
شناسی کیفی  چالش در آموزش محتوایی روش

ها تا  از تحلیل کیفیت» در مطالعات شهرسازی

 •«ها اعتمادپذیری یافته
رضا خیرالدین

 

 ابراهیم دالیی میالن

 چکیده
تواننید در   های کیفیی میی   بدون تردید روش، در محیط شهری گر های مداخله کیفی پدیده با توجه به ماهیتِ

قیوتی کیه روش تحاییی کیفیی در      همیه نایا    اوجودبی . مطالعات شهرسازی کاربرد میوجهی داشی ه باشیند   
 سیازی دارد، اع بار و پایایی این روش در اغلب مطالعات شهر خصوص مطالعات شهری هب های محیطی پژوهش

هیای   طیر  هیا و   های پژوهش که منجر بیه اجیرای برنامیه    یاف ه درن یجهمورد غفلت پژوهشگران قرار گرف ه، 
هیای   ها و فراینید پیژوهش   ها، روش شود. با توجه به ویژگی می رو روبههای اساسی  با ضعف شده شهریتوسعه 
هیای کیفیی در    حاصل از پیژوهش های  جایگاه اع بار و پایایی در یاف ه»شود که  مطر  می پرسشاین  ،کیفی

تحاییی   «ده کدامنید؟  و در ماابل، رویکردهیای پاسی    یهای آموزش چالش شهرسازی چیست؟ بس ر مطالعات
هیای   روش تحایی، به تحلیل پایایی پژوهش و پژوهشیِ عد آموزشیبُدو بر  تأکیدحاضر با رویکرد تحلیلی و با 

هیای   چیالش دهید،   های تحاییی حاضیر نشیان میی     رسی. برپردازد کیفی در مطالعات مهندسی شهرسازی می
هیای آغیازین    چیالش  ؛توان در سه دس ه کلیی  را می های کیفی در مطالعات شهری اساسی در پایایی پژوهش

 تاوییت  بیا هید    در ادامه .کرد بندی های پایانی پژوهش تاسیم های تحلیل پژوهش و چالش پژوهش، چالش
 ماننید  بر رویکردهایی ،های مذکور از سوی دیگر سو و رفع چالش از یک روش تحایی و پژوهشی عد آموزشی ُب 
کمیی و اراهیه    یافزارهیا  نیر  هیا و   آمیوزش پیژوهش محیور مید      در شهرسازی،شناسی  روش         ِود آموزش ببه»

 شود. می تأکید «و کاربردی هایی مفهومی یاف ه

 کلیدی واژگان
ها، اع مادپیذیری   تحلیل کیفیت شهرسازی، مطالعات، پژوهش شناسی روشپایایی، آموزش مح وایی، اع بار و 

 ها یاف ه

                                                                                                                                                       
تبییین فراینید   »میالن با عنوان  ابراهیم دالیی ارشد یکارشناسنامه  پایان« شناسیِ پژوهش روش»این مااله مس خرج از بخش  •

دک یر رضیا خیرالیدین و مشیاوره     اقای به راهنمایی « های نوسازی شهری قانونی و اجرایی سلب و تأمین حاوق مالکانه در طر 
 .استآقای دک ر غالمرضا کامیار در دانشگاه علم و صنعت ایران 

 نویسنده مسئو ( ایرانلم و صنعت اس ادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ع( 
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           جستارگشایی
هیا از   های تحاییی علمیی و مهیارت آنیان در اجیرای دقییی ایین روش        آشنایی محااان با روش

روش تحاییی همویون    ،درواقیع  .شود های پژوهشی محسوب می عوامل موفایت طر  ترین مهم

دنبا  مسییرهای موجیود در ایین     هدهد و او ب را به او نشان می پژوهشگرای مسیر حرکت  ناشه

روش  ،از علو  مخ لف کدا  هربه دنبا  این امر  .کند ناشه به سمت ماصد مورد نظر حرکت می

های م ناسب با اهدا  خود دست پییدا   آن به ن ایج و یاف ه راهتحایی خاص خود را دارند که از 

( خیود نیوعی از   ریزی، طراحی و مدیریت شیهری  )برنامه مطالعات شهرسازی آنجاکه از کنند. می

ای در جهیت   فزاینیده  طیور  بیه پژوهشگران این حیوزه   راًیاخشود،  مطالعات محیطی محسوب می

کیفیی( اسی فاده    -)کمیی  از مطالعات کیفی یا ترکیبیی  خود، نظر مورد تحلیل مساهل پژوهشیِ

 کنند. می

نییاز   های میورد  نوع و ماهیت داده اساس برکیفی در پژوهش،  کمی یا رویکردهایان خاب »

هیای   ها و شیوه های تحایی و میزان درک و آگاهی محای از نوع داده برای انجا  پژوهش و هد 

. ضیرورت  (5: 1387 )پوراحمید و موسیوی،   «گیرد ها صورت می تر به داده به ر و دقیی یابیِدس 

های محیطی در مایاس عیا  و مطالعیات مهندسیی     پژوهشهای کیفی در بس ر  اس فاده از روش

در فراینید   آمیده  دسیت  بیه هیای   گیرد کیه ییا داده   ت میانش آنجا ازشهرسازی در مایاس خاص، 

ضعف و  یجهدرن شود و  مدی حاصل نمیااطالعات دقیی و روز اصالًنبوده یا  ریذپ تیکم ،پژوهش

محیطیی، ادراکیی، رف یاری، مشیارک ی،     هیای   ی در بسیاری از پیژوهش های کمّ مدی روشاناکار

 شود. ... را موجب می حسی، ذهنی و

و از سوی دیگر تیالش در   سازیهای کیفی در بس ر مطالعات شهر افزایش پژوهش سو کیاز 

پیرداخ ن بیه ماهییت و     شیازپی  شیبی های مذکور، ضیرورت   پژوهشهای  سازی یاف ه جهت غنی

ها و اراهه راهکارهای  ی پایایی در این پژوهشهای اساس رویکرد پژوهش کیفی، اهمیت و شاخص

سیازد.   پژوهشی این روش تحایی در بس ر مطالعات شهری را نمایان می و آموزشی  کننده تیتاو

در این مااله درصدد هس یم که ضمن توجه جدی به نحوه آموزش روش تحاییی در مهندسیی   

لوژی پیژوهش در  ودر م ید  های موجود در اسی فاده از رویکردهیای کیفیی    شهرسازی، به چالش

لییذا هیید  اصییلی پییژوهش تبیییین جایگییاه پایییایی  .مطالعییات مهندسییی شهرسییازی بمییردازیم

ها و کاربردپذیری ن ایج حاصله از مطالعات مهندسی  به یاف ه یبخش اصالتهای کیفی در  پژوهش

، شناسیی  روشعید آموزشیی   بیر بُ  تأکیید که این فرایند با رویکرد تحلیلیی و بیا    استشهرسازی 

 کند. ساخ ار پیدا می
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 تحقیق مسئلهبیان اهمیت و ضرورت  .1
هیای کمیی بیه     گراییی صیر  در پیژوهش    هیا از اببیات   امروزه با توجه به تغییر ماهیت پیارادایم 

آید.  می حساب بههای پژوهشی  ترین روش های تفسیری، روش تحایی کیفی یکی از رایج پارادایم

خصیوص مطالعیات    ههای کیفیی در مطالعیات محیطیی و بی     همه ناا  قوتی که پژوهش اوجودب

هییا، قابلیییت اع مییاد و  شناسییی اییین نییوع پییژوهش تییوجهی بییه ماهیییت روش شییهری دارد، کییم

سیازد. گسی ردگی    رو میی  های حاصله از مطالعات را با ابهاماتی جدی روبیه  پذیری یاف ه اطمینان

 سو کیاس فاده از روش کیفی در یک دهه گذش ه توسط پژوهشگران در مطالعات شهرسازی از 

دادن میرد  در   های کمی صر  به مشارکت الگوافزاری و  ها از کاربرد نر  و تغییر ساخ ار پژوهش

ضیرورت توجیه بیه آمیوزش ماهییت و رویکیرد        ،پژوهش از سوی دیگر های پرسشدس یابی به 

 زند. های شهری را رقم می های این رویکرد در پژوهش یاف ه دنکر یکاربردشناسی کیفی و  شرو

کند که پایایی و روایی دو عیاملی هسی ند    بیان می پاینرواج پایایی در تحایاات کمی،  وجود با

هیا و داوری   داده وتحلییل  ییه تجزریزی،  کیفی باید در زمانی که مشغو  طر  یپژوهشگرکه هر 

 گیرو  درکه ایین توجیه   آنجا از ؛(173: 1388 )خسروی، است به آنها توجه کند پژوهشکیفیت 

