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ماهیت روشهای تحقیق در پژوهشهای معماری و طراحی شهری
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چکیده
رشتتتههای معماری و طراحی شتتهری دارای یایگاهی میانرشتتتهای بوده و مبانی و رویکردهای نظری و پژوهشتتی دود را از طیف
وسیعی از علوم وام میگیرند .به همین دلیل ،شیوههای پژوهش در این رشتهها معموالً حاصل ترکیبی از روشهای گوناگون میباشد
که در طیف وسیع و گسترده ای از مطالعات وابسته به علوم محض تا مطالعات وابسته به علوم ایتماعی و انسانی ،قرار میگیرد .مقاله
حاضتتر با مطاطق قرار دادن مدرستتان ،دانشتتجویان و پژوهشگران معماری و طراحی شتتهری ،هدم معر ی انوار روشهای تحقیق
متعارم و شتتنادته شتتده در حوزه معماری و طراحی شتتهری را دنبال میکند .به این منظور ،ابتدا با تأکید بر رویکرد یان کرستتول
مبتنی بر تشطیص چهار پارادایم اصلی اثباتگرایی ،تفسیرگرایی ،پراگماتیسم و انتقادی ،دستهبندی کلی از پارادایمهای تحقیق ارائه
شتتده و ستتر

بر مبنای مطالعات انجام شتتده توستت پژوهشگران دادل و دارج از کشتتور ،انوار طر -گونههای تحقیق معر ی

می شوند .در مرحله بعد به منظور تدقیق گونه های شنا سایی شده ،با برر سی مقاالتی که به صورت هد مند از میان مجالت علمی-
پژوهشی حوزه معماری و شهرسازی کشور ،انتطاب می شوند ،کمبودها و موارد تکمیلی شناسایی شده و در نهایت ،نموداری برای
معر ی و دستهبندی روشهای متعارم تحقیق در رشتههای تطصصی مورد نظر ،ارائه شدهاست .همچنین به منظور شنادت بیشتر از
هر روش تحقیق ،یدولی ارائه شتتدهاستتت که نشتتان میدهد هر روش باید بر مبنای پارادایم ،رویکرد ،هدم کالن و نون یا تدابیر
تحقیق (ابزارهای گردآوری اطالعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات) معر ی شود .نتیجه مطالعات انجام شده ،ن شان میدهد
که رویکردهای کیفی و ترکیبی در حوزههای پژوهشی معماری و طراحی شهری دارای نقش غالق هستند.

واژگان کلیدی:
روش تحقیق ،معماری ،طراحی شهری

 .1ا ستادیار ،عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،نویسنده مسئولmmoghtada@yahoo.com .

 .2دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران غرب
 .3دانشجوی دکتری ،پژوهشگر مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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روشهای تحقیق متداول در حوزه معماری و طراحی
مقدمه

شهری تدوین شدهاست .دستیابی به این هدم از طریق

حوزه مطالعات طراحی محی مصنور(معماری و طراحی

معر ی روشهای تحقیق متداول در حوزه معماری و

شهری) دارای یایگاهی میانرشتهای است که از یک سو

طراحی شهری و دستهبندی آنها دنبال دواهد شد .به این

به مطالعات علوم انسانی مرتب بوده و از سوی دیگر با

ترتیق ،امکان آشنایی با گونههای مطتلف و قابلیتهای

حوزههای علوم مهندسی همپوشانی دارد .به دلیل ماهیت

هر روش و شیوههای ایرای آن راهم میشود .همچنین

عملی و ایرایی این رشته ،تحقیق و مطالعات نظری با

با بررسی روشهای متداول میتوان به نقش و یایگاه

اهدام کاربردی و یا تدوین نظریه ،رشد نسبتا کمتری

آنها ،پی برده و ضرورت تویه به طیف گسترده

داشته و منابع و کتق روش تحقیق که به طور داص به

روشهای مویود در این حوزه تطصصی نشان داد .در

مسائل این حوزه تطصصی برردازند ،محدود میباشد.

چارچوب هدم اصلی مقاله ،یا تن پاسخ این پرسش

بعالوه ،گزینش روش تحقیق مناسق ،در مقایسه با سایر

محوری که «کدامیک از رویکردهای کمی ،کیفی یا

حوزههای تطصصی ،امری دشوار بوده و مستلزم انتطاب

ترکیبی غلبه بیشتری در روشهای تحقیق این حوزه

میان دو رویکرد کمی و کیفی است .در سالهای ادیر

دارند؟» نیز دنبال دواهد شد.

