اصطال عا دا بر روشهایی از پژوهش است که بیر معنیای
پدیدههای مورد پژوهش تأکید دارد؛ بنابراین در زمینه گس رده راهبردهای پژوهش ،کیفیبودن،
با تعهد به منطی زبان ،واسطهای برای درک امور انسانی و پدیدههای مداخلهگر در جامعه میورد
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مطالعه شناخ ه میشود (صدوقی .)13 :1387 ،از آنجاکیه ماایسیه رویکیرد و ماهییت پیژوهش
کیفی و کمی ،به شناخت رسالت و اهمیت جایگاه پژوهشهای کیفی کمک مییکنید ،در نگیاره
شماره ( )1به این ماایسه پرداخ ه میشود .همونین شناخت ناا قوت و ضعف روش تحاییی
کیفییی در پییژوهشهییایی از قبیییل مطالعییات محیطییی و شهرسییازی ،ناییش بسیییار مهمییی در
اصالتبخشی به پژوهشهای این حوزه در زمینیه آمیوزش روششناسیی پیژوهش از ییکسیو و
تاویت یاف ههای پژوهشی از سوی دیگر دارد .در نگاره شماره ( )2این شناخت مورد بررسی قرار
گرف ه است.
نگاره شماره ( -)1مقایسه رویکرد کمی و کیفی با توجه به عناصر روش پژوهش
عناصر روش
پژوهش

روششناسی کیفی
تفسیرگرا ،پدیدارشناخ ی ،اس ارایی،

دیدگاه فلسفی

کلنگر ،ذهنی ،درونمدار ،فرایندمدار و
اک شافی ،مرد شناخ ی.

هد پژوهش

شناخت انگیزهها ،تولید فرضیه و اندیشه،
کشف روندها ،درک پدیدههای اج ماعی.

روششناسی کمی
خردگرا ،ابباتگرا ،قیاسی ،فرضیهای،
جزءنگر ،عینی ،برونمدار ،بازدهمدار.
تعیین دادهها و تعمیمیاف هها،
اندازهگیری عااید و نظرها ،پیبردن به
روابط علی و معلولی.

رویکرد پژوهش

قیاسی

اس ارایی

جامعه مورد مطالعه

توصیف نمیشود.

دقیااً تعریف میشود.

معموالً گروه نمونه کوچک و بهصورت

ان خاب تصادفی گروهی از جامعه که

هدفمند ان خاب میشوند

معر جامعه باشد

نمونه مورد مطالعه
شیوههای
جمعآوری دادهها

مشاهده ،مصاحبه ،اسناد و مدارک و بهندرت
پرسشنامه و بهطورکلی ابزارهای گردآوری
دادههای ساخ ار نایاف هتر

پرسشنامه ،آزمون ،مصاحبه و مشاهده
و بهطورکلی ابزارهای ساخ ار یاف هتر

شیوه تجزیهوتحلیل

تحلیلهای توصیفی و تفسیری و بدون

تحلیلهای آماری اساس تجزیهوتحلیل

دادهها

تحلیلهای آماری

را تشکیل میدهد.

هد تحلیل دادهها

نظریهسازی

آزمون نظریه

اغلب وابس ه به محیط و تعمیم ناپذیر

اغلب آماری و تعمیمپذیر به جامعه

آماری ،ادراکی و کلنگر و توصیفی

مورد مطالعه ،دقیی و عددی

دامنه یاف هها

تفریدی (یگانه و تعمیمناپذیری)

عا گرایی (تعمیمپذیر)

بازنمایی یاف هها

حکای ی و مد های مفهومی

جداو و نمودارهای آماری

ن ایج پژوهش

اک شافی و تفسیربردار

اغلب آماری و عینی

محیط پژوهش

اغلب طبیعی و واقعی

اغلب تصنعی و آزمایشگاهی

طر پژوهش

ساخ اریاف ه ،خودجوش ،خاص پژوهش

ساخ اریاف ه ،نظا مند ،تکرارپذیر

پژوهشگر

فردی محر و جزهی از فرایند پژوهش است.

فردی برونی و جدای از فرایند پژوهش

یاف ههای پژوهش
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است.
او شخص ،لحن فعاالنه

صدای پژوهشگر

اغلب م غیرها بهطور دقیی کن ر

م غیرها

نمیشوند.

شیوه اراهه گزارش

سو شخص ،لحن منفعالنه
بهطور دقیی تعریف و کن ر میشوند.

اغلب توصیفی و به شیوههای داس انگونه،

اغلب بر اساس روش آکادمیک و فصو

تاریخوهای ،حکای ی و غیره.

مشخصشده اراهه میشود.

(مأخذ :برگ1998 ،؛ گوبا و لینکلن1998 ،؛ حریری1385 ،؛ روحانی1388 ،؛ دالور1373،؛
داناییفرد و مظفری1387 ،؛ براتی و همکاران1392 ،؛ مارشا و راسمن ،1386،آندرانوویچ1382 ،
.)Sulaiman, 2012, Marshal, 2010; Sarakos, 1998.

نگاره شماره ( -)2نقاط ضعف و قوت روش تحقیق کیفی
نقاط
ضعف
و قوت

توضیحات
مشاهده رف ار
طبیعی
انعطا پذیری

نقاط قوت

فهم عمییتر
ن ایج تفصیلیتر
گس رهِ بیش ر
پیشبینی

نقاط ضعف

ضعف در
تکرارپذیری
مشکالت در
تعمیم
فادان شفافیت
بیش ازحد
ذهنی
پیویدگیِ
پژوهش

منبع

پدیده در دنیای واقعی و نیه در محیطیی سیاخ گی
بررسی میشود.
پژوهشییگر میییتوانیید تحایییی خییود را بییر اسییاس
موقعیتهای جدید ،گس رش دهد.
توانایی روش در دس یابی به نظریههای مب نیی بیر
ادراک و کنشهای جامعه.
اراههِ یاف ههای توصییفی و تفسییری و نیه خروجیی
صرفاً عددی در پژوهش.
در مطالعات کیفی سیخن از «بیودن ییا نبیودن» و
«چگونهبودن» است بیرخال مطالعیات کمیی کیه
صحبت از «چادربودن» است.
پژوهشییگران خییود ابییزار پییژوهش بییوده ،پیی
تکرارپذیری پژوهش عملی نیست.
محدودیت روش تحایی کیفی در ن یجهگیریهیای
حاصل از پژوهش کیفی.
بیییمبییاالتی پژوهشییگران در روشهییای ان خییاب
نمونهها ،جمع دادهها و تحلیل.
پژوهشهای کیفی مب نی بر ادراک ذهنی و حسیی
از جامعه مورد مطالعه است.
پیویدگی پژوهش در فهم چگونگی وقوع پدیدههیا
و نحوه ارتبا آنها با هم.

