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چکیده    مقاله          اطالعات  
بعد  ژهیوبه دارشهیرعنوان یک علم ه ب نیزجغرافیا است و علم  علمی یهاعرصهپویایی در  نشانگرنقد  

ی علم یهاهینظرپیشرفت  بخشالهامبا نقد انس گرفته است و وجود بسترهای انتقادی را  1221از سال 

از  متأثرعلمی در جغرافیا را  یهاروش یبنداگر صف .داندیمموجود  یهاروشو دگرگونی در 

ود موج یهاشیگرا هارتشورن و شیفر و در قالب استثناگرایی و مکتب علم فضایی بدانیم، یهادگاهید

دغدغه  .میینمادر دو مقوله کمی و کیفی دنبال  ستیبایمتحلیل در این علم را نیز  یهاروشدر 

کمیت رسیدن به چارچوبی است که بر مبنای آن مطالعات جغرافیایی به  یریکارگبهجغرافیدانان در 

به  دنیرس درکمی، علوم جغرافیایی را  یهااستدالل یریکارگبه که بدین منظور رسدقوانینی علمی ب

. براین اساس رویکرد غالب در جغرافیای کشور ما نیز به این طیف فکری رساندیماین هدف یاری 

علمی کشور رشد شتابانی پیدا  یهاگاهیپادهه اخیر در  ژهیوبهاد این روش علمی گرایش داشته و ابع

این پژوهش به با تحلیل کمی است.  فراوانو مقاالت  هانامهانیپاکه مصادیق آن نگارش  کرد

تحلیل  هابیآسو برای مصادیق این  پردازدیمکمی در جغرافیای معاصر ایران  یهاروش یشناسبیآس

پژوهشی داخلی را دستمایه این بررسی قرار داده است.  - محتوای مقاالت را در سه مجله علمی

 یهافصلنامهاز محتوای مقاالت  یریگبهرهاین پژوهش با استفاده از منابع اسنادی و  ازین مورداطالعات 

 «فضای جغرافیایی» و« انسانی یهاسکونتگاه یزیربرنامهمطالعات »، «جغرافیای انسانی یهاپژوهش»

ها با استفاده از اطالعات مستخرج از این مجالت و تطبیق محتوای این است. داده آمدهدستبه

نتایج این  .اندقرارگرفته لیوتحلهیتجزجغرافیدانان مورد  یهارسالتمحورها و  با مفاهیم، هاپژوهش

 7/60میدانی و در  صورتبهدرصد از تحقیقات شیوه گردآوری اطالعات  6/22پژوهش نشان داد که در 

 سؤاالتدر بین  است. گرفته قرار استفاده موردشیوه غالب  عنوانبهتکنیک پرسشنامه  هاآندرصد از 

درصد مقاالت شیوه  1/72 غلبه دارد و در هادهیپداساسی جغرافیا هنوز پیگیری چیستی و کجایی 

کمی در تحلیل داشته که در بخشی از آنها جهت اثبات بین متغیرها نیازی به همبستگی و تحلیل 

 یهادغدغهرگرسیونی وجود نداشته است نتیجه بررسی مقاالت در مجالت این پژوهش نشان داد که 

 هاپژوهشدرصد از  10، بطوریکه تنها شودینمجغرافیایی دیده  یهانوشتهجغرافیای مدرن در اغلب 

 که تا حدی اندپرداخته «فرهنگی یهاهینظر» و «اقتصاد سیاسی»، «اجتماعی یاهینظر» به مسائلی چون

 .دهدیمجغرافیایی ایران گواهی  یهاپژوهشبودن  کار محافظهبر 

انتقادی.گرایی، جغرافیای مدرن، جغرافیای ، مطالعات جغرافیا، کمیشناسیروشها: کلید واژه

amar@iaurasht.ac.ir مسئول: ينويسنده*
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 مقدمه
ين از ا دارشککهيرعنوان يک علم ه ب . جغرافیا نیزآن اسککتعلمی نمايانگر پويايی  يهاعرصککهو تداوم نقد در  يریگشکک ل

ستثنامقوله قاعده  سال  ژهيوبهنبوده و  م ستري جديد مبتنی بر  يریگش لو با  0223بعد از  شاهد ب م تب فران فورت 

بودن  يارشککته انیمماهیت  نیب نيدراجديدي بوده اسککت.  يهاهينظرموجود و ظهور  يهاهينظربه چالش کشککیدن 

.  (05: 0322پوراحمد و ديگران،نمود )جغرافیا به پذيرش و مقبولیت تحلیل انتقادي از سککوي جغرافیدانان کمک زيادي 

  .انددهیرسککتاکنون به منصککه ظهور  02اسککت که عمدتاا از ابتداي قرن  يیهاهينظرجغرافیاي امروز برآيند انواع م اتب و 

 دازانچشمفرهنگی )جغرافیاي  (فردمنحصربه يهام ان)نواحی و  ياهیناح ( جغرافیايمحیط و مردممحیطی )جبرگرايی 

)تصککمیم  رفتاريجغرافیاي  و تحلیل م انی( هامدل) کمی جغرافیاي طول انجامید.ه ب 0251تا  0211که از  فرهنگی(

ساختارگرايی  و پديدار شدند 0291تا  0251که از سال  )مرتبط با دنیاي واقعی( و جغرافیاي کاربردي سازي و ادراک(

از هجده قرن مسککئولیت اصککلی  ( بیش0321حاتمی نژاد،) اندشککدهمطرحتاکنون  0291و فراسککاختارگرايی که از سککال 

صیف  هادهيپدجغرافیدانان تعیین م ان  ست. اين روند طوالنی با طرح  هاآندر کره زمین و تو نی مبت يهادگاهيدبوده ا

 از ورا وارد يک بسککترجديد نمود  جغرافیا« ريتر»و « همبلت»از سککوي ( هادهيپدچرايی و چگونگی اسککتقرار )بر تحلیل 

 «يیااستثناگر»و   «ايیضعلم ف م تب »علمی در جغرافیا شاهد دو نحله ف ري يعنی  يهايریگجهتبه بعد  0251سال 

گرايی بیشتر هدايت شد گرايی و کمیتتخصص يسوبه 0291روندهاي جغرافیا از دهه  .(9: 0395 ش ويی،است )بوده 

 يهاتفاوتريچارد هارتشککورن  (522: 0332شککد )هاگت، دیتأکجغرافیايی  يهادهيپددر تبیین  يیگرااثباتو بر نگرش 

و در نقطه مقابل کورت شیفر و همف رانش تبیین علمی الگوهاي جغرافیايی را  دانستیمم انی را جز الينفک مطالعات 

ب انتقادات م ت  ارتباط نيدرا. نمودندیمهندسی راهی براي رسیدن به قانونمندي در جغرافیا توصیه  يهامدلدر پرتو 

ضايی و روي ردهاي رفتارگرايی و کیفیو گرايش منتقدان د يیگرااثباتفران فورت به  مد و ديگران، پوراحگرايی )يدگاه ف

 .نبوده است ریتأثیب (09: 0322

رويه مشکترک، تأکید بر روندي ديال تی ی میان توصکیف و تبیین اسکت و »مطالعه جغرافیا،  يهاروشعلیرغم تنوع در  

بر  ( که9، 0393دولفوس،) «هاستپرسشکه کجا؟ چگونه؟ و چرا؟ رئوس و سرخط اين  پردازدیم سؤاالتمدام به طرح 

به  (، مناسبات انسان و محیط و مضامین هندسیهادهيپدمنظر، تمايزات فضايی، پراکندگی )مبناي پنج موضوع اساسی 

یات به رياض امياالميقدفوق، جغرافیدانان از  سؤاالتمنطقی به  يهاپاسخبه  یابيدستهمان منبع( براي ) رسدیم انجام

شتند. تهیه نقشه، مطالعات طبیعی گاههیت يک  عنوانبه ت و اقلیمی، جمعی يهاپژوهش ژهيوبه مطمئن توجه خاصی دا

 .اندبودهبیشترين ارتباط با علوم کمی  کنندهیتداعجغرافیاي اقتصادي 

کمیت رسکککیدن به چارچوبی اسکککت که بر مبناي آن مطالعات جغرافیايی به  يریکارگبهدغدغه اول جغرافیدانان در  

 به اين هدف ياري دنیدررسکککمی، علوم جغرافیايی را  يهااسککتدالل يریکارگبهقوانینی علمی برسککد که بدين منظور 

