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چکیده
بیکاری از مقوالت اساسـی اقتصاد جهانی اسـت .افزایش اشـتغال و کاهش بیکاری ،یکی از شـاخصههای مهم توسعه
یافتگـی تلقـی میشـود .کشـور نه تنها از مشـکل باال بودن نرخ بیـکاری رنج میبـرد ،بلکه توزیع فضایی نـرخ بیکاری نیز
بسـیار نگرانکننـده اسـت.این مقاله بـا تأکید بر رویکرد تحلیل اکتشـافی دادههای مکانی ،توزیع فضایـی نرخ بیکاری را در
نواحـی شـهری و روسـتاییایران در سـال  1390مطالعـه کرده اسـت .نتایج تحلیل اکتشـافی دادههای مکانـی بیانگر وجود
خوشـهبندی(خود همبسـتگی مکانی مثبت) و ناهمگنی فضایی در توزیع شـاخصهای نرخ بیکاری شـهری و روستایی در
سطح شهرستانهایایران است .نتایجاین مطالعه میتواند زمینه را برای برنامهریزی مناسب جهت رفع نابرابریهای منطقه
ای بر حسب نرخ بیکاری فراهم سازد.
کلیدواژه :بیکاری ،تحلیل اکتشافی دادههای مکانی ،نواحی شهری ،نواحی روستایی،ایران.

1 .1استاد و عضو قطب برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه تهران.
2 .2استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تهران ،ایران ،نویسنده مسئول.
پست الکترونیکh.mansourian59@ut.ac.ir :
3 .3دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه علوم اقتصادی.
4 .4دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه رازی کرمانشاه.
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مقدمه

بیــکاری را میتوان یکی از هراس آورترین مشــکالت
اقتصاد یک کشــور دانســت و ،بی گمان ،ریشة بسیاری از
معضــات اجتماعی و حتی سیاســی را نیــز باید در همین
عارضة ملی جســت و جو کــرد .نگاه به پدیــدة بیکاری،
مالک مناســبی برای سنجش وضعیت ساز و کار میان ارکان
اساســی اقتصاد یک کشور اســت .هنگامی که نرخ بیکاری
از حد خاصــی فراتر میرود ،به ســادگی ،میتوان دریافت
که بخشهــای مختلف اقتصاد دچــار ناکارآمدی و کارکرد
نامناســب اســت(غروی نخجوانــی .)171 :1381 ،یکی از
دغدغههای اساسی برنامههای توسعه در کشور ،کوشش در
کاهش معضل بیکاری اســت که اگر درمان نشود ،عوارض
اجتماعی و سیاســی وســیعی خواهد داشــت .رشد باالی
جمعیــت در اوایل دهــة  ،60باعث افزایــش بیش از پیش
جمعیت جوان و جویای کار به ویژه میان اقشار تحصیلکرده
و دانشــگاهی ،و ســبب اتالف منابع عظیم انسانی و رنج و
فقر تعداد کثیری از جمعیت کشــور در سالهای اخیر شده
اســت .از این رو ،کوشش برای شناخت دقیق و تبیین علمی
بیکاری اهمیت دارد و میتواند زمینهای را برای حل مسئله،
به صورت علمی ،فراهم سازد(لطیفی و دیگران.)1390:77 ،
مركز آمار ایران ،مرجع رســمی محاســبه و انتشار آمار
نرخ بیكاری است .بر اساس تعریف مركز آمار( ،)1390نرخ
بیكاری عبارت اســت از نســبت جمعیت بیكار به جمعیت
فعال .مســئله مهم در این تعریــف ،مفاهیم جمعیت بیكار و
جمعیت فعال است .پذیرفته شدهترین مفهوم بیکاری عبارت
است از مجموع تمام افرادی که شاغل نیستند؛ اعم از کسانی
که در جریان دســتیابی به شــغل جدیدند ،یا آنانکه قادر به
یافتن شــغل با دســتمزدهای متعارف و واقعی نیستند .البته
تصمیــم و ارادة فردی به بیکار ماندن ،بهجز مواردی که فرد
برای تغییر شــغل بیکاری را میپذیرد ،فرد را در ردة بیکاران
قرار نمیدهد .درواقع ،بنا به شــمار زیادی از تعاریف ،بیکار
کســی است که در جستجوی کار نیز باشد .تعاریف بیکاری
متفاوتاند ،ازاینرو ،نرخ بیکاری ،نیز برحسب مورد ،در یک
جامعه خاص و برای یــک دوره یا مقطع زمانی معین تغییر
میکند .مفهوم بیکاری بهجز وابســته بودن به کار و اشتغال،
با مفهوم جمعیت فعال نیز در ارتباط اســت .جمعیت فعال
اقتصادی تمام افراد بزرگتر از  10ســال را دربرمیگیرد كه
در هفته قبل از آمارگیری در تولید كاال و خدمات مشــاركت
داشــته (شــاغل) و یا با وجود قابلیّت مشاركت ،مشاركت
نداشــتهاند (بیــكار) .در واقع ،جمعیّت فعــال بیانگر تعداد
افرادی اســت كه توانایی و تمایل عرضة نیروی كار خود را
به بازار دارند و به دو دســته شاغل و بیكار تقسیم می شوند.
در مقابل ،جمعیت شاغل در ایران ،دو تعریف متفاوت دارد
که استفاده از هریک از آنها منجر به تفاوت در ارزیابی میزان
نرخ بیکاری میشــود .بنابه تعریف مرکــز آمار ایران (نتایج
آمارگیری از نیروی کار ،)1385-1384 ،تمام افراد  10ساله و
بیشتر که در طول هفتة مراجعه ،طبق تعریف کار ،حداقل یک
ســاعت کار کرده و یا بنابه دالیلی بهطور موقت کار را ترک

