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سال در که عراق استان ١٨ در را اری بی نرخ فضایی توزیع ، ان م داده های اکتشاف تحلیل رد روی بر تأکید با مقاله این

همبستگ (خود خوشه بندی وجود بیانگر ان م داده های اکتشاف تحلیل نتایج است. کرده مطالعه شده، آوری جمع ٢٠٠٧
حسب بر منطقه ای نابرابری های رفع جهت مناسب برنامه ریزی برای را زمینه م تواند مطالعه این نتایج است. مثبت) ان م

سازد. فراهم اری بی نرخ
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مقدمه ١

سطوح همه اری، بی کاهش و اشتغال ایجاد دغدغه و درآمده معضل ی به صورت امروزی جوامع در آن پیامد های و اری بی

نرخ مانند ثابت، متغیر های تحلیل و تجزیه با کار بازار  شاخص های مطالعه کشانده است. چالش به را کشور ها مدیریت

توانایی و کار بازار  به افراد خروج و ورود مطالعه بازار کار، در مناسب سیاست های اتخاذ منظور به اران، بی تعداد و اشتغال

به ضروری بسیار نیروی کار مختلف گروه های بر اری بی زمان مدت تاثیر همچنین و زین جای مشاغل سریع یافتن در افراد

کاری بازار از نا امن تر م مانند ار بی طوالن مدت برای اما م شوند ار بی کم افراد تعداد آن در که کاری بازار  م رسد. نظر

که است بدیه م مانند. باق موقعیت آن در کوتاه مدت برای فقط اما م شوند ار بی بیشتری افراد تعداد آن در که است
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خانوار هزینه های در مهم پیامد های امر این که م یابد افزایش اری بی مدت طول و اری بی نرخ اقتصادی، رکود دوران در

این حاضر حال در دارد. نیاز بازار کار خاص سیاست های به موضوع این مدیریت بنابراین دارد آنان مال پرداخت توانایی و

پیدا بیشتری اهمیت مدت بلند اری بی و اری) بی قانون دوره پایان یا اشتغال دلیل (به اری بی خروج نرخ کاهش با پیامد ها

ه بل م کند محروم زندگ در معنادار فعالیت و معیشت از را افراد تنها نه طوالن مدت اری بی نیز فردی سطح در م کنند.

.(١٣٩٨ ، مترجم و (زنجیران م شود. نیز اجتماع منف پدیده های افزایش و عموم نارضایت موجب

مانند شاخص ها از بسیاری با آن فضایی ارتباط و فضایی خودهمبستگ وجود بررس به عالقه مندی اخیر، سال های در

باشد. نیز کار جستجوی در که است کس ار بی تعاریف، از زیادی شمار به بنا است. یافته افزایش غیره و تحصیالت فقر،

زمان مقطع یا دوره ی برای و خاص جامعه ی در مورد، حسب بر نیز اری بی نرخ رو، این از متفاوت اند، اری بی تعاریف

.(٢٠٠۶ ، اران هم و (پورتمن م کند تغییر معین

اری بی دوام است. متفاوت مختلف، مناطق بین سیستماتی به طور اری بی نرخ که است مشهور تحقیق، ادبیات در

بودند کشور این در جوانان و زنان اری، بی تأثیر تحت  گروه های بیشترین و دارد قرار باالیی بسیار سطوح در عراق، در

صالح الدین استان به ویژه عراق، در سنین همه که است مزمن ی  بیماری صرع .(٢٠١٠ ، فن توسعه و اری هم (آژانس

اران هم و السعد توسط که است اشتغال زایی در اختالل آن مدت طوالن عوارض از ی که م دهد، قرار تاثیر تحت را

در به ویژه صرع به مبتال افراد بین در میزان این و شد مشاهده درصد ٣٣ استان این در اری بی است. شده ارائه (٢٠١١)

بود. بیشتر توجه قابل به طور جوانان

تا کنند تمرکز بیشتر مختلف مناطق ویژگ های بر باید تحقیقات ، اجتماع اقتصادی متغیرهای بین ارتباط درک برای

