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  چکیده

اقتصادي نیروي کار و نوع هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت 

باشـد. بـراي ایـن هـدف از آمـارة مـوران        هـاي مختلـف کشـور مـی     ارتباطات فضایی اسـتان 

صورت آزمون تک متغیره و همچنین رگرسیون فضـایی (الگـوي وقفـه فضـایی) اسـتفاده       به

صورت آزمون تـک متغیـره    ، نتایج آمارة موران به1390شد. بر اساس آمار و اطالعات سال 

هـاي کشـور از یـک     ین آمارة موران در الگوي رگرسیون فضایی نشان داد که استانو همچن

اي در خصوص مشـارکت اقتصـادي نیـروي کـار برخوردارنـد. همچنـین در        وضعیت خوشه

بررسی متغیرهاي تأثیرگذار بر نرخ مشارکت، نتایج الگوي رگرسیون وقفه فضایی حاکی از 

ارکت، سهم شاغلین بخـش صـنعت و معـدن از    آن است که، متغیرهاي وقفه فضایی نرخ مش

تـأثیر   هـا،  کل شاغلین، ضریب جینی، بار تکفل و سـهم بخـش خصوصـی در اشـتغال اسـتان     

هـاي مـادي در بـازار     مثبتی بر نرخ مشارکت اقتصادي دارند. به عبارت دیگر،افزایش انگیـزه 
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خلـق ارزش  ها به بخش خصوصی و همچنین توسعه صنایع به منظـور   کار، واگذاري فعالیت

  شود. باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادي می افزوده،

  

نـرخ مشـارکت اقتصـادي، رگرسـیون فضـایی، خودهمبسـتگی فضـایی،آمارة         کلیـدي:  واژگان

  موران.

JEL:J01,C21  
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  . مقدمه1

ترین نهادة تولید، نقش بسزایی در فراینـد توسـعه کشـورها ایفـا      نیروي کار به عنوان اصلی

هـاي   آن نه تنها به ارائه خدمات فیزیکی نیروي کار، بلکـه ارائـۀ توانمنـدي    کند و اهمیت می

هـاي   گـذاري  گیـرد. در ایـن خصـوص کشـورها بـا سـرمایه       فکري و خالقیتی را نیز دربر می

کننـد، انتظـار اسـتفاده از فکـر و اندیشـه آنهـا را در        کالنی که بر جمعیت در سـن رشـد مـی   

هـاي   هـاي اقتصـادي، از جنبـه    ور نیروي کـار در فعالیـت  هاي بعد دارند. لذا حض هاو نسل دهه

). در ایـن خصـوص مشـارکت نیـروي کـار در      1383مختلف حائز اهمیت اسـت (میرزایـی،   

هاي اقتصادي و به عبارتی نرخ مشارکت اقتصادي،  نسبت جمعیت فعال، به جمعیـت   فعالیت

عرضه نیروي کـار یـاد   شود که در برخی مطالعات از آن به عنوان  در سن فعالیت،تعریف می

کنند. اینکه چه مقدار از این عرضه نیروي کار جذب فعالیتهاي اقتصادي شـود بـه سـطح     می

هـاي   تقاضاي نیروي کار بستگی دارد.بنابراین مشارکت جمعیت در سن فعالیـت در فعالیـت  

اقتصادي و به عبارتی میزان نرخ مشارکت جامعـه بـه عنـوان یـک شـاخص اصـلی در بـازار        

هـاي مختلـف جمعیتـی، اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی و ...        ار است که به ویژگینیروي ک

درصد  9/36، میزان نرخ مشارکت اقتصادي در ایران 1390بستگی دارد. بر اساس آمار سال 

هاي کشور مربوط به اسـتان اردبیـل    بوده که باالترین میزان مشارکت اقتصادي در بین استان

درصــد)  1/26مربــوط بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان (  درصــد) و کمتــرین آن نیــز 5/42(