کرده باشــند ،شاغل محسوب میشــوند .بنابه تعریف قبلی
مرکز آمار ایران (آمارگیری از ویژگیهای اشــتغال و بیکاری
خانوار )1383-1381 ،تمام افراد  10ســاله و بیشتر که در 7
روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری کار میکردهاند ،دارای
شــغل هستند؛ اما در این  7روز ،بنا به عللی ،کار نکردهاند یا
شغل مستمر نداشتهاند ،ولی در  7روز گذشته حداقل  2روز
کار کردهاند ،یا دارای شغل هستند ،ولی در  7روز گذشته به
اقتضای فصل و ماهیت فصلی کار نکردهاند و در جستجوی
کار دیگری هم نبودهاند ،شاغل محسوب میشوند.
نگاهی به وضعیت اشتغال در ایران ،طی چند دهة اخیر،
نشــان میدهد که معضــل بیکاری سالهاســت گریبانگیر
اقتصاد ملی کشور بوده است .این در حالی است که در سایر
کشورهای در حال توسعة آســیایی ،نرخهای بیکاری بسیار
پایینتر محاسبه میشــود و ایران از لحاظ نرخ بیکاری باال،
یک کشور شاخص اســت(غروی نخجوانی.)173 :1381 ،
عالوه بر نرخ باالی بیکاری در ســطح ملی ،پراکنش فضایی
نرخ بیکاری در ایران نیز نگران کننده است .برخی از مناطق،
به رغم دارا بودن استعدادهای فراوان به لحاظ منابع طبیعی و
نیروی کار ،گرفتار نرخ باالی بیکاری شدهاند ،که معضالت
اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی متعددی را برای آنها به همراه
داشته اســت .ادامة روند فعلی ،کشور را دچار نابرابریهای
منطقهای به لحاظ دسترســی به فرصتهای شغلی و توسعة
اقتصادی خواهد کرد و ،در طول زمان ،شــکاف توسعه میان
مناطق نیز عمیقتر خواهد شــد .توزیع مکانی نرخ بیکاری،
کرات ،به عنوان تابلوی راهنمایی برای کارایی اجتماعی-
به ّ
اقتصــادی مناطق مــورد نظر بوده اســت .در نتیجه ،تحلیل
تفاوتهای منطقهای بیــکاری توجه فزایندهای را در ادبیات
جغرافیای اقتصادی جلب کرده است.
ســعادت و دیگــران( )1387بــا اســتفاده از مدلهای
اقتصادســنجی فضایــی و براســاس دادههــای اقتصادی-
اجتماعی سال  ،1385به بررسی ساختار فضایی تفاوتهای
بیکاری منطقهای ایران در ســطح  336شهرستان پرداختهاند.
یافتههای این مطالعه نشــان میدهد که در ســال  1385دو
پدیده خودهمبســتگی فضایی مثبت بین متغیرها و ناهمگنی
فضایی میان آنها وجود داشته است .لطیفی و دیگران()1390
وضعیت اشــتغال و بیکاری جوانان شهرســتان بافت را طی
سالهای  1380-1387مورد بررسی کرده .نتایج این مطالعه
گویای آن اســت که اشتغال تابعی از سرمایهگذاری و تولید
اســت که نیل بــه آن مســتلزم در اختیار داشــتن برنامهای
بلندمدت و قابل اجراســت .برنامة مشــخصی که بایستی بر
مهاجرت جمعی و ایجاد انواع تسهیالت برای سرمایهگذاری
الزم تکیه داشــته باشــد .بنابراین ،برای حل مشکل اشتغال،
که مشــکل حال و آیندة کشــور اســت ،نمیتــوان تنها به
عامل ســرمایهگذاری تکیه کرد و افزایش اشتغال را تنها در
افزایش سرمایهگذاری دانست ،بلکه چگونگی بهرهگیری از
سرمایهگذاری و بهرهوری از نیروی کار ،عمدهترین مسئلهای
است که باید مورد توجه قرار گیرد .غروی نخجوانی()1381
دالیل بروز بحران بیکاری در ایران را واکاوی کرده و چنین
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نتیجه گرفته است که دلیل اصلی معضل بیکاری در سالهای
اخیر ،سیاستهای اشتباه مهار جمعیت در دو دهة گذشته و
نیز ناکارآمدی اقتصاد ملی در ایجاد فرصتهای شغلی بوده
است .همچنین ،با نگاه به شواهد آماری موجود ،نتیجه گرفته
اســت که بحران بیکاری در کشور تا یک دهة آینده برطرف
نخواهد شــد؛ بلکه با سیاستهای صحیح اقتصادی میتوان
آن را کاهــش داد .مطیع حق شــناس( )1381در مقالهای با
عنوان “بررسی تطبیقی نرخ اشــتغال و بیکاری جمعیت در
استانهای مختلف کشور” ،با استفاده از اطالعات مرکز آمار
ایران و پیشبینیهــای جمعیتی ،با رویکرد تطبیقی -تعاملی
به بررسی روند اشــتغال و بیکاری جمعیت فعال استانهای
کشــور و تدوین سیاســتهای اشــتغال جمعیت در ایران
میپردازد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که نرخ و نوسانات
بیکاری در فاصله سالهای  1381-1335در استانهای کشور
متفاوت است .از نظر مطیع حق شناس( )1381مطلوبترین
واکنش نسبت به مسئله اشتغال ضرورتبخشی به همترازی
استراتژی توســعه و اشــتغال هدفمند بوده و سیاستهای
ترکیبی را در تعامل با سیاســتهای توســعه طلب میکند.
شــهیادی( ،)1383ضمن تعیین مهمترین و مؤثرترین عوامل
تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای نیروی كار در سطح استانهای
كشور ،تأثیر مجاورت اســتانها بر عرضه و تقاضای نیروی
كار اســتان همجوار و میزان وابســتگی فضایی بازار كار هر
استان از همســایگان خود را با استفاده از روش و مدلهای
اقتصاد ســنجی فضایی ،به صورت مقطعی ،در ســال 1375
بررسی میکند .بر اساس نتایج حاصل از تخمین این مدلها،
عرضه نیروی كار مردان و زنان در ســطح استانهای كشور
وابســتگی فضایی دارد .منتهی عرضة نیروی كار زنان نسبت
به مردان وابســتگی فضایی و درجة معنیداری كمتری دارد.
به عبارت دیگــر ،عرضة نیروی كار ،به خصوص مردان ،در
هر اســتان تحت تأثیر عرضه نیروی كار اســتانهای مجاور
اســت .در این پژوهش ،وابستگی فضایی تقاضا برای نیروی
كار نیز به تفكیك مردان ،زنان دارای تحصیالت عالی و فاقد
تحصیالت عالی نیز مورد بررســی قرار گرفته اســت .نتایج
حاصل از تخمین این مدلها وابســتگی فضایی تقاضا برای
نیروی كار در بین اســتانهای مختلف كشــور را در سطوح
معنیداری باال تأیید نمیكنــد .به عبارت دیگر ،تقاضا برای
نیروی كار در هر اســتا ن متأثر از تقاضا برای نیروی كار در
استان مجاور نیست .در این میان ،تنها وابستگی فضایی تقاضا
برای نیروی كار مردان در سطح  70درصد معنیدار است ،كه
البتهاین وابستگی فضایی از نوع وابستگی فضایی منفی است.
بدین مفهوم كه اســتانهایی كه تقاضا برای نیروی كار مردان
در آنها باالست ،در مجاورت استانهایی قرار دارند كه تقاضا
برای نیروی كار مردان ســطح پایینی دارد .این مسئله ،بدون
تردید ،منجر به مهاجرت مــردان و ،در نهایت ،خانوادههای
آنان به اســتانهایی كه فرصتهای شــغلی مناسبی دارند،
میشود و ســاختار اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی استانها
را مختل میســازند .صیدایی و دیگران( )1390به شناخت
و ریشــه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال کشور از سال

