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 چکیده

 بوده ها دولت موردتوجه هاتعادل عدم کاهش ای ومنطقه های سياست اجراى و مختلف مناطق توسعه همواره اخير، دهه دو در

 سنجش و بررسى حاضر، پژوهش هدف. است شده تبدیلرشد نامتوازن از مباحث بسيار مهم نزد اقتصاددانان  که طوری به. است

طی  کشور استان 8 در )کار نيروی مشارکت نرخ و اشتغال نرخ(کار بازار مهم متغير دو ایمنطقه های نابرابری تغييرات ترقيدق

غير  نابرابری ایه شاخص اساس بر که پژوهش نتایج .تاس ایمنطقه نابرابری هاىسنجه از استفاده با ،0831-0881     دوره

 های استان در را و نرخ مشارکت اقتصادی اشتغال نرخ نابرابری نسبی کاهش ویليامسون شاخص و تغييرات ضریب موزون

در هر  نابرابری موردبررسی دوره طول در یعنی است، دیگر شاخص دو عکس تایل شاخص نتایج اما دهند می نشان موردمطالعه

  .است یافته افزایش نسبی صورت بهدو متغيير مذکور 
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 مقدمه  -1
 مسئلهبیان  1-1

های  نابرابری ی،زندگ یط متفاوتمناطق است و خود را در شرا ییعدم تعادل در ساختار فضا یمعنا ای به های منطقه نابرابری

ند در مورد توليد، درآمد، اشتغال و توانابرابری می (.Kutscherauer, et al, 2010) دهد نشان می یافتگیو سطح توسعه یاقتصاد

های ناهمگونی است که در سياستبررسی نابرابری و نبود توازن بين مناطق مختلف کشور مبين اعمال  .باشد یا سایر موارد

در  يشترمطالعات بازار کار ب. ای در اشتغال استها نابرابری منطقهترین این نابرابریمهم ازجمله. ریزی به وجود آمده استبرنامه

 يرگ شمچ داری یطور معن به یا منطقه یها ها همواره عدم تعادل کشور يشتردر ب که یدرحال ،شود انجام می یو کشور یسطح مل

 بيانگر کار، بازار مهم هایشاخص که در است مربوط کار بازار در کار نيروی نهاده یا عامل به ها، نابرابری و هاتعادل عدم. است

های اصلی کشور حل معضل بيکاری  یکی از دغدغه امروزه .است ای منطقه لحاظ به ملی گستره در توليد عامل و منابع توزیع

گذاری، مهاجرت روستایيان به شهرها، افزایش نرخ  افزایش عرضه نيروی کار، کمبود سرمایه ازجملهاست که به دالیل ساختاری 

با عدم توازن  بازار کار کشور... ها، جوانی جمعيت و  التحصيالن دانشگاه های اقتصادی، افزایش فارغ زنان در فعاليت مشارکت

 (.0881گزارش جمهور، )مواجه شده است 

 

 اهمیت موضوع 1-2

نيا و توکلی)ها است توسعه و علت نابرابری ازنظرای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر ریزی منطقهاولين گام در برنامه

به موضوع  يشترتوجه هر چه ب. است انکار يرقابلغ یجامعه موضوع یثبات اقتصاد یجاداشتغال در ا يتاهم(. 0830شالی، 

ها  نابرابری افزایش که طوری به .جانبه در جامعه گردد و توسعه همه یسطح رفاه عموم یشر به افزاجتواند من اشتغال در جامعه می

غيرمتعارف  و معمولطور غير به کار نيروی و سرمایه جابجایی درنهایت، و مناطق بين متوازن غير و نابرابر هایرقابت موجب

اختالالت مالياتی، تالش : کند همچنين نابرابری، توزیع مجدد را تشویق می. یابندمى توسعه مناطق از برخی فقط ،و شود می

 آنشود، که نتيجه  ثباتی سياسی می کاری و بی خواری، تبه نابرابری موجب ترویج رانت. دهند میکارآفرینی و کاری را کاهش 

های علمی برای بررسی نابرابری باوجوداینکه در اغلب پژوهش .(5112 وین، و اسنودن) کاهش اشتغال و رشد اقتصادی است

کنند بنابراین در این راستا بررسی و شناسایی وضعيت نابرابری اشتغال در مناطق کشوری  يد میتأکروی نرخ اشتغال  بازار کار

 .یابد ضرورت می

 