انتشار مجالت پژوهشی دارای روند رشد صعودی بوده و
تدوین مقالههای علمی-پژوهشی به عنوان یکی از

روش تحقیق

ضرورتهای طی مدارج ارتقای اساتید و دانشجویان

پژوهشتتی که در زمینه روش تحقیق انجام میشتتود ،دود

مطر شدهاست(قانعیراد .)1392 ،در این روند ،انجام

باید مبتنی بر روشی مدون و قابل اتکا باشد .در عین حال،

پژوهش با رویکرد کمی ،بسیار مقبول واقع شده و این

به دلیل چالشهای موضتتتور مورد تحقیق نمیتوان روش

نگرانی را ایجاد کرده که ماهیت اصلی و میان رشتهای

ثابت و غیرقابل انعطا ی را پیشگر ت ،و این امر تنها با

حوزههای معماری و طراحی شهری مورد غفلت

اتطاذ رویکرد مبتنی بر ادراک ا ستنباطی و اکت شا ی قابل

قرارگیرد .این روند که بردی آن را ا سونزدگی

دستتتیابی دواهد بود .در مقاله حاضتتر ،پ

از بررستتی

کمیتباورانه نامیدهاند(گلکار ،)1393،در صورتیکه در

مهمترین تألیفات مویود در زمینه روش تحقیق در حوزه

تناسق با موضور و محور اصلی پژوهش قرار نگیرد،

معمتتاری و طراحی شتتتهری ،دستتتتتتهبنتتدی اولیتتهای از

پیامدهایی نامطلوبی بدنبال داشته و این حوزههای

روشهای متداول انجام دواهد شد .سر

به منظور تأیید

تطصصی را از دالقیت و نظریهپردازی عاری دواهدکرد.

انوار روشهای تحقیق شتتناستتایی شتتده ،دستتتآوردهای

به تعبیر دیگر ،کمیتزدگی و آمارزدگی محض از یکسو

بدستتتت آمده با روش های تحقیق بکار ر ته در مقاالت

و همچنین کیفیتزدگی ا راطی از سوی دیگر ،هر دو

منتشتتر شتتده در مجالت منتطق علمی-پژوهشتتی کشتتور

منجر به ضعف در حوزه پژوهش دواهند شد(دیرالدین و

مقایستتته میشتتتود .انتطاب مقاالت از طریق نمونهگیری

دالیی میالن.)1395 ،

هد مند از میان نشتتریات منتشتتر شتتده در مجالت علمی-

با تویه به مقدمه ذکر شده ،مقاله حاضر با هدم نشان

پژوهشتتی معماری و طراحی شتتهری دواهد بود .ستتر

دادن یایگاه رویکردهای کمی و کیفی و ترکیبی در

نتیجهگیری اولیه تکمیل و تدقیق شتتتده و نتیجه مطالعه به

2

نشریه گروه معماری دانشگاه زنجان ،شماره  ،1سال اول ،بهار و تابستان 1397

صورت نمودار پی شنهادی که بیانگر د ستهبندی و معر ی

طرح(گونهشناسی) تحقیق

مهمترین روشهای تحقیق میباشد ،ارائه دواهدشد.

طبق تعریف ،دانش تجربی برای پاسخگویی به سواالت
تحقیق به نحوی که تا حد امکان ارغ از ابهام باشد را

پارادایمهای تحقیق

راهبرد یا طر تحقیق مینامند( .)Du Toit, 2015به عبارت

پارادایم را میتوان به معنای یهانبینی عمومی یا رویکرد

دیگر ،طر تحقیق بیان کننده «روش یمعآوری و تحلیل

تعریف نمود(محمدپور .)1392 ،از میان انوار دستهبندی که

دادهها به منظور پاسخگویی به پرسشهای تحقیق و تدوین

در کتق مطتلف به منظور معر ی انوار پارادایمهای

چارچوبی برای هدایت و انجام تحقیق»