 1335تــا  1389پرداختهاند .نتایج تحقیق نشــان میدهد که
هر چند نرخ بیکاری در برخی استانها کاهش محسوسی را
نشــان داده ،با این حال ،نرخ بیکاری در کشور رقم باالیی را
نسبت به کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال
توســعه دارد و دلیل آن رشــد روزافزون جمعیت و افزایش
عرضة نیروی کار و ،همچنین ،پایین بودن ظرفیتهای تولید
است.
فیلیزتکین( )Filiztekin, 2008با استفاده از تکنیکهای
فضایی و ناپارامتریک ،نرخ بیکاری منطقهای کشور ترکیه را
در سالهای  1980و  2000تحلیل کرده است .نتایج بدست
آمده نشــان می دهد که نه تنها کشور ترکیهاز بیکاری باال و
تفاوتهــای زیاد در بیکاری مناطق رنــج میبرد ،بلکه نرخ
بیکاری در بین استانها مزمن و ماندگار است و شکاف بین
مناطق ،با خوشــههای فضایی ایجاد شــده در سراسر کشور
ترکیه ،بیشــتر میشــود .بســیاری دیگر از مطالعات نیز در
این حوزه قابل ذکر میباشــند (ببینیدCracolici, 2007; :
.);Elhorst, 2000; Lopez-Bazo , 2011
تحلیل فضایی نرخ بیکاری در ایران میتواند با شناسایی
علمی نابرابریهــای منطقهای ،زمینه را بــرای برنامهریزی
مناســب جهت رفع مشــکل بیکاری و پیامدهای منفی آن
مهیا ســازد .در ایــن مقاله ،از تکنیکهای تحلیل اکتشــافی
دادههــای مکانی بــرای ارزیابــی نابرابریهــای منطقهای،
برحســب شــاخصهای نرخ بیکاری شــهری و روستایی
استفاده میشود .تحلیل اکتشافی دادههای مکانی مجموعهای
از تکنیکهــا بــرای توصیف و نمایــش توزیعهای مکانی،
شناســایی بیقاعدهگیهای مکانی ،کشــف الگوهای ارتباط
مکانی ،خوشههای مکانی و اشاره به رژیمهای مکانی یا سایر
شکلهای ناهمگنی مکانی است .چنین ارزیابیهایی میتواند
به عنوان راهنماهای مفید تصمیمگیری در فضای ســرزمینی
کشور استفاده شوند .بنابراین ،مقالة حاضر در پی پاسخگویی
به دو پرسش اساسی است:
الگوی فضایی نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی
ایران چگونه است؟
آیا الگوهای فضایی نرخ بیکاری شــهری و روستایی به
لحاظ آماری معنادار هستند؟

دادهها و روش کار

دادههای تحقیق حاضر ،نرخ بیکاری در نقاط شــهری و
روستایی کشور در ســال  1390است .واحد مکانی تحلیل،
شهرســتانهای کشــور اســت .برای تحلیل دادهها از نرم
افزارهای  Excel، SPSS، ArcGISو  GeoDAاستفاده است.
روش تحلیل دادهها ،رویکرد تحلیل اکتشافی دادههای مکانی
است.
در روش تحلیل اکتشــافی دادههای مکانی توجه به بعد
مکانی برای درک بهتر نابرابریهای فضایی ضرورتی اجتناب
ناپذیر است .با مطرح کردن بعد مکانی میتوان بر محدودیت
تحلیلهایی که از توجه به وابستگی شاخصهای اجتماعی و
اقتصادی به موقعیت جغرافیایی آن صرف نظر میکنند ،غلبه
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کرد .روشهای تحلیل اکتشافی دادههای مکانی ،امکان لحاظ
کردن موقعیت جغرافیایی هر ناحیه نســبت به سایر نواحی
را در تحلیلهای مکانی فراهم میســازد .تحلیل اکتشــافی
دادههــای مکانی مجموعــهای از تکنیکها برای توصیف و
نمایش توزیعهای مکانی ،شناســایی بیقاعدگیهای مکانی،
کشف الگوهای ارتباط مکانی ،خوشــههای مکانی و اشاره
به رژیمهای مکانی یا سایر شکلهای ناهمگنی مکانی است
( .)Anselin, 1998: 258ایــن روشها اندازههایی از خود
همبســتگی مکانی ک ّلی 1و محلــی 2و ناهمگنی مکانی را در
دســترس قرار میدهند .مفهوم کلیدی در این رویکرد ،خود
همبستگی فضایی اســت ،که داللت بر این موضوع دارد که
نواحی مجاور شــباهتهای بیشــتری به هم دارند تا نواحی
دورتر ،از سوی دیگر یکی از روشهای دیگر در این تحلیل
ونمودار پراکندگی موران 3و شاخصهای محلی همبستگی
 .1در میان شاخصهای خودهمبستگی مکانی ک ّل ی ،شاخص موران
(  ،) Moran , s Iبه طور گستردهای ،استفاده شد است .این شاخص،
داللت ق راردادی از می زان ارتباط خطی بین ارزشهای مشاهده شده و
میانگی نهای بهطور فضایی وزندهی شدة ارزشهای مجاور در اختیار
م یگذارد .شاخص موران نشان م یدهد که آیا خوشه بندی در مجموعه
داده مورد مطالعه وجود دارد یا نه و به صورت زیر محاسبه م یشود:
n

n

) n ∑∑w ij (x i − x )(x j − x
n

=
=i 1
j 1
n
n

(∑∑w ij )∑ (x i − x ) 2
=
i 1

مکانی ( 4)Lisaو شاخص  Getis - Ord5است.

شرح و تفسیر نتایج
نرخ بیکاری در ایران

میانگین نرخ بیکاری در ایران در دورة زمانی 91-1376
برابــر  12.25درصد بوده اســت؛ در حالیکه ،میانگین نرخ
بیکاری در این دورة زمانی ،در نقاط شــهری و روســتایی،
به ترتیب ،معادل  13.55و  9.71درصد برآورد شــده است.
باالترین نرخ بیکاری کل مربوط به سال  ،1379با نرخ 14.25
درصد ،بودهاست .در نقاط شــهری و روستایی نیز باالترین
نرخ بیکاری ،به ترتیب ،مربوط به سالهای  1379و  1380با
نرخ  14.9و  13.5درصد اســت .پایینترین نرخ بیکاری کل
در ســال  1383با نرخ  10.3گزارش شده است؛ در حالیکه
پایینتریــن میزان بیکاری در نقاط شــهری و روســتایی به
ترتیب در ســالهای  1387و  1386با نرخ  12و  6.6درصد
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گزارش شدهاســت .دامنــة نرخ بیــکاری کل ،نرخ بیکاری
شــهری و روستایی در دوره زمانی  ،1391-1376به ترتیب،
برابر  3.27 ،3.95و  7درصد اســت .انحراف استاندارد نرخ
بیکاری کل برابر  1.27اســت؛ در حالیکه انحراف استاندارد
نرخ بیکاری شهری و روستایی ،به ترتیب ،برابر  0.96و 2.62
است .ضریب همبستگی میان نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری
شــهری برابر  ،0.816میان نرخ بیکاری کل و روستایی برابر
 0.867و میان نرخ بیکاری شــهری و روستایی برابر 0.445
است.