هیای   چیالش  کالبدشیکافی مح یواییِ  ضرورت پیژوهش منی ج بیه     بنابراین ،استآموزش صحیح 

 طور بهعا  و مطالعات مهندسی شهرسازی  طور بههای محیطی  زش روش تحایی در پژوهشآمو

 شود. میخاص 

 شناسی روش. 2
عید  بُ ،سازد گیری اصولی که بر بینش ما حاکم می پژوهش و جهت های پرسشبا توجه به ماهیت 

پارادایمی که در مایاس عا  در بس ر مطالعات  ؛است« تفسیری»شناسی پژوهش از نوع  شناخت

پردازد و در  ریزی و مدیریت شهری می شهرسازی با تفسیرگرایی اس ارایی به تحلیل نحوه برنامه

را  های شهرسیازی  شناسی کیفی و پژوهش روش ونددهندهیپاص در این پژوهش ناش مایاس خ

تاوییت   منظیور  به .استاس وار « رویکرد کیفی و ماهیت توصیفی»پیوند بر پایه  این .کند ایفا می

شناسی  روش» یعنیهای نظری پژوهش؛  های نظری و تدقیی چارچوب مفهومی، اب دا هس ه پایه

تحلیل ابعاد مغفیو  در   پژوهش به در ادامهِ .شود تعریف و تبیین می «پژوهشپایایی »و « کیفی

 .شیود  پرداخ یه میی  « اسی دال  منطایی  »از  اسی فاده بیا   شناسی کیفیی  آموزش مح وایی روش

منیابعی کیه بیه     جملیه  از« مشاهده اسینادی » بر اساساطالعات مورد نیاز در بس ر پژوهش نیز 

 ،میرتبط بیوده   «ای شیهری، آمیوزش روش تحاییی   هی  شناسیی، پیژوهش   روش» مجموعه فکری

پژوهش، در دو طییف مجیزا    این شناسیِ روش دهنده شکل. در شکل زیر، عناصر شود  یآور جمع

 شده است. یبند جمع
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 روش تحقیق برای پژوهش حاضر یدوقطبطیف  -(1شکل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 : نگارندگان(مأخذ)

 چارچوب نظری و مفهومی پژوهش .3
 های کیفی ماهیت و رویکرد پژوهش .3-1

 های بیین ایین   کیفی از ماایسه آن با تحایی کمی و تشریح تفاوت تعریف و مفهو  روش تحاییِ

روش » :نویسید  ( در این زمینه میی 2005به نال از پاین ) محمدی .کند رویکرد معنا پیدا می دو

هیای کوچیک    و گیروه  ها، حیواد   ی از موقعیتکیفی تالشی است جهت توصیف غیرکمّ تحاییِ

هیای   یات و همونین سعی برای اراهه تعبیر و تفسیر معانی که موقعییت هاج ماعی با توجه به جز

بخشد و بر این فرض اس وار است که کنش م اابیل   طبیعی و عادی به زندگی خود و حواد  می

 «اسیت  درک  قابیل اس ارا  لهیوس بهدهد که  از روابطی را تشکیل می دهیتن درهماج ماعی کلی ی 

 کیه  یصیورت  در»کنید:   گونیه توصییف میی    پژوهش کیفی را ایننیز . پاو  (16: 1387 )محمدی،

باشد که امکان الگوسیازی مایدماتی، تنظییم     شده شناخ های خاص در پژوهش تا آن حد  زمینه

گراییی و   تیوان از رویکیرد اببیات    فرضیه یا ح ی اراهه نظریه درخصوص آن وجود داش ه باشد می

اما اگر اطالعات موجود در ییک زمینیه خیاص چنیان انیدک       ،پذیر آن اس فاده کرد کمیتروش 

، بایید از رویکیرد   باشید  سیاز  مسیئله ها کدا  هس ند خود  نادانس ه نکهیاباشد که ح ی تشخیص 

 .(211: 1379 )پاو ، «های کیفی بهره جست گرایانه و روش طبیعت

هایی از پژوهش است که بیر معنیای    بر روشیک اصطال  عا  دا   یا اندازهپژوهش کیفی تا 

بودن،  دارد؛ بنابراین در زمینه گس رده راهبردهای پژوهش، کیفی تأکیدهای مورد پژوهش  پدیده

در جامعه میورد   گر های مداخله ای برای درک امور انسانی و پدیده با تعهد به منطی زبان، واسطه
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کیه ماایسیه رویکیرد و ماهییت پیژوهش      جاآن از. (13: 1387 )صدوقی، شود مطالعه شناخ ه می

 نگیاره در  ،کنید  های کیفی کمک میی  کیفی و کمی، به شناخت رسالت و اهمیت جایگاه پژوهش

و ضعف روش تحاییی   قوت شناخت ناا  همونینشود.  ( به این ماایسه پرداخ ه می1) شماره

هییایی از قبیییل مطالعییات محیطییی و شهرسییازی، ناییش بسیییار مهمییی در   کیفییی در پییژوهش

و  سیو  ییک شناسیی پیژوهش از    های این حوزه در زمینیه آمیوزش روش   به پژوهش بخشی اصالت

( این شناخت مورد بررسی قرار 2) شماره نگارههای پژوهشی از سوی دیگر دارد. در  تاویت یاف ه

 گرف ه است.

 کمی و کیفی با توجه به عناصر روش پژوهشرد رویکمقایسه  -(1) نگاره شماره

روش  عناصر

 پژوهش
 شناسی کمی روش کیفی شناسی روش

 دیدگاه فلسفی

 اس ارایی،، پدیدارشناخ یتفسیرگرا، 

و  مدار، فرایندمدار ، ذهنی، دروننگر کل

 .شناخ ی اک شافی، مرد 

، ای فرضیه ،گرا، قیاسی اببات خردگرا،

 .مدار بازدهمدار،  ، برونعینی ،جزءنگر

 پژوهش هد 
و اندیشه، فرضیه  ها، تولید شناخت انگیزه

 .های اج ماعی کشف روندها، درک پدیده

، ها یاف ه تعمیمها و  تعیین داده

 هبردن ب و نظرها، پی گیری عااید اندازه

 .روابط علی و معلولی

 اس ارایی قیاسی رویکرد پژوهش

 .شود میتعریف  دقیااً .شود توصیف نمی مورد مطالعه جامعه

 مطالعهمورد  نمونه
 صورت بهکوچک و گروه نمونه  معموالً

 شوند هدفمند ان خاب می

ان خاب تصادفی گروهی از جامعه که 

 معر  جامعه باشد

های  شیوه

 ها داده آوری جمع

 ندرت بهمشاهده، مصاحبه، اسناد و مدارک و 

ابزارهای گردآوری  یطورکل بهپرسشنامه و 

 تر نایاف ه ار ساخ  یها داده

پرسشنامه، آزمون، مصاحبه و مشاهده 

 تر یاف ه  ارابزارهای ساخ  طورکلی بهو 

 وتحلیل تجزیه  شیوه

 ها داده

توصیفی و تفسیری و بدون  های تحلیل

 یآمارهای  تحلیل

 وتحلیل تجزیهاساس  های آماری تحلیل

 .دهد را تشکیل می

 آزمون نظریه یساز هینظر ها هد  تحلیل داده

 ی پژوهشها یاف ه
اغلب وابس ه به محیط و تعمیم ناپذیر 

 نگر و توصیفی ، ادراکی و کلآماری

به جامعه  ریپذ میتعماغلب آماری و 

 مورد مطالعه، دقیی و عددی

 پذیر( گرایی )تعمیم عا  (پذیری نا تعمیم)یگانه و  تفریدی ها دامنه یاف ه

 جداو  و نمودارهای آماری های مفهومی و مد  حکای ی ها بازنمایی یاف ه

 اغلب آماری و عینی اک شافی و تفسیربردار پژوهش ن ایج

 اغلب تصنعی و آزمایشگاهی اغلب طبیعی و واقعی محیط پژوهش

 ریتکرارپذ، مند نظا ساخ اریاف ه،  ، خودجوش، خاص پژوهشساخ اریاف ه طر  پژوهش

 فردی برونی و جدای از فرایند پژوهش است. از فرایند پژوهش یجزهفردی محر  و  پژوهشگر
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 است.

 منفعالنهسو  شخص، لحن  ، لحن فعاالنهشخص او  صدای پژوهشگر

 م غیرها
دقیی کن ر   طور بهاغلب م غیرها 

 .شوند نمی
 .شوند تعریف و کن ر  می دقییطور  به

 شیوه اراهه گزارش
، گونه ناهای داس  توصیفی و به شیوه اغلب

 .و غیره ای، حکای ی تاریخوه

روش آکادمیک و فصو   بر اساس اغلب

 .شود اراهه می شده مشخص

 ؛1373دالور، ؛1388، روحانی؛ 1385، حریری ؛1998، لینکلن و گوبا ؛1998 : برگ،مأخذ)

 1382 آندرانوویچ، ،1386من، مارشا  و راس؛ 1392، براتی و همکاران ؛1387فرد و مظفری،  ییدانا

Sarakos, 1998. Sulaiman, 2012, Marshal, 2010;). 