 عاد اين روشاسککاس روي رد غالب در جغرافیاي کشککور ما نیز به اين طیف ف ري گرايش داشککته و اب نيبه را. رسککاندیم

صاديق آن نگارش  يهاگاهيپادهه اخیر در  ژهيوبهعلمی  شتابانی پیدا کرد که م شد  شور ر االت و مق هانامهانيپاعلمی ک

الزم اسکککت  کر شکککود که تف یک جغرافیاي سکککنتی و مدرن تحت عنوان  جانیهمفراوان با تحلیل کمی اسکککت. در 

ضاي ، جز ايجا«جغرافیاي کمی»و « جغرافیاي تجربی» شته و هدف ما  آلودمهد يک ف و آکنده از ترديد، نتیجه ديگر ندا

آن  اسککت که به عقیده نگارندگان يامسککئلهيا بالع س نبوده بل ه طرح  یبرکمکیفی  يهالیتحل تیارجحدر اين مقاله 

شده و  کمکم سیب جدي در مطالعات جغرافیا  ستبهاز علوم کمی  ن هياجدا از تبديل به يک آ ستفاددر  یدر ه جغرافیا ا

کمی اساس و ماهیت اين علم را  ظاهربهبخشی از مطالعات  رسدیم به نظر هاي اين مقالهيافته به استنادبل ه  شودینم

سال دهدیمدرمعرض انحرافات جدي قرار  صلنامه تخصصی جغرافیا در پنج  سه ف . اين مقاله با بررسی محتواي مقاالت 

حاکم در اين رشکککته و روي ردهاي حاکم بر تحقیقات جغرافیايی کشکککور  يهانگرشتحلیل  ( به0320-0323اخیر )

 .پردازدیم
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 صمیمیو  آمار /...و مطالعات  یشناستحلیل روش

 

 ی پژوهشو پیشینه مبانی نظری
شف قاعده و نظم موجود در پديده آغاز تاريخ،از  صدد ک شر در ست. اما بايد ب ها و رويدادهاي جهان اطراف خود بوده ا

را تشکک یل  هاآنتوجه داشککت که اين قوانین و اصککول تحت شککرايط خاصککی اعتبار دارد. اين شککرايط زيربناي صککحت 

ها و رويدادها در علوم و نظم میان پديده قاعدهبهشکک ی نیسککت که پی بردن  (.21:0332 گرانيو ددهد )سککرمد می

لوم . زيرا موضوع اصلی در عشودیمستی در مقايسه با علوم انسانی و اجتماعی با سهولت بیشتري انجام فیزي ی و زي

مضافاا اين ه رفتار آدمی پیچیده است و عوامل بسیاري در آن دخالت دارد  (.20انسانی و اجتماعی، انسان است )همان:

سازمان نايافته و حتی متناقض  ظاهربهکه  شناخت آن پرداخت  توانیم. اما ندکیم گرجلوهآن را  سب به  با روش منا

  .(21)همان:

عد و نظم موجود در  به قوا حت عنوان  هادهيپدبراي پی بردن  قات علمی ت پارادايم مشکککخص در تحقی سکککه نوع 

 هاآنهستند که سبب تمايز  يیهایژگيوفوق داراي  يهاروشکمی، کیفی و ترکیبی وجود دارد.هريک از  يهاپژوهش

هاي اسککتاندارد، روي رد هاي کیفی اسککتفاده از جامعه آماري وسککیع، مقیاساز وجوه تمايز روش»شککود. از ي ديگر می

ها اسککت. برخالف آن در تحقیقات کمی خصککوصککیات ها و آزمودن فرضککیهقیاسککی و مصککاحبه براي گردآوري داده

 (.099: 0330)ببی،  «شدهيگردآورهاي لیل دادههاي آماري براي تحپذير قبل از مطالعه و استفاده از ت نیککمیت

 مقايسه تحقیقات کمی و کیفی .0جدول 

تشابهموارد مقایسهردیف
تفاوت

 تحقیقات کیفی تحقیقات کمی

 - - تيمأمورهدف و  1

2
ساختار 

طرح 

 تحقیق

- يریگنمونه

تعیین حجم جامعه،حجم نمونه و 

نهشکککیوه  جام  يریگنمو بل از ان ق

 شودیمتحقیق مشخص 

پايان  ندازه يا حجم نمونه در    يآورجمعا

 .گرددیممشخص  هاداده

 - آماري يهاروش

توضکککیر صکککرير روش آماري بر 

چون  يیهککاشککککاخصاسککککاس 

ضوع، تحقیق، و روش  يهاگزارهمو

مار  فاده از آ کار و اسکککت جام  ان

 استنباطی

 کر مفککاهیم کلی و عمومی آمککاري و 

و اسککککتککفککاده از آمککار  ريککاضککککی

 توصیفی)استنباطی غیرمشروط(

اجرا  يبندزمان

 و برآورد بودجه
- 

به لحاظ مشکککخص بودن جامعه 

نمونککه،و نحوه گزينش آن،برآورد 

 شودیمزمانی و مالی بهتر انجام 

به لحاظ نامشکککخص بودن حجم و نحوه 

در خصککوز زمان  يبندجمع يریگنمونه

 و بودجه با مش التی مواجه است

 - جريان اجرا 1

که ام ان  يیهادهيپدبررسکککی 

در موقعیت و وضعیت  يکاردست

 وجود دارد هاآن

سی  ستکه ام ان  يیهادهيپدبرر  يکارد

بسیار ضعیف  هاآندر موقعیت و وضعیت 

 است

 - نتايج و کاربرد آن 0
قککابلیککت تعمیم نتککايج تحقیق 

 باالست

تحقیق  ياآوردهدسککککت  يريپککذمیتعم

 ضعیف است.

 (032-033: 0333نادري، ):منبع

 يریگنمونهبه علت ( کنترل )و سنجشگر نانیاطمقابل يهاسنجهبه دلیل دقت )هاي کمی شامل نقاط قوت روش         

ستفاده از آزمونعلی )ارائه روابط  ( توانايیو طراحی سبب ا  يهالیتحلآماري که توان  يهاکیت ن( شدهکنترلهاي به 

چون عدم کنترل يا  يیهاضکککعفنقطه مقابل اين روش داراي  در .باشکککدیمت رارپذير  ( ودهدیمپیچیده را به محقق 

دود مح و پیچیدگی تجربیات انسککانی، پويايی انسککان و عدم قانونمندي رفتارهاي آدمی لیبه دلمحدود کردن متغیرها 

 (033: 0333، نادرياست )جمله  نآکردن تف رات در چارچوب ثابت و موانع ظهور تف ر خالق از 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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ستند.تحلیل  ستدالل مت ی ه ستدالل البته هاي کیفی که بر منطق و ا ستند و تف ر معیارهايی نی منطق عقالنی، يهاا

و نتايج  هاوشرو محقق ناگزير است  روندیمب ار  که تنها به تحقیقات کیفی مرتبط باشند بل ه در هر نوع تحقیق علمی

بايد  ديآیدرنمداده که با عقل و منطق جور  ياجهینتاحساس کند روش آماري  و اگرمحک بزند  هاآنرا با  آمدهدستبه

ها به علت تداخل و گونه تحلیلاين (232: 0399حافظ نیا،دهد )نتايج روش آماري را کنار گذارد و به عقل و منطق بها 

یفی ک يهالیتحلبیابد ضمن اين ه  ترراحتکه پژوهشگر مسائل گمشده را  دهدیمحضور مستقیم محقق، اين ام ان را 

، تأثیرات و فرايندهاي پويا ايفا کنند و باالخره اين ه به محقق هاعلتروابط،  ینیبشیپنقش مهمی را در ام ان  توانندیم

 يیهاضکککعفتحقیقات دچار نواقص و  اين ،هاتيمزا درگیر تحلیل اجتماعی نمايد. علیرغم اين تا خود ر دهدیماجازه 

حقق م کنندهگمراهبعضاا  ریتأث و ،هادادهو تفسیر  يآورجمعبربودن  زمان ،يريپذمیتعمبه عدم  توانیم ازجملهاست که 

 .در فرآيند تحلیل اشاره نمود

ست که از طريق سنجش هر   ست. اين روش، يک روي رد پژوهشی ا قات تحقی دودستهروي رد سوم تحقیقات ترکیبی ا

صو تواندیمکمّی و کیفی تحقیق  عقالئی  يهاهجنب کندیمترکیبی تالش  پیچیده از يک پديده ارائه دهد. تحقیق يريت

حل میانه و کاربردي براي بسیاري از مش الت دست يابد.  راهکيقرار دهد و به  موردتوجه طور کاملبههر دو ديدگاه را 

ست که تالش  ضع، روي ردها و هادگاهيد کندیمروش تحقیق ترکیبی عموماا روي ردي ا  چندگانه را مدنظر يهايریگمو

ر کامل کسب يک تصوي باهدفکمی و کیفی در يک مطالعه  يهاروشاز  سامانمنداين روش يک ادغام  درواقعقرار دهد. 