نرخ بیکاری در شهرستانها

نرخ بیکاری شهرســتانها ،در ســطح نقاط شــهری و
روســتایی ،در سال  1390بررسی شــده است .نرخ بیکاری
شهری در سال  1390برابر  13.7درصد بوده است .باالترین
نرخ بیکاری شــهری مربوط به شهرستان جوانرود در استان
کرمانشاه ،با  53.74درصد ،و پایینترین نرخ بیکاری شهری
مربوط به شهرســتان ابوموسی در اســتان هرمزگان ،با 2.09
درصد ،اســت .انحراف اســتاندارد نرخ بیکاری شهری در
ســطح شهرستانهای کشور برابر  8.8است(مرکز آمار ایران،
.)1390

موران مطابق با چهار نوع ارتباط مکانی محلی بین یک ناحیه با سایر
همسایگانش است(جدول.)1

= I

=
=i 1
j 1

که در آن  nتعداد نواحی xi ،مقدار متغیر در ناحیه  x j ، iمقدار
متغیر در ناحیه  x ، jمیانگین متغیر در کلیه نواحی و  wijوزن بهکار
رفته ب رای مقایسة دو ناحیه  iو  jاست .ارزش  Iبزرگتر از ارزش مورد
انتظار)E ( I ) = −1 /( n − 1نشان دهندة خود همبستگی مکانی مثبت و
ارزش  Iکوچکتر از ارزش مورد انتظار ) E ( I ) = −1 /( n − 1نشان دهندة
خود همبستگی مکانی منفی است .دامنة تغیی رات ارزش  Moran , s Iاز
( 1+خود همبستگی مکانی مثبت کامل) تا ( 1-خود همبستگی مکانی
منفی کامل) است.
 .2آمار  Moran , s Iآماری ک ّل ی است و امکان ارزیابی ساختار
ناحی های خود همبستگی مکانی ،شناسایی خوشههای مکانی محلی و
نواحی سهیم در خود همبستگی مکانی ک ّل ی را ف راهم نم یکند .نمودار
پ راکندگی موران( ،)Anselin, 1996شاخصهای محلی همبستگی مکانی
ی ا  )LISA (Anselin, 1995و شاخص (�Ord and Getis,1995) Get
is-Ordتکنی کهای بسیار مفیدی ب رای ارزیابی خود همبستگی مکانی
محلی هستند .این تکنی کها ساختار خود همبستگی مکانی در درون
نواحی را از ط ریق شناسایی خوشههای محلی با ارزشهای باال یا پایین و
نواحی دارای سهم بیشتر در خود همبستگی مکانی کلی ،آشکار
م یسازند .این تکنی کها نواحی خاص یا گروهی از نواحی مجاور که از
الگوی کلی خود همبستگی مکانی منحرف شدهاند ،را نیز نمایان
م یسازند.
 .3نمودار پ راکندگی موران با نمایش بازه مکانی متغیر در محور
عمودی و ارزش متغیر در هر ناحیه بر روی محور افقی ،ارائه ناپایداری و
ب یقاعدگیهای مکانی محلی را تسهیل م یسازد .بازه مکانی به عنوان
میانگین وزندهی شدة ارزشهای مجاور یک مکان تع ریف شدهاست.
,
ارزش  Moran s Iبه عنوان ض ریب رگرسیون تع ریف شده و به
عنوان شیب خط در نمودار پ راکندگی ب رای مات ریس وزنی استاندارد شده،
نمایش داده م یشود .نمودار پ راکندگی موران ابزاری ب رای اکتشاف بصری
خودهمبستگی مکانی تدارک م یبیند ،اما هیچ گونه نشانهای از معناداری
خوشهبندی مکانی ارائه نم یدهد .چهار چارک مختلف نمودار پ راکندگی

 .4شاخص  Moran , s Iخود همبستگی مکانی ک ّل ی را نشان
م یدهد .با استفاده از  LISAم یتوان فهمید که کدام مکانهای خاص در
الگوی کلی خود همبستگی مکانی سهیم هستند؛ یعنی م یتوان هستهها
یا م راکز خوشهبندی را را به صورت معناداری شناسایی کرد .شاخص
 LISAاینگونه محاسبه م یشود:
)( xi − x
)∑j wij ( x j − x
m0

= Ii

2

m0 = ∑ ( x j − x) / n
i

 xiمشاهده در ناحیه  x ، iمیانگین مشاهدات در همة نواحی
است .ارزشهای مثبت  I iخوشه بندی مکانی ارزشهای مشابه(باال یا
پایین) را نشان م یدهد و ارزشهای منفی  I iخوشهبندی مکانی ارزشهای
غیرمشابه مث ً
ال ،ناحی های با ارزش باال احاطه شده بهوسیلة همسایههایی با
ارزشهای پایین) را نشان م یدهد.
 .5این آماره مبتنی بر انباشتگی مکانی است؛ بناب راین ،م یتواند به
تعمیق تحلیل ب رای تشخیص خوشههای مکانی اط راف هر ناحیه  iبدون
تأثی رپذیری از ارزش متغیر در ناحیه  iکمک کند .آماره Getis − Ord
ب رای هر ناحی هاینگونه محاسبه شده است:
∑w x − X ∑w
n

ij

n

ij
j
=
=j 1
J 1
*
i
n
n
2
ij
=
=j 1
j 1

2


 
 n ∑w −  ∑w ij  


 
n −1

= G

S

که در آن ∗ Giمقدار شاخص  Getis − Ordب رای پلیگون  iامS ،
انح راف معیار ارزشهای م ربوط به نواحی مورد مطالعه و سایر پارامترها
نیز مطابق شاخص موران است .ارزش مثبت ب رای این آماره نشان دهندة
خوشهای بودن ارزشهای باال و ارزش منفی نشان دهندة خوشهای بودن
ارزشهای پایین است.

نرخ بیکاری روســتایی در سال  1390معادل  8.9درصد
بوده اســت .باالترین نرخ بیکاری روســتایی با بیش از 54
درصد در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان و پایینترین
نرخ بیکاری در شهرســتان سرایان در استان خراسان جنوبی
با کمتر از  1درصد مشاهده میشود(همان) .اطالعات مربوط
به نرخ بیکاری در سطح شهرستانها در جدول  3آمدهاست.
ضریب همبســتگی میان نرخ بیکاری شهری و روستایی
در شهرســتانهای کشور در سال  1390معادل  0.737است،
که بیانگر وجود همبســتگی مستقیم معنادار و قوی میان این
دو شــاخص اســت .به عبارت دیگر ،با اطمینان  99در صد
میتوان گفت ،شهرستانهایی که نرخ بیکاری باالیی در نقاط

شــهری خود دارند ،با این مشکل در نقاط روستایی خود نیز
مواجه هستند.
پراکنش فضایی بیکاری در ایران

