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 مقاله پژوهشی

تحلیل فضایی اثرات بیکاری و بیکاری تحصیلکردگان بر جغرافیای
سیاسی ایران
3

یاشار ذکی ،1سیدعباس احمدی ،2محمدجالل عباسیشوازی  ،زهرا ادیبنیا

چکیده
بیکاری از لحاظ اجتماعی و سیاسی ظرفیت بحرانآفرینی باالیی دارد و میتواند مقبولیت و حتی
مشروعیت حکومتها را زیر سوال ببرد .پاسخ حکومتها به بیکاری ،ایجاد فرصتهای آموزشی است
تا ورود نیروی جدید به بازار کار را به تعویق بیندازند که در ایران باعث افزایش بیکاری
تحصیلکردگان شده است .تفاوت فضایی در نرخ بیکاری و سهم بیکاران تحصیلکرده در کشور،
تبعیض فضایی مزمن و تسلط الگوی مرکز -پیرامون و انطباق این الگو بر محل زیست گروههای
قومی ،نگرانیهای سیاسی و احتمال اوج گرفتن ناآرامی را در کشور افزایش میدهد .این مقاله با
روش توصیفی -تحلیلی و آماری با تأکید بر کشف الگوهای فضایی بیکاری بهطور عام و بیکاری
تحصیلکردگان بهطور خاص با استفاده از روشهای تحلیل فضایی آماره موران و آماره Getis–Ord
* Giدر پی پاسخ به این سواالت است که الگوهای فضایی بیکاری در ایران چگونه است و دارای چه
اثراتی بر جغرافیای سیاسی کشور است؟ نتایج پژوهش نشان میدهد الگوهای فضایی بیکاری با
بیکاری تحصیل کردگان متفاوت است و پایداری این الگوها طی زمان باعث تقویت فرایندهای
ناموزون مهاجرت و توسعه شده و برداشت مردم از آن را سیاسی ساخته است و تداوم این وضعیت از
دیدگاه جغرافیای سی اسی ،چالش بزرگی برای حاکمیت و دولتمردان است.
واژگان کلیدی :بیکاری ،بیکاری تحصیلکردگان ،تحلیل فضایی ،GIS ،حاکمیت ،امنیت ملی،
مشروعیت و مقبولیت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه و بیان مساله
وجود بیکاری در جامعه بدان معناست که بین امور و فعالیتها ،هماهنگی و روابط درست
برقرار نیست .به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی آن نادرست و الگوی بهرهبرداری از منابع و
امکانات غیرکارآمد است .بیکاری عالوه بر این که از نظر اقتصادی ،به معنای استفاده غیربهینه از
عوامل تولید است ،از لحاظ اجتماعی و سیاسی از ظرفیت مشکلزایی و بحرانآفرینی باالیی
برخوردار است .بیکاری میتواند اعتماد اجتماعی به حکومت و در نتیجه مشروعیت سیاسی آن
را به چالش بکشد (چرمک ،میکوسوا ،استاچوا .)039:7901،بحران مشروعیت ،زمانی اتفاق
میافتد که حکومت نتواند درجه مناسبی از وفاداری مردم را به دست آورد (رنهشورت،0
 .)94:0003بیکاری با دیگر مولفههای سیاسی و امنیتی نیز ارتباط انکارناپذیری دارد و میتواند
موجب تغییرات اساسی در صحنۀ سیاسی کشورها شود (مطیعیلنگرودی .)09:0301،تحلیلگران
یکی از دالیل اصلی آغاز انقالبهای عربی را بیکاری دانستهاند .در پژوهشی که به موج
شورشهای فرانسه در سال  7992میالدی پرداخته است ،نشان میدهد که بیکاری به عنوان
مهمترین عامل تشدیدکنندۀ شورشها پدیدار شدهاست (موتسلوس .)1:7979،7به همین دلیل
حکومتها به دنبال ایجاد فرایندهایی هستند که به کاهش بیکاری منجر شود.
در سالهای ابتدایی انقالب اسالمی متاثر از ایدئولوژی افزایش جمعیت و در شرایط جنگ
ناخواسته ایران و عراق  ،باروری افزایش یافت که نتیجۀ آن فشار بر امکانات و تسهیالت آموزشی
برای جمعیت بزرگتر از شش سال در سالهای بعد بود .مدارس پُرجمعیت با امکانات کم ،هزینه-
های بسیاری را به کشور تحمیل کرد .موالید زیاد آن سالها پس از خروج از مدارس فشار زیادی
به بازار کار وارد کرد .پاسخ دولت به این نیاز در کنار تالش برای ایجاد اشتغال هدایت جمعیت
جوان به ادامه تحصیالت بود و با هدایت جوانان به تحصیل و طوالنی کردن زمان ورود به بازار
کار تالش کرد تا از بحرانی شدن بیکاری جلوگیری کرده و برای خود فرصت ایجاد اشتغال ایجاد
کند .پژوهش آلعمران ،آلعمران و کسماییپور ( )29:0303نشان میدهد که برای دوره زمانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rennie Short
2 Moutselos
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 0322تا  0390در ایران ،در برابر افزایش یک درصد در سطح سواد ،میزان بیکاری به اندازه 9522
درصد کاهش مییابد ،این راه حل موجب شد تا بسیاری از جوانان ترغیب به تحصیل شده و برای
ورود به دانشگاهها تالش کنند .اقبال به تحصیل جمعیت زیاد جوانان باعث شد تا سرمایههایی که
میبایست صرف ایجاد اشتغال و بنگاههای تولیدی شود ،به دلیل سوددهی بازار آموزش و تحصیل
به سمت ایجاد دانشگاههای مختلف (دانشگاههای دولتی ،پردیس خودگردان وابسته به دانشگاه
دولتی ،آزاد اسالمی ،موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ،دانشگاههای آموزش از راه دور (پیام
نور) ،دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه مجازی) سرازیر شود .نتیجۀ این گسترش در
آموزش ،افزایش سطح عمومی تحصیالت در کشور بود .تالشهای صورت گرفته برای ایجاد
اشتغال کافی نبود و بیکاری سالهای قبل نه تنها از بین نرفت بلکه تبدیل به نوعی دیگر از بیکاری،
یعنی بیکاری تحصیلکردگان شد .سیاست وقفه برای ورود به بازار کار ادامه یافت و با افزایش
ظرفیت دانشگاهها برای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بیکاری تحصیلکردگان به مقاطع باالی
تحصیلی رسید.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار  0309نشان داد که در بهار  0309سهم جمعیت بیکار
فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران  4953درصد بوده است .این سهم در بین زنان نسبت
به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است .بررسی تغییرات این شاخص
نشان میدهد که نسبت فصل مشابه سال قبل  350درصد افزایش داشتهاست .اثرات بیکاری و
بیکاری تحصیل کردگان در مقاالت مختلفی (مانند غروی نخجوانی 0390؛ رازینی ،سوری و
تشکینی 0309؛ مداح و فراهتی 0309؛ مکیان و همکاران 0302؛ موسایی و گرشاسبی فخر
0390؛ فرجی سبکبار 0307؛ نجار نهاوندی و خاکی 0399؛ قانعیراد 0393؛ مختاریپور و
سیادت  ،)0391بررسی شده است ،اما این دو متغیر اثرات سیاسی – فضایی به همراه دارد که
مقاله حاضر به دنبال بررسی این اثرات در کشور است .اهمیت این موضوع از آن جهت است که
اول ،شرکتکنندگان حوادث اخیر اغلب بیکار و در فاصله سنی  09تا  70سال بودند ،چرا که
همین حاال نظرسنجیها نشان می دهد که این جمعیت جامعه از همه ناراضیتر و ناخرسندتر
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هستند (فاضلی )0309،و 27درصد اعتراضات از دی ماه  0302تا آذر  0309دالیل اقتصادی
داشته (جونز و نیولی )7900،و بیکاران لشگر ذخیره اغتشاش قلمداد می شوند (مطیعی-
لنگرودی .)09:0301،دوم ،در نظام حقوقی کشور ،حمایت از بیکاری صرفا در قالب نظام بیمهای
صورت گرفته است و نظام حمایتی غیربیمهای در نظام حقوقی کشور ما پیشبینی نشده است
(داوودی ،هوشمند و ملکسادات.)724:0302،
بهطور خالصه ،هدف این پژوهش بررسی اثرات سیاسی-فضایی دو شاخص بیکاری و
بیکاری تحصیلکردگان در کشور است .این مقاله در نظر دارد تا با بررسی این دو شاخص در
مقیاس شهرستانی ،و کشف الگوی فضایی آنها ،درکی عمیقتر نسبت به توزیع این دو شاخص
در پهنه سرزمین بدهد و پس از شناسایی الگوی توزیع ،به این سوال پاسخ دهد که بیکاری و
بیکاری تحصیلکردگان در بستر سیاسی -فضایی ایران ،چگونه عمل میکند؟