 .باشدیمو فهم عمیق از يک پديده 

سه روش وجود دارد. ستفاده از هر  صل در مطالعات جغرافیا نیز گرايش به ا شترک همه  ف انجام مطالعات میدانی  هاآنم

جغرافیا گاه اطالعات ضکککروري خام وجود ندارد. در اين موارد  يهاپژوهشدر .»و تولید اطالعات اسکککت يآورجمعبراي 

) و  ماداعتقابلدستیابی به اين اطالعات دقیق، صحیر و  منظوربه. محقق افتيدستدر میدان تحقیق  هاآنتوان به نمی

از روش  ( بايد03: 0331( مانند انواع الگوهاي رفتاري اجتماعی و اقتصککادي )لونسککبري و آلدريج، 22: 0399هم اران، 

شی  صاحبه)تحقیق پیماي شنامه و م س ستفاده نمايد. (پر سدیم به نظر اين نقش پررنگ مطالعات میدانی، علیرغم ا در  ر

شنامه )بر ت نیک  ازحدشیب دیتأکسالیان اخیر  س صیف يا تحلیل اطالع ( وبراي تولید اطالعاتپر صرف بر تو ات ت یه 

یر از داليل ت ث یي  توانیم بطوري ه را در مطالعات جغرافیا ايجاد کرده است. جدي يهابیآسمستخرج از پرسشنامه 

ثار  عدد آ یدي و روايتی»و ت ثار «تقل ثار  ياشکککهیکل)مبتنی بر آ بل آ قا بداعی »و ت راري( در م یدي و ا بر  )مبتنی»تول

 هانامهانيپابارز اين آسیب  اقمصد نو و پرداختن به موضوعات روز( را در همین موضوع جستجو کرد. يهاوهیش ،تیخالق

ريسک پرداختن به  هاآندر  ندرتبهکه  ( استگوناگون يهاشيگرادر جغرافیا )دانشجويان شاغل در رشته  يهارسالهو 

 علمی که مبتنی بر ظاهربه آثار .شودیمموضوعات چالشی و گشودن مسیري جديد در سپهر مطالعاتی اين رشته ديده 

نیز ترديد جدي  هاآنکه در نحوه انتخاب آماري )پرسککشککنامه از جامعه  330میدانی و با پر کردن  يايک روش کلیشککه

سیده و نتیجه آن در قالب مقاالت به مجالت داخلی و خارجی  به اتمام( وجود دارد سالر بر آثاري  دیتائو با مهر  شدهار

ضاي غیرواقعی چیز يهادهيپدکه جز روايت ت راري از  شجو انتزاعی و ف ست دان صفارغي نی صیالت لیالتح  مقاطع تح

 .گرددیمت میلی اين رشته 

صطالحبهکمی گرايی   ضاي ظاهربهآماري و مبتنی بر تحلیل  ا ست که ف ر جغرافیايی را د يهاپژوهشمطالعات و  کمی ا

  زهگفت که انگی توانیمکیفی يا ترکیبی را نداده و حداقل  تسکککخیر خود درآورده و اجازه نفس کشکککیدن به تحقیقات

سلب يا  هاپژوهش گونهنيا شمندان جغرافیا  شگران  رنگکمرا از اندي صرار عجیب و افراطی برخی از پژوه ست. ا نموده ا

  :باشد عوامل زيرناشی از  تواندیمهاي آماري از آزمون کنندهگمراهدر استفاده نابجا و حتی 

شده تحقیق: دکتري را ي ی از  يهارسککالهکارشککناسککی ارشککد و  يهانامهانيپااگر نگارش مقاالت حاصککل از  کاالیی 

کمی گرايی » به پديده را ایجغرافبدانیم بنابراين بايد بپذيريم که گرايش دانشجويان رشته  هادانشگاهمصاديق آثار علمی 

 هنامانيپا «م ارهبازار »تدوين آثاري اسکککت که ردپاي آن را در  تيدرنهاتحقیق و  «کااليی شکککدن»منتهی به  «افراطی
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 صمیمیو  آمار /...و مطالعات  یشناستحلیل روش

 

 توانیمو  گرفتهش لدر همین بستر نامتعارف  «یمارزدگ»و  «يآمار ساز»بروز پديده  متأسفانه» نويسی جستجو نمود.

و همین  (02: 0322،گل ار)رابطه وجود دارد «تأکید افراطی بر کمیت گرايی»و  «سازي نامهانيپاپديده »گفت که بین 

ستی ) یسينومقالهآثار نازل منتهی به  شده و اعتبار و کارآمدي پژوهش را زير 0339،جوصلرفرمالی . اين بردیم سال( 

ضوع  شجويی بل ه در بدنه  تنهانهمو صه تحقیقات دان شگاه یعلمئتیهدر عر سوخ  هادان رايی و کمیت گ داکردهیپنیز ر

سیاري از  رفتبرونافراطی راه  ستبناز ب شمار  «ارتباط بین دو متغیر» يهاب هاي و بدتر از آن اين ه در کالس رودیمب

 .شودیمدرس نیز ترويج داده 

شدن تولید مدرک بجای تولید علم در  شگاهجایگزین  صیل  يهاسالدر طی  :هادان  صرفاااخیر انگیزه ادامه تح

 و دتولی از بغیر–تولید علم نبوده و م انیزم جلب و جذب دانشککجو و اقدام به ادامه تحصککیل افراد را در مسککیري ديگري

شار ست می-علم انت شگاه طرفکياز. کرد جستجو باي ديده گر تعیین هدف يک صرفاا عنوانبه جامعه منظر از رفتن دان

ست،  ستعدادبدون  همآنا شته و  مؤثر یابيا سانی وجود ندا سعه منابع ان صی براي تو شخ و از جانب دولت نیز برنامه م

ابی ( و دستیهادانشگاهاز سوي بیشتر )مالی و رقابت کا ب براي جذب دانشجوي  بحران بارز اين وضعیت، مصداق ندارد.

ستر اين ب بر .باشدمی( و شهرت )از سوي عالقمندان به ادامه تحصیل فخرفروشیبه موقعیت اجتماعی برتر و بدتراز آن 

شگاهنامتعارف بخشی از  صلی خود را فراموش کرده و در دام  هادان سالت ا سیر و ر شتر براي جذب نیز م حرز و ولع بی

و  رايیگمدرکمسلم  قدر نیز اين موضوع کامالا محرز است.«! طالب علم»دانشجو، تولید علم را به بايگانی سپرده و براي 

شگاههجوم به  سبب هدر رفتن منابع مالی  صرفاا هادان آن کل اقتصاد کشور و به  تبعبهو  هاخانوادهبراي گرفتن مدرک، 

 .دنبال آن هدر رفتن منابع انسانی خواهد شد

شگاهی فقدان ارتباط صیالت دان مغايرت بین تحصککیالت در مقاطع مختلف دانشککگاهی : بین مقاطع مختلف تح

کست ف ري در مسیر توسعه علمی  متأسفانه کی گس ک  هايرفتپیشبستري مطمئن براي  ريزيپیکه  هاستدانشگاهنوع

ین زيادي از شاغل و تعدادابعاد اين موضوع در رشته جغرافیا نیز زياد بوده  متأسفانه ی را با مش ل مواجه کرده است.علم

دکتر  زا مقاطع تحصککیالت ت میلی فاقد پشککتوانه ف ري جهت فهم و تحلیل مطالب جغرافیايی هسککتند. به تحصککیل در

با  آشنايی با مفاهیم جغرافیا، آشنايی) اشیمهارتجغرافیا اگر سه ضلع  لیالتحصفارغدارم که  ادگاريبه علیجانی سخنی 

شنايی با  سی و آ شت. ولی آيا  (هافنزبان انگلی صی نخواهد دا ش ل خا شتغال م شد در کاريابی و ا ستربهت میل با  یا