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

 منبع توضیحات

ت
قو

ط 
قا

ن
 

مشاهده رف ار 
 طبیعی

پدیده در دنیای واقعی و نیه در محیطیی سیاخ گی    
 .شود بررسی می

 41: 1387خداوردی، 

 پذیری انعطا 
 بییر اسییاسخییود را  توانیید تحایییی پژوهشییگر مییی

 گس رش دهد. ،های جدید موقعیت
 259: 1374دالور، 

 تر فهم عمیی
های مب نیی بیر    توانایی روش در دس یابی به نظریه

 .جامعه یها کنشادراک و 
Simco and 

Warin,1997 

 تر ن ایج تفصیلی
خروجیی   و نیه های توصییفی و تفسییری    یاف ه اراههِ
 .عددی در پژوهش صرفاً

Seale, 2006 

بیش ر  گس رهِ
 بینی پیش

  و   «                    بیودن ییا نبیودن    »                         در مطالعات کیفی سیخن از  
     کیه    ی               مطالعیات کمی           بیرخال      است   «     بودن       چگونه »

  .   است  «     بودن      چادر »        صحبت از 

Moira, 2004و 
Neuman, 2013 

ف
ضع

ط 
قا

ن
 

در  ضعف
 تکرارپذیری

 پیی ، بییودهخییود ابییزار پییژوهش   پژوهشییگران 
 .نیست عملی تکرارپذیری پژوهش

 1374:259دالور؛

مشکالت در 
 تعمیم

هیای   گیری محدودیت روش تحایی کیفی در ن یجه
 .حاصل از پژوهش کیفی

Pope and Baker, 

2000:149 

 فادان شفافیت
هییای ان خییاب   پژوهشییگران در روش یمبییاالت یبیی

 و تحلیل. ها داده جمع ،ها نمونه
 41: 1387خداوردی، 

 ازحد  شیب
 ذهنی

و حسیی   های کیفی مب نی بر ادراک ذهنی پژوهش
 .از جامعه مورد مطالعه است

Tracy, 2013: 2 

 گیِپیوید
 پژوهش

هیا   چگونگی وقوع پدیده فهم درپیویدگی پژوهش 
 .همو نحوه ارتبا  آنها با 

Denzin and 

Lincoln: 1994: 4 

 |: نگارندگان(مأخذ)

 عنوان بهشهر  ،سو یکاز  نکهیادر بررسی مساهل مربو  به حوزه مطالعات شهری، با توجه به 

هیا و مطالعیات در بسی ری صیورت      ایین پیژوهش   ،کند و از طیر  دیگیر   ای پویا عمل می پدیده

 های سیاکن در آن(  )یعنی شهر و انسان ها بر ساخ ار و ماهیت آن گیرد که ن ایج این پژوهش می



 271      1395وپنج / زمس ان  شماره هش ادویک / سا  بیست

 

های کیفی نیز در دسی یابی   از پژوهش بایدهای کمی،  روش کارگیری به؛ همسو با است تأبیرگذار

هیایی را دنبیا     های مب نی بر رویکرد کیفیی هید    به اهدا  مورد نظر بهره گرفت. زیرا تحایی

هیای کمیی    های آماری قابل ارزیابی نیس ند، اما فرضیاتی را برای شیاخص  کند که با شاخص می

شناسیی کیفیی و نایا  ضیعف و      به دنبا  بررسی مفهو  و ماهیت روش بنابراین؛ آورد فراهم می

شیهری، ضییرورت و جایگییاه   هییای پیژوهش  ویییژه بییهقیوت اییین رویکیرد در مطالعییات محیطیی،    

 .گیرد شناسی کیفی در این طیف مطالعاتی مورد تحلیل قرار می روش

هژای کیفژی در مطالعژات     شناسانه پژژوهش  و جایگاه روش کارگیری بهضرورت  .3-2

 شهری

گیرد که انجیا    ت میئنش آنجا ازوهش در زمینه مساهل شهری شناسی پژ اهمیت تحایی و روش

از هیای آمیاری    ماهیت شهر و جامعیه شیهری نیازمنید پیژوهش     ،درباره مساهل روزآمد مطالعاتِ

. اسیت  از سوی دیگر مساهل رودرروی این حوزه مطالعاتی در مورد تفسیریهای  و تحلیل سو یک

های محیطی با سیایر علیو  یکسیان و     و پژوهش های کیفی در تحایاات جغرافیایی جایگاه روش

هیای   در حوزه مطالعات شهرسازی تنیوع پدییده   .(8: 1387 )پوراحمد و موسوی، همانند نیست

 -های آمیاری توسیط برخیی از بسی رهای فرهنگیی      روش یرشعد  پذ، انسانی و طبیعی در فضا

در حیوزه مطالعیات    هتجربی  کمهای آماری و ضعف پژوهشگران  های ذاتی روش اج ماعی، کاس ی

د که اهمیت و ضرورت روش تحایی کیفی کن می رو روبهروش پژوهش کمی را با ابهاماتی  ،کمی

حیل نهیایی    راه بیاال سیازد و در میواردی نییز اسی فاده ترکیبیی از دو روش       را بیش ر نمایان میی 

 شود. پژوهشگران این حوزه تلای می

 شواهد به تواند می کیفی و کمی های یاف ه تلفیی که باورند این بر رویکرد ترکیبی طرفداران

)خنیفیر و   شود منجر ن ایج حایای ارزش به بیش ر اع ماد بنابراین و تر مطمئن بیش ر، مدارک و

قابل  ،بودن ییدق ازجملهخصوصیات خاص خود  دلیلهای کمی به  روش .(80: 1390همکاران، 

 ،وجیود  یین ا با .مورد توجه و کاربرد م خصصان امر بوده است بودن یرخطاپذو کم ر  دفاع بودن

حیل ایین    بیرای  بنیابراین  ،سینجید کمی  به صورتتوان  برخی مع ادند که ذهنیت مرد  را نمی

. بیا ایین ن یجیه    (Schobel, 1993: 142) هیای کیفیی روی آوردنید    تحاییی  بیه محاایان   ،موضوع

و درک به ر از محیط  سو یکهای علمی خود از  پژوهشگران حوزه شهری در جهت تاویت یاف ه

آورنید تیا بیا     های کیفی میی  های درون آن از سوی دیگر، روی به پژوهش زندگی شهری و پدیده

منید و دقییی همیراه بیا      های نظیا   در رویکرد کیفی به پژوهش شده یفتعرهای  اس فاده از روش

 نش دست یابند.ادرک محیط مورد مطالعه و ساکن



 کیفی در مطالعات شهرسازیشناسی  چالش در آموزش مح وایی روش 272

هیایی بیرای    شهرسازی همراه با مثا  یمهندسهای  در پژوهش یفیک روشاربرد علل رواج ک

کارشناسی ارشید شهرسیازی دانشیگاه علیم و صینعت       یها نامه انیپا)نمونه عناوینی از  هر علت

 .بندی شده است ایران( در نمودار زیر جمع

 بر انتخاب روش تحقیق کیفی در مطالعات شهری مؤثر(: عوامل 2شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بژر مطالعژات    تأکیژد )بژا   های کیفژی  پژوهش بودنییایپامعیارهای اساسی در  .3-3

 شهری(

 «رونیید بنیییادین بییه شییمار مییی  اببییاتیِ ،شناسییی ابزارهییای یییک معرفییت  روایییی و پایییایی»

های کمی  پژوهش مانندهای کیفی، تکرارپذیری ن ایج  . در حوزه پژوهش(174: 1387)خسروی،

های یک تحایی را در اخ یار  های ارزیابی یاف ه دریوه پذیری ان اا اما دقت، اع بار و  ،رایج نبوده

پیذیری   کمییت  غیرقابیل اهل رایج در شیهر و  ها و مس گذارد. پیویدگی ادراکی و ذهنی پدیده می

یش بییه اسیی فاده از پییاز ، پژوهشییگران اییین حییوزه را بیییششییده حاصییلهییای  دادهاز بسیییاری 

از  شیده  حاصلهای  دهد. داده در دس یابی به اهدا  پژوهشی خود سوق میشناخ ی کیفی  روش