 ه پژوهشادبیات و پیشین 1-3

در اقتصاد است که به لحاظ ( یهسرمابازار بازار پول و  ،بازار کاال و خدماتبازار کار، )ترین بازارهای چهارگانه بازار کار یکی از مهم

عنوان  در بسياری از مباحث از نيروی کار به که طوری بهباشد های خاصی برخوردار میسروکار داشتن با نيروی انسانی از ویژگی

کشاورز )ها در سایر عوامل توليد را جبران کندتواند تا حدودی زیادی کمبودها و نقصشود که می ین عامل توليد یاد میتر مهم

آنچه بازار کار را از سایر بازارهای اقتصادی نظير بازار کاال و خدمات و بازار پول و سرمایه متمایز (. 0883حداد و هندونی اصل، 

های  این تفاوت منجر به تحليل. های درون این بازار است ابط ميان این بازار با سایر بازارها و پيچيدگیوکند ناشی از ر می

به دليل اقتصادی و اجتماعی بودن این بازار از  آنهای مرتبط با  گذاری متفاوت از دیگر بازارها خواهد شد و طبيعتاً سياست

 .حساسيتی خاص برخوردار است

ی اقتصاد فضایی است؛ بنابراین نياز است تحليل موردبررسی در اقتصاد فضایی ای زیرمجموعهمنطقه ی مبحث اقتصادگستره

ای یکی از دو  های منطقهتفاوت. ای و تقابل مناطق استهای منطقهتحليل اقتصاد فضایی شامل دو حوزه تفاوت. معرفی شود

-تواند در حوزه تقابل ای را می های منطقهضایی، ماهيت پدیدهدر اقتصاد ف. هستند0فضایی های اقتصاداصلی در تحليل یحوزه

 .شود میای انجام  های منطقهمطرح کرد و تحليل، در حوزه دوم بر اساس تفاوت 5های فضایی

                                                           
1
 Spatial Economics 

2
 Spatial Interactions  
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 که ازآنجایی .شود می محسوب ای منطقه توسعه تحليلی عناصر از یکی ،0ای منطقه یها تفاوت پدیده ای، منطقه اقتصاد در مباحث

 ساختار توليد، اوليه مواد به دسترسی جمعيت پایه، اقليمی، خصوصيات انسانی، منابع مالی، منابع شامل) توسعه منابع توزیع

 همه در اقتصادی رشد ميزان که داشت انتظار تواننمی نيست، مختلف، یکسان مناطق ميان (غيره و ارتباطی هایشبکه توليد،

، (استانی بين هایتفاوت مانند) مناطق ميان تفاوت اساس بر تحليل بنيان درنتيجه، .باشد برابر یك کشور فضایی ساختار اجزای

 فضایی نظام به سازگاری دستيابى حقيقت در و  5ای منطقه تعادل موقعيت به توزیع برابری وضعيت از موارد، از بسياری در

 مناطق به توسعه منابع اختصاص برای را ای توسعه منطقه ریزان برنامه دیدگاه تواند می موضوع، این . شد خواهد تبدیل ها فعاليت

 (.0831ازوجی، )کند  توزیع هدایت کارایی و سازگاری سمت به مختلف،

 (0نمودار )  ستا ها آنترین  یکی از مهم( ها استان)ایوجود بياید که بعد منطقه نابرابری ممکن است در ابعاد مختلف به

 

 
 نابرابری بازار کارابعاد (: 1) رنمودا

 (0838ازوجی، : )منبع

 

 

 

 :بيان نمود (5)نمودار صورت بهرا  آن تواند میاست که  ای منطقهی دو ویژگی فردی و اوت بود نابرابری بازار کار دارامتف

 

                                                           
1
 Regional Differences  

2
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 متفاوت بودن نابرابری بازار کار مناطق(: 2)نمودار

 (0838، و خالصی ازوجی: )منبع

 

کوزنتس  که طوری به .بررسی کرد و نابرابری آنتوزیع  و افزایش درآمدميان ارتباط از دیدگاه  تواند مینابرابری را  بحث     

این ایده را مطرح کرد که توزیع درآمد ممکن است به شکلی سيستماتيك با مسير توسعه یك کشور ارتباط ( 0398و0322)

ليه توسعه افزایش درامد سرانه به بدتر شدن توزیع درآمد و در طی تحقيق به این نتيجه رسيد که در مراحل او.داشته باشد