(مأخذ:

خداوردی41: 1387 ،
دالور259 :1374 ،
Simco and
Warin,1997
Seale, 2006
Moira, 2004و
Neuman, 2013

دالور؛1374:259
Pope and Baker,
2000:149

خداوردی41: 1387 ،
Tracy, 2013: 2
Denzin and
Lincoln: 1994: 4

نگارندگان)|

در بررسی مساهل مربو به حوزه مطالعات شهری ،با توجه به اینکه از یکسو ،شهر بهعنوان
پدیدهای پویا عمل میکند و از طیر دیگیر ،ایین پیژوهشهیا و مطالعیات در بسی ری صیورت
میگیرد که ن ایج این پژوهشها بر ساخ ار و ماهیت آن (یعنی شهر و انسانهای سیاکن در آن)
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تأبیرگذار است؛ همسو با بهکارگیری روشهای کمی ،باید از پژوهشهای کیفی نیز در دسی یابی
به اهدا مورد نظر بهره گرفت .زیرا تحاییهای مب نی بر رویکرد کیفیی هید هیایی را دنبیا
میکند که با شاخصهای آماری قابل ارزیابی نیس ند ،اما فرضیاتی را برای شیاخصهیای کمیی
فراهم میآورد؛ بنابراین به دنبا بررسی مفهو و ماهیت روششناسیی کیفیی و نایا ضیعف و
قیوت اییین رویکیرد در مطالعییات محیطیی ،بییهویییژه پیژوهشهییای شیهری ،ضییرورت و جایگییاه
روششناسی کیفی در این طیف مطالعاتی مورد تحلیل قرار میگیرد.
 .2-3ضرورت به کارگیری و جایگاه روششناسانه پژژوهشهژای کیفژی در مطالعژات
شهری
اهمیت تحایی و روششناسی پژوهش در زمینه مساهل شهری از آنجا نشئت میگیرد که انجیا
مطالعاتِ روزآمد درباره مساهل ،ماهیت شهر و جامعیه شیهری نیازمنید پیژوهشهیای آمیاری از
یکسو و تحلیلهای تفسیری در مورد مساهل رودرروی این حوزه مطالعاتی از سوی دیگر اسیت.
جایگاه روشهای کیفی در تحایاات جغرافیایی و پژوهشهای محیطی با سیایر علیو یکسیان و
همانند نیست (پوراحمد و موسوی .)8: 1387 ،در حوزه مطالعات شهرسازی تنیوع پدییدههیای
انسانی و طبیعی در فضا ،عد پذیرش روشهای آمیاری توسیط برخیی از بسی رهای فرهنگیی-
اج ماعی ،کاس یهای ذاتی روشهای آماری و ضعف پژوهشگران کمتجربیه در حیوزه مطالعیات
کمی ،روش پژوهش کمی را با ابهاماتی روبهرو میکند که اهمیت و ضرورت روش تحایی کیفی
را بیش ر نمایان مییسیازد و در میواردی نییز اسی فاده ترکیبیی از دو روش بیاال راهحیل نهیایی
پژوهشگران این حوزه تلای میشود.
طرفداران رویکرد ترکیبی بر این باورند که تلفیی یاف ههای کمی و کیفی می تواند به شواهد
و مدارک بیش ر ،مطمئنتر و بنابراین اع ماد بیش ر به ارزش حایای ن ایج منجر شود (خنیفیر و
همکاران .)80 :1390 ،روشهای کمی به دلیل خصوصیات خاص خود ازجمله دقیی بودن ،قابل
دفاع بودن و کم ر خطاپذیر بودن مورد توجه و کاربرد م خصصان امر بوده است .با ایین وجیود،
برخی مع ادند که ذهنیت مرد را نمیتوان به صورت کمی سینجید ،بنیابراین بیرای حیل ایین
موضوع ،محاایان بیه تحایییهیای کیفیی روی آوردنید ( .)Schobel, 1993: 142بیا ایین ن یجیه
پژوهشگران حوزه شهری در جهت تاویت یاف ههای علمی خود از یکسو و درک به ر از محیط
زندگی شهری و پدیدههای درون آن از سوی دیگر ،روی به پژوهشهای کیفی مییآورنید تیا بیا
اس فاده از روشهای تعریفشده در رویکرد کیفی به پژوهشهای نظیا منید و دقییی همیراه بیا
درک محیط مورد مطالعه و ساکنانش دست یابند.

 272چالش در آموزش مح وایی روششناسی کیفی در مطالعات شهرسازی
علل رواج کاربرد روش کیفی در پژوهشهای مهندسی شهرسازی همراه با مثا هیایی بیرای
هر علت (نمونه عناوینی از پایاننامههای کارشناسی ارشید شهرسیازی دانشیگاه علیم و صینعت
ایران) در نمودار زیر جمعبندی شده است.
شکل ( :)2عوامل مؤثر بر انتخاب روش تحقیق کیفی در مطالعات شهری