 .معنا و مفهو  علمی الز  را ندارد خود خودی بهروش کیفی 

در فراینید   شیده  گیردآوری هیا و اطالعیات    شدن و اس انداردسازی ایین داده  در جهت معنادار

کردن،  نرمالیزه» ز قبیلا یساز یاسهم ماهای  پژوهش کیفی در حوزه مطالعات شهری، از روش

 بیاال در  ذکرشیده تری در فرایند  تر و علمی دقیی کارگیری بهاگر  .شود اس فاده می «خطی و فازی
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پاییایی و اع بیار    کیه  رقم خواهد خورد شده حاصلهای  ابهاماتی در ن ایج و یاف ه ،صورت نمذیرد

 .دکراس ناد خواهد  غیرقابلپژوهش را ضعیف و 

 .یابید  هایش معنا میی  که با انسان و داش ه است مساهل و موضوعات بنیادینیشهر انبوهی از 

ای است که در حداکثر تمرکز قدرت و فرهنی  ییک اج میاع     شهر در معنای تاریخی خود ناطه

ه روابیط منسیجم اج میاعی و جایگیاه معبید، بیازار، کیا         نشیهر شیکل و نشیا    .شیود  م بلور می

: 1392)ریاضیی،   شیود  ر شهر کاالی تمدن تکثییر میی  در حایات د .دادگس ری و آکادمی است

انیدرون آن بیدون درک    هیای  پدیدهای است که درک و فهم شهر و  مبنای چنین پایه بر .(113

 ناپیذیر  جیدایی بخشی  عنوان بههای کیفی  داده بنابراین نیست. پذیر امکانگر،  های مداخله کیفیت

هیای حاصیله از پیژوهش را ایفیا      در ن ایج و یاف ه ییبسزاهای شهری، اهمیت و ناش  در پژوهش

اتکا به اعداد و ارقیا ، پیژوهش کیفیی نییز از      به خاطرهای کمی  با ناد پژوهش زمان همکند.  می

جهت رواییی و پاییایی میورد چیالش قیرار گرفیت. تعیدادی از پژوهشیگران پیشی از در عرصیه           

در پژوهش کیفی، ادعا کردند کیه   علمی دقت بهتعیین چگونگی توجه  یبجا ،های کیفی پژوهش

 ,Schobel) های خاص پارادایم کمی بوده و با پژوهش کیفی سینخیت نیدارد   روایی و پایایی واژه

اندیشیمندان معیارهیایی را بیرای تعییین رواییی و پاییایی و        . از سوی دیگیر برخیی  (142 :1993

: 1387و مظفیری،   فیرد  ییدانا) تضمین دقت علمی در پژوهش کیفی پیشنهاد کردند طور همین

 میثبر و شناخت عوامل  سو یکاز و تأکید بر آن های کیفی  به پایایی و اع بار پژوهشتوجه . (16

مبحثی از روش تحایی( و هم  عنوان به) هم از بعد آموزشی بایدبر این پایایی نیز از سوی دیگر، 

 .لیل قرار گیردابزاری برای تاویت اع بار پژوهش( مورد تح عنوان به) از بعد پژوهشی

های کیفی در  های کمی و کیفی و جایگاه داده سه روش ترکیب داده -(3شکل )

 دستیابی به نتایج پژوهش

 

 
 

 

 

 ((source: Creswell, 2003:89 
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های شهرسازی که زیرمجموعه  سعی شده است که معیارهای پایایی در پژوهش زیر نگارهدر 

دارد،  تأکیید  های آموزش روش پژوهش نحوی بر شاخصآید و به  می حساب بهمحیطی  مطالعات

 .بررسی شود

 

 در مطالعات شهرسازی های کیفی بودن پژوهش معیارهای اساسی در پایایی -(3) نگاره شماره

 : نگارندگان(نبعم)

 بحث و تحلیل .4
مطالعژات  بژرای   شناسژی کیفژی   روشدر آموزشژی   مغفژول از بعژد   های چالش .4-1

 شهرسازی

از . گییرد  شناسی خاصی را در پیش میی  روش ،نظر دارد در بس ر پژوهشی که مد هر پژوهشگری

 ، مفهیومی پایایی که یوق های هر روش تحایی، پایایی و روایی آن روش است.  شاخص ترین مهم

 توضیحات معیار پایایی

 تحلیل گف مان بین ذینفعان
در موضوع، عامل و عنصر  گر مداخلهیند گف مان حاصله از ذینفعان ابر

 است. پایایی پژوهش کننده تاویت
 زمان هموری و تحلیل آگرد

 ها داده
مدار و تفسیری  و بافت غیرخطیصورت  به و زمان همگردآوری و تحلیل دادها، 

 شود. انجا  می
تماس طوالنی با محیط 

 پژوهش
گر(  های مداخله و پدیده شوندگان مصاحبه) پژوهشگر باید با گروه مورد مطالعه

 مس ایم باشد.در ارتبا  

 گیری عد  قطعیت در ن یجه
های مطالعات  های پژوهش قطعیت یاف ه ، یاف همحیطیکیفی ِهای  در پژوهش

 کمی را ندارند.

 شناسی انسجا  روش
و عناصر شیوه  پرسشهمسویی بین  ،پژوهش کیفی یوابس گی م اابل اجزا
 کند. پژوهش را ایجاب می

 بودن نمونه م ناسب
کند و تکرارپذیری،  ها را تضمین می در طباه تکرارپذیریها،  اشباع داده

 .کند تاویت می جامعیت و کاملیت پژوهش را

 حساسیت پژوهشگر
فرایند پژوهش، نوعی  تما پذیری و مهارت پژوهشگر در  حساسیت، انعطا 
 ی است.تاویت پایایی تحای

 نظریهدهی  شکل
برای ماایسه و توسعه  ورد فرایند پژوهش و مبناییهار عنوان بهها  نظریه

 شود. بیش ر تلای می

 پذیری اطمینان
ها از سوی سایر افراد  داده تکرارپذیریها و  پذیری یاف ه به میزان بازیافت

 د.نشو اطالق می

 اع مادپذیری
ها، افکار و اذهان جامعه  های حاصل از مطالعه پدیده به میزان صحت یاف ه
 مورد نظر بس گی دارد.

 کفایت منابع
مد در جهت تاویت امد و روزاهای کار و اس فاده از منابع و پژوهش کارگیری به

 .بعد تحلیل اس نادی پژوهش

 یدکاربر
باشند تا پژوهش ارزش ( اجراشدنی) کاربردی و مفید ها یاف ه که است مطلوب

 اش ه باشد.بیش ری د
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 ، با مفهو  تحایی کیفیِشود تلای می تبیینیبرای ارزیابی کیفیت در تحایی کمی با یک منظور 

درحالی که مفهو  کیفیت در مطالعه کیفی قصد ایجیاد فهیم    ؛کند )مع بر( ارتبا  پیدا می خوب

و ادراک را دارد. تفاوت در اهدا  ارزیابی کیفیت مطالعات در تحایاات کمیی و کیفیی یکیی از    

 .سازد مربو  میدالیلی است که مفهو  روایی و پایایی در تحایی را نا

)خسیروی،   کننده نییز هسیت   ح ی گمراه ،تحایی کیفی مفهو  پایایی در اس نباکابه عایده 

همیواره  هیای کیفیی در مطالعیات شیهری      توجهی پژوهشگران به پایایی یاف ه بی .(178: 1387

دقیت   بایید ؛ لذا پژوهشیگر  کند مواجه میان ااد اساسی  باهای حاصل از پژوهش را  ن ایج و یاف ه

ریزی دقیی و اجرای اصولی در طو  فرایند پژوهش را مورد توجه قرار  مطالعه کافی، برنامه ،الز 

 تیرین  مهمیا ترکیبی( از  )کمی، کیفی دهد. در حوزه مطالعات شهری، ان خاب نوع روش تحایی

 آنویه . (Gaber 1993: 140) شیود  میی  ن تصیمیمات در فراینید پیژوهش محسیوب    تیری  و اساسیی 

 را ،سیازد  میی  رو روبیه های کیفی و به دنبا  آن پایایی پژوهش را با ابهامیاتی   پژوهش یریکارگ به

هیای   های آغازین پژوهش، چالش در تحلیل پژوهش و چیالش  توان در سه بخش کلی چالش می

 .کردپایانی پژوهش بررسی 

شناسی پژوهش و عدم آموزش منسژجم   ضعف روش ؛های آغازین پژوهش چالش .4-2

 روش تحقیق

 انیداز  چشیم بانی و رصد فرهنگی، عالهم ضیعیف، سیناریو و    تحلیل ذینفعان، ناشه فرهنگی، دیده

رییزی و   ا و رویکردهیایی در فراینید برنامیه   ه روش عنوان به( 12: 1392عیوضی و کشاورزترک، )