است( & Bryman

غالق ،اتطاذ شدهاست ،میتوان سه پارادایم اثباتگرایی،

 .)Bell, 2003در هر حوزه پژوهشی بسته به مورد ،طر های

تفسیرگرایی و انتقادی را به عنوان پارادایمهای قابل

تحقیق گوناگونی ویود دارد که پژوهشگر به عنوان

تفکیک و دارای حداقل همپوشانی شناسایی نمود .در

یک تدوینگر ،نقش هماهنگکننده روش تحقیق با

تکمیل سه پارادایم وق ،یان کرسول ،1با ا زودن پارادایم

موضور مورد مطالعه را به عهده دارد .یهت شناسایی و

پراگماتیسم که پایه کری تحقیق با روش ترکیبی را شکل

ارائه انوار طر های تحقیق در هر رشته تطصصی به

میدهد ،تقسیمبندی تفصیلیتری ارائه داده و ارتباط میان

اصولی برای طبقهبندی نیاز است .از معیارهای گونهشناسی

هر یک از پارادایمها با یک رویکرد تحقیق متناظر را نیز

کامل ،یامع و قابل تمایز بودن

گونههاست( Hambrick,

بیان کردهاست .از نظر کرسول راهبردها(طر های)

 .)1984بهعالوه باید کلیهی روشهای تحقیق مویود در

تحقیق را میتوان در سه دسته کمی ،کیفی و ترکیبی قرار

نظر گر تهشوند و در تقسیمبندی لحاظ

شوند( Luff et Al,

داد که هر کدام از آنها در چارچوب یکی از

 .)2015بررسی سادتار معیارهای مربوط به دو شیوه

پارادایمهای شنادتی ،قابل دستهبندی هستند .به این ترتیق

ترکیبی( Teddlie

دستهبندی گونهشناسی روشهای تحقیق

و دیگری در مورد گونهشناسی

که پارادایم اثباتگرایی دارای ماهیت کمی ،تفسیرگرایی

)& Tashakkori, 2006

و یانبدارانه /مشارکتی دارای ماهیت کیفی و پراگماتیسم

روشهای تحقیق در حوزه علوم

دارای ماهیت ترکیبی است .وی در عین حال متذکر

 ،)Durrant, 2004نشان میدهد که به طور کلی دو محور

میشود که در دهه کنونی ،بحث کمی در برابر کیفی

موضوعی شامل حوزههای نظری و روششناسانه؛ و

کمتر مورد تویه قرار داشته و نحوه انجام پژوهشها بر

همچنین شیوه گردآوری ،مدیریت و تحلیل دادهها در

نقطهای در پیوستار(طیف) کمی-کیفی قرار میگیرد .به

گونهشناسی طر تحقیق ،نقش عمدهای دارند .با تویه به

تعبیر دیگر ،میتوان ادعا کرد که یک مطالعه بیشتر

اینکه یکی از اهدام مقاله حاضر ،معر ی روشهای

دارای ماهیت کمی است یا کیفی و نمیتوان تفکیکی به

تحقیق در علوم طراحی(معماری و طراحی شهری) است،

صورت محض میان آنها قائل شد(کرسول.)1391 ،

به بررسی تجارب محدود بکار ر ته در شیوههای

ایتماعی( Beissel-

دستهبندی در این حوزه تطصصی پردادته شود.

1. John W. Creswell
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طراحی شهری

پ

بررسی اولیه نشان میدهد که حوزه طراحی شهری به طور

این زمینه توس ماتیو کارمونا و آن مدن انجام شدهاست.