چندی بعد  .استه زایش درامد سرانه با بهتر شدن توزیع درامد همرافکه در مراحل بعدی توسعه ا شود و درحالی منجر می

د، به این نتيجه انجام ش( 5115)در تحقيقات اخير که توسط بورگينون و موریسون . محققينی آمدند و این نظریه را رد کردند

شده اما این رشد هم صاحبان درآمدهای باال و هم صاحبان درآمدهای پایين  طور ناموزونی توزیع العاده دنيا به رسيدند رشد فوق

جریان  به اعتقاد وى،. ها را به مناطق تعميم داد اولين فردى بود که بحث نابرابری (0392) 0ویليامسون. تمند کرده اس را بهره

اولين مراحل توسعه در  کند، زیرا ثروت و درآمد، درمیتبعيت  «5معکوس U»اى نيز از روند و الگویهای منطقه ینابرابر

بنابراین، به اعتقاد . سایر مناطق توزیع خواهد شد تری بينطور همگن مناطقی خاص متمرکز است و در اواخر مراحل توسعه، به

. ( نظریه کوزنتس)آید یاوليه و سپس توزیع در ميان مناطق پدید م مراحل اى به دليل تمرکز در های منطقه وى نابرابری

موجودی منابع طبيعی، مهاجرت : بيان کرده است «معکوسU »در خصوص وجود منحنی ویليامسون چهار دليل عمده را

را برای توسعه  محرك اوليه  موجودی منابع طبيعی، عدم برابری و تساوی .های دولت مهاجرت سرمایه و سياست نيروی کار،

تر شروع سوی مناطق پيشرفته ماهر به در ادامه این فرایند، مهاجرت نيروی کار. کندینابرابر در اوایل فرایند توسعه فراهم م

های خود، بيشتر از این  نيز خواسته یا ناخواسته با اجراى سياست آورند و دولتمیها به مناطق مذکور هجوم سرمایه .شود می

بر اساس این نظریه، نابرابری . شوندیها م همه عوامل مذکور، باهم موجب افزایش نابرابری درنتيجه،. کندیوضعيت حمایت م

به عبارتی نابرابری در خالل صنعتی شدن و توسعه . کند پيروی می« ای منحنی زنگوله»طبق انتظار در همه کشورها از قالب 

شوند  ها در نخستين مراحل صنعتی شدن زیاد می شود نابرابری گمان می. یابد کاهش میاقتصادی کشورها ابتدا افزایش و سپس 

تر از  بعدها در مراحل پيشرفته. مند گردند اند تا از ثروت جدید حاصل از صنعتی شدن بهره زیرا اقليتی از کل جامعه آماده

تری از جمعيت در ثمرات رشد اقتصادی شریك  تدریج بخش بزرگ و بزرگ شود زیرا به خود کم می توسعه، نابرابری خودبه

کند که از بخش فقير کشاورزی به بخش ثروتمند صنعتی جابجا  یژه به تعداد روزافزون کارگرانی اشاره میو بهکوزنتس . شوند می

حال  نیباا. شود گردند و به همين دليل نابرابری افزون می ابتدا فقط اقليتی از ثروت بخش صنعتی برخوردار می. شود می

 (.5102پيکتی، )یابد  یت همه منتفع شده و نابرابری کاهش میدرنها
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 :پیشینه پژوهش 1-4

 82-35طی دوره آنای و استانی بازار کار و عوامل مؤثر بر  های منطقه ای با عنوان نابرابریدر مقاله( 0838)ازوجی و خالصی  

با توجه به دو  یا بازار کار منطقه های یانحرافات نابرابر یاو  ييراتمقاله ابتدا، تغ در این. در ایران را موردبررسی قراردادند

 یها با استفاده از سنجه مذکورکشور در دوره  های استاندر ( کار يرویو نرخ مشارکت ن يکارینرخ ب)بازار کار  يدیشاخص کل

کشور نسبت به  های استان ينب يکاری، نرخ بیادشدهره دو یکه ط است آنحاکی از  نتایج. استشده  بررسی یا منطقه ینابرابر

 . تر شده است کار، نابرابر يروینرخ مشارکت ن

توسعه با توجه به دو  چهارم برنامه در کار بازار ای منطقه های نابرابری تحليل و به سنجش  ای مطالعهدر  (0831)ازوجی 