که نه بیا   یادراک ؛دنو رف ار شهروندان دار ادراکباشند که ارتبا  تنگاتنگی با  طراحی شهری می

و میورد   شیده  حاصیل کیفیی   شناسی روش کارگیری بهکمی، بلکه با  های مد آماری و  های روش

ان خاب روش تحایی مناسیب بیرای تکمییل فراینید پیژوهش و مطالعیات       . گیرد میتحلیل قرار 

ریزی، طراحی و مدیریت در حوزه مساهل شیهری   شهرسازی و به دنبا  آن تکمیل فرایند برنامه

 رسد. میامری ضروری به نظر 

ها و مطالعیات کیافی در حیوزه مهندسیی شهرسیازی در زمینیه        فادان محسوس انجا  پژوهش 

و دانشیجویان ایین رشی ه     پژوهشیگران ها و الگوهیایی کیه    های تحایی و اراهه مد  بررسی روش

هیا و   طر  اغلبند، کنبنا  دانشگاهیمطالعات  بر اساسخود را های  پژوهش ،مبنای آن ب وانند بر

هیای کیفیی را بیا ییک آشیف گی ناشیی از اعمیا          پژوهش ویژه هب ،های حوزه شهرسازی پژوهش

 سازد. ها در تبیین و تعیین شیوه تحایی مواجه می سلیاه

خصییوص در  هبیی ،هییای پیویییده کیفییی ناییا  ضییعفی کییه در بسیی ر پییژوهش تییرین مهییماز 

مناسیب و   «تحاییی روش »شود، ضیعف در شیناخت    دیده می وضو  بهدانشجویی  های نامه پایان

هیای کمیی بیر پاییه فراینید، آمیوزش و سیاخ ار         . روشاسیت آن در فرایند پژوهش  کارگیری به

هیای   در پیژوهش  ،اسیت  شیده   یفتعرمنسجمی که در مطالعات علو  طبیعی و انسانی برای آن 
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هیای   امیا پیژوهش   .اسیت  برخورداررود از ماهیت علمی قابل قبولی  که ان ظار می گونه آنشهری 

به دلیل پیویدگی ماهیت مساهل و موضوعات شهری  ،سو یکفی در بس ر مطالعات شهری از کی

)پیارادایم  گانیه پژوهشیی    به سیطو  پینج   یتوجه یببه دلیل ضعف آموزشی در  ،و از سوی دیگر

ابیزار پیژوهش( از فراینید و     -تکنییک پیژوهش   -روش پژوهش -شناسی پژوهش روش -پژوهش

بیه رویکیرد کیفیی در     نسبت تردید. استبهره  شناسی بی ساخ ار منسجم علمی در بخش روش

ازجمله پیامدهای ضعف در آموزش مح وایی روش تحایی است که مشیهود  آغاز فرایند پژوهش 

مطالعه و هد  تردید در تناسب رویکرد کیفی با موضوع مورد از همان اب دا  برای مثا  .باشد یم

بیودن و عید  امکیان     ییات طیر  پژوهشیی، نگرانیی از طیوالنی     هپژوهش، دشواری در تدوین جز

 است. ذکر قابلموارد  ازجمله طر ، یزمان الز  برای اجرا ینیب شیپ

شیود کیه آییا تناسیبی بیین پدییده میورد         تحایی، پژوهشگر با این تردید مواجه می غازآدر 

توانید پاسیخگوی    آییا ان خیاب ایین رویکیرد میی      گرید انیب به ؛داردمطالعه و رویکرد کیفی وجود 

 پاسی   درسی ی  به پرسشاین  که یدرصورتکند.  نیتأمهای پژوهش او باشد و هد  او را  پرسش

ای از  پژوهشگر تسلط کافی بر تحایی مورد نظر نخواهد داشت و همواره با مجموعیه  ،داده نشود

هیایی   یاف یه  ؛دآمی خواهید   دست بهر فرجا  تحایی، آنوه ابهامات تحایی را پیش خواهد برد و د

بیه دلییل    سیو  ییک مب نی بر حدس و گمان و به دور از فرایند علمی خواهد بود. این ابهامات از 

بیه دلییل ضیعف در آمیوزش روش تحاییی بیرای        ،پیویدگی رویکیرد کیفیی و از سیوی دیگیر    

دارد و  تأکیدآموزشی که نه بر انسجا  مح وایی روش تحایی است؛ دانشجویان رش ه شهرسازی 

بیر کلییات روش    عموماًو  دهد نه انسجا  ساخ اری فرایند روش پژوهش را مورد بررسی قرار می

 د.دار، تمرکز استتحایی که مباحث عامی در حوزه مطالعات علو  انسانی 

و  هیا  نامه پایاندر بسیاری از  روش تحایی عنوان به «تحلیلی -توصیفی»اس فاده از اصطال   

های کیفی در محیط شهری  شناسی در پژوهش ای آشکار از ضعف روش نمونهمااالت شهرسازی 

 -)توصییفی  گانه پژوهش، مس ایم به روش تحاییی  پژوهشگران بدون توجه به سطو  پنج است.

 هیای  روش در زمیره را آن  ،بیودن  توان بر پاییه تحلیلیی   د. روشی که نه مینکن تحلیلی( اشاره می

د کیر های کیفی محسوب  روش ءجزرا آن  ،بودن توان بر پایه توصیفی کمی به شمار آورد و نه می

کیفیی( را در فراینید پیژوهش     -)کمیی  هیا و اصیو  روش تحاییی ترکیبیی     توان ویژگی و نه می

و پژوهشگر در انجیا  هیر پیژوهش     .داشترویکرد ترکیبی  آن راب وان کم  تا دستد کرمشاهده 

های اح مالی  پژوهش، محدودیت مسئلهشناسی باید ماهیت محیط مورد مطالعه یا  ان خاب روش

اسی ارایی،   -ای )فرضیه بخش پژوهش زیربنایی و الها  یها میپاراداپژوهش نظیر زمان و منابع و 

مطالعیه و  باید بین موضوع مورد اینکه تر از همه  و مهم را مورد مداقه قرار داده قیاسی( -گرن کلی

 .  (136: 1386 و مظفری، فرد ییدانا) شناسی نوعی سازگاری وجود داش ه باشد روش
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 دهس نآن  دهنده لیتشکموضوعات محیطی و عناصر  رندهیدربرگمطالعات شهری  آنجاکه از

(Shenton, 2004: 68).  ؛ بنیابراین گیرد ها و اجزای پویایی را دربرمی پدیده ،نیز این عناصرکه خود 

قبیولی را بیرای پیژوهش بیه      غیرقابلها، ن ایج  از رف ار این پدیده فلتغیا بدون ارتبا  مس ایم 

 بسی ر هیای محیطیی در    پیژوهش  روزافیزون افیزایش   ، اگرچهاز سوی دیگرهمراه خواهد داشت. 

 بیا ولیی   ،شهری، اهمیت و ضرورت رویکرد کیفی در این نوع مطالعات را افیزایش داده  مطالعات

در آن  کیارگیری  بیه هیایی در   گذشت چند دهه از کاربرد این روش تحایی، محیدودیت و ضیعف  

به ضعف آمیوزش در دروس مربیو     نخستخورد که در درجه  مطالعات شهرسازی به چشم می

نامیه(   و ح یی پاییان   )مثیل سیمینار مسیاهل شیهری، روش تحاییی پیشیرف ه       به روش تحاییی 

هیای مشخصیی    شیاخص  ییه بر پاهای شهرسازی که  از پژوهش ای نمونه  بهشکل زیر  .ددگر یبرم

ه دنبا  آن نمود ب و پژوهشکننده عنصر  تعیین ،ها این شاخص. اشاره دارد ،باشند می یفتعر قابل

 .استرویکرد پژوهش  بودن یکمکیفی یا 

 های انتخاب نوع روش تحقیق در بستر مطالعات شهری عناصر و شاخص -(4) شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان( :مأخذ)

 ها در مطالعات شهرسازی های کمی برای تحلیل کیفیت ضعف در آموزش محتوایی روش .4-3

و آمیوزش الز  را  داش ه های کمی آگاهی  جای اینکه از مح وا و مبنای اصلی تحلیل هافراد ب

مربیو    یافزارها نر  عمدتاًکه  مدت کوتاههای  به آموزش سطحی برخی دوره ،کسب کرده باشند

در ادامه بیا   .شوند ، مشغو  میاستهای شهری  های کمی در حوزه مطالعات و پژوهش به تحلیل

فراینیدی را در   ،ان خیاب ایین رویکیرد   بودن مساهل شهری، پژوهشگران با  توجه به ماهیت کیفی

