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گالیله :در طبیعت چیزی نیست که نتوان آن را به زبان ریاضی درآورد.
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شـاید منظور گالیله آن باشد که اساس خلقت جهان بر نظم استوار است و بنابراین مفید خواهد بود تا جایی
که ممکن است عناصر آن را با استفاده از زبان دقت (علوم دقیقه) توصیف و تحلیل نمود .علم آمار بهعنوان
شـاخهای از علم ریاضـی در نیمه دوم قرن بیسـتم ،به دنبال رشد شدید جمعیت در جهان و ضرورت کسب
آگاهی دقیق از دادههای متنوع مؤثر بر شــرایط زندگی انســان اهمیت روزافزونی یافت .ازاینرو ضــرورت
ایجاد پایگاههای اطالعاتی جامع و به تبع آن بهره بردن از علم آمار در نظام آموزشی و تحقیقاتی رشتههای
گوناگون از علوم انسانی گرفته تا علوم پایه (مهندسی) و پزشکی بر کسی پنهان نیست .در همین راستا حتی
در کشورهای کمتر توسعهیافته ،بودجه فراوانی برای جمعآوری دادههای سرزمینی اختصاص مییابد .البته،
کاربرد عملیاتی انبوه دادههای حاصـل از سرشماریهای عمومی ،نمونهای و موردی بدون استفاده هدفمند
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از فنون آمــاری نــاممکن خواهـد بود ،زیرا کســـب آگـاهی مؤثر از واقعیــتهـای اجتمـاعی ،اقتصـــادی و
زیستمحیطی و پیرو آن اقدام به برنامهریزی و سیاستگذاری بهینه ،مستلزم پایگاه اطالعاتی کارآمد همراه
با تحلیلهای متناسب آماری است.
روشهای آماری شـامل قواعدی اسـت که بهوسیله آن محاسبات و عملیات الزم برای تحلیل دادههای
تجربی انجام میگیرد .مجموعه این قواعد و روشها ،تشـکیلدهنده آمار کاربردی است که خود بخشی از
روششـناسـی خاص هر علم یا فن را دربرمی گیرد .نکته اصـلی در کاربرد آمار این است که در هر تحقیق
علمی و در هر امری ،آمار وســیلهای برای بررســی نظاممند و نتیجهگیری بهینه از دادههاســت و البته خود به
خود هدف تحقیق نیسـت .اگر روش تحقیق و مقدمات آن نادرسـت باشد با محاسبه آماری نمیتوان آن را
اصــالح کرد و اگر روشهای آماری نابجایی بهکار برده شــوند ،نتیجه بیمعنی و حتی گمراهکننده خواهد
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بود .اهمیـت کـاربرد روشهای آماری هنگامی بیشـــتر مورد توجه قرار میگیرد که بهوجود همبســـتگی و
تفـاوتهـای معنیدار میان شـــاخص ها /متغیرهای تحقیق دســـت یابیم .الگوها و روابطی که با اطمینان باال
نمیتوان آنها را حاصــل اتفاق یا شــانس فرض کرد و پس از این اطمینان اســت که میتوان به جســتجوی
عوامـل مؤثر بر روابط و تفـاوتهـا پرد اخـت .بر همین اعتبـار ،مرحلـه اولیه بســـیاری از تحقیقات بنیادی و
کـاربردی ،در واقع پس از تـأییـد معنیداربودن همبســـتگی بین متغیرها یا اثبات وجود تفاوت معنیدار در
جامعه هدف ،چه در میان گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و چه در سطوح محلی ،منطقهای و جهانی
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روشهای آماری برای جغرافیا
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اســـت .اگر چـه در مرحلـه بعدی ،یعنی شـــناســـایی عوامل مؤثر در ایجاد روابط و تفاوتهای موجود ،از
روشهای آماری مناسب نیز میتوان بهره برد.
کتاب حاضر را میتوان نمونه منحصر به فردی در راستای معرفی نحوه بهکارگیری روشهای آماری از
جنبههای توصیفی ،کاوشگرانه و تبیینی در مطالعات متنوع ،بهویژه در رشته جغرافیا دانست .محتوای کتاب
و انبوه مثالها و تمرینهای کاربردی در فصـــلهای دوازدهگانه آن ،دلیل کافی برای اثبات این ادعاســـت.
بخشی از کتاب به روشهای توصیفی اختصاص دارد که پایه برآوردها ،تخمینها ،پیشبینیها و تحلیلهای

.a

c.