پراکنش فضایی نرخ بیکاری در نقاط شــهری کشــور
نشان میدهد که شهرستانهای واقع در غرب ،جنوب غرب
و جنوب شــرقی کشــور باالترین نرخ بیکاری را دارند؛ در
حالیکه شهرســتانهای واقع در شمال غرب ،شمال ،شمال
شــرق ،مرکز و جنوب کشور نرخ بیکاری شهری پایینتری
دارند (شکل.)1
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توزیع مکانی نرخ بیکاری در نقاط روســتایی نیز بیانگر
وجود نرخ باالی بیــکاری در غرب ،جنوب غرب ،جنوب،
جنوب شرقی کشور اســت؛ در حالیکه شهرستانهای واقع
در شــمال غرب ،شــمال ،شمال شــرق و مرکز کشور نرخ
بیکاری روستایی پایینتری را در مقایسه با سایر شهرستانها
نشان میدهند.
نمایش توزیــع مکانی نرخ بیکاری در نقاط شــهری و
روســتایی کشــور ،تنها آگاهی اولیهای در مورد چگونگی
پراکنــش فضایی نرخ بیکاری ارائه میدهد؛ به عبارت دیگر،
این نقشهها هیچ گونه اطالعات معناداری را در مورد پراکنش
فضایی نرخ بیکاری در ایران فراهم نمیکنند .ازاین رو ،برای
شناخت بهتر پراکنش فضایی نرخ بیکاری شهری و روستایی
در کشور نیاز به استفاده از تکنیکهای آمار فضایی است.
ماتریس وزن مکانی

اولین گام در تحلیل اکتشــافی دادههای مکانی ،تعریف
ماتریس وزن مکانی اســت .این ماتریس که به شــیوههای
گوناگون قابل تعریف میباشــد ،ســاختاری همسایگی بر
دادههــا اعمال میکنــد .برای یــک مجموعة  Nعضوی،
ماتریس فضایی  ، Wماتریسی  N × Nبا عناصر قطری صفر
است .سایر عناصر ماتریس وزنی (  ) Wijشدت تأثیر ناحیة
 iرا بر ناحیة  jنشــان میدهند .ماتریس وزنی ،ساختار و
شدت تأثیرات فضایی را تعریف میکند و میتواند ماتریس
مجاورت و یا ماتریس مبتنی بر فاصله باشد .در این مقاله ،از
روش مجاورت کوین 6استفاده شده است .ماتریس مجاورت
کوین از  0و  1تشــکیل شدهاست :اگر ناحیة  iمرز مشترک
حتی در یک نقطه با ناحیه  jداشته باشد ،پس آنها همسایه
هستند و  Wij = 1؛ اما اگر ناحیه  iمرز مشترکی با ناحیه j
نداشته باشد ،پس آنها همسایه نیستند و . Wij = 0

خود همبستگی مکانی محلی
نمودار پراکندگی موران

انســلین( )1995نمــودار پراکندگی مــوران را اینگونه
توصیف میکند :وقتی متغیرها در فرم اســتاندارد شده بیان
شــوند(یعنی با میانگین صفر و انحراف اســتاندارد برابر با
یک) ،این حالت امکان ارزیابی ارتباط مکانی کلی(شــیب
6. Queen Contiguity
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خود همبستگی مکانی ک ّلی

جدول 4نتایج حاصل از آمار  Moran , s Iرا برای نرخ
بیکاری شــهری و روســتایی در ایران نشان میدهد .فرض
صفر ،یعنی توزیع مکانی تصادفی برای شــاخصهای نرخ
بیکاری شــهری و روســتایی در ایران ّرد میشود .براساس
رویکرد جایگشــت بــا  999جایگشــت تصادفی ،ضرایب
به لحاظ آماری در ســطح  0.001معنادار هســتند؛ بنابراین،
میتوان گفت که توزیع شــاخصهای نرخ بیکاری شهری و
روستایی در سطح شهرستانهای ایران خودهمبستگی مکانی
کلی مثبت معنادار دارد ،که بیانگر این موضوع است که نرخ
بیکاری شــهری و روستایی در سطح شهرستانهای ایران به
لحاظ مکانی خوشهای است .این بدان مفهوم است که نواحی
بــا نرخ باالی بیکاری در مجاورت نواحــی با نرخ باال قرار
گرفتهاند و نواحی بــا نرخ پایین در مجاورت نواحی با نرخ
پایین واقع شدهاند.
نتایج بهدســت آمده نشــان میدهد ،زمانی که در حال
بررسی شــاخصهای نرخ بیکاری شــهری و روستایی در
ســطح کلی هســتیم ،یعنی زمانی که نرخ بیکاری شهری و
روستایی یک شهرســتان با میانگین کل شهرستانهای مورد
مطالعه مقایســه می شود ،مکان نقش مهمی بازی میکند .اما
در این حالت نمیتوانیم در مورد تصادفی بودن مکانی یا عدم
وابستگی مکانی صحبت کنیم؛ زیرا  Moran , s Iنمیتواند
بین خوشه بندی مکانی ارزشهای باال و خوشه بندی مکانی
ارزشهای پایین تمایز قایل شــود .بنابراین ،نیازمند ارزیابی
و ســنجش خود همبستگی مکانی محلی هستیم .با این کار،
قادر به شناســایی مکانهای مخصوص خوشــههای محلی
معنادار ،برای الگوی خوشهای تعیین شده بهوسیله شاخص
 Moran , s Iخواهیم بود.

خط) و ارتبــاط مکانی محلی(روندهــای محلی در نمودار
پراکندگــی) را فراهم میکند .امکان بررســی ارتباط مکانی
محلی از طریق تجزیه نمودار پراکندگی به چارکها بهدست
میآید :ارتباط مثبت بین ارزشهای باال در چارک باال سمت
راســت( )HHو بین ارزشهای پایین در چارک پایین سمت
چپ()LL؛ ارتبــاط منفی بین ارزشهای باال احاطه شــده
با ارزشهای پایین در چارک پایین ســمت راســت( )HLو
ارتباط منفی بین ارزشهای پایین احاطه شــده با ارزشهای
باال در چارک باال سمت چپ(.)LH

زمانی که ارزشهای همســایه مشــابه هســتند ،نمودار
پراکندگــی موران روندی کلی را نمایش میدهد که نشــان
دهندة خود همبستگی مکانی مثبت است .نمودار پراکندگی
موران همچنیــن میتواند برای شناســایی بی قاعدگیهای
مکانــی اســتفاده شــود ،کهاینها بــه عنوان نواحــی دارای
ارزشهای بســیار متفاوت یک ویژگی از همسایههایشــان
تعریف شدهاند؛ به عبارت ســادهتر ،نواحیای هستند که از
الگوی ک ّلی خودهمبستگی مکانی مثبت منحرف شدهاند.
برای تشــریح این ابزار ،نمــودار پراکندگی موران برای
شاخصهای نرخ بیکاری شهری و روســتایی با استفاده از
ماتریس وزنی کوین تولید شده است(شکل  .)2نتایج حاصل

از نمودار پراکندگی موران برای نرخ بیکاری شــهری نشان

میدهد که  29.28درصد شهرســتانها در چارک HH، 52.7
درصد شهرستانها در چارک  LL، 9.23درصد شهرستانها
در چارک  LHو  8.7درصــد در چارک  HLقرار گرفتهاند.