کند توصیف کامل به طور م کنند زندگ آن در مردم که را اجتماع محیط نم تواند زیرا منطقه ها، آن ساکنان ویژگ های

عراق مختلف استان های در اری بی دوام موجب کار نیروی محدود تحرک و پایین دستمزد .(١٩٣٣ ، اران هم و ینتایر (م

اری بی نرخ فضایی تحلیل دارند. استان ها بین تجارت و آمد و رفت مهاجرت، با تنگاتنگ ارتباط استان ها است. شده

و اری بی ل مش رفع جهت مناسب برنامه ریزی برای را زمینه منطقه ای، نابرابری های علم شناسایی با م تواند عراق در

فقدان زیرا دارد، وجود اری بی و فقر بین قوی ارتباط که داشت اظهار (٢٠٠۶) کاتانئو سازد. مهیا آن منف پیامدهای

توزیع مطالعه که کرد مطرح را متعددی دالیل (٢٠٠٣) الهورست است. فقر تعیین کننده اصل عوامل از ی اشتغال

م سازد. ارزشمند را اری بی فضایی ناهموار

شاخص های برحسب منطقه ای، نابرابری های ارزیابی برای ان م داده های اکتشاف تحلیل روش های از مقاله، این در

چنین از حاضر مقاله هدف بود. ظهور نو رفاه نبود اولیه هدف اری بی نابرابری های کاهش م شود. استفاده اری بی نرخ

اری بی تفاوت دالیل این از ی است. جامعه فقر وضعیت برای استاندارد شاخص ی اری بی که م شود ناش استدالل

فضایی خوشه بندی وجود ابتدا موارد، این به توجه با است. رشد کاهش و اقتصاد کل در ناکارآمدی از حاک گسترده

برای نقشه برداری ادامه در گرفت. قرار بررس مورد اری بی نرخ به توجه با استان ها محل فضایی خوشه های سپس و کل

ی در مقطع تحلیل و تجزیه ی تحقیق این گرفت. قرار استفاده مورد موران محل شاخص و یافته تغییر اری بی نرخ

.(٢٠١٢ ، (کامیس است شده انجام عراق در ٢٠٠٧ سال در که بود سرشماری

داده ها تحلیل و تجزیه ٢

هر برای شد. آوری جمع ٢٠٠٧ سال در عراق در شده انجام سرشماری اساس بر آماری، سالنامه آمار، بخش از داده ها

اقتصادی فعال جمعیت کل به ار بی افراد نسبت عنوان به اری بی نرخ است. شده استفاده اری بی نرخ استان، N = ١٨
ول شغل، بدون دارد، سن سال ۶۵ تا ١۵ بین که است فردی ار بی فرد ی م شود. تعریف شاغل) و ار بی افراد (مجموع
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است. کار بازار دستمزد پذیرش به مایل و کار جویای فعال به صورت و است دسترس در و دارد را کار انجام توانایی

در گرفت، قرار آزمایش مورد نرمال توزیع برای اری بی نرخ ،١ مرحله در بود. مرحله پنج شامل داده ها تحلیل و تجزیه

نمرات LISREL م شود. استفاده توزیع شدن نرمال برای LISREL نرم افزار از نم کنند، پیروی نرمال توزیع از که جایی

بنابراین، باشد. نمونه اصل متغیر با سان ی معیار انحراف و میانگین دارای شده تبدیل متغیر که م کند مقیاس طوری را نرمال

بسیار کشیدگ و چول مقادیر اما است. سان ی معیار انحراف و میانگین با اصل نمره از نواخت ی تغییر ی نرمال نمره

چارک ها از استفاده با شده تبدیل اری بی نرخ برای کم شیب های اساس بر بصری بازرس ،٢ مرحله در است. یافته کاهش

آزمون از استفاده با آماری اهمیت همچنین و بود کل خوشه بندی تشخیص برای موران محاسبه شامل ٣ مرحله شد. انجام

از استفاده با p − value مقدار و استان برای محل موران محاسبه شامل ۴ مرحله گرفت. قرار بررس مورد شت جای

