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Abstract 

This article is a review of the Routledge Handbook of Planning Research Methods. The 

review attempts to summarize the content of the book and to show how understanding the 

methodology affects the work of academics and professionals. Among other methodology 

books, The Routledge Handbook is a genuine reference and the reasons can be summarized 

as follows: Unlike other dominant sources, this book has specifically explored the relations 

in the field of planning and stays within the discipline. It has also attempted to promote 

methodology from rigid and homogeneous entities to academics to the dynamic practices 

in the personal, social, and professional lives of researchers. Numerous articles in the 

book are mostly concerned with the link between theory and practice, and to establish 

this link they underpin the research production process. In the end, a brief evaluation of 

the content of the book is made and the necessity of incorporating it into the formal 

planning pedagogy is stated. 
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  شناسي: گفتارهاي ناگفته روش
   اي ريزي شهري و منطقه شناسي رشتة برنامه تأملي بر روش

  از خالل بررسي كتاب
  راتلج ريزي برنامه تحقيق  روش ينما راه 

  *فراز طهماسبي
  **مقدم مرتضي هادي جابري

  چكيده
 كـه  يمـرور  ،راتلـج  ريـزي  برنامـه  تحقيـق  روش ينمـا  راه كتـاب  بـر  است يمرور مقاله ناي

 فهـم  و درك كـه  بدهـد  نشان قيطر آن از و كند انيب اجمال به را كتاب يمحتوا كند يم  تالش
ـ ا. گـذارد  يمـ  اثـر  منـدان  حرفـه  و انيدانشگاه كاروبار بر اندازه چه تا يشناس روش  ،كتـاب  ني

 داده قـرار  يبررسـ  موضـوع  را يزير برنامه ةرشت مناسبات اختصاصاً ،جيرا منابع گريد برخالف
ـ تكل  حسـب  و صـلب  يتيموجـود  از را يشناس روش تا است كرده تالش ،نيچن هم. است  في
 انگـر  پـژوهش  يا حرفه و ،ياجتماع ،يفرد يزندگ در ايپو يروسلوكيس به انيدانشگاه انيدرم
ـ نظر ونـد يپ شـان  يمشغول دل اكثراً كتاب متعدد يها مقاله. دهد ارتقا  يبـرا  و اسـت  عمـل  و هي
ـ تول فراينـد  مناسـبات  از ياريبسـ  شكلي بديع به ونديپ نيا يبرقرار ـ  را پـژوهش  دي  نظـر  شيپ

ـ درپا. آورنـد  يم ـ ارز ،اني ـ گ يمـ  صـورت  كتـاب  يمحتـوا  از يمختصـر  يابي  ضـرورت  و ردي
 .شود يم انيب يزير برنامه يرسم آموزش ةبرنام در گرفتنش يجا

ـ تحق ،يفيك قيتحق عمل، در يشناس روش ،يشناس روش ق،يتحق روش :ها دواژهيكل  ،يكمـ  قي
  يي.فضا يزير برنامه آموزش،
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 مقدمه. 1

رسـد   مـي نظر  بهشناسي در گفتار دانشگاهيان بر كسي پوشيده نيست.  اهميت روش و روش
هاي دانشگاهي  اصطالح معتبر با ساير آثار است. در روال به ق وجه مميز مقاالتروش تحقي
براي پذيرفتن هر پژوهش اين است كه ساختار و روشي پذيرفتـه داشـته باشـد.     شرط الزم

مند برآمده باشد. امـا قيـد التـزام بـه       ي روشفرايندمگر از  ،ي هيچ تحقيقي معتبر نيستيگو
ي و همـة نهادهـايي كـه    يـ هاي اجرا شود؛ دستگاه شناسي فقط به دانشگاه محدود نمي روش

ه دارنـد. هـر پژوهشـي بايـد     مشـغولي مشـاب   دهند هـم دل  هرنحو كار پژوهشي انجام مي به
خـود را توجيـه كنـد.     فرايندحساب آيد و هم بتواند  باشد تا هم نتايجش معتبر به  مند روش

روش تحقيق در نظـر بسـياري جايگـاهي اسـتعاليي دارد و همـين مسـئله آن را در مركـز        
هـا   رو قـرار داده اسـت. آن     ترين انديشمندان معاصـر پـيش   هاي فكري بسياري از مهم پروژه
و  ،هـا، اهميـت   ييخاص تلقي رايج و غالب از جايگاه، توانا طور و به» روش تحقيق«مقولة 

 ،اند. بـراي نمونـه   امان واكاوي كرده هاي بي ضرورتش را از وجوه مختلف و با طرح پرسش
 نـد؟ ا هـايي صـلب   ها موجوديـت  روشها اين است كه آيا  گري يكي از مشهورترين پرسش

فرمـولي   بـرد  راهعلمـي را    هـاي  رچوباهـ شناسـي و روش تحقيـق چ   شـود روش  يعني مي
الت در همـين يـك فقـره نتـايج تـأم      1؟تعميم باشـد  دانست كه به همة مسائل قابل  يمعتبر

ـ  شناسي به دهد كه درك روش گرفته نشان مي صورت موجـوديتي صـلب كـه رفتـاري      ةمثاب
كـه   بـار آورده اسـت: اول آن   درقبال همة محتواها دارد نتـايجي شـوم بـه    سان يكماشيني و 

شناسي را به سرفصلي برآمده از روال اداري دانشگاهي تقليل داده و از اهميـت   گويي روش
سرفصـلي كـه بـراي ثبـت پـژوهش در نوشـتارهاي        ،گيـري كاسـته اسـت    نحو چشم آن به

تـوان از آن گذشـت و آن را    نوشـتار مـي   اما موقع خواندن و ارزيابي ،دانشگاهي الزم است
بـار آورده   به سان يكنتايج  سان يكهاي  از روش سان يككه استفادة  ديگر آن؛ ناديده گرفت

تـأثير قـرار    تحتهاي معرفتي را  ثر بسياري از شاخهؤشدت كارآمدي و توليد محتواي م و به
دارنـد در  اشـتياق  خصوصاً در حوزة علوم انساني. دانشجوياني كه بـه پـژوهش   ، داده است

كنند كه بـه مقصدشـان برسـاند. امـا الـزام بـه        درجة اول از روش تحقيق راهي را طلب مي
پـردازي و   و نتـايج پژوهششـان را كليشـه    فراينددر اغلب موارد  سان يكهاي  پيروي از راه

نحـو   بـه  اي هريـزي شـهري و منطقـ    هـايي ماننـد برنامـه    كند. اين مـاجرا در رشـته   اثر مي بي
  گيري است.   ره برانگيزي قابل تأمل

را  )Silva et al. 2015( راتلـج  ريـزيِ  برنامـه  تحقيقِ هاي روش ينما راهشايد بتوان كتاب 
توان ادعا كرد موضـوع روش تحقيـق در   ها خواند. مي پاسخ به اين دغدغه جهتتالشي در
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هاي اخير قرار گرفتـه اسـت و تأمـل در ايـن      هاي اخير درمعرض پرسش دههاين رشته در 
... را متـأثر   و ،هـا و اقـدامات   ها وجوه مختلفي از ماهيت رشـته، مشـروعيت طـرح    پرسش

ي به يگو وگذار در اين وجوه مختلف سوداي پاسخ رسد اين كتاب با گشت مينظر  بهكند.  مي
اي را  خواهد زمينه ي به روش تحقيق را دارد و ميهاي دانشگاهي و غيردانشگاه نياز پژوهش
آن  تمايـل دارد  ،حـال  فراهم كند. درعينهاي مختص رشته  شناسي بندي روش براي صورت

  تصورات صلب را مخدوش كند. 
شده  هاي شناخته اند دربارة روش يادداشت خواسته 45مؤلف در  56ويراستاران كتاب از 
پلي باشـد ميـان نوشـتارهاي عـامِ     «قول خودشان  ند، تا بهريزي بنويس يا حتي نوظهور برنامه

پلي كه بر سه پاية سودمند استوار شده است و همـين   ،»روشي و اقتضائات خاص رشتة ما
  كند: هاست كه ضرورت تأليفش را توجيه مي پايه

كه در اين  را گيري ريزي است كه فضاي خالي چشم اول اختصاص به مباحث برنامه. 1
هاي  ازاين به عاريت از ساير رشته فضايي كه پيش ،خوبي پر كرده است داشته بهزمينه وجود 

 ؛شد بسته پر مي هم

روز دانشـگاهيان.   هاي مرسوم و بـه  ترين روال اي است گيرا و مهم از جاري مجموعه. 2
هـا   انتخـابي و محـل انتشـار آن    جويي در نام و سوابق نويسندگان هر مقاله و متونو جست
بفهميم جايگـاه ايـن متـون و نويسندگانشـان در گفتمـانِ روز       مرسوم شيوةبه است تا  كافي
دسـت  كـه روي موضـوعي نظـري     محتواي كتاب بـاآن  ،گذشته ريزي كجاست. ازاين برنامه

از عرصـة عمـل غافـل نمانـده اسـت. ارتبـاط آكـادمي بـا حرفـه از           اي لحظه حتي گذاشته
 ؛گيرد ترين مناقشاتي است كه در كتاب مدام پيش چشم خوانندگانش قرار مي برجسته

شناسي  كه روش را مدنظر قرار دهند سوداي گفتن از روش ازآن هاي كتاب بيش نوشته. 3
گفتـه هـم منـابعي بـراي آشـنايي       پـيش  دارند. پيش از انتشار اين كتاب حتي در همان خأل

اي وجود داشـت. منـابع انـدك     هاي حرفه وفن فوت ةمثاب هاي تحقيق به پژوهندگان با روش
امـا غفلتـي    ،گذاشتند روي دانشجويان مي موجود پيشين نكاتي از فنون مهارتي تحقيق پيش

نـاتواني در   بـرد  راهها داشتند كه عواقبي  شناسي و نظريِ كالن پژوهش مسائل روش ازتمام 
ريـزي   هاي گستردة برنامه هاي تحقيق براي فهم بهتر جنبه اي كامل از روش كاربستن دامنه به