 .زند های حاصله را رقم می کنند که چالش اساسی در اع مادپذیری یاف ه پژوهش طی می

ماهییت   زیی نها  داده شهری، که به دلیل ماهیت کیفی موضوعات استفرایند بدین نحو این  

هیا و   الگو، افزارها نر آنها با اس فاده از  وتحلیل تجزیهها و  این داده سازی کمی ؛ لذا باکیفی داش ه

هیای کمیی و    ن یایج تحلییل   درک صیحیح و عمییی از   یجیا  به، پژوهشگران گیری تصمیم فنون
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فهیم درسی ی    که شود می سبب امراین ها منفعل بوده و  تفسیر آنها، نسبت به خروجیچگونگی 

و  افزارهیا  نیر  علیت ایین اسیت کیه      .از ن ایج در مطالعات پیویده کیفی شهری نداشی ه باشیند  

های پژوهش ایفای نایش   و ابزاری برای رسیدن به هد  و یاف ه فناینکه  یجا بههای کمی  الگو

هیای آن، خروجیی پیژوهش تلایی      یاف یه  یجیه درن د؛ شیو  محسوب میی  کند، خود روش تحایی

ها، مس ایم به ن یایجی دسیت    با توصیف و تفسیر سطحی یاف ه مذکور،در ادامه فرایند  شود. می

کنید و   گونه روایی و پایایی م ناسب با روش کمی ییا روش کیفیی را اجیرا نمیی     که هیچ ابدی یم

ن ایج خروجیی از پیژوهش کیه     یجهدرن  ؛زند ن ایج را رقم می یریپذ نانیاطمعامل اساسی عد  

در شیکل   سازد. شود را با ابهاماتی همراه می های توسعه شهری می ها و طر  منجر به تهیه برنامه

ینید  ازیر فرایند روش تحایی مورد اسی فاده پژوهشیگران شیهری بیرای مطالعیات کیفیی بیا فر       

پیژوهش، فراینید و    مسیئله رویکیرد، طیر     وعنی کیفی در سطو  مخ لیف؛   های کمی و پژوهش

 مورد بررسی و ماایسه قرار گرف ه است. های پژوهش ها و ویژگی یاف ه تحلیل داده شناسی ش رو

 مقایسه فرایند روش تحقیق کمی و کیفی با فرایند مورد استفاده پژوهشگران -(5شکل)

 
  ( نگارندگان: مأخذ)
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هژای کیفژی در    پایژایی یافتژه   اعتبژار و ضژعف در  » :پژوهش یهای پایان چالش .4-4

 «های شهرسازی پژوهش

و باورپذیری ن یایج و دشیواری در    اع مادپذیریها، نگرانی از میزان  یاف ه پذیری تعمیمتردید در 

 )منصوریان، های پژوهشگران در پایان مطالعات کیفی است چالش ترین مهمها  توجیه وبوق یاف ه

پیذیری و   پیذیری، ان ایا     مادپیذیری، باورپیذیری، اطمینیان   . پنج مفهو  اساسی اع(64: 1388

ایل  ن؛ به 420: 1387)فلیک،  شوند پذیری، معیارهای ارزیابی تحایاات کیفی معرفی می تصدیی

کنید   معرفی میی  گوباو  لینکلنمفاهیمی که . (Lincoln & Goba, 1985; Shenton, 2004: 70)از 

 اببیات   قابیل علیم پوزی یویسی ی    راهکه از  استدرواقع جایگزین روایی و پایایی تحایاات کمی 

های شهرسازی، پژوهشگران به دلیل درک ضعیف از تحلییل   شدن پژوهش . به دنبا  کیفیاست

 هیای کیفیی   گانیه پاییایی پیژوهش    هیا، بیه اصیو  پینج     ها و ن ایج این نوع پژوهش و تفسیر یاف ه

اهمییت نیداده و    پیذیری(  پیذیری و تصیدیی   پیذیری، ان ایا    ذیری، باورپذیری، اطمینان)اع مادپ

های پژوهش را بیا ابهامیاتی همیراه     در فرایند پژوهش نیز از این اصو  غافل بوده و یاف ه بسا چه

هیای پاییانی رویکیرد کیفیی، نییاز بیه        کنند. برای نیل به اراهه راهکارهایی جهت رفع چیالش  می

کیه در ادامیه بیه آن     اسیت بر مطالعات شیهری   تأکیدهس ه اصلی پژوهش کیفی با  پنجتحلیل 

 شود. پرداخ ه می

تیا  »های کیفی درصدد پاس  این پرسش است کیه   پذیری در پژوهش: اع مادپذیری اعتماد

طیر  ایین    «؟های حاصل از یک پژوهش کیفی اع ماد داشیت  یاف ه درس ی بهتوان  چه اندازه می

هیا   پذیری داده های کیفی در مطالعات شهری از کمیت شود که پژوهش شی مینا آنجا ازپرسش 

در  اع مادپیذیری ها، افکار و اذهان جامعه میورد نظیر سیروکار دارد، لیذا      فاصله گرف ه و با پدیده

 .است رو روبههایی  همواره با چالششود،  های پژوهش منجر می به خروجی و یاف ه آنوه رابطه با

آییا ن یایج   »کیه   اسیت گرف ه از پاس  به این پرسش  تئنش ،باورپذیری پژوهش :پذیریباور

ییا مب نیی بیر نظیر      وها و تفسیرهای پژوهشگر، حاصیل تحلییل واقعیی ا    از تحلیل دست آمده به

های کیفی، نحوه تحلیل و تفسیرهایی که  توجه به فرایند و ساخ ار پژوهش با «؟است ششخصی

 .شیود  های کمی اعما  میی  طر که در  است چیزی ازتر  بسیار پیویده ،کند پژوهشگر اعما  می

های کمی برخوردار نیست،  های کیفی از قطعیت ن ایج پژوهش خروجی و ن ایج پژوهش بنابراین

مب نیی بیر    بایید هیا   نحیوه تفسییر و تحلییل یاف یه     ،خصوص در مطالعات شهرسازی هب ،رو این از

 مب نی بر نظر شخصی پژوهشگر. ها و بر پایه علمی باشد تا واقعیت

هیای   هیای پیژوهش ریشیه در داده    آیا یاف ه»اینکه قابلیت اطمینان یعنی  :پذیری اطمینان

هیا وجیود داشی ه     واقعی دارند و تناسب الز  بین موضوع مورد بررسیی و شییوه گیردآوری داده   
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ی در پیژوهش  های کیفی ارتبا  تنگیاتنگی بیا مفهیو  پاییای     اطمینان در پژوهش قابلیت «است؟

های پژوهش  شود که گا  ها زمانی محای می ببات داده ،های کیفی کمی دارد. در فرایند پژوهش

فرایند کیار، ممییزی    هنگا ها در  های خا ، جداو  تخصیص داده بررسی اقدامی نظیر داده راهاز 

 .(Campbell,1996) شوند

پذیری اشاره دارد، لیذا   برای تعمیم پژوهشهای  پذیری به توانایی یاف ه : ان اا پذیری انتقال

در  «آیا اجرای دوباره پژوهش به ن ایج مشیابهی خی م خواهید شید؟    »قابلیت ان اا  یعنی اینکه 

 راه، قابلییت ان ایا  از   اسیت ای اسی وار   روش مصیاحبه  یهبر پا عموماًمطالعات کیفی شهری که 

 پیذیری  ان اا  .(26: 1391زاده، )عباس دشو ایجاد می شونده مصاحبهدر نمونه  نظریتکرارپذیری 

 جنبی   هیم  و نظیری  جنبی   هیم  پیژوهش  ،آن در که است ارتباطی پذیری تعمیم از یمهم شکل

 .(47: 1391 نسب، )ایمان و غفاریدارد  علمی

های  ن ایج و یاف ه بودن یرپذ ابباتپذیری یک پژوهش بر میزان  تصدیی : اصلپذیری تصدیق

دفیاع   آمده  عمل بههای  توان با اس دال  منطای از تحلیل آیا می» دارد و اینکه تأکیدآن پژوهش 

، اسیت مب نی بر رویکرد کیفیی  که خصوص مطالعاتی  ههای شهرسازی ب در عمو  پژوهش« کرد؟

شده اسیت، تمرکیز    تحاییهای  ن ایج و یاف ه منجر بهپذیری پژوهش بیش ر بر فرایندی  تصدیی

پیژوهش   هیای  پرسشهم کامل و منسجم بوده و هم در جهت دس یابی به  بایداین فرایند  ؛دارد

 از هدفمندی علمی و منطای برخوردار باشد.