بازرس چارک ها، از استفاده با ،۵ مرحله در است. اری بی نرخ محل خوشه های تشخیص برای مونت کارلو شبیه سازی

شد. بررس کوروپلث نگاشت اساس بر آن ها معن داری احتمال و محل موران مقادیر گرادیان های برای بصری

کرد. آزمایش آن نبودن یا بودن تصادف برای را اری بی نرخ جغرافیایی توزیع م توان موران، کل شاخص اساس بر

و تجزیه در بود. نیز موران محل شاخص از استفاده با محل خوشه های ارزیابی و تشخیص به عالقه مند نویسنده همچنین،

خود نشان دهنده که م دهند نشان را فضایی وی ال مشابه، مقادیر با ر دی ی مجاورت در بخش ها منطقه ای، داده های تحلیل

استفاده با نقشه ها همه برای فواصل این شد. طبقه بندی فاصله چهار در اری بی نرخ مقادیر است. فضایی مثبت همبستگ

کیف ارزیابی ان ام ردی روی چنین شد. استفاده اری بی نرخ مقدار افزایش دادن نشان برای تیره خاکستری سایه های از

با که شوند تعریف استان هایی به عنوان است ن مم ان همسای ، همسای تحقیقات در م آورد. فراهم را فضایی وی ال

است شده تعریف استان هایی به عنوان همسای ساختار تحقیق این در هستند. هم مرز ر دی ی از معین فاصله در یا ر دی ی

ناحیه اگر است، شده یل تش ١ و ٠ از کویین مجاورت ماتریس (١ کویین وی (ال دوم مرتبه روش از دارند. مشترک مرز که

ناحیه با مشترک مرز i ناحیه اگر اما Wij؛ = ١ و هستند همسایه باشد، داشته j ناحیه با نقطه ی در حت مشترک مرز i

به صورت که آن هایی و روک٢) وی (ال اول مرتبه ان همسای شامل که W = ٠ij و نیستند همسایه پس باشد، نداشته j

شد. استفاده بودند، مرتبط اسقف٣) وی (ال مورب

مناطق، شهرستان ها، جمله از واحدها، برای شده جمع آوری داده های کشیدن تصویر به برای معموال کوروپلث نقشه ی

رده ها در معمول به طور شمارش بخش های داده های کوروپلث، نقشه ساختن برای م شود. استفاده استان ها یا ایالت ها

وی ال تا م دهند اجازه ما به نقشه ها اگرچه م شود. داده اختصاص خاکستری رنگ ی رده هر به و م شوند گروه بندی

احتمال این و است متفاوت مختلف افراد در آن ها تفسیر دارند: مهم محدودیت دو اما کنیم، ارزیابی بصری را فضایی

محاسبه دالیل، این به نباشد. معن دار نتیجه در و باشد تصادف عوامل نتیجه واقع در شده درک وی ال ی که دارد وجود

شود. انجام فضایی همبستگ خود از استفاده با م تواند که است، منطق فضایی وی ال عددی اندازه گیری

کل فضایی خوشه بندی شناسایی ٢. ١

به نزدی جغرافیایی فضای در را مشابه مشاهدات میزان که است این کل فضایی همبستگ خود شاخص ی از هدف

نرمال استاندارد انحراف از استفاده با فضایی همبستگ خود ، اکتشاف فضایی تحلیل و تجزیه این در دهد. نشان ر دی ی

قدرت اندازه گیری برای که است ضریب ی موران گرفت. قرار آزمایش مورد نرمال، فرض تحت موران مقدار ،(z (مقدار

از م دهد. ارائه اری بی خوشه بندی برای آزمایش همچنین و م شود استفاده منطقه ای داده های در فضایی همبستگ خود

1Queen Pattern
2Rook Pattern
3Bishop Pattern
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استفاده محل خوشه های آماری اهمیت تعیین بدون مطالعه، مورد منطقه در خوشه وجود تعیین برای کل خوشه بندی آزمون

همبستگ خود زین جای مقابل در فضایی همبستگ عدم صفر، فرضیه آزمایش برای م توان را همبستگ خود ضریب شد.