 از استفاده با توسعه، چهارم برنامه در دوره کشور استان سى در  )کار نيروی مشارکت نرخ و بيکاری نرخ( کار بازار مهم شاخص

 بيکاری نرخ های نابرابری نسبی طور به نابرابرى، ای شاخصه اساس بر که داد پژوهش نشان نتایج. پرداختند نابرابری های سنجه

 چهارم، برنامه در همچنين .اند یافته افزایش (انتظار برخالف)کار نيروی مشارکت نرخ نابرابرى ای شاخصه ولى ،یافته کاهش مناطق

 .است بوده معکوس ملی سطح در آن های نابرابری روند با ،های منطق لحاظ به کار بازار شاخص مهم دو های نابرابری روند

کار شایسته  های مؤلفهبر اساس  ها استان بندی رتبهای اشتغال و های منطقهوتحليل نابرابری به بررسی تجزیه( 0888)سياره 

موردمطالعه پرداخته سپس  ای شاخصهدر ابتدا با استفاده از روش تحليل عاملی به حذف همبستگی بين . پرداخته است

پرداخته است تا به تغييرات اشتغال  0885و  0811کشور طی دو مقطع  های استانبندی وسيله روش تاکسونومی به رده به

ای اشتغال پرداخته سپس با استفاده از شاخص ویليامسون به آزمودن نابرابری منطقه. دست یابد 0885به  0811از  ها استان

 ها استانوضعيت اشتغال بهبودیافته است و نابرابری بين  ها استاناکثر  0885به  0811دهد که از سال  نتایج نشان می. است

 .د زیر سن اجباری مدرسه در حال کاهش استازحد و شاخص زنان دارای فرزن غيراز ساعات کار بيش ها بهبرای کليه شاخص

 0882-0813 ای ساله در کشور های استان در را کار بازار و بانکی منابع اىمنطقه های نابرابری( 0889) ازوجی و زادهحسن

 کشور، مختلف مناطق کار بازار و بانکی مالی منابع نابرابری جریان که است داده نشان ها آن پژوهش نتایج .اندکرده بررسى

 یادشده، اساسى متغيرهای اىمنطقه های نابرابری کاهش شدت حال، درعين ولی یافته است، کاهش مذکور دوره طول در تدریج به

 مالی اى جریانمنطقه های نابرابری کاهش از بيش کار، بازار مهم هایمتغير اىمنطقه های نابرابری کاهش شدت است و متفاوت

 کل ميانگين به نسبت زمان طول در بانکی مختلف، مالی منابع جریان و کار بازار هایشاخص ميان شکاف نییع .است بوده بانکی

 .است مشهود بيشتر کار، بازار متغيرهای اساسى برای وضيعت، این و است یافته کاهش کشور

 باوجود که کرده است تأکيد کشور در هانابرابری چگونگی و ایمنطقه گذاری سياستای با عنوان  در مطالعه( 0882) یاسوری

 هایاستان در که اند داده نشان اجتماعی اقتصادی و هایشاخص کشور، ایتوسعه های برنامه در شده انجام هایگذاریسرمایه

 .اند یافته افزایش هانابرابری های مناسب، زیرساخت نبود دليل به و داشته وجود نابرابری کشور،

 نتيجه نابرابری هایشاخص از استفاده با کشور، هایاستان اشتغال در ایمنطقه های نابرابری تحليل در (0881)کرمانی  صباغ

 .است بوده کاهش حال در ،0828-19 ای ساله در غير صنعتی و های صنعتیاستان بين نابرابری که است گرفته

های سری زمانی ای در رومانی با استفاده از دادهمنطقهای با عنوان مطالعه تجربی روی نرخ اشتغال ، در مقاله(5102) 0روتارو

باهدف تشخيص . شده است استفاده وتحليل ترکيبی و رگرسيون خطی چندگانه از دو مدل آماری تجزیه 5100-0332 ای ساله

ق تفاوت بين این مناط. دهد تجربی عواملی که نرخ اشتغال در دو منطقه شمال شرق و غرب رومانی را تحت تأثير قرار می

 . زیادی در توسعه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد

 اصلی منشأ ها، آن اعتقاد به .ای را در چين در دو دهه، موردبررسی قراردادندهای منطقه نابرابری ( 5113) 5کاندالریا، دلى و هال

 .است مناطق جغرافيایی هایموقعيت و صنایع ساختار نيروی کار، کيفيت نظير بلندمدت و ساختاری عوامل ها،نابرابری رشد