آماری اسـت .بخش دیگر ،روشهای اسـتنباطی پیشـرفته را شـامل میشود .نقطه قوت اصلی کتاب ،معرفی
کاربردی روشهای آماری در تحلیلهای فضـــایی اســـت که الزم اســـت در فرایند مطالعات اولویتداری
مانند ،رفتارهای جابهجایی انســان ها -مهاجرت ،خرید ،نقل مکان ســکونتی ،ترافیک ،و نیز پراکنش جرم،
بیماریها ،برنامهریزی اوقات فراغت ،پیشبینی وقوع سیل ،طوفان و برآورد بارش بهکار گرفته شوند.

باشند.
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امید آنکه کتاب حاضــر بتواند منبع ســودمندی برای اســتادان ،دانشــجویان و محققان فعال در عرصــه
پژوهشـــگری در این زمینه باشـــد .مترجمان بر خود الزم میدانند که از زحمات معاونت محترم پژوهشـــی
دانشـگاه فردوسی مشهد و ویراستار متبحر ،آقای دکتر حسینعلی نیرومند و همننین از مدیر محترم نشرآثار
علمی و کلیه عزیزان در انتشـــارات دانشـــگاه فردوســـی قدردانی نمایند .از کلیه اســـتادان ،پژوهشـــگران و
دانشـجویان محترم تقاضا دارد تا با اراهه کاستیهای موجود یاریگر مترجمان در ویرایشهای بعدی کتاب