پیشینه پژوهش
بیکاری یک موضوع چند وجهی بوده که پژوهشهای بسیاری هم در زمینه علل ایجاد آن و هم
در زمینه نتایج آن انجام شده است .چرمک ،میکوسوا ،استاچوا ( )7901در پژوهشی به دنبال
بررسی اعتماد سیاسی ،اثر مولفه بیکاری را به عنوان یک عامل نهادی سنجیدهاند .که نتایج این
پژوهش نشان داد که در میان متغیرهای نهادی یکی از دو متغیری که بیشترین اثر را در
شکلگیری اعتماد سیاسی دارند ،بیکار بودن یا نبودن اشخاص است.
شینگ ،0یانگ و لی ( )7909به بررسی تاثیر توسعۀ آموزش عالی بر بیکاری فارغالتحصیالن در
چین پرداخته اند .نتایج این پژوهش نشان داد که این سیاستها در کوتاهمدت نرخ بیکاری
فارغالتحصیالن را افزایش داده اما به دلیل اینکه نرخ بیکاری در حال کاهش است ،اثر بیکاری در
اکثر اوقات پس از پنج سال ناپدید میشود .نکتۀ مورد توجه این پژوهش شناسایی اثرات ناهمگن
بر اساس جنسیت و منطقه و شهر است که نگاه فضایی مورد توجه پژوهش حاضر نیز هست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Xing
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یانگ ( )7909هم در پژوهش خود توسعۀ آموزش عالی و بیکاری بعد از تحصیل را بررسی
کرده است در این پژوهش تفاوت بیکاری تحصیلکردگان علوم انسانی و اجتماعی با
تحصیلکردگان رشتههای فنی ،تاثیر نوع دانشگاه در پیدا کردن شغل و احتمال ادامه تحصیالت و
ورود به تحصیالت تکمیلی میان دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی تبیین شده است.
عسگری و دیگران ( )0392علل فرار مغزها را در قالب مدل جاذبه بررسی کردهاند .ازجملۀ
متغیرهای مورد بررسی جمعیت و نرخ بیکاری بوده و بر اساس نتایج این پژوهش ،نرخ بیکاری
نسبی به طور معنیداری جریان فرار مغزها از کشور مبدا را تحت تاثیر قرار داده است.
نجار نهاوندی و خاکی ( )0399به دنبال دستهبندی علمی استانهای کشور بر اساس میزان
بیکاری بودهاند و عوامل جمعیتی موثر بر بیکاری و متاثر از آن را در سطح استانی بررسی کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که نقش سرمایهگذاری دولتی در ایجاد فرصتهای کاری و جذب
نیروی کار بسیار زیاد است و تاثیر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در کاهش بیکاری قابل
توجه است.
نتایج پژوهش عباسینژاد ،صادقی و رمضانی ( )0303نشان میدهد که میان بیکاری و تورم
و جرایم اجتماعی رابطۀ مثبت و مستقیم وجود دارد .این پژوهش با ورود به مسایل اجتماعی از
تمرکز بر نتایج اقتصادی بیکاری جدا شده که میتواند بخشی از نتایج سیاسی -فضای مورد
مطالعۀ این پژوهش را پوشش دهد.
هرندی و فالحمحسنخانی ( ،)0391در پژوهش خود ،مهمترین مانع پیداکردن کار از دیدگاه
اکثر جوانان حاضر در نیروی کار ،کم بودن فرصتهای شغلی است که ناشی از مازاد عرضۀ
نیروی کار ،عمدتا به دلیل نرخ باالی رشد جمعیت در دو دهۀ قبل و کمبود تقاضای نیروی کار
میباشد .از طرفی با افزایش سطح تحصیالت جوانان کشور ،نرخ مشارکت افزایش یافته که در
این مساله در خصوص زنان محسوستر است.
ملکان و امینی ( )0301افزایش شدت تخصصبری در فعالیتهای صنعتی را به عنوان
راهکار حل مشکل اشتغال بیکاران با تحصیالت عالی آزموده اند .نتیجۀ پژوهش آن است که
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فناوری به طور کلی بر سهم اشتغال نیروی کار متخصص اثر مثبت میگذارد .البته باید توجه کرد
که در این صورت ،باب مشکلی جدید باز خواهد شد و آن اینست که منجر به بیکاری نیروی
کار ساده میشود.
از نظر روشی نزدیکترین پژوهش به مقاله حاضر ،پژوهش کندو )7902( 0است که پایداری
فضایی نرخ بیکاری منطقهای در ژاپن را سنجیده است .این مقاله بیکاری را در سه گروه سنی و
به تفکیک دو جنس در ژاپن بررسی کرده است .همچنین گوچلو )7902( 7و با استفاده از شواهد
آماری ترکیه از  7994تا  7903به تحلیل دالیل اختالفات فضایی بیکاری در این کشور پرداخته
است .نتایج این پژوهش نشان داده است که خودهمبستگی فضایی میان مناطق وجود دارد ،یعنی
افزایش نرخ بیکاری در یک منطقه بر نرخ بیکاری مناطق مجاورش اثر میگذارد .همچنین
صنعتی شدن ،سطح تحصیالت ،مشارکت نیروی کار و جمعیت جوان از عوامل موثر بر نابرابری
بیکاری بین مناطق هستند .اما اثر فضایی -سیاسی بیکاری و خصوصا بیکاری تحصیلکردگان در
این پژوهشها دیده نشدهاست .ایران به عنوان کشوری چندقومیتی ،در یک جغرافیای نامتعادل و
میان یک منطقۀ فعال ژئوپلیتیکی قرار گرفته است که شرایط آن نه تنها متفاوت بلکه در جهان
منحصر به فرد است .توجه به جمعیت که یک ضلع حیات یک حکومت است ،در کنار سایر
چالشهای جغرافیای سیاسی ،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی که کشور با آن روبرو است اهمیت
بیکاری جمعیت را به عنوان یک مولفه چالش برانگیز را در کشور مهم خواهد کرد.