کرد: استفاده مثبت }فضایی
H٠ : ندارد وجود خوشه بندی هیچ

H١ : دارد وجود خوشه بندی

به صورت که

I =
N

∑N
i=١

∑N
j=١ wij(xi − x̄)(xj − x̄)

S٠
∑N

i=١(xi − x̄)٢

و

S٠ =

N∑
i=١

N∑
j=١

wij , i ̸= j (٢. ١)

مرز jکه iو استان دو بین ارتباط قدرت دهنده نشان وزن wij = ١ استان ها، تعداد N = ١٨ آن در که م شود، محاسبه

jام استان و iام استان اری بی نرخ دهنده نشان ترتیب به xj و xi و است wij = ٠ صورت این غیر در دارند، مشترک

که م دهد نشان را استان هایی کل وی ال و است مثبت فضایی همبستگ خود دهنده نشان موران مثبت مقدار م باشد.

منف فضایی همبستگ نشان دهنده موران برای منف مقدار دارند. خود همسایه بخش های مشابه باال/پایین اری بی سطح

اهمیت آزمایش برای هستند. اری بی باالی/پایین سطح دارای همسایه استان های برخالف استان ها م دهد نشان و است

شد: استفاده م کند، پیروی استاندارد نرمال توزیع از که z آماره از ، کل موران

z =
I − E(I)√
var(I)

مشاهدات م کنیم. استفاده زین جای آزمون از خیر یا شده ایجاد تصادف به طور داده ها در خاص وی ال بدانیم این که برای

محاسبه تصادف صفر فرضیه آزمایش برای زمان هر در فضایی همبستگ ١٠٠٠ با بار ١٠٠٠ تصادف به طور اری بی نرخ

اگر م گوید صفر فرضیه که حال در م شود، مشاهده داده ها در فضایی وی ال که م دهد نشان بررس مورد فرضیه شد.

ارائه را خوشه بندی از شواهدی تحلیل و تجزیه بود. خواهد مشاهدات محض تصادف اثر ی این داشت، وجود و ال این

نشان را اری بی کل ویژگ که خوشه بندی هایی این، بر عالوه نم کند. مشخص را خاص خوشه هیچ ان م اما م دهد،

آمار اساس، این بر است. توجه مورد مطالعه مورد جامعه در اری بی محل فضایی خوشه های موقعیت و موجود م دهند،

گرفت. قرار حمایت مورد خوشه ها یا احتمال داغ نقاط ارزیابی و شناسایی برای محل فضایی

محل فضایی خوشه های شناسایی ٢. ٢

، اران هم و (والر کند مشخص را فردی خوشه های نم تواند اما کند پیشنهاد را خوشه بندی م تواند کل شاخص ی

همسای اثرات تا م کنند اندازه گیری را فضایی وابستگ میزان (LISAs) فضایی انجمن های محل شاخص های .(٢٠٠۴
برای محل اندازه ی ارائه نمایه ای چنین اصل هدف باشد. پذیر ان ام استان هر به مربوط اری بی نرخ ارزش اساس بر

را محل موران شاخص (١٩٩۵) آنسلین است. اطراف یا مجاور بخش های و استان هر به مربوط مقدار بین شباهت

شناخته نیز داغ نقاط عنوان به اوقات گاه که ، محل فضایی خوشه های کرد. پیشنهاد محل همبستگ خود آزمایش برای

داشته اهمیت آن ها برای موران اصل ان م که مجاور ان های م از مجموعه ای یا ان ها م عنوان به است ن مم م شوند،

م شود: تعریف زیر صورت به iام بخش برای موران حال، این با شوند. شناخته است،

Ii =
(xi − x̄)

S

N∑
j=١
{ wij∑Nj

i=١ wij
}(xj − x̄)

S
, i = ١, . . . ,١٨



۶۵زنجیران

jام استان و iام استان اری بی نرخ دهنده نشان ترتیب به xj و xi گوناگون، استان های ان همسای تعداد Ni آن در که

{ wij∑Nj

i=١ wij

} است: شده گرفته نظر در زیر میزان به مختلف استان های ان همسای تعداد که است توجه قابل م باشد.