 .3-3معیارهای اساسی در پایاییبودن پژوهشهای کیفژی (بژا تأکیژد بژر مطالعژات
شهری)
«روایییی و پایییایی ابزارهییای یییک معرفییتشناسییی ،اببییاتیِ بنیییادین بییه شییمار میییرونیید»
(خسروی .)174 :1387،در حوزه پژوهشهای کیفی ،تکرارپذیری ن ایج مانند پژوهشهای کمی
رایج نبوده ،اما دقت ،اع بار و ان اا پذیری دریوههای ارزیابی یاف ههای یک تحایی را در اخ یار
میگذارد .پیویدگی ادراکی و ذهنی پدیدهها و مساهل رایج در شیهر و غیرقابیل کمییتپیذیری
بسیییاری از دادههییای حاصییلشییده ،پژوهشییگران اییین حییوزه را بیییشازپ ییش بییه اس ی فاده از
روششناخ ی کیفی در دس یابی به اهدا پژوهشی خود سوق میدهد .دادههای حاصلشیده از
روش کیفی بهخودیخود معنا و مفهو علمی الز را ندارد.
در جهت معنادارشدن و اس انداردسازی ایین دادههیا و اطالعیات گیردآوریشیده در فراینید
پژوهش کیفی در حوزه مطالعات شهری ،از روشهای هم مایاس سازی از قبیل «نرمالیزهکردن،
خطی و فازی» اس فاده میشود .اگر بهکارگیری دقییتر و علمیتری در فرایند ذکرشیده در بیاال
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صورت نمذیرد ،ابهاماتی در ن ایج و یاف ههای حاصلشده رقم خواهد خورد کیه پاییایی و اع بیار
پژوهش را ضعیف و غیرقابل اس ناد خواهد کرد.
شهر انبوهی از مساهل و موضوعات بنیادینی است که با انسان و داش ههایش معنا میییابید.
شهر در معنای تاریخی خود ناطهای است که در حداکثر تمرکز قدرت و فرهنی

ییک اج میاع

م بلور میشیود .شیهر شیکل و نشیان ه روابیط منسیجم اج میاعی و جایگیاه معبید ،بیازار ،کیا
دادگس ری و آکادمی است .در حایات در شهر کاالی تمدن تکثییر مییشیود (ریاضیی:1392 ،
 .)113بر مبنای چنین پایهای است که درک و فهم شهر و پدیدههیای انیدرون آن بیدون درک
کیفیتهای مداخلهگر ،امکانپذیر نیست .بنابراین دادههای کیفی بهعنوان بخشی جیداییناپیذیر
در پژوهشهای شهری ،اهمیت و ناش بسزایی در ن ایج و یاف ههیای حاصیله از پیژوهش را ایفیا
میکند .همزمان با ناد پژوهشهای کمی به خاطر اتکا به اعداد و ارقیا  ،پیژوهش کیفیی نییز از
جهت رواییی و پاییایی میورد چیالش قیرار گرفیت .تعیدادی از پژوهشیگران پیشی از در عرصیه
پژوهشهای کیفی ،بجای تعیین چگونگی توجه بهدقت علمی در پژوهش کیفی ،ادعا کردند کیه
روایی و پایایی واژههای خاص پارادایم کمی بوده و با پژوهش کیفی سینخیت نیدارد
)142

(Schobel,

 .1993:از سوی دیگیر برخیی اندیشیمندان معیارهیایی را بیرای تعییین رواییی و پاییایی و

همینطور تضمین دقت علمی در پژوهش کیفی پیشنهاد کردند (داناییفیرد و مظفیری:1387 ،
 .)16توجه به پایایی و اع بار پژوهشهای کیفی و تأکید بر آن از یکسو و شناخت عوامل میثبر
بر این پایایی نیز از سوی دیگر ،باید هم از بعد آموزشی (بهعنوان مبحثی از روش تحایی) و هم
از بعد پژوهشی (بهعنوان ابزاری برای تاویت اع بار پژوهش) مورد تحلیل قرار گیرد.
شکل ( -)3سه روش ترکیب دادههای کمی و کیفی و جایگاه دادههای کیفی در
دستیابی به نتایج پژوهش

((source: Creswell, 2003:89
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در نگاره زیر سعی شده است که معیارهای پایایی در پژوهشهای شهرسازی که زیرمجموعه
مطالعات محیطی بهحساب میآید و به نحوی بر شاخصهای آموزش روش پژوهش تأکیید دارد،
بررسی شود.
نگاره شماره ( -)3معیارهای اساسی در پایاییبودن پژوهشهای کیفی در مطالعات شهرسازی
معیار پایایی
تحلیل گف مان بین ذینفعان
گردآوری و تحلیل همزمان
دادهها
تماس طوالنی با محیط
پژوهش
عد قطعیت در ن یجهگیری
انسجا روششناسی
م ناسببودن نمونه
حساسیت پژوهشگر
شکلدهی نظریه
اطمینانپذیری
اع مادپذیری
کفایت منابع
کاربردی

توضیحات
برایند گف مان حاصله از ذینفعان مداخلهگر در موضوع ،عامل و عنصر
تاویتکننده پایایی پژوهش است.
گردآوری و تحلیل دادها ،همزمان و بهصورت غیرخطی و بافتمدار و تفسیری
انجا میشود.
پژوهشگر باید با گروه مورد مطالعه (مصاحبهشوندگان و پدیدههای مداخلهگر)
در ارتبا مس ایم باشد.
در پژوهشهای کیفی ِمحیطی ،یاف ههای پژوهش قطعیت یاف ههای مطالعات
کمی را ندارند.
وابس گی م اابل اجزای پژوهش کیفی ،همسویی بین پرسش و عناصر شیوه
پژوهش را ایجاب میکند.
اشباع دادهها ،تکرارپذیری در طباهها را تضمین میکند و تکرارپذیری،
جامعیت و کاملیت پژوهش را تاویت میکند.
حساسیت ،انعطا پذیری و مهارت پژوهشگر در تما فرایند پژوهش ،نوعی
تاویت پایایی تحایی است.
نظریهها بهعنوان رهاورد فرایند پژوهش و مبنایی برای ماایسه و توسعه
بیش ر تلای میشود.
به میزان بازیافتپذیری یاف هها و تکرارپذیری دادهها از سوی سایر افراد
اطالق میشوند.
به میزان صحت یاف ههای حاصل از مطالعه پدیدهها ،افکار و اذهان جامعه
مورد نظر بس گی دارد.
بهکارگیری و اس فاده از منابع و پژوهشهای کارامد و روزامد در جهت تاویت
بعد تحلیل اس نادی پژوهش.
مطلوب است که یاف هها مفید و کاربردی (اجراشدنی) باشند تا پژوهش ارزش
بیش ری داش ه باشد.