مبانی نظری پژوهش
در تمام ادبیات مربوط به بیکاری نتایج آن را برای جامعه خطرناک و ناامنکننده و برای حکومت
یک بحران اساسی میداند .بیکاری و نبود امنیت اقتصادی که خود زیر مجموعه مفهوم فراگیر
امنیت هستند ،تاثیر مستقیمی بر کارایی و افزایش مشروعیت حکومتها خواهد داشت
(فرجیراد .)39:0،افزایش موج های جرم و خشونت سیاسی اجتماعی را نیز می توان به باال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kondo
2 Güçlü
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بودن بیکاری به ویژه در بین جوانان نسبت داد .بی شک دولتها در تشدید یا تقلیل بیکاری
اثرگذارترین نقش را دارند .به همین دلیل بیکاریهای منطقهای ممکن است منجر به این
برداشت شود که حکومت به دالیل خاصی از سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در این مناطق سر
باز میزند .این برداشتهای فضایی از بیکاری منجر به نتیجهگیریهای سیاسی تفرقهافکن
خواهد شد .در میان گروههای قومی و نژادی شکلگیری هویت جمعی ،بیکاری و پیامدهای آن
دیگر جنبه فردی نخواهد داشت .محیط محلی ،همیشه منبع بالقوۀ شکایاتی است که نگرشهای
سیاسی را بیدار میکند .برای مثال حتی اگر خود افراد یک محل بیکار نباشند مشاهده نتایج
بیکاری باالی محلی برای جامعه محلی خود میتواند احساس نارضایتی و محرومیت را در آنها
آرام آرام تزریق کند (سالومو .)093:7900،از طرفی عموما اقلیتهای قومی به شکل نامتناسبی
استقالل اقتصادی ندارند و در فقر زندگی میکنند ،بیکارند یا اشتغال در کارهای کم مهارت را
تجربه میکنند و یا امنیت شغلی ندارند (فورالنگ )7900،0و این مشکل بزرگی برای گروههای
قومی در اقلیت است (برنارد و ترنر .)1:7900،همچنین درک فردی و قومی که هر فرد از جایگاه
خود در جامعه دارد بر این تحلیل اثر گذار است .مساله بیکاری دستکم از نظر اکثریت مردم
حادثهای فردی و احتماال وضعیتی ناپایدار برای گروهی از افراد است و اغلب آن را حالتی
مستمر و دائمی نمیدانند .اگر غیر از این بود خیل عظیم جمعیت نامتجانس بیکاران در مقابل
این نابهسامانی دست به اقدام گروهی میزد (گرینت.)21:0392،
یکی از راههایی که دولتها برای کاهش بیکاری پیشمیگیرند ،آموزش است .بر اساس دو
نظریۀ آدام اسمیت و شولتر آموزش میتواند به عنوان عاملی در جهت افزایش تولید و بنابراین
کاهش بیکاری مطرح باشد (یاسمی فالحتی و خانلری ،)007:0309،همچنین افزایش سطح
تحصیالت فرصت قابل توجهی را برای افزایش سرمایه انسانی فراهم میکند آینده بهتر و
روشنتری را برای آنها رقم خواهد زد(عباسیشوازی و جونز .)79:7909 ،در حکومتهای
دموکراتیک آموزش و پرورش در سطح فردی تعیینکننده مشارکت سیاسی است .با افزایش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Furlong
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تحصیالت ،افراد به درک قویتری از وظیفه مدنی متمایل شده و عالقه بیشتری به سیاست نشان
میدهند .تحصیالت هم به عبور از یک زمینه کمتر دموکراتیک به دموکراسی بیشتر و هم ثبات
بیشتر رژیمهای دموکراتیک منجر میشود (لوتز ،0کوارزما و عباسی شوازی.)723:7909،اما عدم
هماهنگی بین عرضه دانشآموختگان و ترکیب تقاضا برای نیروی کار متخصص باعث بروز عدم
تعادل در بازار کار میگردد و نمود آن در مواردی بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی است ،و
زمانی دیگر کمبود نیروی انسانی متخصص (طالبی و صمدی .)072:0397،در واقع دولتها
زمانی که قادر به طراحی سیاستهای مناسب اقتصادی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید
نباشند برنامههای آموزشی را در دستور کار خود قرار میدهند تا از این طریق افکار عمومی را به
دستیابی یک شغل مناسب در آینده امیدوار سازند (هادیان.)773:0393،
بیکاری نیروی کار تحصیلکرده غالبا باعث هدر رفتن سرمایه انسانی میشود و به مشکالت
جدی اقتصادی و اجتماعی منجر میشود (شینگ ،یانگ و لی .)090:7909،نتایج تحقیق لیا

7

( )7992به نقل از گلدستون ( )0302نشان داده است که گسترش تحصیالت و آموزش عالی در
بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه باعث شد تا تعداد جوانان تحصیلکرده به مراتب بیشتر از
ظرفیت جذب بازار کار باشد ،در نتیجه به رادیکالی شدن و افراطگرایی دامن زده و نیروهای
جدیدی را برای سازمانهای انقالبی و پیکارجو در منطقه فراهم کرده و بر جغرافیای سیاسی
کشور و منطقه تاثیر زیادی بگذارد.

روش پژوهش
این پژوهش ،پژوهشی توصیفی تحلیلی ،آماری وکاربردی است .اطالعات آماری این پژوهش از
مرکز آمار ایران و بر اساس سرشماریهای  0309 ،0392و  0302گردآوری شده است.
برای نشان دادن اثر سیاسی -فضایی بیکاری و بیکاری فارغالتحصیالن در ایران ،باید به این
سه سوال پاسخ گفت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lutz
2 Lia
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 -1آیا نرخ بیکاری و سهم بیکاری تحصیلکردگان خودهمبستگی فضایی دارد یا خیر ،که
محاسبه آماره  Moran's Iبه این منظور انجام شد .برای شناسایی الگوی پراکنش اتباع از روش-
های تحلیل فضایی استفاده شده است .الگوهای مکانی شامل انواع الگوهای خوشهای ،پخش و
تصادفی هستند .در دنیای واقعی اکثر الگوها بین الگوی تصادفی و پخش یا بین الگوی تصادفی
و خوشهای قرار میگیرند (وانگ. )7997 ،آماره  Iمتعلق به موران دقیقاً برای تحلیل الگوی
توزیع ویژگیهای توصیفی نقاط طراحی شده است (علیمحمدی .)0399،این آمارهی فضایی
عددی (zـ )scoreرا به دست میدهد که اگر این مقدار را برای سالهای مختلف محاسبه کرده و
در کنار هم قرار گیرد میتوان به این نتیجه رسید که آیا روند تغییرات در پدیدهی مورد نظر به
سمت پراکنش و یا پخش بیشتر و یا به سمت تمرکز بیشتر بوده است یا خیر (عسگری.)0309،
 -7نرخ بیکاری و بیکاری تحصیلکردگان در کدام شهرستانها بیشتر بوده و نقاط داغ و
سرد شاخص پژوهش کجا واقع شده است؟ برای پاسخ به این سوال از آماره

*Getis–Ord Gi

استفاده شده است که در نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی 0به نام تحلیل لکههای داغ 7شناخته
میشود .تشخیص لکه داغ و سرد که در اولی نقاط با ارزش زیاد در مجاورت نقاطی با ارزش زیاد
و در دومی نقاط با ارزش کم در مجاورت نقاطی با ارزش کم قرار دارند ،در بسیاری از کاربردها
اهمیت دارند .در مواردی هم تشخیص آنومالیها یعنی نقاطی که ارزشهای زیاد در مجاورت
ارزشهای کم قرار دارند میتواند مفید باشد (فیشر و وانگ .)7900،تحلیل لکه های داغ آماره
گتیس ـ ارد جی استار (* (Getis–Ord Giرا برای کلیهی عوارض موجود در دادهها محاسبه میکند.
این آماره میتواند مناطقی را که میانگین محلی آنها بیشتر از میانگین جهانی است مشخص کند
(گتیس و ارد .)0001 ،امتیاز  Zمحاسبه شده در حقیقت به هر عارضه در چارچوب عوارضی که
در همسایگیاش قرار دارند نگاه میکند .اگر عارضهای مقادیر باال داشته باشد ،جالب و مهم است
ولی به تنهایی ممکن است یک لکهی داغ از نظر آماری معنا دار نباشد .برای اینکه یک عارضه
لکهی داغ تلقی شود و از نظر آماری نیز معنا دار باشد باید هم خودش و هم عوارضی که در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 GIS
2 Hot Spot Analysis
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همسایگیاش قرار دارند ،دارای مقادیر باال باشند (موسسه تحقیقاتی سیستمهای محیطی،0

.)7902

این ابزار نه تنها برای تایید یا رد وجود خودهمبستگی فضایی محلی است ،بلکه اطالعات قابل
نقشه شدن را برای بصری کردن دادهها فراهم میکند (هینمن.)7902 ،
-3

آیا الگوی توزیع شاخصهای پژوهش از نظر فضایی طی سالهای  0309تا 0302

پایداری فضایی دارد؟ زیرا تداوم یک شاخص در فضاهای جغرافیایی منجر به ادراکات سیاسی
مهمی خواهد شد که به این منظور هر دو آماره برای دو سال  0309و  0302محاسبه شده است.