متفاوت  (ی و موضوعیمفهوم ازلحاظ) اشیلیتحصدکتري جغرافیا که مقطع يا مقاطع قبلی » بعضااارشد و  لیالتحصفارغ

 و وارد بازار کار شود؟ مجهز ایجغراف يهاکیت ندر طول سه يا چهار ترم به مفاهیم و  تواندیماز جغرافیاست 

عدم  ژهيوبهقبلی  کر آن رفت و  يدربندهاکه  یليبه دال و موضععوعات: هادهیپدضعععف در تحلیل جغرافیایی 

سی و مقاطع تحصیالت ت میلی اغلب  شنا ستی از مب النیالتحصفارغسنخیت بین تحصیالت کار احث جغرافیا درک در

شته و فاقد  شت « معرفت جغرافیايی»اين علم ندا ضعف خود را در پ شگران اغلب جوان اين  سیاري از پژوه ستند و ب ه

 يهاداده، رابطه معنادار آماري را حتی در بین افزارهانرمه و و به مدد اسککتفاده از رايان کنندیمآماري مخفی  يهاآزمون

سانندیمنامرتبط نیز به اثبات  ضعف  دیتأک .ر شی از  جهتازآننگارندگان اين مقاله بر اين  ست که بخ صالفارغا  النیتح

خش اما اين ب؛ اصالت کار جغرافیا را امتداد بخشند ستيبایم القاعدهیعلو  درآمده جغرافیا در قباي هیأت علمی دانشگاه

و با  واصککالححکداشککته و اين روند غلط را بدون  هاآنکه ريشککه در آموزش  اندیآفتاز پژوهشککگران نیز گرفتار همان 

 «نظري ياهگزارهفقر  ضعف در نگرش جغرافیايی» . پرواضر است کهدهندیمبعد نیز انتقال  يهانسلکمترين تغییر به 

بروز اين پديده به  (32: 0323حافظ نیا، ) کشدیمهويت و اصالت علمی رشته را به چالککککککش  جهیدرنترا باعث شده و 

ه برگرفته از س -داد يآنجادر  توانیمنیز  را ایجغراف -که  اين لحاظ است که مبانی شناخت در تحقیقات علوم اجتماعی

سیري » رکن شناخت تف شناخت انتقادي يا  يا تفهیمیشناخت اثباتی يا ابزاري،  ( 29: 0322، گل ار« )بخشيیرهاو 

 .اندغافلاست که جغرافیدانان از انسجام ارگانیک اين سه ضلع 
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: در گسکککترش کمی گرايی افراطی در آماری یهالیتحلرویکرد مجالت در اولویت دادن به پذیرش مقاالت با  

صه  ص مجالت جغرافیا، يهاپژوهشعر ص سزاي یتخ کمی از آن  يهاپژوهشکه  يیهاتيمحدوددارند. علیرغم  یسهم ب

از  یراحتبهمسککئولین محترم مجالت . آن خواهیم پرداخت بهکه در ادامه در بررسککی موردي اين پژوهش -برخوردارند

سترهاي اجتماعی و فرهنگی، يهاروشمثل عدم انطباق  يیهاضعفکنار  آماري،  يهاروش اتی  يهاضعف آماري با ب

گذر کرده و معموالا مقاالت  (2: 0322 ،گل ار) آماري دارند يهاروش يریکارگبهعلمی که پژوهشککگران در  يیهاضککعف

کودت داده  ارسالی با ک  و حتی در اولويت شوندیمروي رد کیفی در همان مرحله اول ارزيابی به نويسنده / نويسندگان ع

 .رندیگینمداوري نیز قرار 

و پوزيتیويسم منطقی در تحقیقات جغرافیايی کشور  يیگرااثبات يهایشناسروشبر  ازحدشیب دیتأک» رسدیم به نظر

ت پژوهشی بر پذيرش مقاال-مجالت علمی دیتأکو فقدان نگرش انتقادي در بستر تحقیقات علمی اين رشته و همچنین 

به انحراف کشاندن فضاي علمی و  در مطالعات جغرافیا و صوابادامه روشی نا( 032: 0320فیروزي و سجاديان،«)کمی

 .است دارشهيردور شدن از اصالت و هويت اين رشته کهن و 

علککککم  در یاثربخشعلمی، نقد، سنجشی هدفمند و مبتنی بر مبانی تحلیل است که سبب افزايش  يهاعرصهدر باري، 

 بهاکمصککورت  در .باشککدیمم انی مديون  هنیت انتقادي  علمی در هر يهاشککرفتیپ( 292 :0335 درودي،) شککودیم

سپسعلمی  يهاطیمحدادن به  هنیت انتقادي ظلمت فراگیر ابتدا  صادي  و  جامعه را تحت  یو اجتماعهمه عوامل اقت

ساختاري و  سر مقولهنقد عموماا در  يهاروش(. 293 :0333، يیش و) دهدیممرگبار قرار  و رکود ریتأث نقد محتوايی، 

با طرح  صکککرفااعرصکککه مطالعات جغرافیا ورود به اين مباحث  ( در0320 ،چهار برجاعظمی ) شکککودیمنگارشکککی انجام 

مباحث در بدنه  یشککناسککبیآسککجغرافیايی اسککت و کمتر به  يهاپژوهشيادآوري اصککالت و هويت  وکلی  يهادگاهيد

يسک و ر اندقانعجغرافیدانان ايران به همین بستر موجود  رسدیم به نظر .شودیممطالعاتی و دانشگاهی کشور پرداخته 

 را ندارند اما به زیبرانگچالشاين مقاله نیز ادعاي طرح يک موضکککوع  نگارندگان .رنديپذینمورود به مباحث چالشکککی را 

شتوانه برخی آثار موجود  شگاهی ادا آموختهدانش عنوانبه انددادهاجازه  به خودمدد و پ شته دان -ايايي وظیفه اين ر

ندک ند. -هرچند ا گذار ید ب پاي برخی اسکککات نان ايران در زمینه مبانی تئوريک، بدون جا  و  م اتب شکککک جغرافیدا

با  شاناي شادروان حسین ش ويی هستند. يهاشهيانداف ار و  ریتأثمطالعاتی در جغرافیا بیش از همه تحت  يهاشهياند

يشان آثار ا ؛ وندانی است که گام به اين راه پرخطر و البته روشنگر گذاشتنگارش کتب و مقاالت زياد از معدود انديشم

بر ايشان طی سالیان اخیر  عالوه است. هومینظري و مف يهاعرصهدر  ژهيوبههمواره چراغ راه همه پژوهشگران جغرافیا 

اسککاتید و  -رسککالت مطالعات جغرافیا و ،یشککناسککروش ،ماهیت از باب موضککوع،-در تئوريزه کرده مباحث علمی جغرافیا

 ازنظراسکککت.  شکککدهاشکککارهدر جدول  هاآنکه به برخی از  اندگذاشکککتهپژوهشکککگران ديگري نیز آثاري از خود بر جاي 

 وانتیم نيو بنابرادر حوزه انسککانی کمی گرايی اسککت  ژهيوبهبر مطالعات جغرافیاي ايران  البروي رد غ یشککناسککروش

در قلمرو علوم اجتماعی  0231ي يا پوزيتیويستی را پذيرفت. اين در حالی است که از دهه يیگراتاثباحاکمیت پاردايم 

در  افتهيساختارنیمه  يهامصاحبهاستفاده از  انندم مشارکتی و کیفی يهاکیت نو از جمله مطالعات جغرافیا استفاده از 

، اسککت )کالک قرارگرفته دیتأککمی مورد  يهامدلو  هاروشدر کنار  هاآنيافته و اهمیت  یتوجهقابلپژوهش رشککد 

شان پینی (. 3: 0235 ستند که با روي رد انتقادي به  ازجمله و لی سانی ه سروشک  ويژههبمطالعات جغرافیايی و  یشنا

ستايی، کمی گرايی محض را به چالش  شان) انددهیکشجغرافیاي رو ضان :2110،: پینی2112،لی  (.2112،و هم اران رم

 است. شدهپرداختهدامه به شرح برخی منابع مرتبط با موضوع مقاله ا در
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 صمیمیو  آمار /...و مطالعات  یشناستحلیل روش

 

 در خصوز موضوع مورد مطالعه شدهانجامبرخی از تحقیقات  .2جدول
 موضوع و نتایج عنوان نویسنده

زدگی، نقدي بر افسککون زدگی  آمار گل ار، کوروش
کمیت باورانه در پژوهش

نده معتقد اسکککت  گار ماري در ن باوري افراطی»قشکککري زدگی آ «  علم 
سم ساينتی سخت»به « علوم نرم»و تالش در تبديل  ()  از طريق« علوم 

ين مهمترپوشککاندن لباس کمی و رياضککی بر پی ر مفاهیم کیفی و نرم، 
آسیب علوم اجتماعی است.