(منبع :نگارندگان)

 .4بحث و تحلیل
 .1-4چالشهای مغفژول از بعژد آموزشژی در روششناسژی کیفژی بژرای مطالعژات
شهرسازی
هر پژوهشگری در بس ر پژوهشی که مدنظر دارد ،روششناسی خاصی را در پیش مییگییرد .از
مهمترین شاخصهای هر روش تحایی ،پایایی و روایی آن روش است .وق یکه پایایی ،مفهیومی
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برای ارزیابی کیفیت در تحایی کمی با یک منظور تبیینی تلای میشود ،با مفهو تحایی کیف ِ
ی
خوب (مع بر) ارتبا پیدا میکند؛ درحالی که مفهو کیفیت در مطالعه کیفی قصد ایجیاد فهیم
و ادراک را دارد .تفاوت در اهدا ارزیابی کیفیت مطالعات در تحایاات کمیی و کیفیی یکیی از
دالیلی است که مفهو روایی و پایایی در تحایی را نامربو میسازد.
به عایده اس نباکا مفهو پایایی در تحایی کیفی ،ح ی گمراهکننده نییز هسیت (خسیروی،
 .)178 :1387بیتوجهی پژوهشگران به پایایی یاف ههیای کیفیی در مطالعیات شیهری همیواره
ن ایج و یاف ههای حاصل از پژوهش را با ان ااد اساسی مواجه میکند؛ لذا پژوهشیگر بایید دقیت
الز  ،مطالعه کافی ،برنامه ریزی دقیی و اجرای اصولی در طو فرایند پژوهش را مورد توجه قرار
دهد .در حوزه مطالعات شهری ،ان خاب نوع روش تحایی (کمی ،کیفی یا ترکیبی) از مهمتیرین
و اساسییتیرین تصیمیمات در فراینید پیژوهش محسیوب مییشیود ) .(Gaber 1993: 140آنویه
بهکارگیری پژوهشهای کیفی و به دنبا آن پایایی پژوهش را با ابهامیاتی روبیهرو مییسیازد ،را
میتوان در سه بخش کلی چالشهای آغازین پژوهش ،چالش در تحلیل پژوهش و چیالشهیای
پایانی پژوهش بررسی کرد.
 .2-4چالشهای آغازین پژوهش؛ ضعف روششناسی پژوهش و عدم آموزش منسژجم
روش تحقیق
تحلیل ذینفعان ،ناشه فرهنگی ،دیدهبانی و رصد فرهنگی ،عالهم ضیعیف ،سیناریو و چشیمانیداز
(عیوضی و کشاورزترک )12 :1392 ،بهعنوان روشها و رویکردهیایی در فراینید برنامیهرییزی و
طراحی شهری میباشند که ارتبا تنگاتنگی با ادراک و رف ار شهروندان دارند؛ ادراکی که نه بیا
روشهای آماری و مد های کمی ،بلکه با بهکارگیری روششناسی کیفیی حاصیلشیده و میورد
تحلیل قرار میگیرد .ان خاب روش تحایی مناسیب بیرای تکمییل فراینید پیژوهش و مطالعیات
شهرسازی و به دنبا آن تکمیل فرایند برنامهریزی ،طراحی و مدیریت در حوزه مساهل شیهری
امری ضروری به نظر میرسد.
فادان محسوس انجا پژوهشها و مطالعیات کیافی در حیوزه مهندسیی شهرسیازی در زمینیه
بررسی روشهای تحایی و اراهه مد ها و الگوهیایی کیه پژوهشیگران و دانشیجویان ایین رشی ه
ب وانند بر مبنای آن ،پژوهشهای خود را بر اساس مطالعات دانشگاهی بنا کنند ،اغلب طر هیا و
پژوهشهای حوزه شهرسازی ،بهویژه پژوهش هیای کیفیی را بیا ییک آشیف گی ناشیی از اعمیا
سلیاهها در تبیین و تعیین شیوه تحایی مواجه میسازد.
از مهییمتییرین ناییا ضییعفی کییه در بس ی ر پییژوهشهییای پیویییده کیفییی ،بیهخصییوص در
پایاننامههای دانشجویی بهوضو دیده میشود ،ضیعف در شیناخت «روش تحاییی» مناسیب و
بهکارگیری آن در فرایند پژوهش اسیت .روش هیای کمیی بیر پاییه فراینید ،آمیوزش و سیاخ ار
منسجمی که در مطالعات علو طبیعی و انسانی برای آن تعریف شیده اسیت ،در پیژوهشهیای
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شهری آنگونه که ان ظار میرود از ماهیت علمی قابل قبولی برخوردار اسیت .امیا پیژوهشهیای
کیفی در بس ر مطالعات شهری از یکسو ،به دلیل پیویدگی ماهیت مساهل و موضوعات شهری
و از سوی دیگر ،به دلیل ضعف آموزشی در بیتوجهی به سیطو پینجگانیه پژوهشیی (پیارادایم
پژوهش -روششناسی پژوهش -روش پژوهش -تکنییک پیژوهش -ابیزار پیژوهش) از فراینید و
ساخ ار منسجم علمی در بخش روششناسی بیبهره است .تردید نسبت بیه رویکیرد کیفیی در
آغاز فرایند پژوهش ازجمله پیامدهای ضعف در آموزش مح وایی روش تحایی است که مشیهود
میباشد .برای مثا از همان اب دا تردید در تناسب رویکرد کیفی با موضوع مورد مطالعه و هد
پژوهش ،دشواری در تدوین جزهییات طیر پژوهشیی ،نگرانیی از طیوالنیبیودن و عید امکیان
پیشبینی زمان الز برای اجرای طر  ،ازجمله موارد قابلذکر است.
در آغاز تحایی ،پژوهشگر با این تردید مواجه می شیود کیه آییا تناسیبی بیین پدییده میورد
مطالعه و رویکرد کیفی وجود دارد؛ بهبیاندیگر آییا ان خیاب ایین رویکیرد مییتوانید پاسیخگوی
پرسشهای پژوهش او باشد و هد او را تأمین کند .درصورتیکه این پرسش بهدرسی ی پاسی
داده نشود ،پژوهشگر تسلط کافی بر تحایی مورد نظر نخواهد داشت و همواره با مجموعیهای از
ابهامات تحایی را پیش خواهد برد و در فرجا تحایی ،آنوه بهدست خواهید آمید؛ یاف یههیایی
مب نی بر حدس و گمان و به دور از فرایند علمی خواهد بود .این ابهامات از ییکسیو بیه دلییل
پیویدگی رویکیرد کیفیی و از سیوی دیگیر ،بیه دلییل ضیعف در آمیوزش روش تحاییی بیرای
دانشجویان رش ه شهرسازی است؛ آموزشی که نه بر انسجا مح وایی روش تحایی تأکید دارد و
نه انسجا ساخ اری فرایند روش پژوهش را مورد بررسی قرار میدهد و عموماً بیر کلییات روش
تحایی که مباحث عامی در حوزه مطالعات علو انسانی است ،تمرکز دارد.
اس فاده از اصطال «توصیفی -تحلیلی» بهعنوان روش تحایی در بسیاری از پایاننامههیا و
مااالت شهرسازی نمونهای آشکار از ضعف روششناسی در پژوهشهای کیفی در محیط شهری
است .پژوهشگران بدون توجه به سطو پنجگانه پژوهش ،مس ایم به روش تحاییی (توصییفی-
تحلیلی) اشاره میکنند .روشی که نه میتوان بر پاییه تحلیلییبیودن ،آن را در زمیره روشهیای
کمی به شمار آورد و نه میتوان بر پایه توصیفیبودن ،آن را جزء روشهای کیفی محسوب کیرد
و نه میتوان ویژگیهیا و اصیو روش تحاییی ترکیبیی (کمیی -کیفیی) را در فراینید پیژوهش
مشاهده کرد تا دستکم ب وان آن را رویکرد ترکیبی داشت .پژوهشگر در انجیا هیر پیژوهش و
ان خاب روششناسی باید ماهیت محیط مورد مطالعه یا مسئله پژوهش ،محدودیتهای اح مالی
پژوهش نظیر زمان و منابع و پارادایمهای زیربنایی و الها بخش پژوهش (فرضیهای -اسی ارایی،
کلینگر -قیاسی) را مورد مداقه قرار داده و مهمتر از همه اینکه باید بین موضوع مورد مطالعیه و
روششناسی نوعی سازگاری وجود داش ه باشد (داناییفرد و مظفری.)136 :1386 ،