  شناسي به روش از پس چنين غفلتي برآمده است. دادن روش دارد. اين مجموعه با اولويت
 سـيلوا   آ.  اند. اليزابت  دانشگاه و حرفههايي پرسابقه درميان اهل  ويراستاران اين كتاب چهره

)Elisabete A. Silvaدر دانشـگاه  ريزي فضـايي در دپارتمـان اقتصـاد زمـين      ) استاديار برنامه
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) استاد بازنشستة مشهور دانشگاه نيوكاسل در گروه Patsy Healeyكمبريج است؛ پتسي هيلي (
و نيـز   همكارانـه  ريـزي  برنامـه هاي پرمخاطـب   و منظر است كه كتاب ،ريزي معماري، برنامه

) اسـتاديار گـروه جغرافـي و    Neil Harris( را نوشته است. نيل هريس بهتر هاي مكان ساختن
) از Pieter Van den Broeckبروئـك (  دن ِيِتـر ون  ريزي دانشگاه كـارديف اسـت و پـي    برنامه
اسـت.   OMGEVINGريزي در حوزة مشاوره و عضـو شـركت مشـاورة     مندان برنامه حرفه

زمـان در   صـورت هـم   بـه  2015انتشارات راتلـج در سـال    كتاب را گروه تيلور و فرانسيس
بـر  است. اين يادداشت درادامه مروري انتقادي و اجمالي   نيويورك و آبينگدون منتشر كرده

ازآن به ارزيابي محتوايي كتاب و بيان جايگـاهش در   هاي كتاب خواهد داشت و پس بخش
گـذاري ميـان نقـاد و     نحـوي از فاصـله  مبناي نقـد   پردازد. ريزي در ايران مي آموزش برنامه

  در اين نوشتار رعايت و دنبال شود. است موضوع نقد است كه سعي شده
  
  مرور كتاب. 2

  بخش اول: تأمالت شخصي دربارة شغل پژوهش 1.2
هـاي   هاي تحقيـق شـايد تكنسـين    تحقيق خوب را از كجا بايد شروع كرد؟ آموختن مهارت

شناسـي كننـد،    دانند چگونه منبـع  ي بعد از طرح سؤال ميبار آورد كه با دقتي عمل ماهري به
و باقي را به ساختار مقاله بسـپارند.   ،هاي مناسب گردآوري و تحليل داده را برگزينند روش
بـه ايـن    ريـز برجسـته،   ها براي پژوهشي كارآمد و سودمند كافي است؟ هيلي، برنامه اما اين

هاي تكنيكي نيسـت؛   ط پيروي از روالدهد. الزمة تحقيق خوب فق پرسش پاسخي منفي مي
، آورد و تخـيالت درونـي سـر برمـي     ،هـا  هاي انتقادي، قضاوت تحقيق خوب از آميزة بينش

رسيدن است. هيلـي ضـرورت ايـن     بلوغ و به ،ديدن، تجربه ها آموزش اي كه نتيجة سال آميزه
ايِ  تجربـة حرفـه  ز شناسـي بايـد ا   كند: گفتن از روش فصلِ كتاب را بر همين پايه توجيه مي

 سـر  سفري كـه بـه  ، شود تا سفروحذرهاي دراز نويسندگان را نشان دهند  ان آغازگر پژوهش
خود را بشناسند و بپرورند. اين از وجه تمايزهاي مهم اين مجموعه عاليق اند تا در آن  برده
ـ  شناسي به كه تصور روش هاي روش تحقيق است؛ اين ساير كتاباز  اي در  دنـده  چـرخ  ةمثاب
 گـر  پژوهشاً با تجربة زيستة كند و آن را مستقيم اشين توليد مقاله و تحقيق را مخدوش ميم

هـاي   هاي فراواني دارند و حتي از دل زمينه هايي كه اشتراكات و تفاوت زند. تجربه مي  پيوند
  آيند.  اجتماعي گوناگون برمي
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اي  مقاله، هيلي نوشته است رود، شمار مي ها به بعد از مقدمه ، كه اولين جستاررا مقالة دومِ
آمريكـاي  دهد چگونـه سـفر بـه     كه شرح مي »مدام يجريان: پژوهش فن آموختن«با عنوان 
ــين ــه او در درك و دريافــت معرفــت الت ــاگون كمــك كــرده اســت  شناســي ب ، هــاي گون
سازند. آبشـخور نظـري او از خـالل     هاي دانش گوناگون را مي هايي كه نظام شناسي معرفت

اش پديد آمده كه حذف هركدام بخشي از معرفت او را بـا   موازي در زندگي چندين جريان
هاي دانشـي در فضـاي    زعم هيلي در شناخت اين نظام نقصاني كه به ،كند نقصان مواجه مي

  .ه استوجود داشت نشگاه آن زماندا
 انجـام  دربـارة  تـأمالتي : پـركتيس  و آكـادمي  ميـان  وبرگشـت   رفت«مقالة سوم با عنوان 

است.  ،يكي ديگر از دبيران مجموعه هريس، نوشتة »دانشگاه محيط در ريزي برنامه پژوهش
كه نوشتة او را نبايد دسـتورالعملي   دهد: اين نويسنده در همان ابتدا تذكري به خوانندگان مي

براي پژوهش بدانند. او تجارب متعدد و متكثري را از سر گذرانده است كه همگـي لزومـاً   
زحمت توانسته است چراغ پژوهش  اند و حتي گاهي به اش نبوده كاروبار پژوهشي جهتدر

بستن ميان آكادمي و پركتيس  از ضرورت پل واش روشن نگاه دارد. يادداشت ا را در زندگي
  آورد. ميان مي هسخن ب

را را مـي   »شناسي تحقيق و زندگي من: چند تأمل شخصي روش« با عنوان مقالة چهارم
عنوان دختر  اش به دهد كه چگونه گذشته است. او شرح مينوشته  )Mee Kam Ng( نگ كام 

اش اثـر   اي ها بر تمـام مناسـبات حرفـه    اش در زاغه كنگي و زندگي يك خانوادة كارگر هنگ
آوري تانكرهاي گازوئيل از  چگونه دغدغة جمع دهد كه نشان مي روايتي خواندني ؛گذاشت

دهد كه  د و سرآخر نشان مينك ميمند  ريزي شهري عالقه فضاي شهري نويسنده را به برنامه
اي و در محضـر فريـدمن دچـار     ال اش در دورة دكتـريِ يوسـي   چگونه عقايد ارتودوكسـي 

ــد ــها هفروپاشــي ش ــد و او را ب ــوعي روش ن ــي شخ ن ــاندهشناس ــد. از صــي رس ــر او ان  ،نظ
  بـدون ». گيـرد  ميروش درست پژوهش سلوكي است كه همة عمر را در بر   يوجو جست«

 از توانـد  مـي  آن در تأمـل  كـه  است كتاب اين مقاالت ترين برجسته از يكي مقاله اين ،شك
 در ريزي برنامه ةحوز در پژوهش به مند هعالق نوپاي پژوهان دانش يگشا راه مختلف جهات
  است.  مقاله اين اوج نقاط از يكي نويسنده بر او افكار و فريدمن ثيرأت. باشد كشور

كردن كـافي نيسـت: چالشـي     براي ايجاد تغيير فقط نظاره«مقالة پنجم عنواني گيرا دارد: 
غة جـداافتادگي دانشـگاه و   ) به دغدHeather Campbell( . كمپبل»ريزي براي پژوهش برنامه

ربطي برجِ عاجِ دانشگاهيان با زمـينِ واقعيـت عمـل پرسـش      پردازد. پرسش از بي مي  حرفه
گيرد. گويي القابِ كيفـي و كمـي    اي مي در بيان تجربيات كمپبل جان تازهاي نيست. اما  تازه
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ــراي او دو دال تهــي ــد. از روش    ب ــدلولي در واقعيــت نســبتي ندارن ــيچ م ــا ه ــه ب ــد ك ان
هـاي   گيري در زمان واقعي چيزهايي است كه او در تجربه كردن تا جزئيات تصميم مصاحبه

براي ايجاد تغييـر بـه   «نتيجه رسانده است كه اش آموخته است و او را به اين  ماجراجويانه
هـاي مرسـوم    مو از روال هشداري براي آنان كه موبه، »كردن نياز است چيزي بيش از نظاره
  كنند. دانشگاهي پيروي مي

اسـت.   »دانشـگاهي  حرفـة  يـك  سازِ سرنوشت هاي دگرديسي«عنوان مقالة ششم فصل 
اش بيـان كـرده اسـت و     اي سيلوا تجربياتش را در مقاطع مختلف تحصيل و زندگي حرفـه 

گيـرد   وام مـي  هايي براي سـاختن كاروبـاري بهتـر در پـژوهش دارد. از تجربيـاتش      توصيه
هيم دانش بـا ديگـران بخـش مهمـي از     شدن و تس شناخته رسميت بگويد منتشركردن و به  تا

ي مناسبي دربارة انتشار مقاالت پژوهشي و حواشـي  گشا راهواند ت مي تحقيق است. اين مقاله
  برانگيز آن در عرصة پژوهشي كشور باشد. تأمل

) John Foresterقلم فارستر ( به »وفن نوشتنِ آكادميك آموختن فوت«مقالة آخر اين فصل 
بـر دانشـگاهي كـه كيفيـت آمـوزش و       وپاگيرو زمان هاي دست روال شرحباوجود است. او 

ي نيست و ازقضا گر پژوهشكند كه چگونه تدريس مانع  آورند ادعا مي هش را پايين ميپژو
كـه   ،نشاند. مقالة فارستر فرصـتي اسـت تـا دوگانـة آمـوزش و پـژوهش       آن را در زمينه مي

ناپـذيري   هاي كشور بسيار پررنگ و با صدمات جبـران  تأثير ضوابط اداري در دانشگاه تحت
  فاوت موردتوجه قرار گيرد.از منظري مت ،قرين شده است

  
  وفن پژوهش بخش دوم: فوت 2.2

هـاي   كنند كـه بـه داده   اي از اشتياق و هراس پيوسته احساس مي ان نوپا با آميزهگر پژوهش«
دارند تا تحقيقشان را برپاية آن بسازند. اين فصل كتـاب هشـداري بـه    نياز گيري  اندازه قابل
  .)ibid.: 57» (وسوسه مقاومت كنند!برابر اين دران است كه گر پژوهشهمة 