افضلی رسول و وحید 
 کیانی

روش مطالعات  یشکککناسکککبیآسککک
جغرافیاي سیاسی در ايران

آثار موجود در جغرافیاي  هش نشکککان داد کهاين پژونتايج حاصکککله از 
و رسککاله ها از حیث رعايت  نامهپايانسککیاسککی ايران اعم از کتاب، مقاله، 

ت هاي علمی نسکککب ند ااچارچوب  ند نیسکککت لب  روشکککم با روي رد و اغ
جغرافیايی پرداخته اند هايپديدهپوزيتیويسم( به تحلیل )اثباتی

 ناصر بیات و ديگران
روسککتايی در  گردشککگري مطالعات

سنادي از مقاالت  ايران ارايه تحلیل ا
انتشار يافته فارسی

از کل مطالعات  درصکککد 99.09ه ي اين پژوهش نشکککان داد کهايافته
ش ال مطالعه شده شناسی کمّی است. مهمداراي روش شدهانجام ترين ا

شودگردي میهاي دوم و طبیعتشامل گردشگري خانه

روه گ يریگش لحاکم بر جغرافیاي ايران از زمان  يهايدئولوژياتحلیل  ايدئولوژي حاکم بر جغرافیاي ايران يزدي، محمدحسین
 هادانشگاهجغرافیا در 

تبیین فلسفه علم جغرافیا حافظ نیا، محمدرضا
ضوع،  ستبیان ماهیت، مو سیه سمعرفت، یشنا سروش، یشنا و  یشنا

هدف نهايی مطالعات جغرافیا

پوراحمد و احمد 
 سیروس موسوي

یقککات  يهککاروش ق ح ت فی در  ی ک
 جغرافیا

هاي کیفی در تحقیقات اهمیت و ضکککرورت اسکککتفاده از روش بررسکککی
سی  جغرافیايی شاهده،ها و ويژگیقابلیتو برر شامل م  هاي روش کیفی 
 نامه و تحلیل محتواو پرسش مصاحبه

 ايزدي پگاه ,موحد علی
يابی کمی و کیفی  لهارز قا  يهام

مه  نا یايی  يهاپژوهشفصکککل جغراف
 (0393 ک 39ساله ) 01 دورهطی 

شمارگان  سی روند  شدهاين مقاله به برر شر صلنامه  منت  يهاپژوهشف
پارامتر:سکککهم موضکککوعی  3سکککال گذشکککته در قالب  01جغرافیايی در 

علمی کککک تخصصی، منابع و م،خذ، تف یک  يهاگروه، مشارکت مقاالت
   مورداسککتفاده يهاکیت نروش و  و اسککتخراجیمقاالت برحسککب منبع 

 پرداخته است

بهنازالسادات بشیري و 
 خراسانی نیمحمدام

مه  نا قاالت فصکککل یل محتواي م تحل
 يهاسالروستايی بین  يهاپژوهش
 0320تا  0332

ستبهنتايج  ست که از میان  آمدهد شان داده ا شارمقاله  219ن  افتهيانت
، گردشککگري روسککتايی و توسککعه پايدار ياشککمارهطی شککش دوره چهار 

 مقاالت را به خود اختصاز دادندروستايی بیشترين تعداد 

پابت و  یعیناصر شف
 صابر صديقی

هاي جغرافیايی نقد و بررسی پژوهش
با تأکید بر پژوهش هاي جغرافیاي )

 روستايی(

یل محتواي  یايی )پژوهش 91تحل يات جغراف له اخیر نشکککر قا هاي م
هاي شککناسککی پژوهشدهد که نگاه غالب هسککتیروسککتايی( نشککان می

ثبککات يم ا فیککايی در پککارادا  ازنظرگرايی جککاي دارد. همچنین، جغرا
سی، در معرفت شونده به 50شنا صورت مقاله رابطه پژوهشگر و پژوهش 

تباط دوگانه بوده استسوژه ک ابژه و بر اساس يک ار

مسعود صفايی پور و 
 علیرضا رحیمی

ري گیهاي نمونهتحلیل انتقادي طرح
هاي جغرافیاي انسککانی با در پژوهش

هاي تأکید بر تورش انتخاب در نمونه
 احتمالی

حاکی از آن اسککت که در تمامی  یموردبررسککمقاله  25حاصککل از نتايج 
صادفی بودن نمونه»ها، در نمونه بار معنايی علمی « ادعاي احتمالی و يا ت

شککده در اکثريت گیري اعمالخاز اين ادعا لحاظ نشککده و روش نمونه
 ها عمالا غیر احتمالی بوده است؛آن

 رحیم بردي آنامرادنژاد
 -هککاي علمی مقککالککه لیککتحل فرا

ي جغرافیايی هاپژوهشکککی در مجله
0322تا  0333زمانی  بازايران در 

ها، موجب چاپ دهد کوشش مسئوالن نشريهنشان میاين بررسی نتايج 
ها، ها اسککت. روي رد غالب در مقالهمداوم و روند صککعودي در تعداد مقاله

ست سیار اندک ا ستی و مطالعات پايه و نظري ب  همه روي ردي پوزيتیوي
بردارد و نظرية جديدي ارائه نشده  هاي موجود را درها آزمون نظريهمقاله
 است

محمدعلی فیروزي و 
 مهیار سجاديان

 يپردازهينظرديدمانی بر تنگناهاي 
 در تحقیقات جغرافیايی کشور

صیفی شی تو ضوع، با رو سبب اهمیت مو ی تحلیلی مبتن-اين پژوهش به 
جغرافیايی در کشکککور به هدف  فتهايانجامبر تحلیل محتواي تحقیقات 

ايی در تحقیقات جغرافی يپردازهينظردسککتیابی به ديدمانی بر تنگناهاي 
خت. به تحقیق پردا تهي کشکککور  تحقیق در دو بخش اصکککول و  يهااف

انتها نیز راه ارهايی  در و اسککتخراج تنگناها انسککجام يافت. هاچارچوب
 پیشنهاد گرديد

يوسف آقايی پور و 
 تحلیل ادبیات ژئوتوريسم در ايران رامشتمحمدحسین 

ترويجی -پژوهشککی و علمی-مقاله ژئوتوريسککم علمی 22تعداد اين مقاله 
 هايافته قرار داده که( موردبررسککی 0339-0329سککاله )در بازه زمانی ده

درصکککد مقاالت از روش تحقیق  03حدود اين اسکککت که دهنده نشکککان
درصککد مقاالت نیز داراي  93و  اندترکیبی )کمی و کیفی( اسککتفاده کرده

 اهداف کاربردي هستند

 هاو روشمواد 
روي رد اصلی اين پژوهش بر پايه مطالعات اسنادي و تحلیل محتوا است. بر همین اساس جامعه آماري پژوهش شامل 

دانشگاه تهران(، )جغرافیايی انسانی  يهاپژوهشپژوهشی،  -فصلنامه علمی 3ي است که در پنج سال اخیر در مقاله 231

دانشگاه آزاد اسالمی )انسانی  يهاس ونتگاه يزيربرنامهدانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر( و مطالعات )فضاي جغرافیايی 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=104728
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=93773
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=93773
http://georesearch.ir/article-1-365-fa.pdf
http://georesearch.ir/article-1-365-fa.pdf
http://georesearch.ir/article-1-365-fa.pdf
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قلمرو جغرافیايی پژوهش، هدف، ماهیت و روش پژوهش،  ازجمله ،ازیموردن يهاداده. انددهیرسواحد رشت( به چاپ 

 گردآوري اطالعات، يهاروشموضوع پژوهش، داشتن يا نداشتن فرضیه، نوع استراتژي مدنظر در مورد جامعه آماري، 

با توجه به مفهوم جغرافیاي )جغرافیايی  يهادهيپدبرآورد حجم نمونه، شیوه تحلیل  يهاروشو  يریگنمونه يهاوهیش

و پیشنهاد از متن مقاالت سه مجله فوق  اظهارنظر، يریگجهینت، نوع مورداستفادهکمی )آماري(  يهاروش، انواع (درنم

 استخراج و تدوين شد.