 .دهد سوق هانابرابری کاهش و تعادل سمت به را دستمزدی نابرابری تواندنمی کار، لحاظ نيروی به ها استان تحریك این، بر عالوه
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این هدف پژوهش مذکور  .اندای را در بين کشورهای مختلف بررسی کردهنيز عملکرد سياست منطقه 0(5110)شانکار و شاه 

ای در فرضيه مذکور، موجب افزایش نابرابری منطقه. دهند طور کاربردى موردبررسی قرار بود که فرضيه تمرکززدایی مالی را به

شامل همگرایی و )ای با استفاده از اطالعات چند کشور و دو مفهوم اساسى منطقه ها آن. توسعه شده است کشورهای درحال

بسياری  ای، درهای توسعه منطقه ها نشان داد که سياست نتایج پژوهش آن. ها پرداختندیبه سنجش نابرابر( همگرایی ضعيف

کشورها . سایر کشورها بوده است ای در کشورهای متمرکز و فدرال، بيشتر ازهای منطقه خورده و نابرابری از کشورها شکست

  .اند ای داشتهداری را در نابرابری درآمد منطقهتغييرات معنی

ایالتی، تأثير مهمی در  بين هایدر کشور استراليا انجام دادند، مهاجرت 5هاى مشابهى که دبل و ویکریس نتایج پژوهشبر اسا

در کشور سوئد نيز 0333در سال، 8فردریك سون های نتایج بررسی. های بازار کار ایاالت استراليا داردهای شاخصتعدیل تفاوت

های فعال بازار کار در مناطقی که نرخ خود نتيجه گرفت که اجراى برنامه هاىپژوهشوی در . این موضوع را تأیيد کرده است

در مدل وى، . گونه مناطق غير پایدار، تأثير معکوسى بگذارد است از طریق ترك شغل شاغالن این بيکاری فراوانى دارند، ممکن

درصد در  81به   دهد و این مقدارهاجرت رخ میدرصد از سازوکار تنظيمی، از طریق م 99آغاز دوره پس از اعمال شوك،  در

 .ها داردرسد که تأثير مهمى در نابرابریدوره بعد می

هدف از این پژوهش بررسی نابرابری . باشد می الگو با متناسب متغيرهای انتخاب و مکانی و زمانی وجه تمایز این پژوهش قلمرو

ل همچنين فرض شده است که نابرابری نرخ اشتغا. باشدمی موردنظردر بازه زمانی  موردمطالعه های استانای اشتغال در  منطقه

 .و نرخ مشارکت افزایش داشته است

 

 روش تحقیق -2

نابرابری  های سنجه، از غرب و شمال غرب ایرانی ها استانبازار کار در بين  ای منطقهی ها نابرابریبرای شناسایی و سنجش 

متغيرهاى اساسى پژوهش نيز . شود میاستفاده  2و شاخص تایل 4، شاخص ویليامسونتغييرات شاخص غير موزون ضرایبنظير 

تقاضای  مذکور این است که بازار کار به لحاظ عرضه و متغيردليل استفاده از دو . هستند اشتغالکار و نرخ  نرخ مشارکت نيروی

بر اساس اهداف هر  توان میو  مختلفی وجود دارد ای صهشاخاست و برای ارزیابی و تحليل این بازار،  موردتوجهنيروی کار 

کلی بازار کار را به ترتيب  برآیند( مشارکت نيروی کار و نرخ بيکاری نرخ) متغيردو . را انتخاب و تحليل کرد ها شاخصپژوهش، 

 .است موردتوجهر دو طرف ، های منطقه های تعادل، در بررسی عدم رو ازاین، دهند میکار نشان  به لحاظ عرضه و تقاضای نيروی

 سهپژوهش حاضر، فقط  گيری نابرابری در ادبيات اقتصادی، معيارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به ماهيتبرای اندازه

 :اند ازى مذکور عبارتها شاخص. گيرد میقرار  مورداستفادهشاخص 

 شاخص غیر موزون ضرایب تغییرات  2-1

 هر و دهد می نشان کشور کل ميانگين یا مجموع به نسبت را منطقه یك در متغير انحراف تغييرات ضرایب، غير موزون شاخص

 .یافت خواهند کاهش تدریج به ها انحراف این کند، ميل نهایت بی سمت به مناطق تعداد چه
1 