نسبی بیشتر از معماری دارای مطالعات پایه روش تحقیق

طبق نظر کارمونا ،رشته طراحی شهری ،نظریههای دود را

است .در این زمینه عالوه بر پژوهشگران دارج از کشور،

از ریشههای عقالنی وابسته به رشتههای یامعهشناسی،

مطالعاتی نیز در دادل کشور انجام شده که از آن میان

انسانشناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی ،اقتصاد،

میتوان به «روش تحقیق در مطالعات شهری»(سعیدی

بومشناسی ،یزیک ،بهداشت ،یغرا یای شهری ،هنر و

رضوانی و دیگران )1394 ،اشاره کرد که طبق آن «روش

همچنین رشتههای کاربردی مانند معماری ،طراحی منظر،

گشتهای هدایتشده ،روش نقشه برداری ر تاری ،روش

برنامهریزی ،حقوق ،امالک ،مهندسی و مدیریت وام

کارگروه طراحی ،روش تحقیق هرمنوتیک و روشهای

میگیرد( .)Carmona, 2014کارمونا ،روشهای تحقیق در

تجزیه و تحلیل دادهها(اطالعات)» به عنوان مهمترین

حوزه طراحی شهری را مطابق یدول( )1در چهار گروه

همچنین

کلی دستهبندی کردهاست .همانطور که مشاهده میشود

اعتضادی( )1374در مقاله «یستجویی در پیوند سادتاری

از میان چهار گروه معر ی شده ،سه گروه وابسته به

معماری و شهرسازی» به مواردی مانند «روش تحلیل غیر

حوزههای علوم انسانی هستند .در عین حال ،در دو حوز

و

روشهای علوم ایتماعی و روشهای طراحی ،به کاربرد

عباسزادگان( )1386نیز در مقاله «استراتژی پژوهش در

روشهای علمی کمیتگرا نیز اشاره شدهاست .به طور

طراحی شهری» به «روش مطالعات تیرولوژی/

کلی ،ویود ماهیت ترکیبی(کمی-کیفی) در تشریح

مور ولوژی ،روش مطالعات تصویری و روش ارزیابی

روشها قابل مشاهده است .در همین راستا ،دانم مدن 1نیز

راهبردهای

دطی

و

تحقیق

تحلیل

معر ی

محتوی»

شدهاند.

اشاره

کرده

از اشتغال» اشاره کردهاست .دو مطالعه یامع نیز در

یدول( :)1دستهبندی روشهای تحقیق در حوزه طراحی شهری()Carmona, 2014

1.Anne Vernez Moudon.
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رشته طراحی شهری را «کاتولیک »1معر ی کرده و واژه

کردهاست(یدول .)2بررسی این دستهبندی نیز نشان دهنده

کاتولیک را به معنی غیربطشی ،پذیرنده و دارای موضع

حضور دو حوزه پدیدارشناسانه /اثباتگرایانه در کنار

باز نسبت به رویکردهای مطتلف تشریح کردهاست .او

یکدیگر و همچنین تعامل میان مفاهیم عینی و ذهنی است.

حوزه شنادتشناسی این رشته را نیز متأثر از رشتههای
متنور و متفاوتی میداند که در کنار یکدیگر پارادایم

معماری و طراحی محیط

طراحی شهری را شکل دادهاند( .)Moudon, 1992ایشان در

مطالعات معماری /طراحی محی با حوزه طراحی شهری

مطالعه سال  1992دود نقشه شنادتشناسی رشته طراحی

ویوه مشترک قابل تویهی دارند و به سطتی میتوان این

شهری را در یدولی معر ی کرده و در مطالعات تکمیلی

دو حوزه را از یکدیگر تفکیک نمود .در این بطش به

یدول( :)2نقشه شنادتشناسی مدن برای طراحی شهری()Moudon, 1992 and Moudon, 2014

مطالعاتی که ارتباط بیشتری با حوزه معماری دارند اشاره

سال  2014دو سطر دیگر به یدول دود اضا ه

1. Catholic
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میشود .در مطالعهای که ادیراً توس اساتید دانشگاههای

هریک از گونههای دهگانه ،در یدول( )3معر ی شدند.

آ ریقای ینوبی انجام شده ،روش و شیوه دستهبندی انوار

بررسی این یدول نیز نشاندهنده غلبه رویکردهای غیر

طر تحقیق بهگونهای روشمند معر ی شده و از همین

کمی(کیفی ،ترکیبی ،مشارکتی و غیرتجربی) است .در

یهت برای دستهبندی و شنادت انوار روش تحقیق در

مواردی نیز که رویکرد کمی مطر شدهاست ،بیشتر به

بسیار مفید و

تحقیق

حوزه مطالعات معماری/طراحی محی

نمونههایی

که

به

عنوان

نون(تدابیر)

کاربردی دواهد بود .ملزومات روششنادتی تحقیق به

شنادتهمیشوند(مدلسازی ،شبیهسازی )...اشاره شدهاست.

طور کلی به ترتیق زیر معر ی شدهاند )1 :زمینه تحقیق،1

عالوه بر مطالعات وق ،میتوان به چند کتاب و مقاله که

 )2هدم کالن تحقیق )3 ،2منظور از تحقیق )4 ،3پارادایم

به زبان ارسی نوشته یا تریمه شدهاند نیز اشاره کرد .شر

روششنادت ی )5 ، 4رویکرد روششنادت ی 5و  )6منبع

یزئیات منابع مذکور به همراه روشهای استطراج شده

دادههای تحقیق .)Du Toit, 2015(6در مرحله بعدی پ

در هر منبع ،در قالق یدول( )4ارائه شدهاست.