 ای در برقراری ارتبا  بین علو  انسانی و علو  فنی، های پایه رش ه عنوان بهشهرسازی و معماری 

هیای جیدی در    هیا و محیدودیت   پیویدگی با های پژوهشی در بس ر خود، با توجه به تنوع حوزه

تولید معمیاری و  :»ها عبارت است از این محدودیت ازجمله .همراه استپژوهش و تحایی عرصه 

 ؛ رابطیه نگاهی دقییی داشیت   ،بس ر عنوان بهباید به جامعه  ،شهرسازی ناشی از نیاز جامعه است

محیط طبیعی و مصنوع است باید محیط طبیعی و مصینوعی را   نمعماری و شهرسازی رابطه بی

)حییدری،   «مثبرنید معمیاری و شهرسیازی    یریگ شکلمذهب و فرهن  بر  ینیب جهانناخت؛ ش

هیایی کیه در حیوزه مطالعیات      پیژوهش  ؛به این نک ه توجیه داشیت   باید یجهدرن  .(117: 1394

 ازکیه هیم    فرایندی اس وار باشید  بر اساس دبای شود  شهری با اس فاده از رویکرد کیفی انجا  می

علمی دقیی و هدفمند باشد و هم آموزش روش پژوهش اصیو  میذکور را رعاییت کنید. در      نظر

رویکیرد   گانیه  پینج های پیویده کیفی در حوزه مطالعات شهرسیازی، ایین عناصیر     بس ر پژوهش

توان به فراینید   ترین این ابعاد می از شاخص .کند کیفی در ابعاد مخ لف در پژوهش نمود پیدا می

 آنهای پژوهش، هم از بعد ساخ اری ایین فراینید و هیم از بعید مح یوایی       به خروجی یابیدس 

کیفییت   هیی بیر پا لعیاتی کیه   خصوص مطا ههای شهرسازی، ب وهشضعف در پایایی پژ اشاره کرد.
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های توسعه شیهری کیه در حایایت حلایه      ها و برنامه منفی بر طر  یرگذاریتأب، با استاس وار 

مسی ایم و   صیورت  بیه ؛ پیامیدهایی  اسیت لی شهرسیازی  اتصا  حوزه پژوهش و حوزه توسعه عم

ایین فراینید    اج ماعی بین شهروندان، به دنبا  دارد. یها کنشبر کالبدی فضایی و  میرمس ایغ

 .است انیب  قابلشماتیکی و نمودار در شکل زیر  صورت به

 شناسی پژوهش روش های های توسعه شهری از ضعف طرح یریرپذیتأثفرایند  -(6) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : نگارندگان(مأخذ)

 گیری و نتیجه ها شنهادیپارائه  .5
کیفی در مطالعات شناسی  روشتقویت  برایآموزشی ای مناسب تبیین رویکرده .5-1

 شهرسازی

هیای کیفیی در بسی ر     روش کیارگیری  بیه شدن  ، با توجه به مرسو های شهری در فرایند پژوهش

قرار گرف ه، حلاه نهایی فرایند تولید  گرانپژوهشنویسندگان و  توجه موردکم ر  آنوهمطالعات، 

کننده این حلاه حیاتی در  ترین عنصر تاویت ای پایه .است« ارزیابی محصو  پژوهش» یعنیعلم 

توجه بیه ضیعف مح یوایی و    در راس ای  .است «شناسی پژوهش آموزش صحیح روش» ،پژوهش

شهرسیازی   هیای شیهری، جامعیه پژوهشییِ     روش تحایی مورد اسی فاده در پیژوهش   ساخ اریِ

مناسب و اجرایی در جهت تاویت روش  آموزشی و پژوهشیِ زمند اراهه رویکردها و راهکارهاینیا

. در این راس ا مااله حاضیر بیه   است آمده  دست بههای  یاف ه دنکرتر یعلمتحایی و به دنبا  آن 

 ناسیب بیا مسیئله پیژوهش حاضیر     م موزشیی  آ گرف ه، به اراهه سیه راهکیار   دنبا  تحلیل صورت

 :پردازد می
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شهر و مطالعات شهری بیا توجیه بیه    : تقویت آموزش روش تحقیق در مطالعات شهری

راییج در   هیای  شناسیی  روشگییری بیا    محاسیبه و انیدازه   غیرقابیل های آن،  پویایی و تنوع پدیده

های شیهری بیه شیمار     ناپذیر پژوهش توان جزء جدایی ، لذا کیفیت را میاستهای کمی  پژوهش

خیود را حفی     مایه دروندر ساخ ار و مح وای روش تحایی ماهیت و  بایدآورد، اما این کیفیت 

اراهیه دهید.    پژوهشیگران های پژوهش، ب واند اع ماد و اطمینان الز  را برای  تا ن ایج و یاف هکند 

وش تحاییی بیه   این فرایند، آموزش صیحیح و اصیولی ر   یده سازمانراهکار در جهت  ترین مهم

روش  که طوری به ،استشهری و منطاه  ریزی برنامهپژوهشگران شهرسازی از مایاس طراحی تا 

تیری   با ساخ ار یک پژوهش شهری تناسب داش ه و فرایند علمی کامالً آموزش داده شدهتحایی 

نک یه در آمیوزش روش تحاییی در     ترین مهمرا از ان خاب موضوع تا خروجی پژوهش اراهه دهد. 

تیوان   ریزی، طراحی و مدیریت شهری( را میی  برنامه ؛گانه آن های سه )و گرایش رش ه شهرسازی

آموزشیی کیه    ؛نا  برد شده اراههمند در آموزش دروس  و نظا  باف ه هم بهتاویت انسجا  و ساخ ار 

ده کیر ب واند ماهیت و جایگاه علمی و پژوهشی مطالعات شهرسازی را در میان سایر علو  تاویت 

این الگیو را   انداز چشم .منجر شود یفیتباک هایی برنامهو  ها طر نیز به اراهه  ای حرفهو در عرصه 

 که طوری به ؛علمی و کاربردی در بس ر مطالعات شهری ذکر کرد کامالًتوان، تدوین پژوهشی  می

هرها، خروجی پژوهش هم در زمینه بنیادی علم شهرسازی و هم در زمینه کاربرد آن در بس ر ش

 د.کربه توسعه و رونی دانش شهرسازی بومی کمک خواهد 

هژای کمژی رایژج در حژوزه مهندسژی       و مدل افزارها نرمتغییر محتوایی آموزش 

های کمیی ذکیر شید، بیه      که در بخش چالش مح وایی در آموزش روش طور همان: شهرسازی

شهری، پژوهشگران نسبت های کمی در مطالعات  و مد  افزارها نر های سطحی از  دنبا  آموزش

های کمی و تفسیر چگونگی آنهیا منفعیل بیوده و باعیث      به درک صحیح و عمیی از ن ایج تحلیل

های تحایی و به دنبا  آن تفسیر و تحلیل آنهیا در اغلیب    شود فهم صحیحی از ن ایج و یاف ه می

لییل و  شیود کیه تح   میی  سببد. این مشکل اساسی نمطالعات پیویده کیفی شهری نداش ه باش

 میدت  کوتاهآموزش  .در اغلب موارد با تردید جدی مواجه شود پژوهشگرانها توسط  تفسیر یاف ه

ولیی ایین    ،در جای خود مغ ینم و الز  اسیت   هرچندهای تحلیل کمی،  و مد  افزارها نر کاربرد 

 فزارا نر زند که پژوهشگر درک صحیح از ساخ ار، فرایند و ن ایج حاصل از  را دامن می سوءتفاهم

هیای   یا مد  ان خابی برای پژوهش را نداش ه و به دنبا  آن توانایی برقراری ارتبیا  بیین یاف یه   

 هیای حاصیل از پیژوهش کیفیی را نخواهید داشیت.       با اهیدا  و تحلییل   کمی پژوهشحاصل از 

های کمی رایج در شهرسازی که بیا تحلییل منطایی و     و مد  افزارها نر محوری  آموزش پژوهش
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های کمی و ح ی کیفیی در   های خروجی پژوهش بر کیفیت یاف ه گمان بیباشد،  س ارا همعلمی 

 خواهد بود. مثبرهای اجرایی در بس ر شهرها  های شهرسازی و به دنبا  آن در برنامه پژوهش

حرکت از ارائه الگوهای ذهنی و شماتیکی به الگوهای مفهژومی و   برایبسترسازی 

روش تحاییی در مطالعیات شیهری، پژوهشیگران در ن یایج       به دنبا  ضعف در فرایند: کاربردی

هیا و   حاصله بیش ر به دنبا  اراهه الگوهایی ذهنی و شماتیکی حاصل از تفسییر و توصییف یاف یه   

راهبردهیا و  از سیطح   عمومیاً راهکارهایی کیه   هس ند؛سطحی  کامالً ها شنهادیپاراهه راهکارها و 