شماره هش ادویک  /سا بیستوپنج  /زمس ان 1395

277

از آنجاکه مطالعات شهری دربرگیرنده موضوعات محیطی و عناصر تشکیلدهنده آن هس ند
) .(Shenton, 2004: 68که خود این عناصر نیز ،پدیدهها و اجزای پویایی را دربرمیگیرد؛ بنیابراین
بدون ارتبا مس ایم یا غفلت از رف ار این پدیدهها ،ن ایج غیرقابل قبیولی را بیرای پیژوهش بیه
همراه خواهد داشت .از سوی دیگر ،اگرچه افیزایش روزافیزون پیژوهشهیای محیطیی در بسی ر
مطالعات شهری ،اهمیت و ضرورت رویکرد کیفی در این نوع مطالعات را افیزایش داده ،ولیی بیا
گذشت چند دهه از کاربرد این روش تحایی ،محیدودیت و ضیعفهیایی در بیهکیارگیری آن در
مطالعات شهرسازی به چشم میخورد که در درجه نخست به ضعف آمیوزش در دروس مربیو
به روش تحاییی (مثیل سیمینار مسیاهل شیهری ،روش تحاییی پیشیرف ه و ح یی پاییاننامیه)
برمیگردد .شکل زیر به نمونهای از پژوهشهای شهرسازی که بر پاییه شیاخصهیای مشخصیی
قابلتعریف میباشند ،اشاره دارد .این شاخصها ،تعیینکننده عنصر پژوهش و به دنبا آن نمود
کیفی یا کمیبودن رویکرد پژوهش است.
شکل ( -)4عناصر و شاخصهای انتخاب نوع روش تحقیق در بستر مطالعات شهری

(مأخذ :نگارندگان)
 .3-4ضعف در آموزش محتوایی روشهای کمی برای تحلیل کیفیتها در مطالعات شهرسازی

افراد بهجای اینکه از مح وا و مبنای اصلی تحلیلهای کمی آگاهی داش ه و آمیوزش الز را
کسب کرده باشند ،به آموزش سطحی برخی دورههای کوتاهمدت که عمدتاً نر افزارهای مربیو
به تحلیلهای کمی در حوزه مطالعات و پژوهشهای شهری است ،مشغو میشوند .در ادامه بیا
توجه به ماهیت کیفیبودن مساهل شهری ،پژوهشگران با ان خیاب ایین رویکیرد ،فراینیدی را در
پژوهش طی میکنند که چالش اساسی در اع مادپذیری یاف ههای حاصله را رقم میزند.
این فرایند بدین نحو است که به دلیل ماهیت کیفی موضوعات شهری ،دادهها نییز ماهییت
کیفی داش ه؛ لذا با کمیسازی این دادهها و تجزیهوتحلیل آنها با اس فاده از نر افزارها ،الگوهیا و
فنون تصمیمگیری ،پژوهشگران بهجیای درک صیحیح و عمییی از ن یایج تحلییلهیای کمیی و
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چگونگی تفسیر آنها ،نسبت به خروجیها منفعل بوده و این امر سبب میشود که فهیم درسی ی
از ن ایج در مطالعات پیویده کیفی شهری نداشی ه باشیند .علیت ایین اسیت کیه نیر افزارهیا و
الگوهای کمی بهجای اینکه فن و ابزاری برای رسیدن به هد و یاف ههای پژوهش ایفای نایش
کند ،خود روش تحایی محسوب مییشیود؛ درن یجیه یاف یههیای آن ،خروجیی پیژوهش تلایی
میشود .در ادامه فرایند مذکور ،با توصیف و تفسیر سطحی یاف هها ،مس ایم به ن یایجی دسیت
مییابد که هیچگونه روایی و پایایی م ناسب با روش کمی ییا روش کیفیی را اجیرا نمییکنید و
عامل اساسی عد اطمینانپذیری ن ایج را رقم میزند؛ درن یجه ن ایج خروجیی از پیژوهش کیه
منجر به تهیه برنامهها و طر های توسعه شهری میشود را با ابهاماتی همراه میسازد .در شیکل
زیر فرایند روش تحایی مورد اسی فاده پژوهشیگران شیهری بیرای مطالعیات کیفیی بیا فراینید
پژوهشهای کمی و کیفی در سطو مخ لیف؛ نیوع رویکیرد ،طیر مسیئله پیژوهش ،فراینید و
روششناسی تحلیل دادهها و ویژگی یاف ههای پژوهش مورد بررسی و ماایسه قرار گرف ه است.
شکل( -)5مقایسه فرایند روش تحقیق کمی و کیفی با فرایند مورد استفاده پژوهشگران