      
         

  
   

 
    

 

 (VI)شاخص ویلیامسون 2-2

حدودی شبيه شاخص غير موزون  نابرابری، شاخص ویليامسون است که محاسبه فرمول این شاخص تا های سنجهیکی دیگر از 

 :است شده دادهزیر نشان  صورت بهاست که ( پراکندگی)ضریب تغييرات 

                                                           
2  
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3
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2 
           

   

 

 
        

 :در روابط فوق

n :تعداد مناطق 

i   در منطقه موردنظرمتغير     

در کل کشور  موردنظرمتغير        

جمعيت در کل کشور:    

 .(0881صباغ کرمانی، )

  

 (TI)تایل نابرابری شاخص  2-2

منطقه داشته باشد، شاخص  n، موردبررسیاگر جامعه بر اساس تعریف، . است 5در نظریه اطالع 0شاخص تایل، مبتنى بر مفهوم انتروپی

    کل جامعه،
 
   معادل ،آنو شاخص سرانه     

 

 
   

 
شرط الزم و کافی برای )از صفر هستند  تر بزرگکه هر دو است     

یك از  ، سهم هررو ازاین(. از صفر باشد تر بزرگیکی از مناطق، حداقل  موردنظرمذکور، این است که شاخص  وجود وضعيت

   مناطق 
 

 
 

  

 
 :عبارت است از موردنظرنظمى مربوط به شاخص  یب درنتيجه. خواهد بود 

 
8 

        
 

  

 

   

  
  

  

   
   

  

 

   

 

 :زیر نوشت صورت به تواند میرا ( T)شاخص تایل

2 

 
       

  

  

 

   

  
 

 

  

  
   

  

  

 

   

 

 

تغيير ( نابرابری کامل اقتصادیدر حال )  logn و( بری کامل اقتصادیادر حالت بر)بنابراین، اندازه شاخص تایل بين صفر 

 .مستقل از تعداد مناطق جامعه نيست آنپس، اندازه . کند می
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 یافتهها -3
 نابرابری نرخ اشتغال ای شاخصهنتایج  3-1

  :(CV )شاخص غیر موزون ضرایب تغییرات.  3-1-1

 های استاننرخ اشتغال در ای برای متغير  منطقه تغييرات، نابرابریشاخص ضریب غير موزون ( 0)و جدول( 8)با توجه به نمودار

با توجه به نمودار  و. است 13111183و  13110989بين   آن رقم و نرخ اشتغال نوسانیکه  طوری به. متفاوت استموردبررسی 

 .دهد را نشان مینابرابری  ی کاهشصورت نسبی روند  به 0830تا  0881از سال  اشتغالتغييرات نرخ 

 
 موردبررسی های استاننرخ اشتغال در  شاخص غیر موزون ضرایب تغییراتنابرابری   روند(: 3)نمودار 

 های پژوهشیافته: منبع
 

  :(V)شاخص ویلیامسون 3-1-2

با شاخص قبلی، دليل وجود نابرابری است و  ، همانندموردبررسی های استاننرخ اشتغال در ویليامسون  نتایج محاسبه شاخص

بعد، معکوس شده و تا  ای سالهو روند آن در  یافته کاهش 0883تا  0881 ، از سالنرخ اشتغالهاى  نابرابری(  2)توجه به نمودار

طور نسبی بر اساس این شاخص نابرابری نرخ اشتغال در دوره موردبررسی روند کاهشی داشته  و به .است یافته افزایشحدودی 

 . رسيده است 188833822/1به  138928528/1است و از 

 
 موردبررسی های استانویلیامسون نرخ اشتغال در   روند نابرابری شاخص( 4)نمودار

 های پژوهشیافته: منبع
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  :(TH)شاخص تایل 8-0-8

نابرابری در حال )  0.90309      و( در حالت برابری کامل اقتصادی)اندازه شاخص تایل بين صفر که بيان شد  طور همان

بوده  122892229/1معادل  0888در سال   (TH)شاخص ، (0)و جدول (2)با توجه به نمودار .کند تغيير می( اقتصادی کامل

شاهد   0882و  0885 ای سالهمربوط به این سال است ولی  موردمطالعه های استانبيشترین نابرابری بين  درنتيجهاست 

نشان  ها نابرابریرا در بيشتری  هایی نوسانیادشده،  ای شاخصهسایر  در مقایسه با( TH)شاخصو .  کمترین نابرابری هستيم