ت درمانی برای مساهل شیهری داشی ه تیا ماهییت     های شهری فراتر نرف ه و بیش ر ماهی سیاست

بیه سیمت اراهیه الگوهیایی      بایدلذا به دنبا  تاویت آموزش روش تحایی، این فرایند  .پیشگیری

جیای پیشیرفت و    این فرایند به ،طر  کی اززیرا  ؛تر تغییر جهت دهد مفهومی، کاربردی و علمی

ر به همیراه دارد و از طیر  دیگیر،    را برای شهرسازی کشو ییها پسرفتترقی در بخش پژوهش، 

هیای   پیژوهش  ؛حوزه اجرایی از حوزه پژوهش و مطالعات شهری و شهرسیازی ان ظیار دارد   آنوه

 .است، علمی و با کیفیت اجرایی برتر  کاربردی

 فرجام
یز نوعی میانگی و ، روش پرداخ ن به آن نو شهرسازی پدیده شهر بودن ای رش ه با توجه به میان

در آن است آن حرکت  خوانش، شهر م نی است که روش تر به تعبیر علمی .طلبد می بینابینی را

کیفیی نمیود    یهیا  پژوهشاین حرکت در بس ر  د.کرتوان آن را درک  و در خال  این حرکت می

هیایی کیه روش تحاییی کیفیی دارد،      همیه امکانیات و محیدودیت    بیاوجود  .کنید  واقعی پیدا می

شناسی را مطیر    های روش این روش در بس ر مطالعات شهری نوعی دیگر از چالش کارگیری به

در مطالعیات شیهری و از سیوی دیگیر کیفییت       هیا  اف هیاصالت ، سو یکچالشی که از  ؛سازد می

 تیوجهی و ح یی    سازد. با کم های اساسی همراه می های شهری را با ضعف ها و برنامه اجرایی طر 

به پایایی پژوهش در مطالعات کیفی، سیاخ ار   یشهرساز گرانپژوهشی توجه بیبرخی موارد  در

درست از فرایند نافاصله گرف ه و درک  منطایو مح وای مطالعات از ساخ ار و مح وای علمی و 

ممکین   یریپیذ  نانیاطمهای حاصل را از اع ماد و  های کیفی، همواره ن ایج و یاف ه و اصو  روش

 اندازد. به شک و تردید می شده حاصلو مخاطبان را نسبت به ن ایج  دهکرخارج 

و  بهبود و تاویت روش پژوهش در مطالعات شهرسازی را منجیر شیده و بیه کیاربردی     آنوه

بخشد، عبیارت اسیت    ها در جامعه شهری کشور الها  می دن ن ایج حاصل از پژوهشکرتر اجرایی

هیای   از ماطع کارشناسیی تیا دک یری در رشی ه    ای درس روش تحایی  آموزش صحیح و پایه :از

آموزش ایین   که یطور به .استخاص  طور بهعا  و رش ه مهندسی شهرسازی  طور بهعلو  شهری 

هیای راییج در حیوزه شهرسیازی نییز       تخصیص  دیگرسازی  درس، پایه و اساس یادگیری و پیاده
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ترین عنصر در نظیا  آمیوزش تحصییالت     ای توان پایه آید. آموزش روش تحایی را می شمار می به

هیای خروجیی، ارتبیا      بیه پیژوهش   شیده  اراهیه تبیدیل آمیوزش    که ینحو به ،دکرتکمیلی تلای 

هیای   تحلیل اع بار و پاییایی پیژوهش  )روش تحایی( دارد.  نحوه آموزش این درس امس ایمی ب

هیای   چیالش بیا تحلییل    سیو  ییک کیفی در فرایندی که در مااله حاضر صورت گرف یه اسیت، از   

موزشیی در  آبر ناا  ضعف نظیا    ،وش تحایی در رش ه مهندسی شهرسازیآموزشی در درس ر

، ایین  راییج هیای علمیی    شناسیی  روشبا بررسی  ،و از سوی دیگر کرده دیتأکتحصیالت تکمیلی 

دن روش تحایی مورد اس فاده پژوهشیگران  کر آموزشی در جهت اصولی کامالً صورت بهها  ضعف

 است. قرارگرف هی، مورد تحلیل مهندسی شهرساز
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 .131-162 :1او ، شماره  سا ، های مدیریت پژوهش ،«های ممیزی پژوهشی ملی بر اس راتژیأت
 .رشد :تهران ،یاجتماع و یانسان علوم در پژوهش یعلم و ینظر یمبان ،(1374) لیع ،ردالو

شناسژی   مجلژه جامعژه   ،«ملی بر اع بار و پایایی در تحایایات کیفیی  أت» (،1391) زاده، محمد عباس
 .34-19 :45شماره ، 23 سا ، کاربردی
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، «کانونی( یها گروهبر مفهو   تأکیدبا ) ییروس اکاربرد روش تحایی در مطالعات » (،1387عزمی، آهیژ )
 .68-75 :123، شماره 27، دوره )مسکن و انقالب( مجله مسکن و محیط روستا

نگیی در  ریزی فره برنامه الگوی فرایندی سیس م» (،1392) کشاورزترک اهلل و عین عیوضی، محمدرحیم
-26: 8، سا  دو ، شماره پژوهشی مطالعات آینده ،«پژوهشی یندهآ نظا  توسعه شهری با رویکرد

1. 

 .7-29: 54، شماره 19دوره ، راهبرد ،«کیفی ها و رویکردهای پژوهش زمینه» (،1388) روحانی، حسن

ای در علژوم   رشژته  مطالعات میژان ، «ای رش ه ای میان شهر؛ پدیده» ،(1392) ریاضی، سیدابوالحسن
 .119-132: 2، دوره ششم، شماره انسانی

سازی معیارهیای ارزییابی پیژوهش کمیی بیرای مطالعیات        بازبینی و م ناسب» (،1387) صدوقی، مجید
 .9-31: 55، شماره 14، دوره شناسی علوم انسانی فصلنامه روش ،«کیفی

یان و سییدمحمد  ی، ترجمه علی پارسیا روش تحقیق کیفی(، 1386) من راسو گرچن  مارشا ، کاترین
 های فرهنگی. دف ر پژوهش ن:اعرابی، تهرا

پژوهشگاه علو  انسیانی و مطالعیات    :، تهراندرآمدی بر روش تحقیق کیفی(، 1387) بیوکمحمدی، 
 فرهنگی.

مجله ، «امیدها و تردیدهای پژوهشگران به رویکرد کیفی در فرایند پژوهش» (،1388) منصوریان، یزدان
 .60-65 :147، شماره سیزدهم سا ، تخصصی کتاب ماه کلیات

 منابع التین

Campbell, Trudy (1996), “Technology, Multimedia, and Qualitative Research in 

Education”, Journal of Research on Computing in Education, Vol.30, No.2: 

122-132. 

Creswell. W. John (2003), Qualitative Quantitate and Mixed Methods Approaches, 

New York: Sage Publication. 

Lincoln. S, Yvonna and Cuba.G.Egon (1995), Naturalistic Inquiry, New York: 

Sage Publications. 

Gaber, John (1993), “Reasserting the Importance of Qualitative Methods in 

Planning”, Landscape and Urban Planning, Vol.26, No.1: 137-148. 

Marshall, Catherine and Rossman. B. Gretchen (2010), Designing Qualitative 

Research, New York: Sage Publication. 

Neuman, W. Lawrence (2013), Social Research Methods: Qualitative and 

Quantitative Approaches, Pearson Education Limited 2014. 

Seale, Clive (2006), Qualities Evaluation Research, Editors: David Silverman, 

Jaber F. Gubrium, Giampietro Gobo, SAGE Publications Ltd. 

Schobel, Soren (2006), “Qualitative Research as a Perspective for Urban Open 

Space Planning”, Journal of Lund Scape Architecture, Vol.1, No.1: 38-47. 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=David+Silverman&search-alias=books-uk&text=David+Silverman&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Jaber+F.+Gubrium&search-alias=books-uk&text=Jaber+F.+Gubrium&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Giampietro+Gobo&search-alias=books-uk&text=Giampietro+Gobo&sort=relevancerank


 کیفی در مطالعات شهرسازیشناسی  چالش در آموزش مح وایی روش 286

Shenton, K. Andrew. (2004), “Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative 

Research Projection”, Education for Information, Vol.22, No.2: 63-75. 

Sulaiman Y. (2012), “Qualitative and Quantitative Approaches to the Study of 

Poverty: Taming the Tensions and Appreciating the Complementarities”, The 

Qualitative Report 2012, Vol.17, No.20: 1-19. 

Tracy, S. J. (2013), Qualitative Research Methods, UK: Wiley-Blackwell. 