از

یدول( :)3گونهشناسی انوار طر های تحقیق در مطالعات طراحی محی

با گرایش علوم ایتماعی()Du Toit & Mouton, 2013

مرور منابع تطصصی روش تحقیق در حوزه طراحی

بررسی مطالعات روششناسی در حوزههای طراحی

محی  ،دستهبندی از طر های « رعی» تحقیق انجام شده

شهری و معماری بیانگر تأکید مجدد بر میانرشتهای بودن

که در نهایت به معر ی  10گونه اصلی(طر های تحقیق)

این مطالعات است .در هر دو گروه میتوان حضور دو

منجرشدهاست .ملزومات روششنادتی تحقیق مربوط به
1. Research context
2. Research aim
3. Research purpose
4. Methodological paradigm
5. Methodological approach
6. Source of data
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حوزه علوم انسانی و علوم محض را تشطیص داد .بدین

پارادایمهای چهارگانه ،از طریق موقعیت آن در طیف

ترتیق میتوان نتیجه گر ت که دو پارادایم اثباتگرایی

کمی-کیفی ،مشطص میشود .به این ترتیق که در بردی

(وابسته به علوم محض) و تفسیرگرایی(وابسته به علوم

موارد ،میزان استفاده از دادهها ،روش گردآوری و تجزیه

انسانی) در روششناسی مطالعات طراحی محی یایگاه

و تحلیل آنها بیشتر کمی بوده و در نتیجه با تویه به

یدول( :)4معر ی کتاب ها و مقاالت مورد استفاده در زمینه روش تحقیق در حوزه طراحی محی (منبع :نگارندگان)

بارزی دارند و اغلق روشهای تحقیق از کنار هم قرار

ماهیت دود در دستهای از روش تحقیق قرار میگیرند که

گر تن این دو پارادایم ،شکل میگیرند.

در طیف پارادایم پراگماتیسم -اثباتگرایی قرار دارد .در
حالیکه روش تحقیقی با زمینه کیفی بیشتر در طیف

جمعبندی انواع روشها

پارادایم پراگماتیسم  -تفسیرگرایی قرار دواهدگر ت .بر

همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ماهیت تحقیق از چهار

همین اساس یدول( )5به عنوان دستهبندی اولیه روشهای

پارادایم اثباتگرایی ،تفسیرگرایی ،پراگماتیسم و انتقادی

تحقیق بر مبنای مطالعات نظری انجام شده ،تهیه شدهاست.

تشکیل شدهاست .بر اساس یداول مطتلف ارائه شده در
دو بطش قبلی(یداول شماره 3 ،2 ،1و  )4هر یک از

تکمیل و تدقیق روشهای تحقیق بر اساس

روشها(راهبردها) بنا به ماهیتی که دارند ،زیرمجموعه

مطالعه مقاالت منتشر شده داخلی

یکی از پارادایمهای ذکرشده قرار میگیرند .در مورد

همانطور که در بطش مقدمه ذکر شدهاست ،یکی از

روشهایی که ماهیت ترکیبی دارند ،وابستگی روش به

اهدام تحقیق حاضر ،معر ی روشهای تحقیق متداول در

یدول( :)5یمعبندی اولیه به منظور معر ی انوار روشهای تحقیق در حوزههای معماری و طراحی شهری(منبع :نگارندگان)
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حوزه معماری و طراحی شهری است .لذا باید هرست