یافتهها
در بخش یافتهها به وضع کنونی شهرستانها در این دو متغیر پرداخته میشود .نتایج این بخش
برای تحلیل اثرات فضایی -سیاسی بیکاری و بیکاری تحصیلکردگان استفاده خواهد شد .در
مقاالتی که به موضوع بیکاری و اشتغال جمعیت پرداخته شده نگاه فضایی وجود ندارد.
درحالیکه در بسیاری از کشورها به دلیل توزیع متفاوت سرمایهگذاریها و توزیع ثروت،
تفاوتهای فضایی وجود دارد .در کشورهایی که از منظر جغرافیایی طبیعی و انسانی دارای تنوع
هستند ،این تفاوتها بسیار بیشتر است و بیعدالتی فضایی در کشورهایی که دچار عدم توسعۀ
متوازن هستند ،به تفاوتهای فضایی بیکاری دامن میزند .تفاوتهای فضایی بیکاری در
کشورهایی که از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی ناهمگون هستند پیامدهای سیاسی خواهد
داشت .بر اساس ادبیات پژوهش ،ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی ساکنان هر بخشی از کشور
مانند وضعیت شغلی یا تحصیلی (درصد ساکنان تحصیلکرده در دانشگاه و ترک تحصیل در
دبیرستان ،میزان درآمد خانواده و بیکاری) به عنوان نشانگرهایی از بیعدالتی درک شده و با
بیاعتمادی اجتماعی و نگرشهای نژادی ،استبدادی ربط داده میشود (سالومو )092:7900،در
ابتدا بیکاری به صورت استانی در سه دوره  0309 ،0392و  0302بررسی شد .در نمودار ()0
میانگین نرخ بیکاری در سال  0392برابر با  03590و در سال  0309برابر با  0254و در سال
 0302برابر با  0350محاسبه شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 ESRI (Environmental Systems Research Institute
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نمودار شماره ( :) 1مقایسه نرخ بیکاری و میانگین آن در ایران بر حسب استان در سالهای  1331 ،1331و
 /1331ترسیم( :نگارندگان )0309 ،بر اساس داده های سرشماریهای  0309 ،0392و .0302

مقایسه استانها در سه دوره پنجساله نشان میدهد که نرخ بیکاری استانهای اصفهان،
آذربایجان غربی ،بوشهر ،تهران ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،زنجان ،سمنان ،قزوین ،قم،
مازندران ،مرکزی ،همدان و یزد ( 04استان) ،در طی پانزده سال گذشته ،همیشه پایینتر از
میانگین بوده است .اما استانهای کرمانشاه ،کردستان ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و ایالم و
البرز ( 1استان) در طی پانزده سال گذشته نرخ بیکاری باالتر از میانگین را تجربه کردهاند .نرخ
بیکاری استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقی ،بوشهر ،چهارمحال بختیاری ،خراسان رضوی،
خراسان شمالی ،زنجان ،سمنان ،کرمانشاه ،گلستان ،مازندران و یزد در سال  0302افزایش داشته
است .اما نرخ بیکاری البرز ،ایالم ،آذربایجان غربی ،تهران سیستان و بلوچستان ،فارس ،قزوین،
قم ،کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،لرستان ،مرکزی ،هرمزگان و همدان در سال 0302
کاهش یافته است .برای شناسایی دقیقتر وضعیت فضایی شاخص نرخ بیکاری در کشور بر طبق
آنچه در روش توضیح داده شد ،تحلیلهای مکانی از این شاخص در نقشه ( )0ارایه شده است.
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نقشه ( :)1محاسبه آماره موران و خوشهبندی فضایی نرخ بیکاری و تحلیل لکههای داغ و سرد شاخص و
تغییرات آن طی پنج سال /ترسیم( :نگارندگان)1333 ،

به طور کلی اگر موران  Iنزدیک به عدد مثبت یک باشد ،دادهها دارای خودهمبستگی فضایی و
دارای الگوی خوشهای بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی یک باشد ،آنگاه داده-
ها از هم گسسته و پراکنده میباشند .یافتهها نشان میدهد که شاخص موران  Iبزرگتر از صفر بوده
و در نتیجه توزیع نرخ بیکاری خوشهای است و دادهها دارای خودهمبستگی فضایی و سرریز
فضایی هستند .در واقع باال بودن نمره  zو بسیار کوچک بودن  P-Valueبه معنی رد فرضیه صفر
است که در آن فرض شده هیچ خوشهبندی فضایی بین مقادیر خصیصه مرتبط با عوارض
جغرافیایی وجود ندارد .محاسبه نمره  zکه یک امتیاز استاندارد شده است و شاخص موران  Iبرای
سالهای متوالی ،نشان دهنده تغییر در درجه پخش یا تمرکز دادهها است .افزایش این دو طی سال-
های  0309تا  ،0302میتواند نشان از افزایش تجمع فضایی این شاخص باشد .این آماره روند
کلی و عمومی این شاخص را نشان میدهد .برای بصری کردن این خوشهها و تشخیص مقادیر
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محلی آن نقشههای نقاط داغ و سرد تهیه شد .آماره  Giنوعی امتیاز  Zاست .هرچه این میزان
بیشتر باشد مقادیر باال به میزان زیادی خوشهبندی شدهاند و لکههای داغ تشکیل میدهند و هرچه
این امتیاز کوچکتر باشد به معنی خوشهبندی شدیدتر مقادیر پایین و لکههای سرد است .مقایسه
لکههای داغ و سرد سال  0309با  0302حاکی تغییرات فضایی باالیی در نرخ بیکاری است.
تغییرات در منطقه جنوب شرق و غرب کشور اتفاق افتاده است .نرخ بیکاری شدید در این
مناطق( )Gi=3به شدت کاهش یافته و به منطقه بی تفاوت ( )Gi=0تبدیل شده است .در صورتی
که با افزایش نرخ بیکاری در کشور طبعا مناطق ضعیفتر بیشتر در معرض آسیب و کاهش
شاخص قرار خواهند گرفت .در غرب کشور بیکاری در سال 0309که سه استان خوزستان ،ایالم،
لرستان و کردستان را در برگفته بود طی پنج سال در کرمانشاه متمرکز شده و به شهرستانهای
شمال شرقی استان خوزستان و استان چهارمحال و بختیاری منتقل شده است.
در لکههای سرد نرخ بیکاری هم تغییراتی صورت گرفته است که استانهای خراسان
رضوی ،جنوبی ،شمالی و سمنان و آذربایجان شرقی نرخ بیکاری پایینی داشتند که در طی پنج
سال با افزایش بیکاری در منطقه بیتفاوت قرار گرفتهاند ،و حتی در دو شهرستان هشترود و
چاراویماق و ملکان افزایش نرخ بیکاری مشاهده میشود .شهرستان قم ،شرق سمنان ،استان
تهران غیر از چند شهرستان شمالی ،نیمه شمالی استان مرکزی و شهرستان اراک و شهرستانهای
شمالی اصفهان کاهش بیشتری نسبت به پنج سال قبل در نرخ بیکاری داشتهاند.
یکی از دالیل رشد بیکاری در کشورهای در حال توسعه افزایش تحصیلکردگان است که
به چند طریق بر رشد بیکاری اثر میگذارد .ارتباط ضعیف میان آموزش عالی و صنعت و سیستم
کاریابی ،عدم تطابق نیازهای شغلی با خیل عظیم فارغالتحصیالن دانشگاهی ،مهارت پایین
فارغالتحصیالن برای ورود به عرصه تولید و بازار کار ،تشویق به تحصیالت برای ایجاد تاخیر در
ورود به بازارکار و ورود زنان به عرصۀ تحصیالت دانشگاهی و فراهم نبودن بستر شغلی برای
آنان و دیگر موارد باعث رشد بیکاری فارغالتحصیالن در کشور شده است (عزیزی0393،
 .)009-029:بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ،در سالهای  0322-02نرخ بیکاری
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دانشآموختگان دانشگاهی از حدود  4درصد به  79درصد افزایش یافته است؛ در حالی که نرخ
بیکاری کل نیروی کار از  050درصد به  0754درصد رسیده است .بنابراین نرخ بیکاری دانش-
آموختگان دانشگاهی حدود  2برابر شده است و افزون بر آن ،از نرخ بیکاری افراد کم سواد ،به
طور چشمگیر بیشتر شده است (ملکان و امینی.)49:0301،
در سال  0322اختالف سرانۀ فارغالتحصیالن و شاغالن ،کمی بیش از سیصد نفر است .ولی
این اختالف سرانه با طی روندی صعودی در سال  0302به حدود  9999نفر میرسد (صفری و
دیگران.)9:0309،

