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پیش گفتار
علم جغرافیا همانند تمامی شـاخه های علم ،هویتی مسـتقل دارد و براسـاس معیارهای فلسـفۀ علم
موضـوع ،روش تحقیـق ،و هـدف آن کامالً مشـخص اسـت .موضـوع اصلی جغرافیـا پراکندگی
پدیده هـا و ویژگی هـا ،و هـدف آن رسـیدن بـه دانـش منطقـی در مـورد پراکندگی هـا از طریـق
روش شناسـی کمّـی اسـت .همۀ دیدگاه هـای دیگر هم مانند رابطۀ انسـان و محیـط در چارچوب

پراکندگی ها بحث می شوند .اما در ایران به دالیل متعددی دیدگاه های مختلفی در مورد تعریف
جغرافیا وجود دارد و در بیشتر موارد هم تفسیر شخصی افراد به عنوان تعریف قلمداد می شود .این
اختالف نظر در مورد موضوعات و محدودۀ مطالعه و حتی روش ها و داده های مطالعه گسترده تر
اسـت .در صورتی که می دانیم علم جغرافیا یک علم واحد اسـت و باید همانند رشـته های دیگر
علمی از نظر موضوع هدف و روش مشـخص باشـد .هیچ کتاب یا سـند مکتوبی هم به این مسـئله
نپرداختـه اسـت .بـه عنـوان مؤلـف کتـاب در طول  44سـال اشـتغال به موضـوع جغرافیـا از دورۀ
دانشجویی تا سال های متمادی تدریس درس «روش تحقیق در جغرافیا» و مطالعۀ گسترده در این
زمینه توانسته ام تصویری روشن از ویژگی های علم جغرافیا هماهنگ با شاخص های فلسفۀ علم به
دست آورم .در این مدت تالش کرده ام که بتوانم تصویری از جغرافیا ایجاد کنم که اوالً ماهیت
علم مشخص شود و ثانیاً دانشجویان و پژوهشگران جغرافیا از اول ورود به این حیطه بدانند که به
چه دانشی و چگونه خواهند رسید و در جامعه چه جایگاهی خواهند داشت.
براسـاس معیار هستی شناسـی موضوع مطالعۀ جغرافیا پراکندگی هاسـت کـه ماهیت عینی
دارد .پراکندگی تپه های ماسـه ای یا نظر مردم در مورد مدیریت یک شـهر موقعی که به صورت
نقشـه روی کاغـذ ترسـیم می شـود ماهیـت عینـی پیـدا می کنـد .دیـدگاه حاکـم امروز و مناسـب
جهـان آینـده در مطالعـۀ پراکندگی ها تحلیل فضایی اسـت .در این دیدگاه با توصیف و شـناخت
پراکندگی ها آگاهی کافی از منابع محیط برای زندگی و فعالیت انسـان فراهم می شـود .استدالل
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ایـن پراکندگی هـا بـه جغرافـی دان کمک می کند بفهمـد که کدام عوامل سـبب تخریب و کدام
عوامـل سـبب رشـد بالنـده پراکندگی هـا می شـود .شـناخت این عوامل اسـت که جغرافـی دان را
در برنامه ریـزی اسـتفاده از ایـن پراکندگی هـا کمـک می کند .یعنـی از منابع به گونه ای اسـتفاده
می کند که صدمه ای به رشد معمولی و تعادل آن ها نرسد و منابع و محیط همیشه در حالت تعادل
و پایـدار باقـی بماننـد .کسـب این دانش از طرف دیگر سـبب می شـود که جغرافـی دان به عنوان
برنامه ریـز پراکندگی هـا یا فضـای جغرافیایی ضمن حفظ پایداری محیـط اصول اخالق محیط را
کاملاً رعایـت کند .برای رسـیدن به این هدف باید جغرافی دان تمـام نظریه های موجود و حاکم
بر پراکندگی ها را کشـف و براسـاس آن ها برنامۀ فضایی را تعریف و تنظیم کند .نظریه گزاره ای
است که در تمامی مکان ها و زمان ها با یک اطمینان معین  95تا  100درصد مصداق دارد .رسیدن
بـه ایـن دانش فقط از طریـق اعمال روش های ک ّمـی داده پردازی ممکن اسـت .مطالعات موردی
روش هـای کیفـی نمی توانـد به قانـون یا نظریه برسـد .تأکید عمدۀ این کتاب بـر روش های ک ّمی
اسـت .اگرچه در طول قرن بیسـتم بعضی از شاخه های جغرافیا با روش های ک ّمی مخالفت داشتند
اما اکنون این شاخه ها هم در پژوهش های خود از روش های ک ّمی استفاده می کنند.
صـرف تحلیـل پراکندگی ها و تنظیم برنامه های فضایی مناسـب نمی توانـد تعالی و تداوم
مطلـوب منابـع محیـط را تضمیـن کنـد .در طـول چند دهۀ گذشـته به دلیـل نبود چنیـن دیدگاهی
خسـارت جبران ناپذیـری بـه محیـط طبیعـی و انسـانی وارد شـده و هـر دو از حالت تعـادل خارج
شـده اند که اثر مسـتقیم آن در زندگی انسـان هویدا شده است .به این دلیل ،جغرافی دانان باید در
زمینـۀ مدیریـت فضایی هـم اقدام کنند .موضوعی که تا کنون مغفول مانده اسـت و مدیریت فضا
را تمامـی متخصصـان انجـام می دهنـد االّ جغرافی دانـان .قـدرت جغرافی دان در این راسـتا مجهز
شـدن بـه مفاهیـم و تکنیک هـای علـم جغرافیـا و تنظیم و اجـرای آن هـا در فراینـد برنامه ریزی و
مدیریت فضایی است .این کتاب سعی کرده است این توانایی ها را به صورت منظم در فصل های
گوناگون شرح دهد.
بهلول علیجانی