(مأخذ :نگارندگان)
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 .4-4چالشهای پایانی پژوهش« :ضژعف در اعتبژار و پایژایی یافتژههژای کیفژی در
پژوهشهای شهرسازی»
تردید در تعمیمپذیری یاف هها ،نگرانی از میزان اع مادپذیری و باورپذیری ن یایج و دشیواری در
توجیه وبوق یاف هها مهمترین چالشهای پژوهشگران در پایان مطالعات کیفی است (منصوریان،
 .)64 :1388پنج مفهو اساسی اع مادپیذیری ،باورپیذیری ،اطمینیانپیذیری ،ان ایا پیذیری و
تصدییپذیری ،معیارهای ارزیابی تحایاات کیفی معرفی میشوند (فلیک420 :1387 ،؛ به نایل
از ( .)Lincoln & Goba, 1985; Shenton, 2004: 70مفاهیمی که لینکلن و گوبا معرفی مییکنید
درواقع جایگزین روایی و پایایی تحایاات کمی است که از راه علیم پوزی یویسی ی قابیل اببیات
است .به دنبا کیفیشدن پژوهشهای شهرسازی ،پژوهشگران به دلیل درک ضعیف از تحلییل
و تفسیر یاف هها و ن ایج این نوع پژوهشهیا ،بیه اصیو پینجگانیه پاییایی پیژوهشهیای کیفیی
(اع مادپذیری ،باورپذیری ،اطمینانپیذیری ،ان ایا پیذیری و تصیدییپیذیری) اهمییت نیداده و
چهبسا در فرایند پژوهش نیز از این اصو غافل بوده و یاف ههای پژوهش را بیا ابهامیاتی همیراه
میکنند .برای نیل به اراهه راهکارهایی جهت رفع چیالشهیای پاییانی رویکیرد کیفیی ،نییاز بیه
تحلیل پنج هس ه اصلی پژوهش کیفی با تأکید بر مطالعات شیهری اسیت کیه در ادامیه بیه آن
پرداخ ه میشود.
اعتمادپذیری :اع مادپذیری در پژوهشهای کیفی درصدد پاس این پرسش است کیه «تیا
چه اندازه میتوان بهدرس ی یاف ههای حاصل از یک پژوهش کیفی اع ماد داشیت؟» طیر ایین
پرسش از آنجا ناشی میشود که پژوهشهای کیفی در مطالعات شهری از کمیتپذیری دادههیا
فاصله گرف ه و با پدیدهها ،افکار و اذهان جامعه میورد نظیر سیروکار دارد ،لیذا اع مادپیذیری در
رابطه با آنوه به خروجی و یاف ههای پژوهش منجر میشود ،همواره با چالشهایی روبهرو است.
باورپذیری :باورپذیری پژوهش ،نشئتگرف ه از پاس به این پرسش اسیت کیه «آییا ن یایج
بهدست آمده از تحلیلها و تفسیرهای پژوهشگر ،حاصیل تحلییل واقعیی او ییا مب نیی بیر نظیر
شخصیش است؟» با توجه به فرایند و ساخ ار پژوهشهای کیفی ،نحوه تحلیل و تفسیرهایی که
پژوهشگر اعما میکند ،بسیار پیویدهتر از چیزی است که در طر های کمی اعما مییشیود.
بنابراین خروجی و ن ایج پژوهشهای کیفی از قطعیت ن ایج پژوهشهای کمی برخوردار نیست،
از اینرو ،بهخصوص در مطالعات شهرسازی ،نحیوه تفسییر و تحلییل یاف یههیا بایید مب نیی بیر
واقعیتها و بر پایه علمی باشد تا مب نی بر نظر شخصی پژوهشگر.
اطمینانپذیری :قابلیت اطمینان یعنی اینکه «آیا یاف ههیای پیژوهش ریشیه در دادههیای
واقعی دارند و تناسب الز بین موضوع مورد بررسیی و شییوه گیردآوری دادههیا وجیود داشی ه

 280چالش در آموزش مح وایی روششناسی کیفی در مطالعات شهرسازی
است؟» قابلیت اطمینان در پژوهشهای کیفی ارتبا تنگیاتنگی بیا مفهیو پاییایی در پیژوهش
کمی دارد .در فرایند پژوهشهای کیفی ،ببات دادهها زمانی محای میشود که گا های پژوهش
از راه بررسی اقدامی نظیر دادههای خا  ،جداو تخصیص دادهها در هنگا فرایند کیار ،ممییزی
شوند ).(Campbell,1996
انتقالپذیری :ان اا پذیری به توانایی یاف ههای پژوهش برای تعمیمپذیری اشاره دارد ،لیذا
قابلیت ان اا یعنی اینکه «آیا اجرای دوباره پژوهش به ن ایج مشیابهی خی م خواهید شید؟» در
مطالعات کیفی شهری که عموماً بر پایه روش مصیاحبهای اسی وار اسیت ،قابلییت ان ایا از راه
تکرارپذیری نظری در نمونه مصاحبهشونده ایجاد میشود (عباسزاده .)26 :1391،ان اا پیذیری
شکل مهمی از تعمیمپذیری ارتباطی است که در آن ،پیژوهش هیم جنبی نظیری و هیم جنبی
علمی دارد (ایمان و غفارینسب.)47 :1391 ،
تصدیقپذیری :اصل تصدییپذیری یک پژوهش بر میزان ابباتپذیربودن ن ایج و یاف ههای
آن پژوهش تأکید دارد و اینکه «آیا میتوان با اس دال منطای از تحلیلهای بهعمل آمده دفیاع
کرد؟» در عمو پژوهشهای شهرسازی بهخصوص مطالعاتی که مب نی بر رویکرد کیفیی اسیت،
تصدییپذیری پژوهش بیش ر بر فرایندی منجر به ن ایج و یاف ههای تحایی شده اسیت ،تمرکیز
دارد؛ این فرایند باید هم کامل و منسجم بوده و هم در جهت دس یابی به پرسشهیای پیژوهش
از هدفمندی علمی و منطای برخوردار باشد.
شهرسازی و معماری بهعنوان رش ههای پایهای در برقراری ارتبا بین علو انسانی و علو فنی،
با توجه به تنوع حوزههای پژوهشی در بس ر خود ،با پیویدگیهیا و محیدودیتهیای جیدی در
عرصه پژوهش و تحایی همراه است .ازجمله این محدودیتها عبارت است از«:تولید معمیاری و
شهرسازی ناشی از نیاز جامعه است ،باید به جامعه بهعنوان بس ر ،نگاهی دقییی داشیت؛ رابطیه
معماری و شهرسازی رابطه بین محیط طبیعی و مصنوع است باید محیط طبیعی و مصینوعی را
شناخت؛ جهانبینی مذهب و فرهن