). همچنین با نگـاهی کلـی بـه هـرم سـنی جمعیتـی در       1390باشد (سالنامه آماري کشور،  می

توان گفت کـه مـوج بـزرگ     می 60هاي قبل، بخصوص دهه  و مقایسه آن با دهه 1390سال 

داشتند، در حـال حاضـر   دهه گذشته در ابتداي هرم سنی قرار  3الی  2جمعیتی که در حدود 

هـاي آن را   اي کـه از جملـه نشـانه    باشـند. بـه گونـه    در سن فعالیت بوده و آماده براي کار می

توان در چند سال اخیر با ورود موج عظیم نیروي کـار وارد شـده بـه بـازار کـار مشـاهده        می

هـاي   نمود. لذا بررسی مشارکت اقتصادي نیروي کار و عوامل مـؤثر بـر آن در سـطح اسـتان    

  مختلف کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

شهرسـتان و ...) صـورت    –اسـتان   –در مطالعاتی که در گسـترة نـواحی مختلـف (ایالـت     
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گیرد، بررسی تأثیرگـذاري نـواحی، در خصـوص متغیرهـاي مـورد مطالعـه و همبسـتگی         می

برخـوردار اسـت   اي  فضایی مناطق و نواحی با مناطق و نواحی در همسایگی، از اهمیت ویـژه 

). در ارتباط با حـوزه بـازار کـار نیـز از     1999ساگ،  ؛ لی2005؛ تساي، 2001(لی و وونگ، 

باشـد کـه    جمله مباحث مطرح شده بحث نوع ارتبـاط فضـایی منـاطق در ایـن خصـوص مـی      

هـاي   هاي جغرافیایی و بخصـوص بـه نـوع منطقـه و ویژگـی      عموماً این نوع ارتباط به ویژگی

ي آنها بستگی دارد. در این خصوص، استفاده از الگوهـاي اقتصادسـنجی   فرهنگی و ساختار

گیـرد، قـادر بـه توضـیح کامـل       مرسوم که در آن موقعیت جغرافیایی مناطق مدنظر قرار نمـی 

باشد و بایـد از شـکل    روابط متغیرها نیست و ضرایب برآوردي آنها چندان قابل اطمینان نمی

اسـتفاده نمـود. در ایـن     1نـوان اقتصادسـنجی فضـایی   اي از اقتصادسنجی تحـت ع  تکامل یافته

اي، یـا بـه عبـارت     رابطه، اقتصادسنجی فضایی در طول دو دهه اخیر توانسته در علـوم منطقـه  

هـایی کــه مکـان و طـول و عــرض جغرافیـایی در آن دخالـت دارنــد،       بهتـر اطالعـات و داده  

) 2012لعات جـارامیلو ( ).نتایج مطا1380گسترش قابل توجهی پیدا کند (عسگري و اکبري، 

)، 2007)، کراکـولیکی و همکـاران (  2007)،لونقی و نیجکمـپ ( 2012بارگین و همکاران (

) 1999)و باندینگر و یـورل ( 2002)، الندبرگ و رز (2003)، نیبوهر (2007پاتاچینی و زنو (

هــایی همچــون نــرخ بیکــاري، مشــارکت اقتصــادي، اشــتغال و ... از  نشــان داده کــه شــاخص

  گی فضایی برخوردارند و به عبارتی، مناطق مجاور از همسایگی یکدیگر تأثیرپذیرند.  وابست

اي به بررسی و تحلیل فضایی بازار نیروي کـار معلمـان در دو    ) در مطالعه2012جارامیلو (

هــاي معلمــان و  ناحیــه از پــرو پرداخــت. در ایــن مطالعــه تــأثیر متغیرهــاي نهــادي، ویژگــی  

گزینی شغلی معلمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعـه   نفاکتورهاي فضایی بر مکا

اي است و تحرکات جغرافیایی نیـروي   نشان داد که بطور کلی بازار نیروي کار معلمان ناحیه