نمودار ( :)2مقایسه استانی نرخ بیکاری و نرخ بیکاری تحصیلکردگان سال 1331
ترسیم( :نگارندگان)1333،

در نمودار ( ،) 7اختالف میان نرخ بیکاری و بیکاری فارغ التحصیالن در برخی استانها
قابل توجه است .اختالف م یان بیکاری تحصیل کردگان در استان ایالم ،آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی ،فارس ،قزوین ،گیالن ،لرستان ،مازندران و همدان با میزان بیکاری در این
استان ها زیاد است.
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برای بررسی بیکاری فارغالتحصیالن از شاخص سهم جمعیت بیکار ده ساله و بیشتر فارغ-
التحصیل آموزش عالی استفاده شده است .به منظور شناسایی اثر سیاسی -فضایی بیکاری فارغ-
التحصیالن الزم است که الگوی توزیع این شاخص در سطح کشور مشخص شود .آمارههای
شناسایی این الگو ،توزیع فضایی آماره جهانی موران و برای الگوی محلی توزیع ،آماره

–Getis

* Ord Giاست .سطح تحلیل استفاده شده این پژوهش شهرستانی است .زیرا استانهای کشور
تقسیمات ناهمگونی دارند و استانهای نیمه شرقی پهناور و استانهای نیمه غربی فشردهتر و
کوچکتر هستند .تحلیل فضایی لکههای داغ که محل خوشههای و به عبارتی لکههای داغ
شاخص را نشان میدهد وزن فضایی را بر اساس فاصله محاسبه میکند .به همین دلیل تقسیمات
شهرستانی نتایج واقعبینانهتری ارایه خواهد کرد .همچنین برای تعیین خودهمبستگی فضایی و
مقایسه ایستایی مقدار شاخص آماره موران برای دو سرشماری  0309و  0302محاسبه شد که
در نقشه ( )7قابل مشاهده است.

نقشه ( :)2محاسبه آماره موران و خوشه بندی فضایی سهم بیکاری تحصیلکردگان و تحلیل لکههای داغ
و سرد شاخص و تغییرات آن طی پنج سال /ترسیم( :نگارندگان)1333 ،
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میزان شاخص موران  Iبرای شاخص پژوهش در سال  0309عدد  9/70و برای سال 0302
عدد  9/34بوده و ارزش احتمال 0برای هر دو سال صفر است ،بنابراین فرضیه صفر که مبنی بر
عدم وجود خودهمبستگی فضایی است ،رد شده و نشان میدهد که اثرات سرریز فضایی وجود
دارد .یعنی شاخص بیکاری فارغالتحصیالن تابعی از تغییرات در هر شهرستان و شهرستانهای
مجاور است .پس از محاسبه موران و تشخیص وجود خودهمبستگی فضایی در شاخص مورد
مطالعه باید مشخص شود که در آخرین سرشماری انجام شده وضعیت شهرستانها از نظر
نیروی بیکار تحصیلکرده چگونه است ،و با مقایسه آن با پنج سال گذشته شهرستانهای پایدار
در این شاخص مشخص شده و تغییرات این شاخص در کشور شناسایی شد .به این منظور
نقاط داغ و سرد شاخص پژوهش با استفاده از آماره * Getis–Ord Giشناسایی شد .نتایج زیر
حاصل این تحلیل است.
تحلیل لکههای داغ و سرد در این شاخص نشان میدهد که در جنوب شرق کشور
استانهای سیستان و بلوچستان ،جنوب کرمان ،غرب هرمزگان ،شرق خراسان رضوی ،جنوب
خوزستان و نیمه شرقی استان گلستان بیکاری پایین تحصیلکردگان پایدار بوده است .نقاط داغ
پایدار در بیکاری تحصیلکردگان شامل استانهای مازندران ،شهرستان دامغان ،شهرستان مهدی-
شهر بوده است .تغییرات مشخصی در میزان این شاخص در استان یزد و اصفهان ،جنوب
خراسان جنوبی ،سمنان ،شمال استان فارس و استان کهگلیویه و بویراحمد به وجود آمده است.
استان ایالم و غرب لرستان در سال  0309در منطقه بیتفاوت قرار داشتهاند اما با گذشت پنج
سال در لکههای داغ ( )Gi=3قرار گرفته است .همچنین شمال استان فارس و استان کهگلیویه و
بویراحمد ،در سال  0309در آستانه قرار گرفتن در نقاط داغ بیکاری تحصیلکردگان بوده است
که در سال  0302بیکاری شدید تحصیلکردگان را تجربه کرده است .همچنین شهرستانهای
مرکزی استان کرمان در سال  0302میزان باالی بیکاری تحصیلکردگان را بر خالف پنج سال
گذشته نشان میدهد .یک ردیف از لکههای سرد در غرب ایران در سال  0309وجود داشته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 P-value
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است که در سال  0302از بین رفته و به منطقه بی تفاوت تبدیل شده است .این شهرستانها
شامل مامونیه و ساوه در استان مرکزی ،رزن ،فامنین ،همدان ،کبودرآهنگ در استان همدان،
شهرستان خدابنده زنجان و بیجار و سنندج در استان کردستان هستند که نشان میدهد که این
شهرستانها در خطر قرار گرفتن در لکههای داغ در سالهای آتی قرار دارد.
تمرکز بر نقشه سال  0302نشان میدهد که بیکارانی که تحصیالت عالی دارند در دو منطقه
شمال شرق و جنوب شرق بسیار کم جمعیت هستند .مطابق با نقشه تحصیالت ،این نتیجه
حاصل پایین بودن سطح سواد در منطقه جنوب شرق ایران است نه اینکه وضعیت اشتغال آنجا
مناسب باشد .توزیع خوشهای لکههای داغ این شاخص کل استان ایالم را در بر گرفتهاست .این
استان در هر دو شاخص تحصیالت و اشتغال در منطقۀ بیتفاوت ( )Gi=0قرار گرفته است.
یعنی اندازۀ شاخص در آن بیانگر وضعیت خاص نامناسبی نبوده است .اما وضعیت نامناسب این
استان در اشتغال افراد با تحصیالت عالی بسیار برجسته است .ایالم جزء محرومترین و توسعه
نیافتهترین استانهای ایران است .زیرساختهای اشتغال برای جمعیت تحصیلکرده مانند
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،صنایع بزرگ ،و مشاغل دانشمحور بسیار ناچیز است .این وضعیت
برای غرب استان لرستان هم صادق است .استال لرستان هم از استانهایی است که از بعد
صنعتی دچار فقدان سرمایهگذاری است .وضعیت استان کهگیلویه و بویراحمد هم در این
شاخص قابل توجه است .با اینکه  72درصد از نفت کشور از میادین این استان استخراج می-
شود (اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن ،کشاورزی یاسوج ،)0309 ،اما توسعه نیافتگی بر چهرۀ این
استان باقی مانده که یکی از دالیل آن ،شرایط به کارگرفتهنشدن جمعیت تحصیلکرده در مسیر
توسعه استان است .استان مازندران با اینکه از نظر اشتغال در میانه نمودار توزیع قرار دارد ،اما
این نقشه نشان میدهد که میزان جمعیت تحصیلکرده در این استان بیش از فرصتهای شغلی
موجود است .با اینکه در ادبیات پژوهش به این موضوع اشاره شده است که بیکاری در
تحصیلکردگان میتواند موجب پیوستن آنها به جریانهای شورشی شود .از  27تعارض
گزارش شده برای این استان طی سالهای  0302تا  0309کشاورزان ،بیشترین فراوانی را به
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خود اختصاص دادهاند .درواقع نمیتوان اعتراضات استان مازندران را به بیکاری تحصیلکردگان
ارتباط داد .به طور کلی شاید در ایران هنوز موضوع بیکاری تحصیلکردگان نتوانسته این
جمعیت را به هویتی یکپارچه برساند که منجر به شورش و اعتراض گردد (ادیبنیا.)0309 ،
ناآرامیهای آبان  0309که با تغییر ناگهانی قیمت بنزین شروع شد و به خشونت کشیده شد ،در
زمره بحرانهای اقتصادی که مشروعیت را به چالش میکشد ،قرار میگیرد .فشار اقتصادی سال-
های اخیر ،کاهش درآمد و گسترش فقر همراه با افزایش بیکاری و بیکارشدگی نوسانات مداوم
بازار ارز ،با جرقه افزایش سه برابری قیمت بنزین آتش اعتراضات را در کشور شعلهور کرد .هر
چند نقش عوامل خارجی در هدایت و تشدید اعتراضات را نباید نادیده گرفت ،ولی بروز زمینه
های چنین اعتراضاتی را بایستی در نابسامانی اقتصادی و بیکاری و نارضایتی ناشی از آن
جستجو کرد .تجربه بحرانهای لبنان و عراق که ناشی از وضعیت اقتصادی آنهاست نیز در این
راستا قابل بررسی است .بر اساس نقشه ارایه شده در گزارش کرمی ( ،)0309و انطباق آن بر
نقشه بیکاری تحصیلکردگان نکته قابل توجه آن بود که الگوی پراکنش این اعتراضات به نحوی
است که نقاط داغ بیکاری تحصیلکردگان را پوشش نمیدهد که خود نشان از اثر تحصیالت بر
نپیوستن به شورشها دارد .در واقع تحصیلکردگان اعتراض را از راههای دیگری مانند
فعالیتهای مدنی پیگیری میکنند.