مترجمان
زمستان 1116
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مقدمهای بر ویرایش سوم
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دو هدف اولیه ویرایش ســوم کتاب شــامل( :الف) افزودن مثالها و تمرینهایی در انتهای هر فصــل و (ب(
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توجه بیش از پیش به اجرایی کردن رگرســیونهای فضــایی در کتاب (ازطریق اســتفاده آزاد و گســترده از
نرمافزار ژهودیتـا ) (GeoDataاســـت .با توجه به آننه پیش از این گفته شـــد ،تمرینهای آورده شـــده در
ویرایش ســـوم تالش دارند که مثالهایی را دربرگیرند که با قرارگیری در متن کتاب در انتهای هر فصـــل،
سعی در تبیین بهتر موضوع داشته باشند .این همان چیزی است که میتواند تحت عنوان تمرینهای مختلط
و مثـال هـای مطلوب در مورد هر مفهوم مورد توجـه قرار گیرد .بـا توجه به این مورد ،آگاهی جغرافیدانان
پیرامون اثرات وابســتگی فضــایی بر تحلیلهای آماری ضــروری بهنظر میرســد و آنها باید این توانایی را
داشــته باشــند که با ابزارهای طراحی شــده از الگوهای جغرافیایی پردهبرداری کنند و این ویرایش به آنها
چنین کمکی را اراهه میدهد .ویرایش سـوم کتاب از پیشــنهادهای ســازندر داوران انتشــارات سـیج ()Sage
بهره جسـته اسـت تا ضمن ارزیابی ویرایش دوم ،انعکاسی از آن اراهه دهد و در ویرایش سوم بهکار گیرند.
تمایل دارم از جارد الدستاد ،گرک آلکساندوس ،رینارد براندت ،جری دیویس ،دیوید مارک ،تام پاچزی
وسکی گرگوری تاف و ان کی یو برای رفع ناسازگاریهای موجود در ویرایش دوم تشکر کنم .همننین،
تمایل دارم از حمایتهای بیدریغ رایموندگرینه برای ویرایش و تهیه فصـــلهای فرعی کتاب و قرار دادن
آن در سـایت سـیج تشکر کنم .از سارا جین بوید در سیج بهخاطر راهنماییهایش در مقاله تشکر میکنم.
در پایان ،از کاترین و رابرت روجک در انتشارات سیج برای ویرایش سوم کتاب تشکر میکنم.
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مقدمهای بر ویرایش دوم
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هـدف اولیـه در ویرایش نخســـت کتـاب روشهـای آمـاری برای جغرافیا ،مطمئن شـــدن از معرفی کافی
بـهکارگیری رگرســـیون و تحلیلهای آماری الگوهای جغرافیایی بود .این موضـــوعات برای جغرافیدانان
اهمیت فوق العادهای دارند و اغلب در بخش اول ،فرصت برای اراهه روشهای کمّی به آنها که سزاوارند،
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وجود ندارد .یک هدف اصـلی در ویرایش دوم ،اراهه فضـای بیشـتر به موضـوعات اســاسی احتمال و آمار
اســـت؛ در نتیجـه ،اراهه این مطالب بنیادی به فشـــردگی ویرایش قبلی نیســـت .بهعنوان یک نتیجه ،اکنون
امیدوارم کتاب برای نیمسال تحصیلی اول همانند نیمسال دوم بعدی بیشتر جذاب خواهد بود.
بهطور خاص ،مطالب اسـاسـی بیشتری به فصل اول اضافه شده است .قسمت عمده فصل دوم ،در مورد
آمار توصــیفی ،بهطور کامل جدید اســت .مطالب مکمل در مورد توزیع احتمال به آننه اکنون فصــلهای
سـوم و چهارم هستند ،اضافه شده است .بهعالوه ،تعداد تمرینها افزایش یافته است و نحوه اجرای روشها
برای کاربران  EXCELهمانند کاربران  SPSSبیان شـــده اســـت .برخی از تمرینهای اضـــافی پیرامون دو
مجموعه داده جدید شکل گرفتهاند -یکی ،شامل اندازهگیریهای سلول یا قدرت سیگنال تلفن همراه برای
بیش از  222موقعیت جغرافیایی نزدیک بوفالو ،نیویورک و دیگری ،شـــامل قیمتهای فروش بیش از 122
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خانه ،همراه با خصوصیات مرتبط به هم خود خانهها و هم همسایگیهایشان در تاین و ویر.
برخی از مطالب بی شــتر پیرامونی و فنی از ویرایش اول حذف شــده اســت و تأکید بیشــتری بر تفســیر