 ،و نتایجاست بوده  ترناپایدار نسبی افزایشی و طور بهدیگر  ای شاخصه برعکس اشتغالنرخ نابرابری  همچنين وداده است، 

 . دهد نشان می ها شاخص سایر به نسبت را( ها نابرابریبيانگر ) ناسازگاری این شاخص

 
 موردبررسی های استان در اشتغال نرخ تایل نابرابری  شاخص روند(: 5)نمودار

 های پژوهشیافته: منبع

 موردبررسی های استاننابرابری نرخ اشتغال در  ای شاخصه(: 1)جدول 

 CV V TH شاخص          سال  

0881 110989/1 138928528/1 121195198/1 

0880 111380/1 122210821/1 123320125/1 

0885 111825/1 121125828/1 123882505/1 

0888 110112/1 129182892/1 120128892/1 

0882 111112/1 125583932/1 123238182/1 

0882 111183/1 12938392/1 120825110/1 

0889 111918/1 121532989/1 121511019/1 

0881 111980/1 188833822/1 120313991/1 

0888 111911/1 18855113/1 122892229/1 

0883 111821/1 150289890/1 128381032/1 

0831 111915/1 181922932/1 128112828/1 

0830 111918/1 1892013/1 128128811/1 

 افزایش نسبی نابرابری کاهش نسبی نابرابری کاهش نسبی نابرابری روند شاخص

 های پژوهشیافته: منبع
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 نرخ مشارکت نیروی کار ای منطقهسنجش نابرابری نتایج  3-2

نشان ( 5)که در جدول  پردازیم مینرخ مشارکت نيروی کار  ها نابرابری های سنجهبه بررسی  ها نابرابری تر دقيقبرای تبيين 

 :است شده داده
  :شاخص غیر موزون ضرایب تغییرات 3-2-1

 0880تا  0881از سال مشارکت نيروی کار  نرخ ای منطقهبر اساس این شاخص نابرابری و  (5)و جدول (9)با توجه به نمودار

رقم  تدریج به که طوری بهروند نزولی داشته است  به بعد 0885افزایش و از سال  0885تا  0880تقریباً ثابت، ولی از سال 

رقم شاخص 0830تا  0881در سال   طورکلی به و .است یافته کاهش0830تا  0881در سال  متغير ای منطقهشاخص نابرابری 

 موردنظراست و این نشان از کاهش نسبی نابرابری متغير  یافته کاهش 110525902/1به  110189090/1 از یادشدهنابرابری 

 .است موردبررسیدر دوره 

 
موردبررسی های استانروند شاخص نابرابری غیر موزون ضرایب تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در : (6)نمودار  

 های پژوهشیافته: منبع

 شاخص ویلیامسون 3-2-2

 دورهطول  که در دهد مینتایج شاخص ویليامسون نرخ مشارکت نيروی کار نشان  (5)و جدول  (1)با توجه به نمودار 

غير موزون شاخص  همانندتقریباً  آنروند قرار داشته است و  110525902/1تا  182028555/1 این رقم در سطح ساله دوازده

 .نسبی کاهشی بوده است طور به، ضرایب تغييرات

 
 موردبررسی های استانروند شاخص نابرابری ویلیامسون نرخ مشارکت اقتصادی در : (7)نمودار

 های پژوهشیافته: منبع
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 :شاخص تایل 3-2-3

 تدریج به مشارکت اقتصادینرخ  شاخص ویليامسون و غير موزون ضرایب تغييرات نابرابریشاخص  نتایج برخالف شاخص این 

در همچنين شاخص تایل  .است رسيده 123921212/1به  125823122/1رقم  از و دهد می نشان را نابرابری افزایش روند

 .تری برخوردار بوده استاز ثبات بيش دیگر ای شاخصهمقایسه با 

 
 روند شاخص تایل نرخ مشارکت اقتصادی(: 7)نمودار

 پژوهشهای یافته: منبع

 