 های تحقیقبحث و یافته
 بر اساس حوزه مطالعاتی و نوع مقاالت شدهیبررس آثار

زمینه جغرافیاي انسانی و مابقی در  درصد( در 3/30مقاله )معادل  020حدود مستخرج از مقاالت  يهاافتهيبر اساس 

اين تحقیق  موردبررسیاطالعات از آن لحاظ داراي اهمیت است که در موضوع  اين .اندبودهزمینه جغرافیاي طبیعی 

 عموماا در حوزه انسانی دستیابی چراکه يی برخوردار است.باالگزينش شیوه تحلیل با توجه به حوزه تخصصی از اهمیت 

ی نشان ي اين بررسهايافته .از حوزه مطالعات طبیعی است ترضعیف هايافتهبسیاري از  پذيريتعمیمبه قوانین علمی يا 

اين پژوهش  موردبررسیمجالت علمی  ( دردرصد 21)حدود  منتشرشدهکه بخش بسیار بااليی از مقاالت  دهدمی

اين قضاوت مصداق عمومی نداشته باشد و يا حتی  شايد دکتري است. هايرسالهکارشناسی ارشد يا  نامهپايانمستخرج از 

برخی از محققین با اين نوع داوري در خصوز مقاالت موافق نباشند اما واقعیت اين است که بخش زيادي از آثار 

م اران هیئت علمی در آفرينش آن اساتید و هدر مجالت دستاورد پژوهشی و مطالعاتی دانشجويان است و  منتشرشده

ا به حساب آيد ام« بدنه دانشجويی»اگرچه مم ن است اين وضعیت نوعی حرکت رو به جلو در  نداشته اند. ينقش زياد

 هاي خود را برايراد اساسی است که بار مسئولیت )هیئت علمی دانشگاهها( از طرف ديگر براي پرچمداران علمی کشور

 هايشان را براي حرکت مطلوب علمی ب ار نگیرند.و توانمندي ارنددوش دانشجو بگذ

 

 بر اساس مطالعات پايه و مشارکت شدهیبررس آثار. 2 ش ل                        بر اساس حوزه تخصصی شدهیبررس آثار. 0 ش ل

 قات علمییتحق یبندطبقهبر اساس  شدهیبررسآثار 

 90/22برابر  شدهانجام يهاپژوهشمورد از کل  203،  کرشدهدر نشريات  هاپژوهش آمدهعملبه يهایبررساز مجموع 

ي هايافتهدرصد از نوع بنیادي است. همچنین  32/9مقاله برابر  09از نوع کاربردي و  شدهانجامدرصد از کل مطالعات 

توصیفی، همبستگی، تاريخی و علی به ترتیب بیشترين روي رد حاکم بر روش و  يهاپژوهش دهندیمپژوهش نشان 

 .هاستپژوهشماهیت 
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 صمیمیو  آمار /...و مطالعات  یشناستحلیل روش

 

 
 بر اساس ماهیت و روش پژوهش شدهیبررسآثار  انواع .0ش ل    بر اساس هدف پژوهش شدهیبررس. انواع آثار 3ش ل  

 روش کاربر اساس  شدهیبررسآثار 

 يهاروشدرصد از ترکیبی از  90/22برابر  شدهانجام يهاپژوهشمورد از کل  203، دهندیمي پژوهش نشان هايافته

 يریگبهرهاطالعات  يآورجمعدرصد از روش اسنادي براي  0/9تنها  کهیدرحال. اندکردهاستفاده  ياکتابخانه -میدانی

مورد از کل  002از ت نیک پرسشنامه در  يریگبهرهاطالعات به شیوه میدانی و  يآورجمعشده است. در فرآيند 

 يهاپژوهشمورد از کل  010 نیبنيدرا است. شدهاستفاده يریگنمونهدرصد از  93/90برابر با  شدهانجام يهاپژوهش

رتیب و کارشناسی )دلفی( به ت یاحتمال ریغ يهاوهیش. اندکردهداشتند از شیوه احتمالی استفاده  يریگنمونهکه  شدهانجام

 بعدي قرار دارند. يهارتبهدر 

 
 آماري و شیوه گردآوري اطالعات جامعه .9ش ل    گردآوري اطالعات يهاروش .5ش ل 

 يهاروشو  هاکیت نبرآورد حجم نمونه به ترتیب روش  يهاروشکه از انواع  دهندیمي پژوهش نشان هايافتههمچنین 

 .است قرارگرفته مورداستفادهدرصد(  90/9با ) هرکدامتخمین شخصی و نامشخص  و( درصد 59/39)آماري 

 
 برآورد حجم نمونه يهاروشبر اساس  شدهیبررس آثار .3ش ل         يریگنمونهبر اساس نوع  شدهیبررس آثار .9ش ل  
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اين بخش، نوع موضوع پژوهش بر اساس پاسخگويی به مجهوالت  در اساسی در جغرافیا: سؤاالتمحتواي مقاالت بر اساس 

ي پژوهش نشان هايافتهدر اين راستا  که است. شدهکیتف روي رد اصلی  9جغرافیايی با  يهاعرصهمدنظر در همه 

چیستی موضوع، کجايی و بعد زمانی آن، اثرات و کارکردها، سیرت وين و تحول، چگونگی به ترتیب بیشترين  دهدمی

 در جهت پاسخگويی به مجهول مدنظر بوده است. هاپژوهشروي ردهاي حاکم بر پرداختن به موضوع 

 
 بر اساس موضوع پژوهش در جهت پاسخگويی به مجهوالت شدهیبررسآثار  .2ش ل 

 (ي پژوهشهايافته)منبع: 

ر در عص کهیدرحالدر حالی است که در جغرافیايی سنتی، مفاهیم چه چیز، در کجا و در چه زمانی مورد تأکید بود.  اين

شیوه زندگی، به اين مفاهیم  يریگش لو  يساختاربندجغرافیاي نو، مفاهیم چگونه و به چه دلیل، در جهت شناخت 

تماعی و اج يهاهينظرسیاسی، اقتصاد سیاسی و  يهافلسفهمفاهیم چگونه و به چه دلیل با  میان .شودیماضافه  گانهسه

 تیفعال ازبخشی  نمونه امروزه عنوانبه (.232: 0333 ش وئی،)مطالعات فرهنگی، همبستگی استواري وجود دارد

 جامع وهادي روستايی  يهاطرحبخصوز در ) داردمختلف اختصاز  يهايکاربر یابيم انجغرافیدانان معطوف به 

کدام بخش شهري صورت بگیرد عوامل مختلفی در  در بايد هادرمانگاه و هامارستانیب یابيم اناين ه  براي ،مثالاشهري( 

 هاضیتبع وشرايط  چرا وعالوه بر آن بايد تحلیل شود چگونه  کهیدرحال تا بهترين شرايط را داشته باشد. شدهگرفتهنظر 

امراض مبتال  به وسالمتی خود را از دست بدهند  هاانسان ازتا برخی  شودیمسبب  ياقتصاد وعدم تعادل اجتماعی  و

 (.293: 0333)ش وئی،  .باشدیمم انی مديون  هنیت انتقادي  علمی در هر يهاشرفتیپ بنابراين شود.