آوري  شـود و توانـايي جمـع    آوري داده آغاز مي اغلب پذيرفته است كه پژوهش با جمع
موادي  ةمثاب ها به هاي اصلي پژوهشي است. اما تصور داده گيري از توانايي اندازه هاي قابل داده

چگـونگي   ،تحقيـق  دار است. اين بخش با گذري بر طرح كلي خام و خنثي تصوري مناقشه
چـالش   هـا را بـه   پـذيري پـژوهش   گارة تعميمكوشد ان و پروردن آنان مي ،گيري مسائل شكل

اخالقيات بررسـي كنـد.    برد راهتر  ي را در پيشگاه مسائل كالنگر پژوهشبكشد و نيز كنش 
شود و نشان داده  مي محور به هيچ گرفته گر پژوهشي ئگيري مسئله در خال جا باور شكل اين
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چگونه مسائل تحقيـق مـا در قيدوبنـدي پـارادايمي از وضـعيت مـا در جهـان         كه شود مي
شـود كـه فضـايي كـه مـا در آن       نشـان داده مـي   اي محيطي پيشامسئلهپيرامونمان است. در 

شـكل و   هايي بـي  نويسيم موجوديت ها مي ني كه براي آناشويم و حتي مخاطب مند مي مسئله
بينـيم كـه    متنوع و گاه معارضي مـي آراي هاي اين فصل  يلدر تحل ،حال خنثي نيستند. بااين
  .پراگماتيسمگرايي تا  هايي دارد كه نويسندگان به آن معتقدند: از ابطال نشان از تنوع نحله

هـايي غنـي از    كوشـد بـا مثـال    ) مـي Jacques du Toitدر مقالة دوم ايـن فصـل دوتـوآ (   
هـاي تحقيـق ارائـه دهـد. او از      شناسـي از روش  ريزي نوعي گونه هاي حوزة برنامه پژوهش
هـاي   تـر شـوند. سـپس گونـه     برد تحقيق دقيـق  كند تا در منطق راه ان دعوت ميگر پژوهش
انتقادي)   و ،ريتر (پوزيتيويستي، تفسي ي كليهاي پارادايم با نظر بهشده از اين منطق را  معرفي

  د. كن بررسي مي
) قصد دارد Francesco Lo Piccolo) و لوپيكولو (Huw Thomasقلم توماس( مقالة سوم به
هـا   . آندارنـد انة مـا تـأثير   گر پژوهشكنش در ها و اخالقيات تا چه اندازه  نشان دهد ارزش

انين رسـمي  كـه از قـو   آن از تـر  كنند كه بسـيار بـيش   پژوهش را كنشي اجتماعي معرفي مي
كه مـا از طريـق    ل اينقبي مناسباتي از ،پژوهشي تبعيت كند درگير مناسبات اجتماعي است

هـاي   هـا متصـورند كـه پـارادايم     كنـيم. آن  و چگونه پـژوهش مـي   ،چه دليل  چه نهادي، به
يم ديگـر  اما مزيت يك پارادايم بر پـارادا  ،ديگر ندارند پژوهشي احتماالً مزيتي ذاتي بر يك

كـه اسـتاد    را ي نوپـا قصـد دارد پـارادايمي   گـر  پژوهششود كه  مي  انگيز جا مناقشه آنمثالً 
د يا كنار بزند. سـاية سـنگين مناسـبات نهـادي و     نبستگي دارد دنبال ك يش به آن دلنما راه

بايد خارج از خـود  هايي را ن و چنين روالداشت كاروبار او تأثير خواهد در اجتماعي قطعاً 
  رد.  حساب آو پژوهش به

ياري را بـه خـود اختصـاص داده و    هاي بس در دهة اخير روش مقايسة تطبيقي پژوهش
تجارب   مرور«اي تحت عنوان  انگاشته رورياي و ازقبل ض طور مشخص سرفصل جاافتاده به

هـاي دانشـگاهي كشـور تحميـل كـرده اسـت. بـوث         نامـه  هـا و پايـان   را به رساله» جهاني
)Philip Booth توجه بـه   عنوان روشي بي روش تحقيق مقايسة تطبيقي را به) در مقالة چهارم

دهد  شده نشان مي هايي شناخته كشد. او با ذكر مثال چالش مي هاي بنيادين فرامليتي به تفاوت
ها و  در دو كشور فرانسه و انگليس از دل روال سان يكمداخالت  ها و چهارچوبطور  كه چه

ناپذيري بعضي از مفاهيم تأكيدي  اهميت زبان و ترجمه اند. او بر عمل آمده نهادهاي متفاوت به
اساسـي و   توانـد چالشـي   هاي مطرح در اين مقاله و تأمل در آن مي ويژه دارد. گسترش انگاره

  اي در كشور قرار دهد. ريزي شهري و منطقه جدي برابر امر پژوهش در حوزة برنامه
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هاي  ابهام  كاري كامالً ايجابي (با هراكه راچ ،است هاي بخش ترين مقاله مقالة پنجم از مهم
 نوآوري«است و عنوان فرعي  »اجتماعي نگريِ كل سوي به«عامدانه) دارد. عنوان اصلي مقاله 

را  »ييفضـا  يـزي ر در برنامـه  يـك پراگمات يِو كنش جمع ،نگرانه كل شناسي روش اجتماعي،
) Abid Mehmood) و عبيـد محمـود (  Frank Moulaert( كشـد. فرانـك مـوالئر    يـدك مـي   به
 مناقشاتي از، كنند مي  شناسانه معرفي  حالل مناقشات روشعنوان  نگريِ پراگماتيستي را به كل

قبيل پركردن حفرة ميان نظريه و عمل، لـزوم نگـرشِ هنجـارين روشـن، شـناختن فضـاي       
نهـادي  ـ   و حتي شناختن زمينة سياسـي  سازند له را ميئهايي كه فهم ما از مس پيشينيِ ارزش

هاي نظري  شناسي و همة كنش نگري پلي است كه روش شود. كل ه دانش در آن توليد ميك
هاي پوزيتيويستي قـادر   شناسي چون برخالف روش ،دهد هاي اجتماعي پيوند مي را به كنش

وسـيلة آن امكانـات    و به نار مناسبات سياسي و نهادي ببينداست پيوندهاي اجتماعي را درك
نويسـندگان   ،اقتفاي چنـين تفكـري    بهكنش جمعي را بازشناسد. نوآوري اجتماعي و تحقق 

) alternative model of local innovationمدلي را با نام آلمولين يا مدل بديل نوآوري محلي (
هاي طرد اجتمـاعي   كنش ميان روال ي فراتحليلي براي درك برهمچهارچوبدهند كه  ارائه مي

شناسـي را   نـوعي از روش  چهارچوبهاي جامعه در تقابل با آن است. اين  و بروز نوآوري
  آيد. هاي فرمولة دانشگاهي فائق مي شناسي هاي نظري روش گذارد كه بر محدوديت رو مي پيش

 »ريـزي شـهري   يان دانشيِ برنامـه گري و بن ابطال«) Chris Webster( مقالة ششم از وبستر
هـاي مـاركس و فرويـد از ديـد پـوپر       طوركـه نظريـه   همـان  ،كنـد  دارد. وبستر ادعا مـي   نام
 دانشي  سراغ بنيان دن اين رويكرد بهبا مبناقراردا، اگر پذير نبودند چون ابطال ،بودند  نظريه شبه

)knowledge base( چراكـه   ؛از به تعميرات اساسي داريمبينيم ني ريزي شهري برويم مي برنامه
توان در پـژوهش   وجه نمي هيچ برد و به نمي» اي علمي نظريه«بندي  بنيان فعلي راه به صورت

اي است از كاربسـت   اين مقاله نمونه ،عالوه با ساختار فعلي به نتايج درخورِ تعميم رسيد. به
  اي. ريزي شهري و منطقه مفاهيم فلسفي در رشتة برنامه

عنوان مقالة هفتم اسـت. پـالرمو و    »فضايي ريزي برنامه براي ريزي طرح و گري پرسش«
سه پارادايم كلي  ،نويسندگان اين مقاله ،)Pier Carlo Palermo and Davide Ponzini( پونتزيني

و  ،پوزيتيويسـتي، تعـاملي  ــ    نـد از تحليلـي  ا شناسـند كـه عبـارت    بازمي  را در روش تحقيق
شـوند؛ ايـن    گيري بيان مـي  اندازه هاي قابل سنت اول، تغييرات شهري با دادهمحور. در  پروژه

در سنت دوم ديگر هدف بيانِ مسـائل شـهر   ؛ خواند» دانش مقدم بر عمل«توان  سنت را مي
محـالن و هنجارهـا و باورهايشـان درمعـرض ديـد قـرار        بلكه ذي ،نيستابژكتيو شكلي  به
فراخور زمينه اسـت. طراحـي در ايـن     گرفته از هردو بهپارادايم سوم پارادايمي بر؛ گيرند مي
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ريـزي بـراي سـاختن     رنامهبازشناسي امكانات تغييرِ محلي براساس اصول بمعني  بهپارادايم 
ولـي   ،ها و ايرادات خـاص خـود را دارد   گرايانه كه كاستي نگاهي كل ،است بهتر  هاي پروژه
  يار مخاطب نوپا قرار دهد.شناسي روايتي را دراخت تواند براي ورود به روش مي
  

  هاي كيفي و كمي بخش سوم و چهارم: كار در سنت 3.2
 )social constructivism( گرايـي اجتمـاعي   اگر طيفي نامرئي ميـان پوزيتيويسـم و برسـاخت   

نزديك به پوزيتيويسم جاي خواهنـد گرفـت و    هاي كمي بسيار متصور شويم، قاعدتاً روش
رسـد در روزگـار حاضـر چنـين تصـور       مـي نظر  بههاي كيفي در سر ديگر طيف. اما  روش

پارچـه   رنگ رويكردي يك اي منسوخ است. رويكرد كتاب به اين دو ابزار ناهم تضادانگارانه
گـروِ   وجـودش در  بيند كه ابزاري مي هچون هردو را در دل جعب ،و فراتر از اين تضاد است