بحث و نتیجهگیری
سنجش فضایی پایداری بیکاری و بیکاری تحصیلکردگان نشان داد که وضعیت نامناسب این
شاخص در کشور نه تنها پایدار بوده بلکه تشدید هم شده است .نقشهها نشان میدهد بیکاری
در مناطق مرکزی ایران پایین است ،این تجمع بیکاری پایین در این مناطق موجب میشود که
سرریز بیکاری شهرستانهای دیگر به این قسمت جذب شده و مشکالت فضایی و سیاسی
تهران که با مشکل نخست شهری هم روبرو است تشدید شود (شامل شهرستانهای قم،
شهرستانهای استان تهران غیر از مالرد ،شهریار ،قدس و شمیرانات ،شهرستانهای زرندیه،
ساوه ،فراهان ،تفرش ،کمیجان و شهرستان اراک ،شهرستانهای آران و بیدگل و اردستان ،نطنز و
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کاشان ،شهرستانهای آرادان ،سرخه ،گرمسار و سمنان) .این شهرستانها به دلیل قرار گرفتن در
پیرامون نخست شهر تهران و سرمایهگذاریهای صنعتی و فرصتهای شغلی و البته مهاجرت،
بیکاری پایینی را نشان میدهد .همچنین مهاجرت به این مناطق برای یافتن شغل باعث میشود
تا دولت برای پاسخگویی به این تورم جمعیتی سرمایه بیشتری را به این مناطق تزریق کند که
عمالً به بازتولید نابرابری فضایی و تشدید مهاجرت منجر خواهد شد .توزیع جغرافیایی
ناآرامیهای آبان (0309ادیبنیا )0309،در ایران هم حاکی از آن بود که مهاجرت ،بیکاری،
نابرابری اقتصادی ،تجربه عینی بیعدالتی گسترده در کنار جوان بودن جمعیت این مناطق باعث
به خشونت کشیدن این اعتراضات شد .زیرا جوانان به راحتی از جریانات آنی متاثر شده و
دوراندیشی حاصل از تحصیالت در آنها کمتر وجود دارد.
عسلویه به عنوان یک مثال یاد میشود که با سرمایهگذاری دولتی در صنعت ،بیکاری کاهش
یافته است .در نقشه بیکاری سال  0309هم مشخص است که نتایج فضایی این ایجاد اشتغال،
انتقال آن به مناطق همجوار است .اما لکههای داغ بیکاری متاسفانه منطبق بر استان کرمانشاه،
شرق و شمال استان خوزستان و استان چهارمحال بختیاری است .دو قومیت کرد و لر بختیاری
در مرکز این تمرکز بیکاری هستند .تغییرات بیکاری در این بخش از کشور ،با توجه به شواهد
وجود بیکاری باال در این مناطق ،حاکی از جریان مهاجرتی است نه کاهش بیکاری .تجمع
بیکاری در استان کرمانشاه ،میتواند اثر فضایی مهاجرت افراد از ایالم به کرمانشاه باشد.
همچنین کاهش بیکاری در غرب استان خوزستان و افزایش مقادیر شاخص در استان
چهارمحال ،هم بیشتر مهاجرت از این مناطق است .در سالهای اخیر هجوم ریزگردها به مناطق
غربی کشور زندگی را برای ساکنان این مناطق غیر ممکن کرده است .به همین دلیل به نظر
میرسد کسانی که توان مهاجرت داشتهاند به استانهای مجاور که فرصت شغلی فراهم بوده
مهاجرت کرده و چون در فاصله پنج ساله موفق به یافتن شغل نشدهاند باعث افزایش بیکاری در
این مناطق شدهاند .کاهش عجیب بیکاری در سیستان و بلوچستان در طول پنج سال ،با توجه به
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سابقه طوالنی و پایدار بیکاری در این مناطق ،توجیهی منطقی ندارد ،مگر اینکه در تعریفهای
شاخصها تغییری صورت گرفته باشد که در منابع آماری به آن اشارهای نشده است.
مقایسه لکه های داغ و سرد بیکاری و بیکاری تحصیلکردگان نشان میدهد که این لکهها
بر هم منطبق نیستند .استان مازندران ،ایالم و کهگیلویه و بویراحمد ،در نقاط داغ بیکاری
تحصیل کردگان قرار دارند در صورتی که نرخ بیکاری در استان مازندران در سال  0302در
لکه داغ نبوده و حتی شهرستان آمل در نقاط سرد بیکاری بوده است .ایالم و کهگیلویه و
بویراحمد هم در منطقه بیتفاوت بیکاری بوده اند .اما سه شهرستان باشت ،کهگیلویه و
گچساران ،در کهگیلویه و بویراحمد ،سیروان ،چرداول و ایوان در استان ایالم دارای بیکاری
باالیی بوده اند .شرایط اشتغال برای تحصیلکردگان متفاوت از ایجاد اشتغال عمومی است .زیرا
جمعیت تحصیل کرده با توجه به تخصص و مهارت هایش بیشتر در صنعت و خدمات مشغول
به کار شده و بیکاری باالی تحصیلکردگان در استانهایی و شهرستان هایی (ایالم و کهگیلویه
و بویر احمد) است که از نظر توسعه صنعتی محروم هستند .مازندران هم از نظر توسعه
صنایع وضعیت درخوری ندارد .در مقابل این برداشت شاهد میزان باالی بیکاری تحصیل-
کردگان در کرمان هم هستیم .این استان از نظر کارکرد فنی و صنعتی رتبه باالیی دارد و به نظر
می رسد که بیکاری باالی تحصیلکردگان در برخی شهرستان های این استان حاصل مهاجرت
از استانه ای مجاور باشد .لکه بزرگ سرد بیکاری تحصیلکردگان در جنوب شرق کشور ،نه
حاصل از مهاجرت تحصیل کردگان است و نه دقیقاً حاصل از عدم توسعه صنعتی ،این استان
جزءمحرومترین استان های کشور بوده بلکه بر اساس نتایج (ادیبنیا ،)0309 ،این استان در
لکههای سرد سواد در کشور قرار دارد .میزان پایین سواد و تحصیالت عمومی در این استان،
دلیل قرار گرفتن در لکه های سرد بیکاری تحصیل کردگان است .خراسان رضوی در نرخ