گردیده اســت .برای مثال ،جزهیات عملیاتی برای آزمونهای آماری فرضهای هم واریانســی و نرمال بودن
کاهش یافتهاند و اکنون بحث گستردهتری بر روی فرض وابستگی آماری شده است.
بهبود ویرایش دوم از پیشـنهادهای سـازنده منتقدان ناشناس سود برده است که درخواست بازخورد در
ویرایش اول کرده بودند و ایدههایی برای ویرایش دوم اراهه دادند .باری ســولومون و دیگران به اشــتباهات
ویرایش اول اشـاره کردند و من از مشارکتشان بسیار سپاسگزارم .جسی پون ،به تعدادی از مقاالت جدید
اشــاره کرد .دایجونگ کیم به معرفی چند شــکل کمک کرد ،و جی یونگ جو نظرات مفیدی اراهه داد .از
اسـتیوارت فوترینگهام ،بهخاطر تهیه دادههای خانه تاین و ویر تشکر مینمایم و از وانساهاورود از انتشارات
سیج برای تالشهای شایستهاش در روند تنظیم نسخه خطی سپاسگزارم .همننین از آنجانارایانان و فرانسس
مورگان در گروه کلیدواژه بهخاطر کار مؤثرشــان در مورد نســخه خطی تشــکر میکنم .در نهایت ،بر خود
الزم میدانم تـا یکبـار دیگر از راجر روجک برای تالشها و پیشـــنهادهای ارزندهاش قدردانی نمایم .بعید
است که یک کتاب در چرخه حیات خود چندین ویراستار را تجربه کرده باشد و البته ،این امر خود نشانگر
این اسـت که در تدوین این اثر وقت زیادی صــرف شــده اســت .من اینشــانس را داشــتهام که برای هر دو
نسخه کتاب خود از یک ویراستار عالی بهرهمند شوم.
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مقدمــه
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در عصر حاضر ،درهمتنیدگیِ حاصل از توسعة سیستمهای اطالعات جغرافیایی) ،(GISافزایش دسترسی به
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دادههای فضـایی و پیشـرفتهای اخیر در زمینه فنون روششـناسی ،فرصت منحصر به فردی را برای مطالعه
مسـاهل جغرافیایی فراهم نموده است .در اواخر دهه  1172و سراسر دهه 22میالدی ،بحث های فراوانی میان
بسـیاری از افراد پیرامون چگونگی توسـعة شیوههای تحقیق در جریانِ انقالبِ کمّی دهههای  1112و1162
میالدی بـهوجود آمـد .شـــایـد این رونـد حـاصـــل چنین انتظـاری بین افراد مختلفی بود کـه از همان ابتدا
میپنداشـتند که قدرت محاسـباتیِ خالصِ روشهای کمّی همراه با مدلسازیِ پینیده این روشها میتواند
بســیاری از مســاهل اجتماعی را که مناطق شــهری و روســتایی با آن مواجهاند ،برطرف ســازد .اما ،عملکرد
ضعیفِ تحلیلهای فضایی که توسط بسیاری ادراک شده بود تا حدی به قابلیت محدود دسترسی ،نمایش و
تحلیلِ دادههای جغرافیایی مرتبط بود .در طول دهة گذشـته سـیستم های اطالعات جغرافیایی نه تنها ابزاری
ســـودمند در زمینة قابلیت نگهداری و نمایش دادهها برای ما بوده ،بلکه در زمینة تشـــویق به اراهه مجموعه
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دادههای فضـایی و توسـعه شـیوه های مناسـب تحلیل کمّی نیز بسـیار مفید واقع شده است .در واقع ،انقالب
ســیســتم های اطالعات جغرافیایی ،به آگاهی ما از اهمیت حیاتی تحلیل فضــایی کمک نمود .ســیســتمهای
اطالعات جغرافیایی توان کامل خود را بدون توانایی انجام شـــیوههای تحلیل آماری و فضـــایی بهدســـت
ن خواهند آورد و کاربرد این وابستگی ،به ایجاد تولدی دوباره در این زمینه کمک کرده است.
در طول دهه گذشــته پیشــرفتهای اثرگذاری در زمینه جغرافیای کمّی صــورت گرفته اســت و اکنون
جغرافیدانها شـیوهها و ابزارهای الزم برای داشتن سهمی ارزشمند در رشتههای متنوعی همنون پزشکی،
علوم قضــایی و محیط زیســت در اختیار دارند .امروزه جغرافیدانان بهطور معمول بخشــی از تیمهای میان
رشتهای در حل چالشهای پینیده هستند .بهبود وضعیت فنون رایانهای و محاسباتی ،جغرافی کمّیگرا را به
مسـیرهای جدیدی هدایت کرده است .بهعنوان مثال ،شاخههای جدید از محاسبات جغرافیایی (به النگی و