برای نرخ بیکاری روســتایی ،بیش از  29درصد شهرستانها
در چارک  HH، 50.65درصد شهرســتانها در چارک LL،
 9.23درصــد در چــارک  LHو  10.81در چارک  HLقرار
گرفتهاند(شکل .)2
تبدیل نمودار پراکندگی موران به نقشه ،درک آن را بسیار
آسانتر میکند (شــکل .)3نواحی واقع شده در چارک HH
در نمودار به عنوان نواحی  HHدر ســیمبولوژی نقشه مورد
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توجه قرار گرفتهاند و این کار برای سایر چارکها نیز اعمال
شده است .همان طور که در نقشه مشاهده می شود ،نواحی
 HHدر نرخ بیکاری شهری در غرب ،جنوب غرب و جنوب
شرقی کشور واقع شــدهاند و نواحی  LLبرای نرخ بیکاری
شــهری در شمال غرب ،شمال ،شمال شرق ،مرکز و جنوب
کشــور قرار گرفتهاند .نواحی  LHو  HLنیز در قسمتهای
مختلف کشور ،به صورت پراکنده ،مشاهده میشوند .نواحی
 HHدر نــرخ بیکاری روســتایی در غــرب ،جنوب غرب،
جنوب و جنوب شرقی کشــور واقع شدهاند و نواحی LL
برای نرخ بیکاری روســتایی در شمال غرب ،شمال ،شمال
شــرق و مرکز کشــور قرار گرفتهاند .نواحی  LHو  HLنیز
در قسمتهای مختلف کشــور به صورت پراکنده مشاهده
میشوند.
نقشــة حاصل از نمــودار پراکندگی مــوران نمیتواند
معناداری نواحی واقع شده در چارکهای  HH، LL، HLیا
 LHرا آزمون کند؛ بنابراین ،این نقشــه تنها به عنوان منبعی
بینش آفرین برای برنامه ریزان مطرح اســت و نمی تواند به
عنوان تصویر کاملی دیده شود .با این همه ،نتایج نقشه حاصل
از توزیع پراکندگی موران نشان دهندة وجود ناهمگنی مکانی
به شکل چهار رژیم مکانی مجزاست .در نقاط شهری ،رژیم
نخســت مطابق با چارک  HHو عمدت ًا شامل نواحی جنوبی
و رژیم دوم ،یعنی چارک  LLشــامل نواحی شمالی کشور
اســت ،که هر دو رژیم بیانگر ارتباط مکانی مثبت هســتند.
رژیم ســوم ()HLو رژیم چهارم( )LHشامل برخی نواحی
در مرز بین نواحی  HHو  LLاســت ،کهاین دو رژیم بیانگر
ارتبــاط مکانی منفی بی قاعده هســتند .بدلیل اینکه نمودار
پراکندگی مــوران هیچ گونه نتیجه معنــاداری در اختیار ما
قرار نمیدهد ،بنابراین الگوهای جدید باید با استفاده از آمار
 LISAارزیابی شوند.

شاخصهای محلی همبستگی مکانی()LISA

نتایج قبلی نشــان داد که توزیع مکانی شاخصهای نرخ
بیکاری شــهری و روستایی در ســطح شهرستانهای کشور
دارای خود همبســتگی مکانی مثبت و برخی از نشــانههای
ناهمگنی مکانی اســت .با استفاده از شــاخصهای محلی
همبستگی مکانی ( )LISAمیتوان فهمید که کدام مکانهای
خاص در الگوی کلی خود همبســتگی مکانی سهیم هستند؛
به عبارت دیگر ،میتوان هستهها یا مراکز خوشهبندی را ،به
طور معناداری ،شناسایی کرد .آمار  LISAبرای هر مشاهده،
آمارهای از میزان خوشــهبندی مکانــی معنیدار ارزشهای
مشابه پیرامون آن مشاهده ارائه میکند؛ به عبارتی ،اندازهای
از میزانــی که آرایش ارزشهای اطــراف یک مکان خاص
از تصادفی بودن مکانی انحراف دارند ،را مشــخص میکند
(.)Anselin, 1995: 94
الگوهــای LISAمبنــا بــرای نرخ بیکاری شــهری و
روســتایی با استفاده از رویکرد جایگشت و سطح معناداری
 0.05بهدســت آمد(شــکل .)4هنگامی که از ماتریس وزنی
کوین استفاده شد ،نتایج نشان میدهد که برخی از نواحی از
روند کلی منحرف شدهاند؛ یعنی تحلیل  LISAبرخی نواحی
با ارزشهای  HLو ( LHیا اســتثناهای مکانی) را نشان می
دهد.
تحلیل  LISAدو خوشه  HHآشکار را برای نرخ بیکاری
شــهری در سطح شهرستانهای کشور نشان میدهد .این دو
خوشــه در جنوب شرق و غرب کشــور مشاهده میشوند.
ســه خوشه  LLنیز در شــمال غرب و شمال شرق و مرکز
شــمالی و جنوب غربی کشــور قرار گرفتهاند .خوشههای
پراکنده و ضعیف  HLدر مرکز کشــور دیده میشوند .برای
نرخ بیکاری روســتایی دو خوشــة  HHدر جنوب غربی و

برنامهریزی کالبدی -فضـــــــــــــــــــــــــــایی

جنوب شرقی کشــور و دو خوشــة  LLدر شمال غربی و
شــمال شرقی و مرکز کشــور قرار گرفتهاند؛ درحالیکه تنها
یک شهرستان در خوشه  HLقرار میگیرد که در مرکز ایران
وجود دارد .این نقشــه الگوی مرکز -پیرامون مشاهده شده
در نقشههای نمودار پراکندگی موران را تایید میکند .عالوه
بر این ،نتایج  LISAوجود خودهمبســتگی مکانی محلی در
بسیاری از نواحی همراه با تقویت وجود ناهمگنی مکانی را
تایید میکند.
شاخص جتیس -اُرد( ) Getis − Ord

تا اینجا می توان پی برد که  HH LISAمعنادار متعلق به
رژیم مرکز و  LL LISAمعنادار متعلق به رژیم پیرامون است.
اما اگر بخواهیم از همة شهرســتانها بــرای ارائه ناهمگنی
مکانی در نمونة تحقیق استفاده کنیم ،باید چه کنیم؟ چگونه
میتــوان تعیین کرد کدام نواحی متعلق به رژیم مرکز و کدام
متعلق به رژیم پیرامون هستند؟ اگر به توزیع پراکندگی موران
استناد کنیم ،نواحی واقع شده در چارکهای  HLو  LHباید
از نمونه بیرون گذاشــته شــوند .اگر به نتایج  LISAاستناد
کنیم ،برخی واحدهای مکانی -آنهایی که معنادار نیســتند و
آنهایی که اســتثناهای مکانی هستند -شامل هیچ کدام از این
رژیمها نخواهند شد.