 هاداده لیوتحلهیتجز یهاوهیشبر اساس انواع  شدهیبررسآثار 

 يهاپژوهشمورد از کل  001است که  توجهقابل. هاستداده لیوتحلهيتجزروي رد اصلی در  0 بیانگري پژوهش هايافته

از  )متش ل اثباتی یشناسروشتحلیل کمی و مبتنی بر داراي  شدهانجامدرصد از کل مطالعات  09/91 برابر با شدهانجام

با  کیفی يهاپژوهش است. (و غیره از قبیل سوات يیهامدل يریکارگبهتحلیل فضايی،  يافزارهانرم آمار استنباطی،

 .شودیمدرصد از کل مقاالت را شامل  9/20عقلی و استداللی حدود  یشناسروش

 هاداده لیوتحلهيتجز يهاوهیشبر اساس  شدهیبررسآثار . 3جدول 

 درصد از کل تعداد پژوهش نوع رویکرد یشناسروش نوع تحلیل ردیف

 93/20 51 قیاس و استقراء عقلی و استداللی کیفی 1

 اثباتی و پوزيتیويستی کمی 2

 09/91 001 آمار استنباطی

 03/2 20 تحلیل فضايی يافزارهانرم

 22/3 02 استفاده از مدل

 ي پژوهشهايافتهمنبع: 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 مورداستفادهکمی )آماری(  یهاروشبر اساس انواع  شدهیبررسآثار 

، شدهانجامآماري  يهاپژوهشمورد از کل  53، دهدمینشان در اين نوشتار  موردبحثاز مقاالت سه فصلنامه نتايج بررسی 

 از کمی بوده است يهاروشمبتنی بر استفاده از  هاآن لیوتحلهيتجزکه شیوه  يیهاپژوهشدرصد از کل  35/39برابر 

درصد از ترکیب دو روش بهره  10/5 برابرمورد  9درصد از آمار استنباطی و  00/59مورد برابر  31روش آمار توصیفی و 

 يهاروشمختلف آمار استنباطی نیز به ترتیب  يهاروشدر بین  0 . اين در حالی است که بر اساس جدولاندبرده

 .اندداشته هاپژوهشبیشترين کاربرد را در ی و ترکیب کيپارامتر ریغپارامتريک، 

 مورداستفادهآماري( )کمی  يهاروشبر اساس انواع  شدهیبررسآثار  .0 جدول
 درصد از کل تعداد پژوهش نوع روش ردیف

 35/39 53 آمار توصیفی 1

 آمار استنباطی 2

 03 پارامتريک

 20 کيپارامتر ریغ 00/59 31

 09 ترکیبی

 10/5 9 ترکیبی 1

 يهاآزمونکلی:  دودستهبه  اندمرسومآماري نیز  يهاآزمونکه به  مورداستفادهآماري  يهامدلاست که  توجهقابل 

معادله -() صفراس وئر-پیرسون آماري پارامتريک عبارتنداز: يهاآزمون .شوندیمتقسیم  کيپارامتر ریغپارامتريک و 

عمدتاا در خانواده  غیر پارامتريک يهاآزمون کوواريانس. –( يا تحلیل واريانس آزمون فیشر ) -() تیآزمون -رگرسیون

(، آزمون همگنی، آزمون برازش، ) از: جداول تقاطعی يا توافقی اندعبارت هاآنقرار داشته و معروف ترين  2خی 

 ، يومن ويتنی.آزمون کوکران، آزمون مک نمار باي سريال، فريدمن ويل اکسون، کراس ال والیس، کندال

قضاوت کنم که تحقیقات جغرافیا ايران به  توانمیماگر نتايج اين تحقیق را مصداق مشت نمونه خروار بدانیم پس  

ا با فض دهیسازمانعنوان علم ه ب حالی ه تعريف جغرافیا در نزديک شده است.« فضا دهیسازمانعلم  عنوانبهجغرافیا »

فضا زاده حرکت مداوم  دهیسازمانبپندارد در   برقرارشده شانشیپرا حاصل نظم که  دهیسازماناين خطر روبروست که 

بايد درصدد درک آثار انسان و دستاوردهاي جوامع باشد که به آفرينش  جغرافیدان بازشناسی فضا، براي و تغییر است.

 رونيا زا آفريده کنش انسان است. آن ساختهو  هاصورتجغرافیايی فضاي اجتماعی است و  فضاي .اندکمربستهچنین آثار 

: 0333گ،شبلین) چیستو محتواي اجتماعی فضا  اندکدمبايد دانست که نیروهاي سازنده و پديدآورنده فضاي جغرافیايی 

حلیل مسلم در بستر ت قدر ؟شودیمآيا بسیاري از تحقیقات جغرافیاي امروز در ايران به اين نتايج ختم  یراستبه و( 013

ر ب مؤثرو نه نیروهاي  شودیمبازشناسی  یدرستبهها نه آثار انسانی عدم تحلیل و پردازش مناسب داده و کمی صرف

 .ردیگیمو تحوالت فضا مورد تحلیل قرار  يریگش ل

 به مفهوم جغرافیای مدرن با توجهجغرافیایی  هایپدیدهتحلیل 

. ديابمیهر محیط جغرافیايی، نمادي از يک شیوه تف ر با عمل ردي از ايدئولوژي خاز، موجوديت در جغرافیاي مدرن  

، روي میزان قدرت، توان و باورهاي هامحیطو  هاپديده، منطقی است که در هر تفسیر و تبیین جغرافیايی از روازاين

جتماعی، در ا هاينظام گیرندگانتصمیمايدئولوژي و فلسفه سیاسی نظام حاکم تأکید شود و شناخت عقايد )ايدئولوژي( 

، در تحلیل دهندمیي پژوهش نشان هايافته (.03 :0332ش وئی، )جغرافیايی قرار بگیرد.  هايتحلیلکانون مباحث و 

فرهنگی  هاينظريهدرصد( و  93/0درصد(، اقتصاد سیاسی )با  9/22اجتماعی )با  هاينظريهافیايی فقط جغر هايپديده

ولوژي نظام اجتماعی )ايدئ گیرندگانتصمیمسیاسی و شناخت عقايد  هايفلسفهو به  قرارگرفته موردتوجهدرصد(  20/3با )

 کلهب تعمیمقابلکامل  طوربهی توان مت اين پژوهش را ننتايج بررسی مقاال گرچه نشده است. اياشاره گونههیچحاکم( 

بررسی نشان داد که روي رد جغرافیدانان به  اين ،تحقیقاتی در جغرافیاي ايران دانست ولی در همین مقیاس هايعرصه

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 هايپديدهاجتماعی و عدالت اجتماعی در تحلیل  هاينظريهسیاسی، اقتصاد سیاسی،  هايفلسفه طرح مباحثی چون

چرا تاکنون علم خالق جغرافیا در مقايسه با »اساسی است که  سؤالاين وضعیت يادآور ؟ بسیار ضعیف استجغرافیايی 

 کارگیريهباين علم نتوانسته است با  کهاينبوده است جز  کاريمحافظهو اقتصاد، يک علم  شناسیجامعهعلوم مشابه مثل 

 وئی، )ش« عدالت خواهانه توفیق يابد؟ نگريآيندهجغرافیايی و  هاييدهپد يابیريشهفرآيندهاي نهادي و ساختاري، به 

0332: 239.)

 
 جغرافیايی با توجه به مفهوم جغرافیاي نو هايپديدهدر تحلیل  شدهبررسی آثار .01 ش ل

 ي پژوهشهايافتهمنبع: 

دوراز محتواي جغرافیايی از کمیت ي ی از داليل بروز اين ناشککیانه و به يریکارگبا اين وصککف شککايد بتوان گفت که به

و جامعه را  شودیکمی و باعث تثبیت وضع موجود جامعه م هايبر روش ازحدشیب دی. چراکه تأکرودیوضعیت بشمار م

ین پراکندگی بر قوان هاي کمی تنهازيرا روش داردیزماز حرکت و تحوالت در جهت سکککاخت محیط زندگی مناسکککب با

 کر چند مثال خالی  (59: 0333يابی کنند )ش ويی،را ريشه هایها و کاستبدون اين ه علل نارسايی ددارندیتأک هاپديده

ستا يهامهاجرتبر  مؤثرتحلیل عوامل » از لطف نخواهد بود. تحلیل «»دوم و عوامل گسترش آن يهاخانه»،«شهري-رو

 آيا نیازي به آزمون آماري دارد؟ دارد چهها مثال ديگر که در مجالت مختلف به تعدد وجود و ده«تطبیقی احساس ترس

ضوع  صه  صرفاامطالعات میدانی جهت پی بردن به اين مو شنامه خال س ضاوت بر مبناي نظر  آيا ؟شودمیدر پر  مردمق

ادي از طريق تعد صرفااارتباط بین متغیرها  مسلماا و باور است؟ ارائهقابلتحلیل و استدالل منطقی  بدون( جامعه آماري)

شنامه و تحلیل مبتنی  س سنجیهايی که نوعی  بردادهپر ست  اف ار  ناحیه  جغرافیايی يک هايواقعیتگوياي  تواندنمیا

 براي تحلیل موضوعات مختلف باشد.