ـ    دي كتـاب بـر مـرور تجـويزي    حاصل و عملي است كه از آن برخواهد آمد. دو فصل بع
هـاي   داده تمركز كرده است. چنـين رويكـردي بـه روش    آوري هاي جمع اين روش انتقاديِ

هـم مشـخص    ،بروئك دن قلمِ ون كيفي در عنوان مقدمة فصل سوم، بازيابيِ تحقيقِ كيفي، به
هـاي   كه از پژوهش كيفـي داريـم بايـد از التـزام بـه روش      را ين بازيابي دركياست. براي ا

اي اجتمــاعي اســت. مــا بــا  دانــش برســاخته كــه درك كنــيم صــوري فراتــر ببــريم. اول آن
هـاي جوامـع    گـذاري  و ارزش ،هاي كيفي بايد درجهت شناخت تجارب، روايـات  مصاحبه

؛ گيرنـد  اجتماعي سروشـكل مـي  ـ    دياهاي نه حركت كنيم تا بفهميم چگونه از طريق روال
ـ   هـا انعطـاف   كه بـدانيم ايـن روش   آن  دوم د انجامشـان اخالقيـات نقشـي    پذيرنـد و در رون

هـا و سـاختارها و نيروهـاي     اولويتي كه به عامليـت  سبب هاي كيفي به دارند. روش  اساسي
 ،خواهانه. درنتيجـه  هاي برابري شدن انديشه اند براي مطرح دهند محملي مناسب اجتماعي مي

ها بايد بتوانند از پس پاسخ به  ريزي اين روش ) برنامهnormativeموقعيت هنجارين ( سبب به
ريـزي   بسـياري از مناقشـات حـوزة برنامـه    كـه   سوم آن؛ هاي ماهيتاً اخالقي بربيايند پرسش

ريـزي محتـوايي    هاست. محتـواي برنامـه   كردن ايده مالحظات پراگماتيستيِ مربوط به عملي
توان ادعا كرد روش  هاي عملي ناگزير است. اگرچه نمي از تقدم رويهگويي مبناست و  كنش

له را ئري فراهم كند كه مسـ تواند سازوكا مياما تواند مستقيماً ما را به عمل برساند،  كيفي مي
فهمي مشترك با ، گونه تعريف نكنيم و به فهمي مشترك از مسئله برسيم عاج ئي برجدر خال

شناسـيِ   هاي كيفي فقـط محـدود بـه معرفـت     كه روش چهارم آن؛ هاي درگير ديگر عامليت
 ارهـاي ك راه بـرد  راهاي معرفتـي ديگـري   ه ها و بنيان بلكه با پرسش ،گرايانه نيستند برساخت
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كنش ميان نظر و عمـل هـم    برمبناي نيروهاي اجتماعي و برهم )action-oriented( ورانه كنش
انـد:   قبيـل   ايـن   شوند از كيفي با آن درگير ميهاي  ترين مسائلي كه روش مهم ،درگيرند. پس

هـا، بـار معنـايي فرهنگـي فضـاي كالبـدي و        هـاي مشـاركتي، توليـد معـاني و ارزش     رويه
هـاي تغييـر بـراي آينـده،      اقتصادي، پتانسيلـ   ي، سازوكارهاي اجتماعيشناسي شهر ريخت

  و ... . ،ساختارهاي قدرت و طرد اجتماعي
 و پينـل  )Robert Mark Silverman(سيلورمن مقاالت مثالً ، بسياري از مقاالت اين فصل

)Sandra Lee Pinel(، تـرش   فـي خـالف ظـاهر ولنگارانـه    كنند كه روش تحقيـق كي  ادعا مي
 ري است. اما خـارج از ايـن مالحظـات   ت قيود بيش به روش كمي متضمن و نيازمند  نسبت

ها در اين بخش رويكردهـاي متفـاوت و گـاه معـارض دارنـد. سـيلورمن        نويسندگان مقاله
شـود و بـر لـزوم     هـاي كيفـي را يـادآور مـي     هـاي اسـتفاده از روش   وفـن  بسياري از فـوت 

گريزتـر را   اي نظـام  نگ در مقالـة بعـدي تجربـه    ند. اما ك بودن تحقيق كيفي تأكيد مي مند نظام
گرفتن از دانش جامعة محلي است.  دادن به و شكل تر درگير شكل دهد كه بيش مي نهاد پيش

 دادن كار چند گويد و ضمن نشان مي )ethnography( نگاري پينل در مقالة خود از روش قوم
ـ  نگـاري بـه   كشاند كه قوم مي شناسان توجه را به اين ترين انسان تن از برجسته يكـي از   ةمثاب

ريزي را حـل كنـد. هاكنسـون     تواند بسياري از مشكالت برنامه هاي كيفي چگونه مي روش
)Maria Håkansson ــوم ــم رويكــرد ق ــار روش آموزشــي (  ) ه ــه را دركن ) pedagogyنگاران

كند  ش ميي روابط خطي و عليتي باشد تالوجو جستكه در  آن جاي بهبيند كه  رويكردي مي
ود. ايــن رويكــرد تمركــزش را شــرايط اجتمــاعي و فرهنگــي را از منظــري هــرروزه بكــا

هـاي   شـدن معنـا در زمـان    سـاخته  هايفراينـد بـه بـاور صـادق موجـه بـر      رسيدن   جاي به
هاي مختلف  ) در مقالة بعدي در مكانStefanie Dühr( گذارد. رويكردي كه دوهر مي  جاري

هـاي   ريـزي در زبـان   هـاي برنامـه   ي فهم زمينـه وجو جستو در گيرد  ميدر اروپا در پيش 
  گيرد. شكني بهره مي مختلف از شالوده

ــوال ( ــ ) درGabriela Quintana Vigiolaويجي ــوان   ةمقال ــا عن ــتم از بخــش ســوم ب هف
گذاشته است كـه چگـونگي    دست روي مفهومي »فرهنگي هاي بيان و شهري مورفولوژي«

هـايي   ري بوده است: حـس مكـان. او سـعي دارد روش   مناقشات بسيامحل اش  گيري شكل
شناسي شهريِ مكان بـا دريافـت روانـي سـاكنانش را      دهد كه بتوان ارتباط ريخت نهاد پيش

  گيرند. هايي كه از نظام معرفتي روانشناسي شهري مايه مي روش ،روشن كنند
اند  پرداختههاي روش تحقيق به آن  تر در كتاب هايي كه كم ترين روش شايد يكي از مهم

 سعي )W. W. Buunk and L. M. C. van der Weideدروايد ( تحليل گفتمان باشد. بونك و فن
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هـاي مختلـف    در طيـف » تـراكم «يـا  » عـدالت «هـايي مثـل    دارند نشان دهنـد چگونـه واژه  
هايي ساده نيستند كه به مدلولي متمايز ارجاع بدهنـد، بلكـه    سازي دال ريزي و تصميم برنامه
هـاي   ها، زمينـه  شخصي، نظريهساليق بار از باورها و  به كاربردشان در هر گفتمان گران  بسته

آمـدن بـر    انـد. تحليـل گفتمـان روشـي درخـور بـراي فـائق        و تمنيـات  اجتماعي ـ  سياسي
  انحصارطلبي واژگان و تحميل معنايي بر آنان است.

ي نويسندگان كتـاب  گرايانه يا پراگماتيست صدق در مالحظات برساخت ،رسد مينظر  به
هاي  جا خواهد بود كه مرجع داده طرح اين پرسش به ،صورت دراين .اعتبار است كمابيش كم

هاي  توانند منبعي براي داده تحقيق را چگونه بايد انتخاب كرد؟ فرضاً تخيل و تصورات مي
 تحقيق باشند؟ يا روش علمي بايد از تخيل و تصـور مبـري باشـد؟ ديـويس و هاتوكـا     

)Diane Davis and Tali Hatukaةمثاب اند كه تصور خالقانه را به ) در جستاري به اين پرداخته 
ريزي اضافه كنند. تصـور خالقانـه شـايد     شناسي در برنامه كيفي به دايرة لغات روش يروش
اما اين بـار خـود را روشـي     ،داشت جايي هاي شهري گيري ازاين در طراحي و تصميم پيش

بلكـه   ،از آن اسـتفاده كنـيم   تـوانيم  مي تنها كند كه در جريان پژوهش هم نه علمي معرفي مي
كه وسعت ديد خود  دهد: اول آن گاهي ناگزير از اين كاريم. تصورپردازي دو امكان به ما مي

هـا و   دة آنكـه آينـ   سياسـي موجـود غنـا بخشـيم و دوم آن    ــ    را درقبال ساختارهاي نهادي
تـوان دريافـت كـه صـلبيت      مـي  هاي تغييرشان را تصور كنيم. با مطالعة ايـن مقالـه   بالقوگي
  ست. اكننده بوده و  جهت و منحرف هاي علمي تالشي بي شده به روش داده نسبت

با آن مواجهيم تقابل سنت » توسعه كشورهاي درحال«اي كه در  هاي عمده يكي از چالش
 2ايـم. نويسـنده   خصوص در خاورميانه از آن زياد شـنيده  ابلي كه بهتق ،سازي است و جهاني

دبي اختصاص   مند يعني شهر و مكان ،مند  مانمشخص، زامري آخرين مقالة اين فصل را به 
 شـدن  ها و برجسته قرارگرفتن سوق اقتصاد سنتي به جهاني و درحاشيهفضايي داده است. تغيير 

طـور بـا    دهـد كـه چـه    مي  متأثركننده است. مقاله نشانرگ و مراكز خريد در دبي اتفاقي بز
  توان تاريخ پيچيدة توسعة دبي را كاويد. مصاحبه مي برد راههاي كيفي  گيري از روش بهره

هـاي كمـي و كيفـي     ه تبـاين روش توان ب هاي كيفي رفت آيا مي با تفاسيري كه از روش
هايشـان دربـاب    م در انديشـه گرايي و پوزيتيويسـ  داشت؟ تبايني كه در تضاد برساخت  باور

دارد. پاسخ اليزابت سيلوا در مقدمة بخش چهـارم ايـن اسـت كـه      ريشه »توجيه«و » صدق«
رونـد تـا سـاختمان پـژوهش را      هاي كمي و كيفي دسـت در دسـت هـم پـيش مـي      روش