بر شکلگیری معمیاری و شهرسیازی مثبرنید» (حییدری،

 .)117 :1394درن یجه باید به این نک ه توجیه داشیت؛ پیژوهشهیایی کیه در حیوزه مطالعیات
شهری با اس فاده از رویکرد کیفی انجا میشود باید بر اساس فرایندی اس وار باشید کیه هیم از
نظر علمی دقیی و هدفمند باشد و هم آموزش روش پژوهش اصیو میذکور را رعاییت کنید .در
بس ر پژوهشهای پیویده کیفی در حوزه مطالعات شهرسیازی ،ایین عناصیر پینجگانیه رویکیرد
کیفی در ابعاد مخ لف در پژوهش نمود پیدا میکند .از شاخصترین این ابعاد میتوان به فراینید
دس یابی به خروجیهای پژوهش ،هم از بعد ساخ اری ایین فراینید و هیم از بعید مح یوایی آن
اشاره کرد .ضعف در پایایی پژوهشهای شهرسازی ،بهخصوص مطالعیاتی کیه بیر پاییه کیفییت
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اس وار است ،با تأبیرگذاری منفی بر طر ها و برنامههای توسعه شیهری کیه در حایایت حلایه
اتصا حوزه پژوهش و حوزه توسعه عملی شهرسیازی اسیت؛ پیامیدهایی بیهصیورت مسی ایم و
غیرمس ایم بر کالبدی فضایی و کنشهای اج ماعی بین شهروندان ،به دنبا دارد .ایین فراینید
بهصورت شماتیکی و نمودار در شکل زیر قابل بیان است.
شکل ( -)6فرایند تأثیرپذیری طرحهای توسعه شهری از ضعفهای روششناسی پژوهش

(مأخذ :نگارندگان)

 .5ارائه پیشنهادها و نتیجهگیری
 .1-5تبیین رویکردهای مناسب آموزشی برای تقویت روششناسی کیفی در مطالعات
شهرسازی
در فرایند پژوهشهای شهری ،با توجه به مرسو شدن بیهکیارگیری روشهیای کیفیی در بسی ر
مطالعات ،آنوه کم ر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران قرار گرف ه ،حلاه نهایی فرایند تولید
علم یعنی «ارزیابی محصو پژوهش» است .پایهایترین عنصر تاویتکننده این حلاه حیاتی در
پژوهش« ،آموزش صحیح روششناسی پژوهش» است .در راس ای توجه بیه ضیعف مح یوایی و
ساخ اریِ روش تحایی مورد اسی فاده در پیژوهشهیای شیهری ،جامعیه پژوهشییِ شهرسیازی
نیازمند اراهه رویکردها و راهکارهای آموزشی و پژوهشیِ مناسب و اجرایی در جهت تاویت روش
تحایی و به دنبا آن علمیترکردن یاف ههای بهدست آمده است .در این راس ا مااله حاضیر بیه
دنبا تحلیل صورتگرف ه ،به اراهه سیه راهکیار آموزشیی م ناسیب بیا مسیئله پیژوهش حاضیر
میپردازد:
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تقویت آموزش روش تحقیق در مطالعات شهری :شهر و مطالعات شهری بیا توجیه بیه
پویایی و تنوع پدیدههای آن ،غیرقابیل محاسیبه و انیدازهگییری بیا روششناسییهیای راییج در
پژوهشهای کمی است ،لذا کیفیت را میتوان جزء جداییناپذیر پژوهشهای شیهری بیه شیمار
آورد ،اما این کیفیت باید در ساخ ار و مح وای روش تحایی ماهیت و درونمایه خیود را حفی
کند تا ن ایج و یاف ههای پژوهش ،ب واند اع ماد و اطمینان الز را برای پژوهشیگران اراهیه دهید.
مهمترین راهکار در جهت سازماندهی این فرایند ،آموزش صیحیح و اصیولی روش تحاییی بیه
پژوهشگران شهرسازی از مایاس طراحی تا برنامهریزی شهری و منطاه است ،بهطوریکه روش
تحایی آموزش داده شده کامالً با ساخ ار یک پژوهش شهری تناسب داش ه و فرایند علمیتیری
را از ان خاب موضوع تا خروجی پژوهش اراهه دهد .مهمترین نک یه در آمیوزش روش تحاییی در
رش ه شهرسازی (و گرایشهای سهگانه آن؛ برنامهریزی ،طراحی و مدیریت شهری) را مییتیوان
تاویت انسجا و ساخ ار بههمباف ه و نظا مند در آموزش دروس اراههشده نا برد؛ آموزشیی کیه
ب واند ماهیت و جایگاه علمی و پژوهشی مطالعات شهرسازی را در میان سایر علو تاویت کیرده
و در عرصه حرفهای نیز به اراهه طر ها و برنامههایی باکیفیت منجر شود .چشمانداز این الگیو را
میتوان ،تدوین پژوهشی کامالً علمی و کاربردی در بس ر مطالعات شهری ذکر کرد؛ بهطوریکه
خروجی پژوهش هم در زمینه بنیادی علم شهرسازی و هم در زمینه کاربرد آن در بس ر شهرها،
به توسعه و رونی دانش شهرسازی بومی کمک خواهد کرد.
تغییر محتوایی آموزش نرم افزارها و مدلهژای کمژی رایژج در حژوزه مهندسژی
شهرسازی :همانطور که در بخش چالش مح وایی در آموزش روشهای کمیی ذکیر شید ،بیه
دنبا آموزشهای سطحی از نر افزارها و مد های کمی در مطالعات شهری ،پژوهشگران نسبت
به درک صحیح و عمیی از ن ایج تحلیلهای کمی و تفسیر چگونگی آنهیا منفعیل بیوده و باعیث
میشود فهم صحیحی از ن ایج و یاف ههای تحایی و به دنبا آن تفسیر و تحلیل آنهیا در اغلیب
مطالعات پیویده کیفی شهری نداش ه باشند .این مشکل اساسی سبب مییشیود کیه تحلییل و
تفسیر یاف هها توسط پژوهشگران در اغلب موارد با تردید جدی مواجه شود .آموزش کوتاهمیدت
کاربرد نر افزارها و مد های تحلیل کمی ،هرچند در جای خود مغ ینم و الز اسیت ،ولیی ایین
سوءتفاهم را دامن می زند که پژوهشگر درک صحیح از ساخ ار ،فرایند و ن ایج حاصل از نر افزار
یا مد ان خابی برای پژوهش را نداش ه و به دنبا آن توانایی برقراری ارتبیا بیین یاف یههیای
حاصل از پژوهش کمی با اهیدا و تحلییلهیای حاصیل از پیژوهش کیفیی را نخواهید داشیت.
آموزش پژوهشمحوری نر افزارها و مد های کمی رایج در شهرسازی که بیا تحلییل منطایی و
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علمی همراس ا باشد ،بیگمان بر کیفیت یاف ههای خروجی پژوهشهای کمی و ح ی کیفیی در
پژوهشهای شهرسازی و به دنبا آن در برنامههای اجرایی در بس ر شهرها مثبر خواهد بود.
بسترسازی برای حرکت از ارائه الگوهای ذهنی و شماتیکی به الگوهای مفهژومی و
کاربردی :به دنبا ضعف در فرایند روش تحاییی در مطالعیات شیهری ،پژوهشیگران در ن یایج
حاصله بیش ر به دنبا اراهه الگوهایی ذهنی و شماتیکی حاصل از تفسییر و توصییف یاف یههیا و
اراهه راهکارها و پیشنهادها کامالً سطحی هس ند؛ راهکارهایی کیه عمومیاً از سیطح راهبردهیا و
سیاستهای شهری فراتر نرف ه و بیش ر ماهیت درمانی برای مساهل شیهری داشی ه تیا ماهییت
پیشگیری .لذا به دنبا تاویت آموزش روش تحایی ،این فرایند باید بیه سیمت اراهیه الگوهیایی
مفهومی ،کاربردی و علمیتر تغییر جهت دهد؛ زیرا از یکطر  ،این فرایند بهجیای پیشیرفت و
ترقی در بخش پژوهش ،پسرفتهایی را برای شهرسازی کشور به همیراه دارد و از طیر دیگیر،
آنوه حوزه اجرایی از حوزه پژوهش و مطالعات شهری و شهرسیازی ان ظیار دارد؛ پیژوهشهیای
کاربردی ،علمی و با کیفیت اجرایی برتر است.