 TH CV V سال/شاخص

0881 125823122/1 110189090/1 182028555/1 

0880 181201282/1 110181322/1 132199852/1 

0885 18928315/1 115525159/1 080082558/1 

0888 188081110/1 110811585/1 005115918/1 

0882 122338202/1 110111515/1 015832559/1 

0882 122980809/1 110191883/1 000029918/1 

0889 123119952/1 110131121/1 015980188/1 

0881 123103515/1 110208810/1 181119193/1 

0888 120980522/1 110902929/1 135902103/1 

0883 128833129/1 110220559/1 18519188/1 

0831 122281189/1 11085158/1 115101058/1 

0830 123921212/1 110525902/1 199811152/1 

 افزایش نسبی نابرابری کاهش نسبی نابرابری کاهش نسبی نابرابری روند نتایج شاخص

 موردبررسی های استاننابرابری نرخ مشارکت  نیروی کار در  ای شاخصه(: 2)جدول 

 های پژوهشیافته: منبع
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 ها استاننرخ اشتغال مقایسه  3-3

دوره نوسانی  بعدازآنصعودی بوده ولی  صورت به 0885تا سال  0881از سال  ها استان بيشترنرخ اشتغال  (8)با توجه به نمودار

دارای وضعيت بهتر نرخ  ها استان، استان آذربایجان شرقی نسبت به دیگر منتخب های استاندر . و روند کاهشی داشته است

بوده است و وضعيتی دارای کمترین نرخ اشتغال   موردبررسی ها استاناستان لرستان نسبت به دیگر  اما. اشتغال بوده است

 . دارد ها استاننامطلوبی را نسبت به سایر 

 

 
 موردبررسی های استانروند نرخ اشتغال : (8)نمودار

 های پژوهشیافته: منبع
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 گیری بحث و نتیجه -4

کردستان، کرمانشاه، ایالم،  های استاندر  بازار کارای که ذکر شد هدف اصلی این پژوهش بررسی نابرابری منطقه طور همان

 نابرابری؛ های شاخص نتایج اساس که بر. است 0830-0881غربی و شرقی، اردبيل و همدان در بازه زمانی لرستان، آذربایجان

 موردمطالعه های استان در را اشتغال نرخ نابرابری نسبی کاهش ویليامسون شاخص و تغييرات ضریب غير موزون شاخص دو

 اشتغال نرخ نابرابری موردبررسی دوره طول در یعنی است، دیگر شاخص دو عکس تایل شاخص نتایج اما دهند می نشان

 نسبی کاهش ویليامسون و تغييرات ضریب و همچنين با توجه به دو شاخص غير موزون. است یافته افزایش نسبی صورت به

نرخ مشارکت اقتصادی را شاهد بودیم اما شاخص تایل افزایش نابرابری نسبی نابرابری نرخ مشارکت افتصادی را نشان  نابرابری

 متفاوت روند به توجه باو نرخ مشارکت اقتصادی   اشتغال نرخ نابرابری کاهش یا افزایش مورد در طورکلی به بنابراینداد، 

 مشاهده موردبررسی های استان در اشتغال نرخ روندمقایسه  به توجه با  همچنين. کرد اظهارنظر قطعيت با توان نمی ها شاخص

 های استاناستان لرستان نسبت به  اما داشته، را بهتری وضعيت  نسبی طور به اشتغال نرخ ازنظر آذربایجان شرقی استان که شد

 .دارد ی رانامطلوب وضعيت دیگر

 نيز (استانی)ای منطقه های تعادل به ملی، توجه رویکردهای بر عالوه اشتغال، بهبود برای دولت گذاری سياست و گيری جهت در

 داشته  موردمطالعه های استان در ویژه بهاشتغال  بيشتر های فرصت برابری و ها نابرابری روند کاهش در مهمى تأثير تواند می

 و امکانات برابر های فرصت کردن فراهم برای توسعه استانی های گيری جهت اشتغال، های گذاری سياست در :ترتيب بدین باشد،

 این در. گيرد قرار گذاران سياست و ریزان برنامه موردتوجه سرزمين، آمایش بر مبتنی ریزی برنامه چارچوب در باید کشور، منابع

 بيشتر و توسعه رشد به دستيابی برای دولت اهداف ،آن کنار در بلکه یافت، خواهند تحقق بيشتر موردنظر اهداف تنها نه صورت،

 گذاری سياست در گفت تواند میهمچنين  . شد خواهد فراهم برخوردار کمتر  های استان در ویژه به بهبود نرخ اشتغال، و مناطق

 خواهد ها نابرابری روند کاهش بر مهمى تأثير ميان مناطق، در دولت حقوقی و مالی های حمایت و منابع هدفمندسازی اشتغال،

 .داشت
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