سواد ،به جز شهرستان مشهد ،میزان باالیی نداشته ولی در میزان بیکاری تحصیلکردگان بیشتر
شهرستانهای استان در لکههای سرد قرار دارند .بخشی از این وضعیت به دلیل پایین بودن
نرخ سواد خصوصا در شهرستان های مرزی بوده و بخشی از آن به دلیل مهاجرت است .شهر
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مشهد به عنوان یکی از کالنشهر های ایران و قطب مذهبی مهم جذب سرمایه مناسبی دارد .به
همین دلیل به نظر میرسد فرصت های شغلی در این شهرستان پاسخگوی جمعیت آن باشد.
یکی از نگرانی که در مورد اثرات این دو شاخص بر جغرافیای سیاسی کشور وجود دارد به
این ایده بر می گردد که مطالعه تاریخچه حرکت های جدایی طلبانه در ایران نقش نخبگان
تحصیل کرده را در ایجاد این ناآرامی ها نشان داده است ،خصوصا در میان قوم بلوچ و کرد
این گروه نقش مهمی ایفا کردهاند (احمدی .) 739:0390،نخبگان با به دست آوردن توانایی
رهبری و اقناع مردم بیشتر به دنبال تقویت قدرت خود هستند تا با تهییج افکار عمومی به
اهداف خود برسند .هدف این گروه از نخبگان ،جوانان ناراضی و عمدتا تحصیلنکرده هستند،
زیرا یک فرد تحصیل کرده به راحتی بسیج نمی شود و تحت تاثیر این نخبگان ،ابزار دست
آنان برای رسیدن به قدرت نخواهند شد .تحصیالت باالتر باعث گرایش بیشتر به تفکر لیبرالی
شده و مانع از حرکت تودهای خواهد شد .رابطه ای میان میزان تحصیالت و دموکراسی وجود
دارد (لوتز ،کوارزما و عباسی شوازی .)7909 ،هرچه جمعیت تحصیلکردهتر باشد از
حکومت های اقتدارگرا بیشتر دوری خواهد کرد .همچنین هرچه افراد تحصیلکردهتر باشند
احتمال پیوستن آنها به جریان های شورشی کمتر خواهد بود .همچنین سواد و آموزش یکی از
مسیرهایی است که به وحدت ملی و احس اس یکپارچگی کمک خواهد کرد .همچنین باعث
می شود تا با آگاهی از هویت بزرگتر که هویت ملی است وفاداری از قوم و قبیله به کشور و
هویت ملی منتقل شود .نرخ سواد در شهرستان های ترک نشین پایین است و شعارهایی که
اخیرا در بازی های باشگاهی ایران داده شد ،نشان از رهبری ای ن جریان به دست تحصیل-
کردگان بود .شعارهایی که نشان از یک پیروی ناآگاهانه از افرادی داشت که به تاریخ مراجعه
کردهبودند تا شعارهایی هدف دار طراحی شود .به همین دلیل الزم است تا برای مناطقی که
نرخ سواد و بیکاری پایین است ،برنامه هایی دقیق برای افزایش سطح سواد و اشتغال پیشبینی
شود .بیکاری فارغ التحصیالن نباید به محدود کردن روند آموزش منجر شود .بلکه باید با
نیازهای جامعه و صنعت هماهنگ گردد .البته اثر بیکاری تحصیل کردگان را نباید به مهاجرت
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داخلی محدود کرد .فرار مغزها حکایت از روندی دارد که افراد آموزش دیده به دلیل اینکه
فضای کار را مناسب نمیبینند و شغل مناسب نمییابند ،کشور را ترک میکنند و کشور
سرمایه انسانی خود را به راحتی از دست میدهد .به طور خالصه تبعیضهای فضایی موجود
در نرخ بیکاری و سواد و بیکاری تحصیل کردگان نتایج زیر را برای کشور در برخواهد داشت:
 -0متفاوت بودن نرخ بیکاری در میان استانها منجر به تفاوت در سطح رفاه خواهد شد.
این موضوع به پدیده مهاجرت داخلی منجر شده و تداوم این نابرابری مهاجرت را تشدید
خواهد کرد .مهاجرت به معنای مهاجرت نیروی کار و سرمایه است .یک منطقه به دلیل توسعه
نیافتگی از سرمایه مادی و انسانی تخلیه خواهد شد و در این حالت است که توسعه نیافتگی در
آن تشدید خواهد شد ،زیرا وارد سیکل معیوب توسعه نیافتگی – تخلیه منابع مادی و انسانی –
توسعه نیافتگی شده است .تداوم این وضعیت نابرابریهای فضایی را افزایش داده ،و عالوه بر
تقویت مهاجر فرستی مناطق ،نارضایتی مردم را تقویت خواهد کرد.
 -7مشکل اساسیتر و موثرتر که اثر پایدارتری در کشور خواهد گذاشت بیکاری
تحصیلکردگان است .زیرا حل مساله بیکاری تحصیلکردگان سختتر از بیکاری عمومی است.
طول دورۀ بیکاری افراد صاحب تجربه و تخصص بیشتر از دیگران است و شغل برای افراد
آموزش دیده نیز به آسانی ایجاد نمیشوند و این جریان بر حجم بیکاری میافزاید .همچنین
طوالنی شدن زمان انتظار برای به دست آوردن شغل ،باعث میشود پدیده فرار مغزها تشدید
شده و عالوه بر از دست دادن سرمایه انسانی و مادی ،ممکن است این افراد به جریانهای معاند
کشور بپیوندند .هم چنین خروج نخبگان علمی و حتی اجتماعی از کشور باعث میشود تا
فضای کشور خالی از نیروهای نخبه شده و فضا برای نقش آفرینی نیروهای تخریبگر خالی
شده و پوپولیسم هدایت جامعه را به دست خواهد گرفت.
 -3از نظر فضایی بیشتر فارغالتحصیالن دانشگاهی در شهرها به نسبت روستاها و
شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک ساکن میشوند و کار میکنند که پیامدهای عمدهای
بر بازار کار محلی و ملی دارد .به همین ترتیب تجمع تحصیلکردگان در آنها بیشتر شده و