نظر گر تهشد)؛  .3هدم کالن تحقیق(بر اساس

روشهای شناسایی شده ،تا حد امکان تکمیل و تدقیق

تقسیمبندی کلی در چارچوب مطالعات بنیادی و

شود .همچنین بررسی رویکردهای غالق(کمی ،کیفی و

کاربردی در نظر گر تهشد) .در ادامه و پ

از انتطاب

ترکیبی) نیز از اهدام مقاله بشمار میرود .لذا به منظور

مقاالت ،هر مقاله از منظر  .1هدم کالن تحقیق(بنیادی یا

آزمودن روشهای تحقیق پیشنهادی و تکمیل هرست

کاربردی) .2 ،رویکرد تحقیق(کمی یا کیفی بودن).3 ،

آنها ،از میان آثار منتشر شده در مجالت علمی -پژوهشی

روش تحقیق(با تویه به روشی که در مقاله ذکر شده و یا

گروه معماری و شهرسازی ،مقاالتی منتطق با نمونهگیری

به طور ضمنی قابل استطراج و استنباط است) .4 ،روش

یدول(  :)6بررسی راوانی انوار روش تحقیق به کار ر ته در مقاالت بررسی شده

هد مند بررسی شدند .به منظور بررسی طیف وسیعی از

گردآوری اطالعات و  .5روش تجزیه و تحلیل اطالعات؛

مقاالت که بتوانند نماینده مناسبی از دستاوردهای

مورد بررسی قرارگر ت .نتایج کمی و کیفی بررسی انجام

از بحث و

شده در یدول( )6ارائه شدهاست .در نهایت ،نتایج

پژوهشی منتشر شده در کشور باشند ،پ

بررسی کارشناسانه ،معیارهای محدودکنندهای برای

بهدستآمده از مطالعه انجام شده ،در تکمیل و اصال

نمونهگیری هد مند در نظر گر تهشد .این معیارها شامل

دستهبندی روشهای تحقیق مورد استفاده قرار گر ت.

موارد ذیل هستند .1 :بازه زمانی انتشار(که با تویه به تأثیر

بررسی یدول ،نشاندهنده طیف وسیعی از انوار

عمومی برنامههای توسعه پنجساله کشور بر محتوای آثار

روشهای با رویکرد کیفی و ترکیبی بوده و روشهایی

پژوهشی ،بر مبنای برنامههای توسعه اول تا پنجم در نظر

که عمدتاً مبتنی بر رویکرد کمی باشند(مانند :همبستگی،

گر ته شد)؛  .2مقیاس اثر(با تویه به حوزه و مقیاس مطالعه

مدلسازی و شبیهسازی) در اقلیت هستند.

بر اساس چهار گروه ملی ،منطقهای ،محلهای و موردی در
8
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جمعبندی و نتیجهگیری
نتیجه مطالعات انجام شده ،پ

بشمار میرود در حد اصل دو گروه اثباتگرایی و
از لحاظ نمودن

تفسیرگرایی قرار گر تهاست.

دستاوردهای حاصل از بررسی مقاالت منتطق منتشر شده

با تویه به ویژگیهای منحصر بفرد و همچنین محدودیت

در مجالت علمی دادل کشور ،در نمودار( )1ارائه

روشهای شناسایی شده در قالق پارادایم یانبدارانه ،این

تصویر( :)1دستهبندی انوار روشهای تحقیق در معماری و طراحی شهری

شدهاست .مبنای اولیه نمودار ،دستهبندی پارادایمهای

گروه به صورت مجزا در پایین یدول معر ی شدهاند.

تحقیق به چهار گروه اثباتگرایی ،تفسیرگرایی،

انوار روشهای تحقیق شناساییشده در هر یک از چهار

پراگماتیسم و یانبدارانه(انتقادی) است .با تویه به دیدگاه

پارادایم اصلی ،حاصل دستاوردهای مطالعات نظری

کرسول که تفکیک و مرزبندی پژوهشهای کمی و

پژوهش حاضر میباشد .به منظور معر ی یزئیات هریک

کیفی را عملیاتی ندانسته و به یایگاه آنها در یک طیف

از روشهای مذکور ،یدولی تکمیلی نیز توس

اعتقاد دارد ،پارادایمهای تأثیرگذار بر روشهای تحقیق

پژوهشگران تهیه شده که در ادامه نمودار

نیز به صورت طیف معر ی شدهاند .به این ترتیق که به

آمدهاست(یدول  .)7به عنوان مثال میتوان به منظور

عنوان مثال در مورد اثباتگرایی ،طیفی از روشهای

آشنایی با روش شبیهسازی ،عالوه بر پارادایم ،رویکرد و

کامال کمی تا روشهایی که به ترکیبی بودن تمایل دارند،

هدم کالن تحقیق ،مهمترین دصوصیت آن که همان

معر ی شدهاند .پراگماتیسم که پارادایم روشهای ترکیبی

تدابیر( نون) گردآوری اطالعات و نحوه تجزیه و تحلیل
9
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آنهاست را نیز معر ی کرد .نمودار( )1به همراه یدول()7