تحلیل اکتشــافی دادههای مکانی در ســطح شهرستانهای
کشور بررسی کرد .نرخ بیکاری در ایران ،طی سالهای اخیر،
همواره هشدار دهنده بوده است .این مسئله ناشی از افزایش
ساالنة جمعیت فعال و کمبود فرصتهای شغلی ایجاد شده
برای نیروی کار کشــور است .میانگین نرخ بیکاری در ایران
در دورة زمانی  1391-1376برابر  12.25درصد بوده است؛

بــه تبعیت از گالو و دال اِربــا (Gallo & Dall’Erba,

 )2006از آمارة جتیس -اُرد برای ســنجش خود همبستگی
مکانی محلی و برای تشخیص ناهمگنی مکانی در میان همه
شهرســتانهای کشور اســتفاده میکنیم .این آمار برای همه
واحدهای مکانی محاسبه شده و هیچ کدام از شهرستانها به
دلیل سطح معناداری یا وضعیت منحصربهفرد مکانی از مدل
خارج نشــدهاند ،این امر به ما اجازه میدهد تا از همه نمونه
استفاده کنیم.
براســاس آماره جتیس -اُرد ،توزیع مکانی نرخ بیکاری
شهری و روســتایی در سراســر نواحی ثابت نیست و یک
الگوی مکانی مشــخصی از نرخ بیکاری به عنوان رژیمهای
مکانی مرکز – پیرامون را شــکل داده :خوشــهای از نواحی
بــا ارزش جتیس -اُرد مثبت(مرکز) و خوشــهای از نواحی
با آماره جتیــس -اُرد منفی(پیرامون) برای نرخ بیکاری در
سطح شهرستانهای کشور .شکل 5رژیمهای مکانی مرکز و
پیرامون را برای شاخصهای نرخ بیکاری شهری و روستایی
نشان میدهد .رژیم مرکز در شمال غرب ،شمال ،شمال شرق
و مرکــز ایران قرار دارد؛ در حالیکه رژیم پیرامون در غرب،
جنوب غرب ،جنوب و جنوب شرقی ایران مشاهده میشود.
در این مقاله ،توزیع مکانی نرخ بیکاری در نقاط شهری
و روســتایی ایران را در سال  1390با اســتفاده از رویکرد

در حالیکــه ،میانگین نرخ بیــکاری در این دورة زمانی ،در
نقاط شــهری و روســتایی ،به ترتیب ،معادل  13.55و 9.71
درصد برآورد شده اســت .بررسی تغییرات نرخ بیکاری در
کشــور نشان میدهد که در دوره زمانی  1391-1376کشور
با معضل بیکاری پایدار روبــرو بوده و تغییرات چندانی در
جهت کاهش نرخ بیکاری رخ ندادهاست.
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تحلیل نرخ بیکاری در ســطح شهرستانها ،نشان دهندة
وجود نابرابری منطقهای بر حســب نرخ بیکاری در ســطح
کشــور اســت .انحراف اســتاندارد نرخ بیکاری شهری و
روستایی در سطح شهرســتانها ،به ترتیب ،برابر  8.8و 8.9
است .ضریب تغییرات نیز برای نواحی شهری برابر  5.64و
برای نواحی روستایی برابر  4.73است؛ بنابراین ،تحلیل نرخ
بیکاری ،عالوه بر تأیید نرخ باالی بیکاری در ســطح کشور،
نشانههایی دال بر وجود نابرابریهای منطقهای ارائه میدهد.
لذا این نشــانههای اولیه ،ضرورت بررسی و تحلیل پراکنش
فضایی نرخ بیکاری را در ایران آشــکار میســازد .عالوه بر
این ،ضریب همبستگی میان نرخ بیکاری شهری و روستایی
در شهرســتانهای کشور در سال  1390معادل  0.737است،
که بیانگر وجود همبســتگی مســتقیم قوی و معنادار(سطح
معناداری  99درصد) میان این دو شــاخص است .به عبارت
دیگر ،شهرستانهایی که نرخ باالیی بیکاری در نقاط شهری
خود دارند ،با معضل نرخ باالی بیکاری در نقاط روســتایی
خود مواجهانــد .در طرف مقابل ،شهرســتانهایی که نقاط
شــهری آنها نرخ بیکاری کمتری را نشان میدهد ،در نقاط
روستایی نیز نرخ بیکاری کمتری دارند .این نکته ،لزوم توجه
به سیاســتهای یکپارچه را برای حل معضل بیکاری نشان
میدهد و اینکه هیچگاه نمیتوان در برنامهریزی برای توسعه
و رفع معضل بیکاری در یک ناحیه ،تنها به نقاط شهری و یا
تنها به نقاط روستایی توجه کرد.
پراکنش فضایی نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی
کشــور ،الگوی مشابهی را نشــان میدهند .که در این الگو،
شهرستانهای واقع در غرب ،جنوب غرب ،جنوب و جنوب
شــرقی کشــور باالترین نرخ بیکاری را دارنــد؛ در حالیکه
شهرســتانهای واقع در شمال غرب ،شــمال ،شمال شرق
و مرکز کشــور پایینترین نرخ بیکاری را دارند .نقشــههای
مربوط به پراکنش فضایی نرخ بیکاری در کشــور ،وضعیت
دوگانهای را به صورت الگوی مرکز -پیرامون نشان میدهند؛
که در آن نیمة شــمالی نرخ بیکاری کمتر و نیمة جنوبی نرخ
بیکاری بیشتری دارد .با این حال ،نمایش توزیع مکانی نرخ
بیکاری در نقاط شــهری و روستایی کشــور ،تنها شناخت
اولیهای در مورد چگونگی پراکنش فضایی نرخ بیکاری ارائه
میدهــد؛ به عبارت دیگر ،این نقشــهها هیچگونه اطالعات
آمــاری معناداری را در مورد پراکنــش فضایی نرخ بیکاری
در ایــران فراهــم نمیکنند .از این رو ،برای شــناخت بهتر
پراکنش فضایی نرخ بیکاری شهری و روستایی در کشور از
تکنیکهای آمار فضایی و ،به طور خاص ،تحلیل اکتشــافی
دادههای مکانی استفاده شد.

نتیجهگیری

نتایــج حاصــل از آمار  Moran , s Iبرای نــرخ بیکاری
شــهری و روســتایی در ایران نشــان میدهد کــه توزیع
شــاخصهای نرخ بیکاری شــهری و روســتایی در سطح
شهرستانهای ایران دارای خودهمبستگی مکانی کلی مثبت
معنادار اســت؛ این بدان معناســت که نواحی با نرخ باالی