تحلیل فضایی اثرات بیکاری و بیکاری تحصیلکردگان بر 219 ...

شهرهای بزرگ ،بزرگتر خواهند شد ،و شهرهای کوچکتر از نیرو متخصص خالی خواهد شد.
نیرویی که میتواند قوه مولد برای هر منطقه محسوب شود .از آنجایی که تمرکز سرمایه در مرکز
کشور است و الگوی مرکز پیرامون بر کشور مسلط است ،خالی شدن مناطق پیرامونی از نیروی
کار و نیروی متخصص ،و تجمع آن در مرکز کشور و کالنشهرها ،موجب تقویت الگوی مرکز
پیرامون  ،تضعیف مرزها و ناامنی در آنجا شده و از آنجایی که گروههای قومی در مناطق
پیرامونی ساکن هستند ،خطرات جنبشها جداییطلبی را تشدید خواهد کرد.
در واقع بیکاری بزرگترین چالش برای هر حکومتی است و دلیل شورشهای فراگیر است
زیرا جوانان که بیشتر از سایر گروهها با بیکاری مواجه هستند ،با انرژی و هدف متعالی به بازار
کار وارد میشوند ولی عدم استقبال از آنان موجب افت شور و هیجان آنان شده و ناامیدی جای
امید را میگیرد .عالوه بر نارضایتی از نداشتن شغل ،این سوال برای آنان همیشه وجود دارد که
چرا بار بحرانها به طور عادالنه تقسیم نمیشود در نتیجه به سمت شکستن سیستم اجتماعی
سوق پیدا میکنند .جوانان ناراضی نیروهای ارزانتر و در دسترستری برای بروز خشونت و
ناآرامی هستند و همچنین بیکاران بیش از افراد شاغل به مخالفت شدید گرایش دارند .در شرایط
فعلی ایران تحریمهایی که هر روز بیشتر گلوی اقتصاد را میفشارد ،فشار بر مردم و افزایش هر
روزه بیکاری به دلیل عدم بازدهی اقتصادی بنگاههای تولیدی ،از کار افتادن بخش صنعت و
تعطیلی کارخانهها و بیکاری افراد شاغل ،جوانی جمعیت ،خواستههای برآورده نشده جمعیت از
حکومت ،به همراه فشار اقتصادی و بزرگتر شدن دایره فقر عمومی ،تماما میتواند نارضایتی را
افزایش داده و همافزایی این نارضایتیها به اعتراضات و آشوب منجر خواهد شد که میتواند
پایههای ثبات و مشروعیت حکومت را سست کند .به ویژه اینکه ،تبعیض فضایی پایداری که
پیرامون نسبت به مرکز تجربه کردهاست ،موجب تضعیف این مناطق شده وحساسیت آنها را
نسبت به چالشها بیشتر کرده است .انطباق این مناطق با حساسیت باال بر فضای زیست
قومیتها در ایران ،تهدیدی بر امنیت و تمامیت ارضی کشور است .گرچه توزیع فضایی
بحرانهای اخیر نشان داد که بحران اقتصادی و خصوصا بیکاری سراسری بوده و نمیتوان آن را
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به مقیاس محلی فروکاست .تحلیل دقیق و شناخت عمیق تاثیرات بیکاری بر جغرافیای سیاسی
ایران می تواند راهگشائی برای برنامه ریزی جامع در راستای توسعه عدالت محور و پایدار در
کشور باشد .اعمال و اجرای این برنامه ها ،ضمن بهره گیری از سرمایه انسانی و کاهش بیکاری،
امنیت و ثبات اجتماعی و سیاسی در کشور را بدنبال خواهد داشت.
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شهرکرد ،اردل ،فارسان ،کوهرنگ ،کیار ،ایذه ،باغ ملک ،دزفول ،شوشتر ،گتوند ،اللی ،مسجدسلیمان ،هفتگل،
اندیکا ،سروآباد ،کامیاران ،دلفان ،شیروان وچرداول ،اسالمآبادغرب ،پاوه ،سرپلذهاب ،صحنه ،قصرشیرین،
داالهو ،گیالنغرب ،هرسین ،کرمانشاه ،ثالث باباجانی ،روانسر ،جوانرود
هشترود ،بروجن ،کهگیلویه ،ایوان ،سنقر ،باوی
گناوه ،ملکان ،چاراویماق ،لردگان ،سنندج ،دیواندره ،مریوان ،گچساران ،باشت
کاشان ،نطنز ،کنگان ،اسالمشهر ،فیروزکوه ،سمنان ،همدان ،پلدشت ،چالدران ،چایپاره ،بجستان ،جغتای،
کاشمر ،خلیل آباد ،خوشاب ،خنج ،مهر ،الرستان ،آمل ،آشتیان ،پارسیان ،اسفراین ،فامنین ،فهرج
آران وبیدگل ،اردستان ،تهران ،رباط کریم ،خوی ،شوط ،سبزوار ،جوین ،مهوالت ،گراش ،نرماشیر ،تفرش،
ساوه ،کمیجان ،زرندیه ،ابوموسی ،پیشوا
پاکدشت ،دماوند ،ری ،ورامین ،گرمسار ،قم ،المرد ،اراک
ترسیم از نگارندگان
جدول شماره ( :)2شهرستانهای قرار گرفته در لکههای داغ و سرد بر اساس امتیاز
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املش ،رودسر ،سیاهکل ،لنگرود ،رستم ،ممسنی ،اندیمشک ،رابر ،آبدانان ،ایالم ،ایوان ،بدره ،درهشهر ،دهلران،
سیروان ،ملکشاهی ،مهرا ن ،باشت ،بویراحمد وکهگیلویه ،چرام ،گچساران ،رومشکان ،پلدختر ،آمل ،بابل،
تنکابن ،جویبار ،رامسر ،ساری ،سوادکوه ،سوادکوه شمالی ،سیمرغ ،قائمشهر ،نور ،چالوس ،دامغان ،مهدی
شهر ،دماوند ،شمیرانات ،فیروزکوه
رودبار ،الهیجان ،آباده ،اقلید ،خرمبید ،سپیدان ،کازرون ،قصر شیرین ،بافت ،بردسیر ،جیرفت ،سیرجان،
چرداول ،طالقان ،بهمئی ،لنده ،کوهدشت ،بابلسر ،عباسآباد ،فریدونکنار ،کالردشت ،محمودآباد ،نوشهر،
قزوین ،سرخه ،پردیس
آستانه اشرفیه ،رشت ،بوانات ،نی ریز ،پاسارگاد ،رفسنجان ،شهربابک ،خور و بیابانک ،سمیرم ،نائین ،خلخال،
کرج ،بروجرد ،خرم آباد ،دوره ،دلیجان ،محالت ،نکا ،آرادان ،اردکان ،مهریز
هشترود ،ثالث باباجانی ،جوانرود ،روانسر ،خوشاب ،سرخس ،فیروزه ،کاشمر ،آبادان ،شادگان ،کارون،
شهرکرد ،چادگان ،زهک ،هیرمند
رزن ،کالله ،مراوه تپه ،گنبد کاووس ،تربت حیدریه ،رشتخوار ،سبزوار ،فریمان ،مشهد ،نیشابور ،دشت
آزادگان ،اردل ،ریگان ،منوجان ،میناب ،زابل ،میرجاوه
باخرز ،تایباد ،تربت جام ،خواف ،زاوه ،اهواز ،رودبار جنوب ،قلعه گنج ،بشاگرد ،جاسک ،سیریک ،ایرانشهر،
خاش ،دلگان ،زاهدان ،سراوان ،سرباز ،سیب و سوران ،فنوج ،قصرقند ،کنارک ،مهرستان ،نیک شهر ،چاه بهار
ترسیم از نگارندگان
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Abstract

Unemployment has a high potential for creating crises socially and
politically, and thus it can call into question the state’s acceptability and
legitimacy. The state’s response to unemployment is to delay the
entrance of the new labor force into the job market by providing
educational opportunities, which has led to an increase in
unemployment among educated people in Iran. An spatial difference in
unemployment and share of unemployed educated people in the
country, a chronic spatial discrimination and domination of the coreperiphery pattern and its adaption on the habitat of ethnic groups
increase political concerns and the chance of rising unrests in Iran. This
article uses descriptive-analytical and statistical methods with an
emphasis on the discovery of spatial patterns of unemployment in
general and unemployment of educated people in particular. The paper
applies the methods of spatial analysis of Moran and Getis – Ord Gi *
statistics to address the question on unemployment patterns in Iran and
their effect on the country's political geography. The results show that
the spatial patterns of unemployment are different from those related to
the unemployment of educated people, and the sustainability of these
patterns over time has strengthened the uneven processes of migration
and development leading to the people's perceiving these as political.
The continuation of this situation from a political geography perspective
is a major challenge for the state and government.
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