روشهای کمی ندارد ،اما با ارائه مدلی از وضعیت

روش تحقیق

مویود ،نشاندهنده اهمیت و یایگاه روشهای کیفی در

تهیه شدهاست .نمیتوان ادعا کرد که این نمودار کامل و

مطالعات معماری و طراحی شهری است .مشاهده میشود

دربرگیرنده کلیه روشهاست ،اما سادتار کلی آن که

که علیرغم رویکرد غالق مجالت علمی-پژوهشی که

رابطه انوار روشها را با پارادایمهای تحقیق نشانداده و

مقاالت مبتنی بر رویکردهای آماری و کمی را دارای

دستهبندی کلی از آنها ارائه کردهاست ،قابلیت کاربرد به

ماهیت علمی دانسته و شان

بیشتری برای انتشار آنها

عنوان مبنای تقسیمبندی را داراست .همچنین یدول()7

قائل هستند ،ماهیت حوزههای معماری و طراحی شهری

نشان میدهد که برای شنادت هر یک از روشهای

نشان دهنده غلبه رویکردهای کیفی و ترکیبی در قیاس با

تحقیق ،کدامیک از ایزای تشکیلدهنده آن را باید

رویکردهای کمی است .همانطور که اشاره شد ،نتایج

شناسایی نمود .به طور دالصه میتوان چنین ادعا کرد که

مطالعه حاضر به منظور تدری

انوار روشهای تحقیق به

سادتار اصلی یک روش بر مبنای دو ستون آدر یعنی

دانشجویان و پژوهشگران معماری و طراحی شهری،

ابزارها و روشهای گردآوری و تحلیل دادههای تحقیق

قابل استفاده است .الزم است این محققین آنچه را که در

استوار است و پژوهشگری که بتواند دادههای درست و

سالهای دور پایه و اساس شنادت و ادراک ماهیت این

را گردآوری کرده و در تناسق با موضور و

حوزه بوده ،مجددا به یاد بیاورند .قدر و ارزش مطالعات

سادتار مطالعه دود ،آنها را تحلیل نماید ،در کار دود

کالسیک مانند آنچه استاد پیرنیا در «سبکشناسی

مو ق بوده و نتیجه مطلوب را بدست دواهدآورد.

معماری ایرانی» انجام داده(پیرنیا ،رنجبرکرمانی و معماریان،

بهعنوان مبنا و سادتار اولیهای برای تدری

مرتب

وحدت»(اردالن و بطتیار،

بررسی نمودار تهیه شده ،نشان دهنده نقش و یایگاه غالق

 )1389و یا آثاری مانند «ح

روشهای کیفی(تفسیرگرایانه) و ترکیبی با گرایش

 )1391و «سادت شهر و معماری در اقلیم گرم و

کیفی(تفسیرگرایی متمایل به پراگماتیسم) میباشد .بدین

دشک»(توسلی )1381 ،که بیشتر بر شهود و ادراک

ترتیق مشاهده میشود که بسیاری از مطالعات پایه و

مبتنی بودهاند تا شنادت همبستگی و رواب کمی میان

اساسی انجام شده در حوزههای معماری و طراحی شهری

متغیرها ،برای همگان پذیر تنی است .در عین حال

دارای ماهیت غیرکمی میباشند .بعالوه بردی از

نمیتوان ارزش ذاتی روشهای یدید تحقیق را نادیده

راهبردهایی که ماهیت کمی دارند(مانند شبیهسازی و

گر ت .لذا پیشنهاد میشود گزینش روشهای تحقیق بر

یدول( :)7یدول نمونه به عنوان چارچوبی دریهت معر ی روشهای تحقیق

مدلسازی) قابلیت کاربرد به صورت تدابیر( نون) تحقیق

مبنای شنادت ذاتی موضور مورد مطالعه و آگاهی از

را دارا بوده و بیشتر ماهیت ابزاری دارند .بدین ترتیق،

انوار روشهای مویود انجام شود .بسیاری از موضوعات

هر چند پژوهش حاضر ماهیت کمیتگرا نداشته و ادعایی

مطر در حوزه معماری و طراحی شهری ،مستلزم درک

در مورد غلبه عددی روشهای کیفی و ترکیبی بر

و شنادت ماهیت موضور و اتطاذ رویکردهای کیفیتگرا
10
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است .تالش برای تدوین رضیات کمیتگرا و اثبات

منابع

آنها از طریق روشهای کالسیک آماری ،در صورتی که

اردالن ،نادر و بطتیار ،الله( .)1391ح

موضور مورد بررسی مربوط به رواب

وحدت :نقش

سنت در معماری ایرانی .متریم :ونداد یلیلی ،انتشارات

میان انسانها و

ضای زندگی آنها باشد ،میتواند ضمن ایجاد گمراهی

یغمایی.