کار  کامالً محدود است. از جمله پیشنهادات حائز اهمیتی که در این مطالعـه ارائـه شـد ایـن     

هـاي آموزشـی معلمـان و کـاهش نـابرابري، بایـد        تمکننده سیس هاي تقویت است که سیاست

) نشـان دادنـد کـه طـالق در جوامـع      2012کامالً در سطح منطقه باشد. بارگین و همکـاران ( 

                                                      
1. Spatial Econometrics  
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ایرلنــدي نقــش بســزایی در مشــارکت اقتصــادي زنــان در بــازار نیــروي کــار دارد. لــونقی و  

زار نیروي کار در غرب بینی و تخمین اشتغال در با اي براي پیش ) در مطالعه2007نیجکمپ(

هاي وقفه فضایی و خطاي فضایی اسـتفاده کردنـد. بانـدینگر     آلمان، از الگوهاي با همبستگی

گیـري در   اي در بیکـاري و تصـمیم   هاي منطقـه  اي با عنوان تفاوت ) در مطالعه1999و یورل (

لص و اي در دسـتمزد خـا   خصوص عرضه نیروي کار نشان دادند که افراد به اختالفات ناحیه

همچنـین پــذیرش امکانــات رفــاهی بــه عنــوان پاداشـی بــراي دســتمزد پــایین واکــنش نشــان   

  دهند.   می

هرچند که در ایـن   در ایران، در خصوص نرخ مشارکت مطالعات مختلفی صورت گرفته،

ها و همبستگی بین مناطق مورد مطالعه، بخصـوص مطالعـات در    مطالعات، مسأله فضایی داده

اي در  ) در مطالعـه 1381انی مدنظر قرار گرفته نشده اسـت. نـوروزي (  سطح استانی و شهرست

خصوص مشارکت اقتصادي زنان شـهري در ایـران نشـان داد کـه؛مهمترین عامـل مـؤثر بـر        

احتمال مشارکت زنان شهري در بازار کار ایران، سطح تحصیالت آنان است. همچنـین بـاال   

از جمعیت زنان، کاهش قدرت خریـد  رفتن سن ازدواج و افزایش سهم نسبی دختران مجرد 

و تغییر ساختار سنی جمعیت از دیگر عوامل تأثیرگذار در رونـد رشـد نـرخ مشـارکت زنـان      

است. از سوي دیگر افزایش نرخ بیکاري، مؤثرترین اهرم در جهت کـاهش نـرخ مشـارکت    

روي ) با تخمین و تحلیل تـابع عرضـه نیـ   1383نژاد و منتظرحجت ( زراء باشد. زنان شهري می

هـاي سـنی پـایین، متغیرهـاي      کار در استان خوزسـتان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه؛در گـروه       

آموزشی از قبیل پوشش تحصـیلی و نسـبت دارنـدگان مـدارك دانشـگاهی، تغییـرات نـرخ        

دهنـد. همچنـین از دیگـر متغیرهـایی کـه در       ها را توضیح می مشارکت نیروي کار این گروه

هـاي آن عمومـاً بـراي     خ بیکـاري اسـت. ایـن متغیـر و وقفـه     عرضه نیروي کار مؤثر است، نر

) با بررسی مشارکت اقتصـادي  1383هاي سنی پایین داراي تأثیر مثبت است. میرزایی ( گروه

ترین عوامل مؤثر بر حضـور زنـان در بـازار     زنان در بازار نیروي کار ایران، نشان داد که مهم

رخ بیکاري مردان بـا اثـر مثبـت؛ و پدیـده     انگیزه کسب درآمد مالی و ن کار، سطح آموزش،

مهاجرت از روستا به شهر(درجه شهري شدن)، نرخ بیکـاري زنـان و نـرخ زاد و ولـد بـا اثـر       
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اي در خصوص بازار کار ایران اذعـان داشـت کـه     ) در مطالعه1383منفی است. فراستخواه (

هاي بسـیاري از   ابريتقاضاي نیروي انسانی متخصص زن در بازار، با موانع و مشکالت و نابر