 گیرینتیجه
انتقادي به چالش کشیده شود. نگارندگان  باديدعرصه علمی در جغرافیا  هايواقعیتدر اين مقاله تالش شد تا بخشی از 

 میلی(در مقاطع تحصیالت ت  ويژهبهاعم از اساتید و دانشجويان اين رشته ) جغرافیااين مقاله به پژوهشگران و متخصصین 

قبل از انجام هر پژوهش  که کنندمیرا به اين موضوع مهم دعوت  گذارندمیگام در مسیر تحقیقات کمی  آنان که ويژهبه

 و اندکدم رشته اين بررسی ياشاخصه و علمی اصول ؟میدهیمپژوهش انجام  ايرشته چه که در بینديشیمبا خود 

کهن  ي علمی اين رشتههايافتهاين مقاله نشان داد که  نتايج چیست؟ میدهیم انجام که را کاري نظري و ف ري گاههیت 

 يهاگاهدانشورود تف رات جديد دچار دگرديسی شده و علیرغم آثار خوبی که گرايش به جغرافیاي ت نی ال در  واسطهبه

مصاديق بارز اين مدعا بر .است کشانده بیراهه به را جغرافیا رشته «گرايی صرف کمی»ما بر جاي گذاشته است لی ن

 ي اين مقاله شامل:هايافتهاساس 

  نگارش مقاالت مستقل و مبنايی در مجالت ضعیف است.مشارکت اساتید دانشگاه در

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
.1411پاییز، 14-1، 5، شماره 2پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره  
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  درصد مقاالت در مجالت مورد بررسی مبتنی بر پرسشنامه بوده و تقريباا می توان  23يافته هاي پژوهش در

مشخصی ندارند.« شهودي»گفت که اينگونه مقاالت يافته 

 «گاه ضعیفی داشته است.در روي ردهاي پژوهشی آثار مجالت مورد بررسی جاي« چگونگی»و « چرايی

  درصد مقاالت بررسی شده هیچ نشانی از تحلیل کیفی و استدالل جغرافیايی ديده نشد. 91در

  دانیم ب«م تب فضايی»اگر باستناد يافته هاي اين مقاله روي رد غالب و مسلط در مطالعات جغرافیاي ايران را

رسیده اند.« فضاسازي» ج شده و کمتر بهمنت« فضا شناسی» بخش زيادي از مقاالت به لحاظ ساختاري به

  درگیري بیش از حد مطالعات به روشهاي کمی باعث شده است تا پژوهش ها فاقد نگاه انتقادي بوده و اين

اجتماعی دانست.-را نمی توان علمی خالق و کارگشا در امور اقتصادي« جغرافیاي محافظه کار»

 اندازاست چشم يک واقعیتهاي از بخشی فقط کمیت که اند کرده فراموش اظاهراا محققین و پژوهشگران جغرافی          

 یگراي کمی ايستاي و خشک» چارچوب در پرداخته می شود بدان محیط و انسان بین رابطه برآيند در آنچه و آن، همه نه

ی توان ب،نرا نم که است اف ار سنجش و نظرسنجی مبناي قضاوت در ارتباط بین دو متغیر نیست. اگر تبیین قابل «صرف

کمتر  که هشد محیط در رفتارها اين تاثیر و رفتار بروز به منتهی اف ار سنجش اين برآيند اگر يک اثر جغرافیايی نامید و

 تهداش محتواي جغرافیايی آن ه از بیش بر اين اساس تحقیقات و مقاالت مقاالت ديده می شود. ها وپژوهش اثري از آن در

 پژوهش در جغرافیا در پايان نگارندگان اين سطور عريضه می دارند که.دارد شناسی جامعه و اجتماعی علوم محتواي باشد

ارائه نتايج آن بدون تحلیل جغرافیايی،در ارائه يک الگوي تحقیقی در چارچوب اين علم  و پرسشنامه تعدادي باپرکردن

يم!شده ا «ازخودبیگانگی جغرافیايی»دچار هست پس ما  نیست،اگر جغرافیا اسمش اف ار چراکه سنجش موفق نیست.

 منابع

 0-02صص  شماره اول، فصلنامه نقد راي، و انواع نقد راي، یشناسروشبر  ( درآمدي0320حسین ) ،چهار برجاعظمی 

، 20شماره  فصلنامه جغرافیا، روشی مطالعات جغرافیاي سیاسی در ايران، یشناسبیآس، (0332) .وحید ،رسول و کیانی افضلی، 

 010-003صص 

ژئومورفولوژي کمی، سال نهم  هايپژوهش تحلیل ادبیات ژئوتوريسم در ايران،، (0322) .محمدحسین ،يوسف و رامشت ،پور يیآقا

 02-50صص  شماره يک،

 انتشارات سمت هاي تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه: رضا فاضل،( روش0330ارل )ببی، 

تا  0333جغرافیايی ايران در بازه زمانی  يهامجلهپژوهشکککی در -علمی يهامقاله لیفرا تحل، (0325). رحیم ،آنا مرادنژاد بردي

 52-93، صص 22 شماره فضايی، يزيربرنامه، فصلنامه 0322

سانی) بشیري،  0332 يهاسالروستايی بین  هايپژوهش( تحلیل محتواي مقاالت فصلنامه 0329بهنازالسادات و محمد امین خرا

 032-002شماره يک صص  3 دوره روستايی، يهاپژوهشمه ،فصلنا0320تا 

تحلیل اسنادي از مقاالت  ارائهگردشگري روستايی در ايران  مطالعات ،(0393)رضوانی، محمدرضا.  و ؛یعل دیس؛ بدري، ناصر بیات،

 012-023، صص 9 شماره توسعه گردشگري، يزيربرنامه فصلنامه فارسی، افتهيانتشار

-35 صص ،90 شماره تحقیقات جغرافیايی.جغرافیايی ايران. فصلنامه  بر حاکم هايايدئولوژي .(0332) محمدحسین. پاپلی يزدي،

5 

 0-00صص  33شماره  آموزش جغرافیا، رشد کیفی در تحقیقات جغرافیا، يهاروش ،(0339) .سیروس ،احمد و موسوي ،پوراحمد

 رشکککد آموزش مجله آن بر آموزش جغرافیا، ریتأثم تب فران فورت و ، (0322)؛ براتی، زهرا؛ و خطابخش، مهناز. احمد پوراحمد،

 سه شماره بیست و هفتم، دوره جغرافیا،

 شخصی تيساوب رادي ال، ( جغرافیاي0321حسین ) حاتمی نژاد،

 سمت نتشاراتا بر روش تحقیق در علوم انسانی، يامقدمه، (0399). محمدرضا حافظ نیا،

 (.2)03 و آمايش فضا، يزيربرنامه فصلنامه تبیین فلسفه علم جغرافیا،، (0323). محمدرضا حافظ نیا،

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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، 93 شماره اطالعات، دهیسازمانفصلنامه مطالعات ملی کتابداري و  هاي انتقادي،سخنی در باب نگارش، (0335). فريبرز درودي،

 292-233صص 

 نشر نی ا ترجمه سیروس سهامی، جغرافیايی،فضاي ، (0393). اولیويه ،

 انتشارات آگه روش هاي تحقیق در علوم رفتاري،، (0332) .الهه ،و حجازي ؛عباس ،بازرگان؛ زهره سرمد،

 محقق مشهد انتشارات سیروس سهامی، ترجمه ،ستیچ ایجغراف، (0399). ژاک شبلینگ،

صر شفیعی ثابت، صديقی نا صابر  سی ، (0329). و  ستايی(  هايپژوهشبر  دیتأکبا جغرافیايی ) هايپژوهشنقد و برر جغرافیاي رو

 000-022، صص 2شماره  2جغرافیايی دوره  هايپژوهشفصلنامه 

 جغرافیايی، انتشارات گیتاشناسی يهام تبمحیطی و  هايفلسفه، (0332). حسین ش ويی،

 یتاشناسیانتشارات گ ،اولجلد  ،جغرافیا فلسفه در نو هايانديشه ،(0333) .حسین ش ويی،

 انتشارات گیتاشناسی نو در فلسفه جغرافیا، يهاشهياند( 0395حسین ) ش ويی،

جغرافیاي انسانی با  هايپژوهشدر  يریگنمونه يهاطرحتحلیل انتقادي ، (0329) .علیرضا ،خانیمسعود و رحیمی چم صفايی پور،

 09-93صص  029شماره  فصلنامه تحقیقات جغرافیايی، احتمالی، يهانمونهبر تورش انتخاب در  دیتأک
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