استاد دانشگاه خوارزمی
بهمن 1397

مقدمه
هـرگاه پژوهشـی صـورت گیـرد حتمـاً پژوهشـگر در ذهن خـود ایدههـا و پیشفرضهایـی برای

رسـیدن به نتایج منطقی و علمی دارد .مهمترینایدة ذهنی اواین اسـت که پژوهش به درسـتی و
منطقی انجام شـود و نتایج به دسـت آمده مطابق با واقعیت باشـد یا به زبان آماری معنادار باشـد.

معیارها و روشهای منتخب پژوهشگر باید با معیارهای رایج جامعۀ علمی مطابقت داشته و مورد

پذیرش سـایر پژوهشـگران باشد .معیارهای درست پژوهش را فلسفة علم یا روششناسی پژوهش

تعیین میکند .فلسفة علم شاخهای از فلسفه است که دربارة ماهیت دانش و روش تولید آن بحث

میکنـد ( .)Saunders, et al., 2009فلسـفۀ پژوهـش به عبارتی همان پارادایم اسـت که موضوع
پژوهـش ،پرسـشها و نحـوۀ تنظیـم آنهـا ،چگونگی اجـرا و ابزار پژوهش و شـیوههای تفسـیر و

تعبیر نتایج را بررسـی و هدایت می کند .ماهیت دانش و روش رسـیدن به آن یا نتایج پژوهش در
رشـتههای علمی تفاوت میکند .بدین جهت ،اولین مرحله در انجام دادن هر نوع پژوهش تعیین
پارادایم آن است.

هـر تحقیـق بایـد بـر اسـاس فلسـفۀ پژوهش و با اسـتفاده از سـه معیـار اصلی هستیشناسـی،

معرفتشناسی و ارزششناسی پذیرفتهشدة آن فلسفه صورت گیرد و سایر مراحل یعنی پرسشها،

فرضیههـا و روشهـای جمـعآوری و پـردازش دادهها و حتی خود دادهها و تحلیل و تفسـیر یافتهها
بر اسـاس این فلسـفه انجام میشود .امروز ،دو فلسـفۀ اثباتگرایی و تعبیرگرایی از فلسفههای رایج

به شـمار میروند .در هر یک از این فلسـفهها هسـتی و روش کسـب دانش و ماهیت دانش نهایی و

حتی روشهای سنجش درستی آن معیارهای خاص خود را دارد .برای مثال ،در فلسفۀ اثباتگرایی
هستیها عینی و مستقل از نظر و رفتار پژوهشگرند .در صورتی که در فلسفه تعبیرگرایی یک پدیده