فرجام
با توجه به میانرش های بودن پدیده شهر و شهرسازی ،روش پرداخ ن به آن نیز نوعی میانگی و
بینابینی را میطلبد .به تعبیر علمیتر ،شهر م نی است که روش خوانش آن حرکت در آن است
و در خال این حرکت میتوان آن را درک کرد .این حرکت در بس ر پژوهشهیای کیفیی نمیود
واقعی پیدا میکنید .بیاوجود همیه امکانیات و محیدودیتهیایی کیه روش تحاییی کیفیی دارد،
بهکارگیری این روش در بس ر مطالعات شهری نوعی دیگر از چالشهای روششناسی را مطیر
میسازد؛ چالشی که از یکسو ،اصالت یاف ههیا در مطالعیات شیهری و از سیوی دیگیر کیفییت
اجرایی طر ها و برنامههای شهری را با ضعفهای اساسی همراه میسازد .با کمتیوجهی و ح یی
در برخی موارد بیتوجهی پژوهشگران شهرسازی به پایایی پژوهش در مطالعات کیفی ،سیاخ ار
و مح وای مطالعات از ساخ ار و مح وای علمی و منطای فاصله گرف ه و درک نادرست از فرایند
و اصو روشهای کیفی ،همواره ن ایج و یاف ههای حاصل را از اع ماد و اطمینانپیذیری ممکین
خارج کرده و مخاطبان را نسبت به ن ایج حاصلشده به شک و تردید میاندازد.
آنوه بهبود و تاویت روش پژوهش در مطالعات شهرسازی را منجیر شیده و بیه کیاربردی و
اجراییترکردن ن ایج حاصل از پژوهشها در جامعه شهری کشور الها میبخشد ،عبیارت اسیت
از :آموزش صحیح و پایهای درس روش تحایی از ماطع کارشناسیی تیا دک یری در رشی ههیای
علو شهری بهطور عا و رش ه مهندسی شهرسازی بهطور خاص است .بهطوریکه آموزش ایین
درس ،پایه و اساس یادگیری و پیادهسازی دیگر تخصیصهیای راییج در حیوزه شهرسیازی نییز
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بهشمار میآید .آموزش روش تحایی را میتوان پایهایترین عنصر در نظیا آمیوزش تحصییالت
تکمیلی تلای کرد ،بهنحویکه تبیدیل آمیوزش اراهیهشیده بیه پیژوهشهیای خروجیی ،ارتبیا
مس ایمی با نحوه آموزش این درس (روش تحایی) دارد .تحلیل اع بار و پاییایی پیژوهشهیای
کیفی در فرایندی که در مااله حاضر صورت گرف یه اسیت ،از ییکسیو بیا تحلییل چیالشهیای
آموزشی در درس روش تحایی در رش ه مهندسی شهرسازی ،بر ناا ضعف نظیا آموزشیی در
تحصیالت تکمیلی تأکید کرده و از سوی دیگر ،با بررسی روششناسییهیای علمیی راییج ،ایین
ضعفها به صورت کامالً آموزشی در جهت اصولیکردن روش تحایی مورد اس فاده پژوهشیگران
مهندسی شهرسازی ،مورد تحلیل قرارگرف ه است.
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