تـري بـا    كـدام نسـبت نزديـك    چاند كه هـي  ها و ابزارهاي پژوهش مايه ها ساخت اين  بسازند.
درك شـوند و  كـارا  عنـوان ابـزاري    فراخور زمينه بايـد بـه   بهندارند و » شمول همه  حقيقتي«
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انكار نقش معـادالت و محاسـبات كمـي در     ،براين كار گرفته شوند. عالوه درصورت نياز به
هـا   گيـري  هاي انساني دشوار است و بسياري از تصميم سير تحول زندگي بشر در سكونتگاه

چگـونگي اسـتفاده از ايـن     مسـئله  شـود. امـا   ام مـي همين امروزه با محاسـبات كمـي انجـ   
نيسـت، بلكـه بايـد    هاست؛ امروزه فضاي پژوهش ديگر آن فضاي نيازمند به توليد داده  داده
هاي كارآمد براي ساختمان پژوهش را برگزيد  كاوي، در فضايي پر از داده، داده طريق داده  از

اي  اي كمي بتوان به فرمول و نتيجهه محال است كه از طريق كاوش ،ديگر و كاويد. ازسويي
تحقيق   وشاي منسوخ است. ر هاي موجود رسيد و اين انگاره انگاره تعميم به همة زمينه قابل

اي كه در آن نتيجة پژوهش از روشـي كـه آن    اي ديگر درك كرد: گونه كمي را بايد از گونه
زمينـه و بـا همـان    تفكيـك نيسـت و بنـابراين در همـان      قابـل  اسـت  نتيجه را پديـد آورده 

شـود و   موضوعيت روش باعث موضوعيت نتيجه مـي  ،ها موضوعيت دارد. پس فرض پيش
 3است.  هاي كيفي مرزي متزلزل آن با روش دهد كه مرز چنين فهمي از روش كمي نشان مي

بريتانيـا رشـتة    بـرد  راههـاي آموزشـي    مطابق ادعـاي سـيلوا در بسـياري از نظـام     ،حال بااين
هـاي كمـي مواجـه     آزموده در روش گر پژوهش ري و علوم اجتماعي با خألريزي شه برنامه

شـده در   كـه دانشـجويان گـزينش    است و سه عامل به اين وضعيت دامن زده است: اول آن
دوم ؛ ندارنـد   آموزش درخور در حوزة رياضـيات را  هاي علوم اجتماعي عمدتاً سابقة رشته
 ؛افزاري براي محاسبات كمي باالست و نرم افزاري هاي سخت كه هزينة تأسيس آزمايشگاه آن
رويـم تعـداد محققـان     له؛ هرچـه پـيش مـي   ئگردد به خود صـورت مسـ   سوم برميعامل و 

هـاي   شود. بسياري ديگر از نظام تر مي تر و بدنة آموزشي نحيف كارآزموده در اين حوزه كم
ـ  هاي كمـي بـه   آموزشي هم تصوري نادرست از روش دارنـد.   روا هـاي جهـان   رمـول ف ةمثاب

است   ها را بلدند. كافي ني كه اين روشاست براي كساپبازار شغلي پررونقي بر ،حال درعين
توان تصـور   مي  ،اس بيندازيم. پس آي تي و جي آيهاي  نگاهي به سرماية در چرخش حوزه

اي را  لهئتر مسـ  است. كم  هاي كمي تا چه اندازه مهم زة روشكرد كه آموزشِ درخور در حو
كمي و كيفي نياز نداشته باشـد.    توان يافت كه براي پاسخ به هر دوِ روش ي ميدر شهرساز

ضرورت  ،كننده است. درواقع كارگيري روش كمي مهم و تعيين اما مثل روش كيفي نحوة به
  كنند. هنگفت درجريان دوچندان مي  راهي آموزشي و سرماية گم /را خأل مطالب اين فصل

) بر لزوم فراتررفتن از Robert Haining( از هينينگ »آماري تفكر ،ييفضا تفكر«در مقالة 
فضايي دهد تفكر  شود. هينينگ نشان مي ها تأكيد مي پديده روابط تكنيكي ةمثاب روش كيفي به

ريـزي   برنامه«) در مقالة Cecilia Wong( تواند فارغ از تفكر آماري و رقومي باشد. وانگ نمي
ريـزيِ   عنوان عناصـر مهـم ارزيـابي برنامـه     ها به صدهد شاخ نشان مي »ها فضايي و شاخص
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ها  تدوين شاخص ةشناختي دربار ترين تحوالت روش شوند. او تازه جديد چگونه تدوين مي
شـان سرشـتي عقالنـي و     زعم او ماية وجودي هايي كه به را مدنظر قرار داده است؛ شاخص

هـاي ملمـوس اهميـت     هاي انتزاعي به سـنجه  چگونگي تبديلشان از ايده است وهنجارين 
  فراوان دارد. 
مـروري بـر معيارهـاي     »فضـا  گيري اندازه«) و همكارانش در مقالة José P. Reisرايس (

ريـزان فهـم    هاي دائمي برنامـه  مشغولي گيري رشد و انقباض شهري دارند. يكي از دل اندازه
گـذاري و تعيـين خـط     اي كـه در سـطوح سياسـت    دغدغـه  ،الگوي توسعة شهر بوده است

 ،تر هم شده است هاي شهري جديد بغرنج محدوده مسئلة محوري است. اين مسئله با روال
ها جريـان   تر پژوهش زمان در يك شهر جريان دارند و بيش چراكه توسعه و انقباض گاه هم

انـد. نويسـندگان    شـته انقباضي شهر را كه عمدتاً معلول ريزش جمعيـت اسـت مغفـول گذا   
اند تا معيارهاي مورداسـتفاده در   را بررسي كرده Web of Knowledgeنوشتارهاي منتشره در 

رف نيسـتند و از دل    يمعيارها ،پانزده سال گذشته را مرور كنند ي كه ابزارهاي توصـيفيِ صـ
  اند.  عيار بيرون آمده تمام يسازوكار
هـاي   روش »رگرسـيون  تحليـل  و ريـزي  رنامهب هاي پژوهش«) در مقالة Helen Baoبائو (

گوهـايش   متغير با پـيش اي  نتيجههايي كارآمد براي شناخت ارتباط  ه عنوان را رگرسيون را به
كند كه براي شناخت بهتر علت و معلول بايد  كند. او بر اهميت اين نكته تأكيد مي معرفي مي

بايـد بـه ايـن نكتـه      ،حـال  رعـين كرد. دگوها تبيين  بتوان ارتباطي عقالني ميان نتيجه و پيش
ني نپرداخته و دشواري آن را كرد كه نويسندة اين مقاله چندان به چيستي ارتباط عقال  اشاره
  توجه قرار نداده است.مورد

سـازي   مـدل  »عمل در ييفضا اقتصادسنجي« ة) در مقالPedro Pires de Matosدماتوس (
هـاي   هـاي عامليـت   كـنش  اي شـناخت بـرهم  عنوان روشي بـر  براي اقتصادسنجي فضا را به

روشـي كـه بـراي شـناخت      ،كند اقتصادي در فواصل مختلف مكاني معرفي مي ـ  اجتماعي
راسـاس آن كارآمـد اسـت. مقالـة     چه تاكنون اتفاق افتـاده و پيشـبيني رفتارهـاي آينـده ب     آن

عنوان ابزار  كارگيري آن به و مالحظاتي دربارة به PSS) دربارة Stan Geertmanگيرتمن (  استن
  تحقيق است.
 ريـزي  برنامـه  و ژئوپروسسينگ«) و همكارانش در مقالة Jorge Xavier da Silvaداسيلوا (

 را در آينـة ژئوپروسسـينگ از  فضـايي  هـاي   هـاي پـردازش داده   تكنيـك  و مفاهيم »فضائي
ريـزي   و خـود برنامـه   ،اس پـي  جيتال، جـي هايي مثل كارتوگرافي دي تكنيك ،گذرانند مي  نظر

سـازيِ   شبيه«) و همكارانش نيز در مقالة بعدي با عنوان Claudia Yamu. كلوديا يامو (فضايي
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هاي  كه مدل اي آشناست: اين دهند كه مناقشه كار مي اي راه دربارة مناقشه »فضا و دنياي واقعي
اسـتوار اسـت:    ههـا بـر دو پايـ    آن كار هكنند. را سازي مي هاي پيچيده را ساده فضايي واقعيت

سـازي چندمقياسـي و فراكتـال بـراي كاربسـت در       ريزي استراتژيك و دوم مدل برنامه  اول
  محور. گيري اطالعات تصميم

ايِ فضـايي بـراي پـژوهش     هاي داده زيرساخت«) در مقالة Max Cragliaمكس كراگليا (
هاي كمي چه نقشـي در پيـدايش خـود     پردازد كه داده به اين مسئله مي »ريزي فضايي برنامه

ــه ــوم برنام ــرده  مفه ــازي ك ــزي در خاســتگاهش ب ــن بخــش   ري ــة اي ــد. در آخــرين مقال ان
 »اي وساز منطقه پراكندگي شهري و ساخت«اي با عنوان  ) در مقالهGu Chaolin(  چادولين  گو

ريـزي   و منطقـه در برنامـه   ،ناحيه، محدوده پردازد كه نحوة تعيين و تعريف به اين مسئله مي
توانـد   اي در ايـران مـي   حرفـه  موضوعي كه از نظـر كـاربردي بـراي جامعـة     ،چگونه است

  باشد.   مفيد
اند تـا   خرج داده نويسندگان و ويراستاران در بخش چهارم تالشي ظريف و هنرمندانه به

را در   اش را نشـان دهنـد و آن    هم زنند و كارآمدي از روش كمي را برابژكتيو تلقي مرسومِ 
چه  شمار و نه فراتر از آن هاي متنوع و بي اي از مجموعة روش عنوان قطعه جايگاه خودش به

  ست بنشانند. ا
 

  شناسي در عمل بخش پنجم: روش 4.2
گرايـي   ايدئالدر  نشدن و غرق ،كردن نزدن، در برج عاج ننشستن، دردي دوا روي هوا حرف
برابـر  درو آكادميسيني يا با آن درگير بوده يا  گر پژوهشاست كه هر برانگيز  هنظريات مناقش