یـا مفهـوم بـه صورتهـای مختلف تعریف میشـود؛ یعنی اینکه هسـتی به فکر و ذهن پژوهشـگر
بستگی دارد و ممکن است در شرایط متفاوت فرهنگی ،مکانی و زمانی تغییر کند.
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پس از تعیین فلسـفة بنیادی پژوهش ،روشهای جمعآوری و پردازش دادهها و ابزارهای
متناسـب با این فلسـفه تعیین میشـود .مجموعةاین فرایند ،روششناسـی نامیده می شـود که نظم
منطقی اجرا و هماهنگی همة مراحل پژوهش را بررسـی و تعیین میکند.این نظم و هماهنگی به
گونهای تعیین میشود که پژوهشگر بتواند به نتیجة درست و مورد نظر برسد و در کل،این روش
منظم و منطقی را تعریف و استدالل کند ( .)Mackenzie and Knipe, 2006استدالل و تعریف
این روش هم بر اساس فلسفة اولیة پژوهش انجام میشود.
با توجه به بحثهای فلسـفی و روششناسـی ،انواعی از پژوهش وجود دارد؛ در شناسـایی
نظریههای حاکم بر جهان از پژوهش استقرایی و در پژوهشهای استداللی ،از روش قیاسی استفاده
میشود یا اینکه بسته به ماهیت و مقیاس دقت پژوهش ،انواع اکتشافی ،توصیفی ،یا استداللی وجود
دارد.
پـس از بحـث دربارة خود علم جغرافیا در فصل اول ،بحثهای فلسـفة علم در فصل دوم و
علم روششناسی در فصل سوم شرح داده میشود .موضوع پژوهش و فرایند و ساختار آن در فصل
چهارم شرح داده شده است .زیرا پژوهشگر جغرافیا برای انجام دادن پژوهش منطقی و مناسب باید
دربارة ماهیت علم جغرافیا ،فلسفة علم و روششناسی پژوهش شناخت کافی داشته باشد.
روشها و ابزار جمعآوری و پردازش دادهها باید متناسب با ماهیت پژوهش باشد .برای مثال،
در پژوهشهای دادهپردازی از دادههای قابل اندازهگیری یا شمارش استفاده میشود ،در صورتی
که در پژوهشهای تحلیلی به بررسی و مقایسهایدهها و مفاهیم بسنده میشود .فرایند اجرا یا طرح
از مسائل عمده و اصلی پژوهش است که باید به صورت دقیق و منظم شرح داده شود .روشهای
جمعآوری و پردازش دادهها بسیار مهماند و انتخاب درست و منطقی این روشها دقت و درستی
نتایج را تضمین میکند .در بیشـتر علوم طبیعی و در جغرافیا در بیشـتر موارد از روشهای آماری
کالسیک استفاده میشود .اما با توجه بهاین که موضوع علم جغرافیا پراکندگی است ،برای شرح و
تحلیل پراکندگیها باید از روشهای آماری مناسب مانند زمینآمار استفاده شود؛ زیرا بدون استفاده
از روشهای زمینآمار امکان پردازش و تحلیل پراکندگیهای جغرافیایی وجود ندارد .روشهای
آمـاری کالسـیک در فصـل پنجـم و روشهای زمینآمار یا تحلیل فضایی در فصل ششـم شـرح
داده شدهاند.
یکی از معیارهای نظریة دانش سـنجش درسـتی یافتههاسـت .پژوهشـگر باید بر اساس فلسفة
اثباتگرایی منطقی یافتههای خود را اثبات و بر اسـاس فلسـفة اثباتگرایی انتقادی نظریة مخالف را
رد کند تا ادعای وی پذیرفته شود .اثبات ادعای پژوهشگر یا رد نظریة مخالف و به طور کلی سنجش
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درستی یافتهها بر اساس روشهای آماری و طی فرایند آزمون فرضیه صورت میگیرد .بدین سبب در
فصل هفتم به طور کامل به بحث فرایند آزمون فرضیه یا سنجش درستی یافتهها میپردازیم.
مهمتریـن وظیفـة پژوهشـگر دفـاع از منطقـی و دقیـق بـودن پژوهش اسـت؛ یعنـی باید از
چارچـوب نظـری ،روششناسـی ،نو بـودن دسـتاوردها و نقش دسـتاوردهای پژوهش در توسـعة
دانـش مربـوط یا کمک به چارهسـازی مسـائل جامعه دفـاع کند .از آنجا که ارزشـمندی و علمی
بودن پژوهش را باید قبل از اجرایی شـدن از سـوی کمیتة علمی دانشـگاهی یا کارفرما تأیید کنند
این عمل در پروپوزال پژوهش (فصل هشتم) بررسی میشود.
بیـان نتایـج کار و شـرح منطقـی فرایند پژوهش بهانـدازة انجـام دادن آن اهمیت دارد .هر
کار پژوهشی باید به صورت یک سند مکتوب و معتبر نوشته شود و در اختیار دیگران قرار گیرد.
نـگارش ایـن نوع اسـناد هنر و مهـارت خاصـی الزم دارد .روش نگارش پایاننامه ،رسـاله و مقالة
علمی در فصل نهم شرح داده شده است.
اگرچـه کتـاب بـه روششناسـی کمّـی در جغرافیـا اختصـاص دارد ،امـا بحثهـای آن به
گونهای مطرح شـده که برای همة پژوهشـگران و دانشـجویان دیگر رشـتهها مفید اسـت .در این
کتاب سـعی شـده اسـت به عنوان یک منبع جامع و دقیق تمام مراحل و مؤلفههای پژوهش شـرح
داده شـود؛ امـا دلیـل تأکید بیشـتر بر روشهای ک ّمی در آن اسـت که عمدتـاً از طریق روشهای
ک ّمی بهتولید و سـنجش نظریههای جهانی میرسـیم .البته ،نباید نقش روشهای کیفی را ،به ویژه
در پژوهشهای جغرافیای انسانی ،نادیده گرفت؛ زیرا در بیشتر موارد به دلیل کافی نبودن دادهها
و اطالعات الزم ،روشهای کیفی بهترین راه برای رسیدن به هدف و تولید دانش است.