مقادیر با مناطق دادن نشان برای معمول به طور که است LISA خود مقادیر شامل LISA تحلیل و تجزیه معمول خروج

است ن مم LISA مقادیر م دهد. نشان سایرین به نسبت را قوی تری محل همبستگ خود که است، شده ترسیم باال

ثبات دهنده نشان محل موران مثبت مقدار متوسط  باشد. مقادیر تجمیع یا پایین مقادیر تجمیع باال، مقادیر تجمیع به دلیل

باال/پایین اری بی نرخ دارای که است شده احاطه بخش هایی توسط که باال/پایین اری بی نرخ با بخش های یعن است، محل

استان محاصره در کم اری بی دارای استان های مانند است، محل ثبات بی دهنده نشان محل موران منف مقدار است.

با استان ها موقعیت از بینش تا شود نگاشت م تواند استان هر موران مقدار حال، این با بالعکس. یا باال اری بی دارای

S+ نرم افزار در برنامه ها آماری، تحلیل و تجزیه در دهد. ارائه آن ها همسایه مقدارهای با کم یا زیاد نسبتاً محل ارتباطات

.(٢٠١٢ ، (کامیس است شده انجام

نتیجه گیری و بحث ٣

اول، بود. قطع جنبه چهار حداقل در نتایج گرفت. قرار مطالعه مورد اری بی نرخ برای محل خوشه های و کل خوشه بندی

،٢ استان های در مثال به عنوان کشور، جنوبی و مرکزی مناطق در اری بی نرخ از باالیی سطح که داد نشان بصری بازرس

نم شدند، مشاهده داغ نقاط به عنوان بصری نظر از ۵ و ۴ ،٣ مانند استان چندین در دوم، است. شده متمرکز ١۶ و ١۵ ،۶
وضوح به آن ها داغ نقاط وهای ال ، محل موران مقادیر محاسبه یعن خود، ان همسای اطالعات گرفتن نظر در از پس اما

در محل خوشه های به صورت استان ها از بسیاری ول شد یافت اری بی نرخ برای کل خوشه بندی سوم، بود. مشاهده قابل

چهارم، شد. مشاهده مرکزی بخش در پایین اری بی بودند. و١٧ ١۶ ،١۵ ،١٢ ،۵ ،۴ ،٣ استر: جنوبی و شمال قسمت های

شده اند، داده نشان شباهت عدم مناطق به عنوان استان ها از برخ ، محل تنوع به توجه با ، محل موران منف مفدارهای نظر از

برعکس. و است شده احاطه باال UR با استان هایی توسط پایین UR با استان که معن این به .۶ و ٢ استان های مثال، به عنوان

این داشت. خواهد همسایه کار بازارهای در مثبت تأثیرات م دهد، کاهش را محل اری بی که اقدام هر ترتیب، همین به

مورد تحلیل رد روی است. کار بازار الت مش کاهش منظور به استان ها بین مشترک اقدامات و نزدی اری هم مستلزم امر

به برای را استراتژی هایی تا م دهد اجازه سیاست گذاران به و م کند مشخص را باال نسبتاً UR استان های اینجا در استفاده

نابرابری های م کند، توجه منطقه ویژگ های به که سیاست کنند. تدوین استان ها بین UR نابرابری های رساندن حداقل

خالصه، به طور م بخشد. بهبود را سالمت وضعیت خود نوبه به که م بخشد بهبود را رفاه نتیجه در و داده کاهش را

در کل فضایی خوشه بندی هیچ نهایت، در م کند. پشتیبان منطقه سطح در UR در فضایی نابرابری فرضیه از مطالعه این

تأثیرات آماری نظر از فضایی ان های م که بود این اصل نتیجه بود. معنادار محل خوشه های اما نشد، یافت اری بی نرخ

دارند. اری بی نرخ نابرابری و احتمال بر توجه قابل
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