بیکاری در مجــاورت نواحی با نرخ باال قــرار گرفتهاند و
نواحی با نــرخ پایین در مجاورت نواحی با نرخ پایین واقع
شدهاند .در واقع ،میتوان گفت که توزیع مکانی نرخ بیکاری
در ایران حالت خوشهای دارد .با این حال ،آمار Moran , s I
نمیتوانــد بیــن خوشــهبندی مکانــی ارزشهــای باال و
خوشــهبندی مکانی ارزشهــای پایین تمایز قایل شــود؛
بنابراین ،برای شناسایی خوشــههای محلی معنادار ،نیازمند
ارزیابی و سنجش خود همبستگی مکانی محلی هستیم.
گام اول در تحلیل خود همبستگی مکانی محلی ،بررسی
نمــودار پراکندگی موران اســت .نتایج حاصــل از نمودار
پراکندگی موران برای نرخ بیکاری شهری و روستایی نشان
میدهد کــه بیش از  80درصد شهرســتانها در دو چارک
 HHو  LLقــرار گرفتهاند ،که دال بر وجود خوشــهبندی
در توزیع مکانی نرخ بیکاری در سطح شهرستانهاست .اما
نقشة حاصل از نمودار پراکندگی موران نمیتواند معناداری
نواحی واقع شــده در چارکهــای  HH، LL، HLیا LH
را آزمــون کند؛ بنابراین ،الگوهای جدید با اســتفاده از آمار
 LISAارزیابی شــدهاند .با اســتفاده از شاخصهای محلی
همبستگی مکانی ( )LISAمیتوان فهمید که کدام مکانهای
خاص در الگوی کلی خود همبستگی مکانی سهیم هستند؛
به عبارت دیگر ،میتوان هســتهها یا مراکز خوشهبندی را به
طور معناداری ،شناسایی کرد.
تحلیل  LISAدو خوشه  HHآشکار را برای نرخ بیکاری
شهری و روســتایی در سطح شهرســتانهای کشور نشان
میدهد .خوشة اول شامل شهرستانهای زاهدان ،ایرانشهر،
خاش ،زابل ،نیکشــهر ،ســراوان ،ســرباز ،زابلی ،هیرمند،
جیرفت ،کهنوج ،منوجان ،بم و برخی دیگر از شهرستانهای
استان سیستان و بلوچستان و کرمان است که در جنوب شرقی
کشور مشاهده میشود .خوشه دوم شامل شهرستانهای واقع
در استانهای خوزستان ،لرستان ،کرمانشاه ،ایالم ،چهارمحال
و بختیــاری ،کهکیلویه و بویراحمد و فارس اســت که در
غرب کشور مشاهده میشود .خوشههای  LLنیز در شمال
غرب و شــمال شرق و مرکز شــمالی کشور قرار گرفتهاند.
خوشــههای پراکنده و ضعیف  HLو  LHدر مرکز کشــور
دیده میشــوند .نتایج تحلیل  LISAالگوی مرکز -پیرامون
مشــاهده شده در نقشههای نمودار پراکندگی موران را تأیید
میکند .عالوه بر این ،نتایج  LISAوجود خود همبســتگی
مکانی محلی در بســیاری از نواحی همراه با تقویت وجود
ناهمگنی مکانی را تأیید میکند.
به طور کلی ،نتایــج تحلیل اکتشــافی دادههای مکانی
بیانگر وجود خوشهبندی(خودهمبســتگی مکانی مثبت) و
ناهمگنــی فضایی در توزیع شــاخصهای نرخ بیکاری در
سطح شهرستانهای کشور است .نتایج تحلیل ،نابرابریهای
منطقهای بر حســب شــاخصهای نرخ بیکاری شــهری و
روســتایی و تغییرات قابل توجه در سطوح بیکاری در میان
شهرستانها را تأیید میکند .نقشه مرکز-پیرامون آشکارترین
مشــخصه در ارتباط با این تغییرات است .در واقع ،به سبب
وجود زیرســاختهای مختلف در مناطق مختلف و تفاوت

سال اول  -شماره سوم  -تابستان ۱۳۹۲

برنامهریزی کالبدی -فضـــــــــــــــــــــــــــایی

کارآمدی در حوزههای جغرافیایــی متفاوت ،نیروی کار به
طور موزونی در کشور پخش نشده است .جایی که کارآمدی
بیشــتر ،تقاضا بیشتر و دستمزد باالتر است ،تمایل به حضور
نیروی کار بیشتر است(رئیس دانا .)195 :1380 ،نرخ بیکاری
در اســتانهای پیشــرفتهتر ،یعنی جایی که امکانات فنی و
صنعتی بیشتری وجود دارد ،کمتر است.
نتایــج حاصل از ایــن مطالعه ،توجه به سیاســتهای
اقتصادی مکان محور را بــرای کاهش نابرابریهای فضایی
توصیه میکند .نقشــههای تولید شــده در این مطالعه برخی
از نواحی که نیاز بیشــتری به مداخله عمومی ،از قبیل ایجاد
فرصتهای شــغلی ،دارند را برجسته می کند و میتواند ،به
طور یقین ،سیاستگذاران را به کاهش نابرابریهای منطقهای
هدایت کند .این نوع سیاســتگذاری در جهت اهداف سایر
نواحی توســعه یافتهتر نیز هست؛ زیرا گسترش فرصتهای
شــغلی در نواحی دارای مشکل ،نیاز آنها را برای حرکت به
سمت نواحی توسعه یافته در جهت دستیابی به شغل کاهش
میدهد و ،به تبع آن ،توازن اقتصادی بهتری برای کل کشور
ایجاد میشود.
روش شناســی ارائه شــده در این مقاله میتواند توسط
برنامهریزان برای بررسی متغیرهای مختلف -از قبیل مسکن،
کیفیّت زندگی ،جرم و جنایت -برای بهدســت آوردن نتایج
مبسوطتری براســاس آزمونها و آشکارسازیهای آماری و
شناســایی دقیقتر مکانهایی که نیاز به توجه بیشــتر دارند،

اتخاذ شــود .این روشها میتواند به سیاســتهای عمومی
که نیازمند شناســایی مکانهای خاص هستند ،کمک کند .با
دانســتن این نکته که منابع دردسترس برای اجرای برنامهها
کمیاب هســتند و با در نظر گرفتن اینکه برابری در باالترین
مرتبه سیاســتهای عمومی قرار دارد ،نواحی واقع شده در
پیرامــون باید در اولویت اول قرار گیرند .توانایی برجســته
کردن مکانهای خاص و دارای مشــکل ،روشهای تحلیل
اکتشــافی دادههای مکانی را به ابــزاری در خور توجه برای
کمک به برنامهریزی عمومی و فرایندهای سیاســتگذاری
تبدیل کرده اســت .با این همه ،تحلیل اکتشــافی دادههای
مکانــی نقطه پایان تحلیل مکانی نیســت؛ زیرا این روشها
چرایی شکلگیری و وجود الگوهای مکانی را تبیین نمیکنند.
زمانی که وجود خودهمبستگی مکانی و ناهمگنی مکانی در
توزیع فضایی متغیرهای تحقیق اثبات شــد ،گام بعدی باید
بهکارگیری تحلیل تاییدی دادههای مکانی باشــد .روشهای
تحلیل تأییدی دادههای مکانی قادر به تشــخیص مدلهای
رگرسیونی صریح مکانی هســتند که خودهمبستگی مکانی
و ناهمگنــی مکانی را با هم ترکیب میکنــد .بنابراین ،پس
از بررســی دادهها ،برنامهریزان باید قادر به تعیین نیاز برای
بهکارگیری رگرســیونهای مکانی یا رگرســیونهای سنتی
برای درک بهتر همبستگیهای پدیدة مورد ارزیابی باشند.
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