و انحرام از ذات موضور ،به تقلیلگرایی بیانجامد .در

اعتضادی ،الدن( .)1374یستجویی در پیوند سادتاری

حوزههای تطصصی که دارای ماهیت میانرشتهای هستند،

معماری و شهرسازی .دومین کنگره تاریخ معماری و

درک یامع و کامل پدیدهها یک ضرورت است .در

شهرسازی ایران ،ارگ بم ،کرمان-ایران ،یلد چهارم.

نهایت ،دستاورد یک مطالعه باید بتواند به تدوین

پیرنیا ،محمدکریم؛ رنجبرکرمانی ،علیمحمد و معماریان،

راهکارهایی برای کاهش مسائل و بحرانها منجر شود و

غالمحسین( .)1389سبکشناسی معماری ایران .سروش

این هدم بدون اتطاذ رویکردی یامع و چندویهی میسر

دانش.

نطواهدبود.

توسلی ،محمود( .)1381سادت شهر و معماری در اقلیم
گرم و دشک ایران .انتشارات پیام.
حائری مازندرانی ،محمدرضا( .)1392شنادتشناسی
معماری ایران .مجله معماری و شهرسازی ،دوره هشتم،
شمارههای  50و  ،51ص .12-25
حیدری ،شاهین( .)1394درآمدی بر پژوهش معماری با
عنوان یدید :درآمدی بر روش تحقیق در
معماری(بازنگرشی تحلیلی بر پایان نامه نویسی معماری)،
انتشارات کرنو ،چاپ دوم.
دیرالدین ،رضا و دالیی میالن ،ابراهیم( .)1395تحلیل
محتوای سطو
مطالعات

چهارگانه روششناسی پژوهش در

شهرسازی.

صلنامه

علمی-پژوهشی

روششناسی علوم انسانی ،شماره .107-136 ،89
قانعیراد ،سید محمد امین( .)1392ا سون کمیتگرایی و
ساد پژوهشی ،چرا این همه مقاالت پژوهشی منجر به
تولید علم نمیشوند؟ رهنگ امروز ،دسترسی از طریق
اینترنت/ :

سعیدی رضوانی ،نوید؛ سادات اطمی ،نری ؛ هما ر،
میالد؛ رحیمی ،رابعه؛ حسن زاده ،مهرنوش و مهری،
ائزه( .)1394روش تحقیق در مطالعات شهری ،انتشارات
کتابکده کسری.
11

1397  بهار و تابستان، سال اول،1  شماره،نشریه گروه معماری دانشگاه زنجان









 استراتژی پژوهش در.)1386( مصطفی،عباسزادگان
،56  شماره، آبادی. نمونه موردی در ایران،طراحی شهری
.47-38ص
 طر پژوهش(رویکردهای.)1391( یان دبلیو،کرسول
 علی،(حسن دانایی رد،) شیوه ترکیبی، کیفی،کمی
. چاپ اول، نشرمهربان نشر،)صالحی
 روشهای تحقیق.)1388( دیوید، لیندا و وانگ،گروت
. انتشارات دانشگاه تهران،)(علیرضا عینی ر،در معماری
 نقدی بر، آمارزدگی.)1393( کوروش،گلکار
 مسکن و محی.»ا سونزدگی کمیتباورانه در پژوهش
.17-28 ،145  شماره،روستا
 روش تحقیق کیفی ضد.)1392( احمد،محمدپور
. تهران، انتشارات یامعهشناسان،)1 روش(یلد
 مروری بر مقوله تحقیق و.)1382( امیرسعید،محمودی
 آبادی صلنامه.روشهای متداول آن در معماری
-39 ص،39  شماره، یلد سیزدهم،شهرسازی و معماری
.46
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