تـأثير ايـن    تحـت ل هميشـه  كرده است. رابطة عرصة نظريه بـا عمـ   آن بايد از خود دفاع مي
افتد چيست؟ توجيه چنـين   ق ميچه دارد اتفا ها با آن است كه نسبت اين حرف  پرسش بوده

انـي  گر پـژوهش چه  و ان عالم تجريدگر پژوهشان، چه گر پژوهشرابطي در كار همة   حلقة
عمـل   لم بـي رسد. كنايـة عـا   مينظر  بهكنند، ضروري  كارورزي مياجرايي كه براي نهادهاي 

عمـل نرسـد    ه حـرف نظـري اگـر بـه    توافقي عمومي وجود دارد ك اي مذموم است و كنايه
مناقشـات بسـياري اسـت:     محل پاسخ بي چنين توافقي اين پرسشِباوجود هواست. اما   باد

  عمل چگونه بايد برقرار شود؟ حلقة ارتباطي چيست؟ ارتباط نظر وماهيت اين 
هـاي   طيفي از پاسخ ،بينيم ها را در ده جستار مي  در بخش پنجم كتاب طيفي از اين پاسخ

هاي نوتَر كه توليـد   دانند تا پاسخ بخشِ عرصة عمل مي سنتي كه پژوهش را آبشخور آگاهي
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پندارنـد و   مي گر پژوهشنفعان و  ر روند پژوهش را نتيجة فعاليتي اشتراكي ميان ذيدانش د
كنند. چند جستار ديگر هم به ايـن   تر تصور مي تنيده ارتباط نظر و عمل را در سطحي درهم

هاي مختلف چـه نتـايجي    هاي گوناگون در زمينه شناسي اختصاص دارند كه كاربست روش
ترك دارنـد: پـژوهش را عملـي    جسـتارها يـك مضـمون مشـ     بار آورده است. امـا همـة   به

افتـد كـه از    نفعاني اتفاق مي بينند كه فراتر از مرزهاي دانشگاه و در برخورد با ذي مي  تعاملي
هـاي   تـر در سـنت   پرسشي مهم ،جهتاند. در همين  هاي گوناگوني برآمده ها و انديشه زمينه
انـد   برآمده  هايي كه عمدتاً از غرب بت انديشهيابد: نس ريزي غيراروپايي موضوعيت مي برنامه

  هاي غيرغربي چيست؟ با وضع موجود سنت
اي  دهد كه نحـوه  در جستارش نشان مي، هايي بر چنين دغدغه عالوه ،4نخستين نويسنده

آن كاربسـت دارد و  در كنيم اثري مستقيم  كه ما ارتباط بين نظريه و كاربستش را تعريف مي
وجـه ديگـري از    ،حاشيه ببـرد. البتـه   هاي پژوهشي ما را به ديگر كنشتواند  اين تعريف مي

آمـده از تحقيقـات    دسـت  هـاي بـه   هكنـد؛ بسـياري از نتـايج و داد    ماجرا نيز او را درگير مي
كار بسته شوند. تعريف ارتبـاط ميـان نظريـه و     هايي دور از مقصود ما به شكل توانند به مي  ما

) در جستار بعـدي  Davide Cassinari and Frank Moulaertكاربستش را موالئر و كاسيناري (
) transdisciplinaryاي ( اي جاي خود را به تَرارشته رشته امر ميان ةمثاب دهند. تحقيق به ادامه مي

هاي مرتبط با  تواند از پس پيچيدگي چنين تصوري از تحقيق بهتر مي ،رسد مينظر  بهدهد.  مي
  ش برآمده از آنان فائق آيد.نفعان و چندپارگي دان تكثر ذي

) جسـتاري پراهميـت بـراي مـدل     Deborah Peel and Greg Lloydجستار پيل و لويـد ( 
هاي خـارج از دانشـگاه اسـت كـه شـديداً بـا عرصـة عمـل درگيرنـد.           ديگري از پژوهش

تر و بيـان   هاي دانشگاهي متمايزند كه مهلت كم پژوهشاز حيث   اين هاي دولتي از پژوهش
طلبند. پيل و لويـد در ايـن جسـتار     دادن مي براي رسيدن به عرصة عمل و نتيجه تري روشن

كننــد  وهش دولتــي كــار مــيمنــدي را بــا دانشــگاهياني كــه در فضــاي پــژ مســائل ارزش
ننـد كـه پـژوهش را امـري تجريـدي      ك هايي را معلـق مـي   ها نگاره گذارند. آن مي  اشتراك به

هـا را از   طلبند كـه آن  اجرايي ساختاري مشخص ميهاي  ها در دستگاه اند. پروژه كرده  فرض
مداري  چراكه سياست ،كند؛ بايد به دستورهاي عملي برسند هاي دانشگاهي متمايز مي پروژه

اي ايـن مناقشـه را    ذكـر نمونـه   گذاري. پيـل و لويـد بـا    يعني حل مسائل از طريق سياست
هـاي   پـذيري سياسـت   سـازي و مشـاركت   دهند: دولت اسكاتلند در برنامـة مـدرن   مي  بسط
مندان دعوت كرده است كه مخزني تشـكيل دهنـد    ريزي با فراخواني عمومي از حرفه برنامه

راجـع محلـي بتواننـد از آن    گـذاري داشـته باشـد و م    هاي مختلفي براي سياسـت  كه نمونه
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نفعان درگير در اين فراخـوان   هاي نظري همة ذي كنند. پيل و لويد با تحليل گرايش  استفاده
گيـرد و   اي مـي  دهند كه مسئله تا چه حد در نهادهـاي گونـاگون ابعـاد ديگرگونـه     ن مينشا
هـايش را فراخـور زمينـة سياسـي و      ها و توانايي تكنيك گر پژوهشقدر اهميت دارد كه  هچ

زنـي در مناسـبات    گـري و چانـه   تعبيري ميانجي ريزي به هنجارينِ پژوهشش بشناسد. برنامه
هاي رقيب است. شناختن اين مناسبات بايد بخشي  رضات گروهنفعان و تعا قدرت ميان ذي

  ناپذير از هر پژوهش باشد. تفكيك
ــي  ــتارهاي دامين ــگ (James Duminy( جس ــي  Guanzeng Zhang) و ژن ــوعي تلق ) ن

آورند. اين دو جسـتار معطـوف بـه پرسـش      پسااستعماري از كاربست علم را پيش نظر مي
هاي برآمده از زمينه و  ها به عمل تبديل شوند، آيا نظريه اند: اگر قرار است نظريه ترگفته پيش

اند؟ داميني اين مسئله را در آفريقـا و   كاربست تفكر زباني غربي در كشورهاي غيرغربي قابل
چـون سـوآت دنبـال و     اي هـم  يرفتـه هـاي شـايع و پذ   ژنگ و همكارانش در چين و روش

كننـد. دامينـي مطالعـة      ا بررسي مـي بردي در چين ر روش خاص در تهية مسترپالن راه  چند
كند. در آفريقاي حومة صحرا  آمدن بر اين مسئله تصور مي نمونة موردي را راهي براي فائق

تـوان علـل آن را    طور خالصه مـي  هايي مواجه بوده است كه به ريزي هميشه با چالش برنامه
و فقـدان   ،ي منسـوخ ريـز  مههاي برنا هاي شهري، نظام اطالعات و داده كمبودچنين خواند: 

در چنـين  ». مترقـي و پايـدار  «اي  شـيوه  سياسي و تخصصي براي حل مسائل شهري به  ارادة
اي  برنامـه  2010و  2009سـال  ) در AAPSريـزي آفريقـا (   انجمن مجـامع برنامـه   ،شرايطي
كاري كـه   ،هاي تحقيق برجسته كند شناسي كرد كه اهميت نمونة موردي را در روش  تدوين

دوم كار را  ؛گفته پر شود اطالعاتيِ پيش كند خأل از نظر داميني سه مزيت دارد: اول كمك مي
زمينـة آفريقـا    ترينشـان، ايـن اسـت كـه در     زعم داميني مهم مزيت سوم، به ؛كند مند مي زمينه
اي رايـج   هـا و باورهـاي كليشـه    كند بسياري از ارزش ها كمك مي محورشدن پژوهش نمونه
سـتان غيررسـمي شـهري از نزديـك     د ها را با معيشت تهـي  مثالً آن .هم بريزد جويان بهدانش
 هاي رسمي يا غايب يـا مخـدوش   نظريهمعيشتي كه صدايش عموماً در حوزة  ،كند مي  آشنا

هـاي   تواند با نقدي جدي مواجه شـود تلقـي دامينـي از شـيوه     چه در اين مقاله مي است. آن
بـود يـا     صفت مترقي و پايدار هـم خواهـد   مندي متوجه دو ينهمترقي و پايدار است. آيا زم

  گذارد.  مي  پرسشي كه نويسنده آن را مغفول ،داز اين دو باور دارابژكتيو اي  داميني تلقي
گفتة لويد و پيل را كـه   هاي پيش ) در جستارش حرفAnders Törnqvistتورنكويست (

نشاند. او  وسازي نواحي صنعتي در سوئد ميزمينة ن پردازانه دارد در اي نظري و مفهوم صبغه
ها و  شدند تا تعارض كار گرفته مي هاي متفاوت تحقيق بايد به دهد كه چگونه روش نشان مي
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تـرين نتيجـه    ريزان و ديگران روشن و درك شود. مهم هاي مختلف مسائل ميان برنامه سويه
هـاي   اي بـراي ديـالوگ   هتواند ابزاري بـراي ايجـاد توافـق و زمينـ     اين است كه پژوهش مي

گرفت و  ميازاين موردتوجه قرار  رسد بايد بيش مينظر  بهباشد. اين نكته كه نوآورانه   سازنده
  اند. يافت كه نويسندگان و ويراستاران نسبت به آن اهتمام كافي نداشته بسط مي

نـام دهـة اخيـر، روي يكـي از      ريـزان صـاحب   ، يكـي از برنامـه  )Tore Sagerتور سـيجر ( 
گذاشـته اسـت كـه ادعـاي شـديدي بـر       دسـت  هاي زيرساخت  هاي مرسوم در پروژه روش
. )cost-benefit analysis( فايدهـ   روش تحليل هزينه :محوربودنش وجود دارد مند و كنش مكان
چگونه بايد معطوف بـه   CBAل هاي مرسومي مث كند كه روش در اين جستار ادعا مي  سيجر