P

همکـاران 1112 ،مراجعـه شـــود) حـاصـــل بهرهگیری از بخشهای مختلف علوم رایانهای ،جغرافیا ،علوم
اطالعاتی ،ریاضیات و آمار است .همننین کتاب اخیر که توسط فودرنیگ گام و همکاران ( )2222تألیف
شده ،بسیاری از پژوهشهای پیشتاز در زمینه جغرافیای کمّی را خالصه کرده است.
هدف کتاب حاضـر ،آشـنایی دانشـجویان کارشـناسی و تحصیالتِ تکمیلی با زمینه و اساس جغرافیای
کمّی اسـت که توجه به آن در تحلیل فضـایی عصر جدید باید به نحومطلوبی مورد توجه قرار گیرد .من به
عمد چنین رهیافت نســـبتان ســـنتی را به تحلیلآماری ،همراه با چندین تفاوت قابلتوجه اتخاذ نمودهام .اول
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اینکه ،تالش نمودهام تا حجم زیادی از مطالب بهدســت آمده در این موضــوع را در شــروع متنهای اوّلیه
تلخیص کنم .این اقدام به نحوی صـورت گرفته اسـت که فرصـت برای توسعه زمینههای مهم ،نظیر تحلیل
رگرسـیونی و تحلیل الگوهای جغرافیایی را در یک نیمسـال تحصیلی امکانپذیر سازد .همننین ،تا به حال
رگرسـیون رایجترین شـیوه بهکار گرفته شـده در تحلیلهای جغرافیایی بوده اسـت و مایة تأســف است که
اغلب درس آمار در جغرافیا ،یک یا دو جلسه در هفته تحت پوشش قرار گیرد.
سـطح مطالب در سطح باالی کارشناسی و دانشجویان در آغاز تحصیالت تکمیلی مفید است .همننین
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تالش شده است تا ساختار کتاب ،به گونه ای باشد تا در صورت امکان در نیمسال اول یا دوم مورد استفاده
قرار گیرد .ممکن است کتاب توسط دانشجویان در نیمسال دوم مورد استفاده قرار گیرد که بعضی نیازهای
الزم را در زمینـه مفـاهیم مقـدمـاتی آمـار گـذرانده باشـــند .لذا ،مطالب مقدماتی بهعنوان یک مرور بهکار
میروند .بههرحال ،همننین هدف کتاب این است که بهصورت خودآموز باشد و بنابراین برای دانشجویانی
که تالش دارند آمار در جغرافیا را برای اولین بار یاد بگیرند مفید خواهد بود .برای دانشجویان نیمسال اول،
پس از تکمیل مطالعه مقدمه در چند فصــل اول ،قادر خواهند بود تا شــیوههای مرســومِ بهکار گرفته شــده
بهوسـیله جغرافیدانان را تا پایان نیمسال بیاموزند؛ این اغلب بهوسیله بسیاری از متنهای موجود در نیمسال
نخست ،ممکن نمیشود.
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در نگـارش این کتـاب ،به دنبال چندین هدف بودهام .اول ،اراهه مطالب پایه مرتبط با روشهای آماری
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که اغلب بهوســیله جغرافیدانان مورد اســتفاده قرار میگیرد .از آنجا که کتابهای بســیار زیادی اطالعات
اسـاسـی را فراهم میکنند ،همننین سـعی کردم آن را از راههای متعدد شناسایی نموده و تالش کردهام که
تمرینهای زیادی را فراهم کنم .حل بعضی از این تمرینها دستی بوده است (بهطور خالصه ،همیشه تمرین
مناسـب برای یادگیری ،تمرینی اسـت که محاسـبات آن بهصورت دستی انجام گردد ،با وجودی که گاهی
اوقات ممکن اسـت بسـیار کسـل کننده باشد!) و بعضی به رایانه نیاز دارند .اگر چه آموزشِ نحوه استفاده از
نرمافزار رایانهای برای تحلیل آماری ،یکی از اهداف خاص این کتاب نیست ،اما برخی راهنماییها پیرامون
نحوه کار با  SPSSدر نسـخه ویندوز فراهم شـده اسـت .این مهم است که دانشجویان با برخی نرمافزارهای
قابلاســـتفاده در تحلیلهای آماری آشـــناتر شـــوند .یک مهارت مهم ،توانایی غربالکردن همه خروجی و
انتخاب موارد مهم و غیرمهم اســـت .همننین از آنجا که نرمافزارهای مختلف خروجیهایِ متفاوتی دارند،
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توانایی انتخاب اطالعات مربوط به هر ترتیب خروجی ،دارای اهمیت است.
عالوه بر این ،تالش نمودهام تا به دانشجویان در فهم درک برخی از مساهل خاص و مشکالت ایجادشده
بهواسـطة استفاده از دادههای جغرافیایی یاری نمایم .لذا ،بهکارگیری بدون آشنایی از روشهای استاندارد،
ماهیت خاص دادههای فضــایی را نادیده میگیرد و میتواند منجر به نتایج گمراهکننده شــوند .موضــوعاتی
همنون خود همبسـتگی فضـایی و مسئله واحد قابلتعدیل ناحیه ای ،برای فراهم شدن آگاهی خوبی از این
موضـــوعات ،نتایج و راه حلهای بالقوه آنها معرفی شـــدهاند .از آنجا که انجام کامل چنین موضـــوعاتی
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نیازمند سـطح باالتری از مهارت ریاضـی اسـت ،لذا آنها بهطور کامل تحت پوشش نیستند ،اما برای دیگر
موارد ،تمرینهای پیشرفتهتر و مثالهای متعددی اراهه شده است.
هدف دیگر تهیه مثالهایی پیرامون تحلیل های آماری بوده اسـت که در ادبیات جغرافیای حاضر وجود
دارد .این امر میتواند کمک مؤثری به شـفافسازی وابستگی و زمانبندی روش ها نماید .سرانجام ،تالش
نمودهام که بعضـــی از محدودیت های فراروی آمار تأییدی را معرفی کنم ،و دانشـــجویان به برخی ادبیات
جدیدتر در مورد تحلیل تبیینی دادههای فضـــایی هدایت شـــدهاند .با وجود محبوبیت و اهمیت روشهای
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تبیینی ،روشهای آمار اســتنباطی در ارزیابی فرضــیهها کامالن مهم هســتند .کتاب حاضــر به دنبال اراهه یک
زمینه در مورد این روشهای آماری و معرفی ماهیت خاص دادههای جغرافیایی است.
حمایت مالی موسسة گوگینهام این فرصت را برای من فراهم کرد که دست نوشتهام را در زمان فرصت
مطالعاتی در انگلسـتان کامل کنم .مایلم از پاهول النگلی بهخاطر مطالعه دقیق نسـخه اوّلیه کتاب تشکر کنم.
پیشــنهادهای عالیاش برای تجدید نظر ،منجر بهدســتیابی نتایج نهایی بهتری شــد .همننین ،وای فی ســان و

re

ss
.u

m

جی لین که نظرات بســـیار مفیدی برای بازنگری نســـخه اوّلیه کتاب اراهه دادند .آرت جتیس ،اســـتوارت
فودرینگهام ،کریس بروندســون ،مارتین چارلتون و ایکوهو یامادا تغییراتی در قســمتهای خاص پیشــنهاد
دادند و برای همیاریشـان سپاسگزارم .امیل بوآسون و دخترم ،بتانی روجرسون ،با تهیه شکلها یاری رسان
من بودند .همننین از زحمت ارزشـمند رینارد کوک در ویرایش این نوشـته سپاسگزارم .سرانجام ،تمایل
دارم از رابرت روجک در انتشارات سیج برای تشویق و راهنماییاش تشکر کنم.
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