باورانه از ماهيت انسـان   هاي فايده مشاركت فعال باشند. يكي از مناقشات اين روش و تلقي
هاي مختلف حيات انساني اسـت. سـيجر از لـزوم توجـه بـه       دهي و ارزيابي و به جنبه وزن

  كند. هايي را هدايت مي گويد كه چنين ارزيابي اي مي هاي اخالقي چهارچوبوجود 
 نفعـان  ان و ذيگـر  پژوهشانديشي ميان  هاي هم دو جستار آخر متن از تجربيات نشست

بـر   هايي كه عالوه بخش، آورند مي ميان هپژوهش سخن ب فرايندكننده از  بخشي تعيين ةمثاب به
 آينـد. زينـت كوتـوال و جـان مـولين      حساب مي هايي آموزشي هم به كنشي پژوهشي كنش

)Zeenat Kotval-K and John R. Mullinهـاي  هـا (انجمـن   نيت ارتبـاطي شـارِت  ) برپاية عقال 
هـاي عملـي و آموزشـي     هـا درزمينـه   عنوان روشي براي كاربست پژوهش را به انديشي) هم

شـدند و   مـي   حاشيه رانده ريزي به برنامه فرايندتر از  هاي بسياري پيش كنند. گروه معرفي مي
 ،ها دخيل شوند. در مقالـة آخـر هـم    گيري كنند كه در تصميم فراهم مي ها فرصتي را شارِت

خصوص كودكان در  ) و همكارانش به چگونگي دخالت مردم و بهAngela Millionميليون (
  پردازند.  مي ها گذاري ترين سياست مهم فرايند

  
 ارزيابي محتوايي. 3

ريزي  هاي پژوهش در عرصة برنامه و چالش ،ها ها، روش اين كتاب پايشي گسترده بر سنت
هـاي   چنين پايشي با بررسـي نمونـه   ،طوركه گفته شد اي معاصر است. همانمنطقه و شهري

مندان و دانشـگاهيان   ترين حرفه كه اين بررسي را مطرح موردي محقق شده است و طرفه آن
هـاي   هـايي از گونـه   وايـت اند. نتيجة اين پايش ارائة ر اين رشته در گسترة جهاني انجام داده

هـاي پژوهشـي اسـت كـه از دعـاوي و       متفاوت و متنوع دربـارة تـدوين و اجـراي پـروژه    
  رويكردهاي متنوع و گاه مخالفي برگرفته شده است و با اقبالي جهاني مواجه شده است. 
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هـاي   رشـته  چهـارچوب مالحظه برآمده اسـت: در   ئي قابلالگويي اين كتاب از پس خ
انـد از پـرداختن بـه     پرداختـه شناسي تحقيق  ريزي متوني كه تاكنون به روش همرتبط با برنام

هـا   لـب كليـاتي را از سـاير رشـته    انـد و اغ  حيات امر پژوهش در رشته غفلت كرده  چرخة
هاي اين كتاب ديده شده است كـه صدايشـان در    اند. مسائل مهمي در مقاله عاريت گرفته به

نحـوة طراحـي و تـدوين     بـرد  راهمسـائلي  ، رسـد  مير نظ بهسره غايب  ساير منابع رايج يك
اي كـه در آن   و جامعـه  گـر  پـژوهش اي و شخصـي   پژوهش، ارتبـاطش بـا زنـدگي حرفـه    

اي پژوهشي. نتيجة اين ه ها و يافته و چرخة داده ،كند، اخالق پژوهش، انتشار آن مي  زندگي
هـاي دانشـگاهي    رسـاله گيـري در جريـان هـدايت     طرز چشم منبع درخور به غفلت و خأل
معـرض فهـم و تحليلـي زيربنـايي     كـه در  هـايي عـاريتي كـه بـدون ايـن      روش ،هويداست

  شوند.  سازي مي بگيرند تكرار و كليشه  قرار
ي كه در بخش مرور مطرح شد، يفارغ از وجوه ممتاز اين اثر و بداعتش و جدا از نقدها

ان گـر  پـژوهش «هـاي كتـاب از    انيتوان مطرح كرد. در اغلب پشتيب نقدهايي ديگر را هم مي
» آوري تـاب «و » پايداري«ي مثل شناختيِ مفاهيم تبيين درخوري از وجوه متمايز روش» سبز
رســد مقالــة  مــينظــر  بــه ،كمــي هــاي در بخــش روش ،چنــين خــورد. هــم چشــم نمــي بــه

كنـد كـه مقالـة ريـس و      همان مطالب و اهدافي را ارائـه مـي  » رگرسيون در تحقيق  تحليل«
كه همكـار ريـس در   است  گيري فضا دنبال كرده است. جالب اين نش دربارة اندازههمكارا

  يكي از گردآورندگان كتاب است. ،اليزابت سيلوا مقالة يعني ،مقالة دوم
تـاب مـدخلي بـر    نكتة مهم ديگر آن است كه بخش اعظمي از مقاالت منتشرشـده در ك 

هـا را   تـر ايـن روش   ئيات بـيش ي كه قصد ورود به جزگر پژوهشند و ا گوناگون هاي روش
  داشته باشد بايد از ين منبع فراتر برود.

  
 شناسي اهميت كتاب در آموزش روش 1.3

خصـوص   گفته شد، در كتاب و بهاسي و تبعاتش شن چه از اهميت آموزش روش فارغ از آن
ارد كـه ايـن كتـاب را در مـتن     اي وجـود د  كننـده  قانعداليل  ،و پنجم ،هاي اول، دوم بخش

مـذكور    ريزي در دانشگاه جاي دهد. برخي از مقاالت در سـه بخـش   رسمي برنامه  آموزش
دهنـد   كنند و نشـان مـي   شناسيِ رشته دنبال مي روشني اهدافي آموزشي را در حوزة روش به

 ،بلكه سلوكي فراتر اسـت كـه خـود    ،دادن نيست شناسي تنها موضوعي براي آموزش روش
بودن محورفرايندحيث توجه به موضوع و  از . اين كتابهدد آموزش را هم شكل مي فرايند
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تواند همه را بـه تأمـل و    شناسي كتابي بديع است و اين تالشش درجهت آموزش مي روش
  هاي مربوط به روش تحقيق ترغيب كند. فراگيري واقعيت

بـه   اند، باتوجـه  اش نظر داده نظران كه درباره بسياري از صاحب ،پس از انتشار اين كتاب
 ،انـد  گفتـه   از لزوم گنجاندن اين كتاب در برنامة آموزشي سخن ،آن ازگرفته  تقبال صورتاس

چراكـه   ؛اسـت   ندانريزي در ايـران صـدچ   هاي برنامه ضرورتي كه در برنامة آموزشي رشته
ها حاكي از آن اسـت كـه منـابع     شده در طرح درس اين رشته بررسي اجمالي منابع گنجانده

كـه از   شناسي در اين برنامه وجود ندارنـد يـا ايـن    در حوزة روشاول مرتبط با رشته  دست
و  ،هايشان سرفصل ،ها اين رشته 1 زيادي گذشته است. در جدول هاي تاريخ انتشارشان سال

توان ديد. كليـة ايـن مطالـب از آخـرين مصـوبات وزارت علـوم و        شده را مي منابع معرفي
  اند. ها استخراج شده ريزي دانشگاه شوراي برنامه

كه در همـة   را گفتني است نوشتار حاضر قصد و مجال آن را ندارد كه همة محتواهايي
هـاي   كه دشـواري  ارغ از آنف ،شود بررسي كند. اين كار هاي كشور آموزش داده مي دانشگاه

گنجـد و قصـد نگارنـدگان تنهـا      يخصوصي دارد، در مسئوليت و عهدة اين نوشـتار نمـ   به
است كه جايگاه كتاب مرورشده را در برنامة رسمي آموزشي كشور بسنجند و بر لـزوم    اين

استفاده از آن صحه بگذارند. طبيعي است كه ممكن اسـت برخـي از اسـاتيد در بعضـي از     
هاي ديگر و بـا   گونه گذراند و به هاي كشور پاي از برنامة مصوب آموزشي فراتر مي اهدانشگ

برنـد. البتـه بايـد توجـه كـرد كـه خـود ايـن          پيش مي اتكا به منابع ديگر آموزش خود را به
 ،هاي مصوب جاي تأمل و پژوهشي جداگانـه دارد. بـه همـين سـبب     كنارگذاشتن سرفصل

نمـايش   هايش را بهكند تا خأل متمركز مي هاي رسميِ صلنوشتار حاضر تمركزش را بر سرف
شود.  هاي جاري يا غيررسمي و متفاوت آموزشي در كشور نميفرايندبگذارد و وارد معدود 

تر انجام شده و بخشـي از نتـايج آن درمعـرض     هاي ديگري كه پيش در پژوهش ،حال بااين
 ي آموزشي هم چنـدان بـر خـأل   هاي جارفرايندنشان داده شده است كه  5عموم قرار گرفته

جـاي بررسـي    بـه  ،هـا  اند. در اين پـژوهش  نيامده هاي رسمي فائق چنين منابعي در سرفصل
شود، بر نتايج و آثاري كـه از گفتمـان جـاري     هاي درسي مطرح مي هايي كه در كالس گفته

هـا، دركنـار    ها برآمده تمركز شده اسـت. نتـايج ايـن پـژوهش     رشتة شهرسازي در دانشگاه
اسـت    ايـن  دهندة  نشان ،قطع دكتري صورت گرفتههاي م رسالهدرمورد پژوهشِ مشابهي كه 

هاي دانشگاهيِ ايران  شناسي شده كماكان در پژوهش كه نگاه نويي كه در كتاب راتلج به روش
در شـده   هاي مصوب آموزشي و منابع معرفي هاي سرفصل ساماني غايب است و درعوض نابه
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سعي در  در مقاطعي خصوصي هاي به حاضر دارد و حتي اگر دانشگاهاي روشن و  آن چهره
  گيري نداشته است. اند تالششان نمود و تأثير چشم حل اين معضل داشته

  
 ة رسميشناسي در برنام آموزش روش ةمروري بر مقول 2.3

ريزي شـهري   هاي دانشگاهي كشور كه در حوزة برنامه برنامة درسي برخي از رشته ،درادامه
  اند.  اي در مقاطع مختلف به پرورش دانشجو اهتمام دارند موردتوجه قرار گرفته و منطقه

  

  شناسي شان دربارة روش ريزي شهري در ايران و مواد درسي هاي مرتبط با برنامه رشته .1 جدول
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كنند: قرارگيري كتاب در  ميشكلي شايسته ادعاي قبلي اين نوشتار را تأييد  ها به اين داده
  هاي آموزشي خواه داشت. سزا در اصالح رويه برنامة مصوب نقشي به

  
  گيري نتيجه. 4

گذرد. در تمام  اي مي ريزي شهري و منطقه بيش از يك قرن از معرفي و فعاليت رشتة برنامه
گويي اعتبار  ؛روش تحقيق در آثار و مجادالت رشته نقشي محوري داشته است ،اين دوران

كـه اكثـر   است  گرو روش تحقيق آن است. عجيب آن ريزي در نظر و عمل در حوزة برنامه
هـاي   انـد و بسـياري از برنامـه    هاي معرفتي اخـذ شـده   هاي مورداستناد از ساير شاخه روش

آموزشي و پژوهشي رشته و حرفه تصور و خوانشي صلب از اين مسئله دارند. اين نوشـتار  
 هـاي  روش ينمـا  راهنظيـر   منـد و بـي   شناسي كتاب ارزش مي كارآمد از روشبراي ارائة فه

نـام بـا    نويسندة مختلف صاحب 54جستار از  45متشكل از  را كه راتلج ريزي برنامه تحقيق
ده است. با مـرور  كربررسي تفصيل  ي در اين زمينه است بهورز هاي متنوعي از انديشه طيف

انـد:   كننـده را دنبـال كـرده    واحد و بسـيار تعيـين   يهدف يابيم كه نويسندگان مياين كتاب در
اثـر و توصـيف    و بي ،اي اي تخيلي، كليشه شناسي تحقيق از زمينه كردن روش و روش خارج«

در كلية جستارهاي كتـاب يـك دغدغـة    ». تراتر و كار وسيع اي بيني بخشي از جهان ةمثاب آن به
تواننـد باعـث ايجـاد     دانشـگاهي مـي  هـاي   شناسي روش«خورد:  چشم مي مشترك و واحد به

اثـر   اي عظيم ميان دانشگاه و خارج آن شوند و دستاوردهاي علم را كامالً سترون و بـي  حفره
اثري  توان خيزشي عليه اين بي را مي شناسي با روش برخوردي كتاب در نهاد پيششيوة ». كنند

 و واقعيـت كـه  خيزشي عليه دوگانگي عرصة آكادمي و عمـل، عرصـة تخيـل     ،توصيف كرد
  بخشي ماشيني و بازتوليدپذير است. ةمثاب شناسي به روشاي از آن بر گردن درك  بخش عمده

دهـد كـه    كتاب بـراي ايـن خيـزش تمهيـدات متفـاوتي چيـده اسـت: اول نشـان مـي         
ـ  گويـد درك آن بـه   دوم مـي ؛ جـدا نيسـت   گـر  پـژوهش شناسي از تجربة زيستة  روش  ةمثاب
سـپس بـا دركـي كـه     ؛ آورد بار مـي  سود به وفن تكنيكي تصوري مغلوط و نتايجي نابه فوت
تـرين و   و سرآخر مهـم  ؛رود هاي كمي و كيفي مي سراغ بازشناسي روش دهد به مي نهاد پيش

اي كه  مسئله ،كند: مسئلة ارتباط آن با عرصة عمل ترين مسئلة پژوهش را بررسي مي پرمناقشه
  آيد. ترگفته تاحدودي فائق مي ر حفرة پيشحل آن احتماالً ب

دانشـگاه، حرفـه و مـديريت     ةرصـ هـاي فـوق در ع   ييبه عمق و وسعت نارسـا  باتوجه
قرارگيـري ايـن كتـاب در فهرسـت منـابع       ،فضاييريزي  هاي مرتبط با موضوع برنامه رشته

  وضعيت باشد. يتواند گامي درجهت بهبود و ارتقا مي هاي مذكور رسمي آموزش رشته
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  ها نوشت پي
 

هـايي   روش كـه عمومـاً بـه   » هاي رسمي تحقيق هاي روش راه معرفي«براي مثالي از تالش براي . 1
  .Bracken 1981به بنگريد فرموله ناظر است 

2. Mahyar Arefi: 

  .ريزي دانشگاه سينسيناتي استاد دانشكدة برنامه
ر دهـا اثـري مسـتقيم     هاست. نحوة كيفي تدوين پرسش نامه له در پرسشئترين نمود اين مس ساده. 3

  نتايج آن دارد.
4. Simin Davoudi: 

  .نيوكاسل دانشگاه در منظر و ،ريزي برنامه معماري، دانشكدة استاد

هـاي آموزشـي    بررسي جايگـاه و اهميـت مهـارت پـژوهش در رويـه     «هايي با عناوين  پژوهش. 5
» بررسي جايگاه روش تحقيق در آثـار مكتـوب شهرسـازي   «) و 1394 مقدم (جابري» شهرسازي
له را از طريق بررسي مقاالت و نوشـتارهاي منتشرشـده در حـوزة    ئ) اين مس1395 مقدم (جابري

بررسـي جايگـاه و اهميـت مهـارت     «پژوهشي با عنوان  ،براين عالوه اند. شهرسازي واكاوي كرده
در معاونـت پژوهشـي پـرديس    » هـاي ايـران   هاي دكتري شهرسازي دانشـگاه  پژوهش در رساله

و نتايج آن در مراحل انتشـار قـرار دارد    است رسيده اتمام هنرهاي زيبا در دانشگاه تهران اخيرا به
مسـئلة  هـاي فزاينـده درمـورد     ييهـاي قبلـي را دربـاب نارسـا     كه اين نتايج نيز نتـايج پـژوهش  

  .كند مييد أيكشور ت ايِ شهري و منطقه ريزي برنامه ةشناسي در رشت روش
  

 نامه كتاب

 ،انيبيمنوچهر طب ةترجم ،يا و منطقه يمسائل شهر ليدر تحل يكاربرد يها مدل ،)1379نربرت ( م،ياپنها
 تهران: دانشگاه تهران.

 يدانشگاه صـنعت  يتهران: جهاد دانشگاه ،يتجرب يقروش تحق ،)1386( يسيادر يمحمد و عل ،يسيادر
 .ريركبيام

 ،يمحمـد  وكيـ ب ةترجمـ  ،يفـي ك يـق اصـول روش تحق  ،)1390( نيكـورب  تيـ استراس، آنسـلم و جول 
 .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان  تهران:

مهـارت پـژوهش در    يـت و اهم يگـاه جا يبررسـ « ،)1394( يو سـارا وثـوق   يهاد يمقدم، مرتض يجابر
 يرانو مقاالت منتشرشده در ا يشهرساز يمجالت دانشگاه يسةو مقا يبررس ي،شهرساز هاي يهرو

 ،رانيدر ا يشهرساز يآموزش يمل شيهما نيمجلد منتشرشده از مقاالت نخست در: ،»كشورها يرو سا
 .1393: آذر تهراندانشگاه 
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در آثـار مكتـوب    قيـ روش تحق گـاه يجا يبررسـ « ،)1395( يو سـارا وثـوق   يهاد يمقدم، مرتض يجابر
 يشناسـ  روش ةنامـ  فصل ،»يشهرساز يها هينظر ة: مجالت معتبر در حوزيمورد ةنمون ،يشهرساز

 . 89ش  ،يعلوم انسان

 تهران: سمت. ،يدر علوم انسان يقبر روش تحق يا مقدمه ،)1398محمدرضا ( ا،ين حافظ

 ،ينـ يمنـوچهر مز  ةترجمـ  ،يمسـائل شـهر   يـل تحل يعلمـ  يهـا  روش ،)1390( مزيج يآنتون ،يزيكاتان
 دانشگاه تهران.  تهران:

ــوم، تحق ــاتيوزارت عل ــاور ،ق ــ ،)1388( يو فن ــ ةبرنام ــ  يدرس ــع كارشناس ــد ناپ يمقط ــتيارش  ةوس
 .يو فناور ،قاتيتهران: وزارت علوم، تحق ،7/6/1388مصوب  ،يشهر  تيريمد

 ةوسـت يپ ي) مقطع كارشناسشده ي(بازنگر يبرنامه درس ،)الف 1391( يو فناور ،قاتيوزارت علوم، تحق
 .يو فناور ،قاتيتهران: وزارت علوم، تحق ،7/8/1391مصوب  ،يشهرساز يمهندس

مصـوب   ،يشهرسـاز  يمقطـع دكتـر   يدرسـ  ةبرنامـ  ،)ب 1391( يو فنـاور  ،قـات يوزارت علوم، تحق
 .يو فناور ،قاتيتهران: وزارت علوم، تحق ،23/4/1392

ارشـد   يمقطـع كارشناسـ   )شده ي(بازنگر يدرس ةبرنام ،)الف 1392( يو فناور ،قاتيوزارت علوم، تحق
 .يو فناور ،قاتيتهران: وزارت علوم، تحق ،23/4/1392مصوب  ،يشهر يزير برنامه ةوستيناپ

ارشـد   ي) مقطـع كارشناسـ  شـده  ي(بازنگر يدرس ةبرنام ،)ب 1392( يو فناور ،قاتيوزارت علوم، تحق
 .يو فناور ،قاتيتهران: وزارت علوم، تحق ،23/4/1392مصوب  ،يا منطقه يزير برنامه ةوستيناپ

ارشـد   ي) مقطـع كارشناسـ  شـده  ي(بازنگر يبرنامه درس ،)ج 1392( يو فناور ،قاتيوزارت علوم، تحق
 .يو فناور ،قاتيتهران: وزارت علوم، تحق ،23/4/1392مصوب  ،يشهر يطراح ةوستيناپ
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