لحاظ نرخ فعالیت و مشارکت، نسبت اشتغال، نرخ بیکـاري، تنـوع افقـی و سـطوح عمـودي      

اشتغال و مانند آن مواجه است که ریشـه سـاختاري، فرهنگـی، نگرشـی و سیاسـتی دارنـد و       

پـذیر نیسـت.    هـا و نهادهـا در کشـور امکـان     رویارویی با آنها جز از طریق توسعه خـط مشـی  

اي در خصوص رابطه نرخ مشارکت اقتصادي زنان و  ) در مطالعه1389همکاران (موسایی و 

نرخ باروري در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه رابطـۀ علـی       

دوطرفه بین نرخ مشارکت زنان و نرخ باروري وجود دارد. بدین معنی که با افزایش اشـتغال  

هـاي بـاروري نیـز کـاهش خواهـد       هـاي اقتصـادي، نـرخ    صهزنان و حضور بیشتر آنان در عر

اي مقطعــی بــه بررســی عوامــل مــؤثر بــر   ) در مطالعــه1390یافــت. محمــدغفاري و عــاقلی (

مشارکت اقتصادي زنان مسن در تهران پرداختند. نتایج نشان داد که نرخ مشارکت زنـان در  

ج مــدل رگرســیونی دوران بازنشســتگی و ســالخوردگی بســیار پــایین اســت. بــر اســاس نتــای 

الجیت، هر چه زنان در سن باالتري بازنشسته شوند، شانس مشارکت آنها در بازار کار پـس  

یابد و زنان بر عکس مردان تمایل زیادي به بازنشستگی زودهنگـام   از بازنشستگی کاهش می

به عنوان عاملی براي خروج از بازار کار دارند. بیماري زنان و همسران آنهـا شـانس خـروج    

دهد. بر عکس برخورداري از تحصیالت عـالی و تخصـص،    زنان از بازار کار را افزایش می

شود. همچنـین متاهـل    موجب افزایش حضور زنان در بازار کار در میانسالی و پس از آن می

باعث افزایش مشارکت آنهـا در بـازار کـار شـده اسـت.       هاي زندگی؛ بودن و افزایش هزینه

هاي مختلف سنی جوانان (شش گروه سنی)  مطالعه بر روي گروه ) با1391قویدل و بهاري (

و بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیـروي کـار جوانـان، بـا اسـتفاده از الگوهـاي اقتصادسـنجی        

ترین عامل تأثیرگذار بر عرضه نیـروي کـار، تولیـد     سري زمانی به این نتیجه رسیدند که مهم

لعـه اثـر متغیرهـاي دسـتمزد، درآمدسـرانه،      ناخالص داخلی سرانه است. همچنین در ایـن مطا 

هـاي سـنی    وضعیت تحصیالت، متأهل بودن و مجرد بودن بر عرضه نیروي کار در بین گروه

  مختلف مرد و زن و مقایسه آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت.
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تـوان گفـت در بررسـی و     هاي صورت گرفته در مطالعات داخلی و خارجی، می با بررسی

رخ مشارکت اقتصادي و عرضه نیروي کار، عوامل مختلف اقتصـادي، جمعیتـی و   مطالعات ن

اي باشـد   ساختاري نقش دارند که عالوه بر مدنظر قرار دادن آنها، باید الگوسـازي بـه گونـه   

اي که در مطالعات داخـل بـدان توجـه     که روابط فضایی مناطق نیز در آن لحاظ شود، مسأله

بررسی خودهمبستگی فضایی مشارکت اقتصادي نیـروي  نشده است.هدف اصلی این مطالعه 

کار در استانهاي مختلف کشور و بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشـارکت بـا توجـه بـه روابـط      

  باشد. ها می فضایی موجود بین استان

  

  . روش تحقیق2

در حوزه اقتصاد، عموماً براي تحلیل رفتار عرضـه نیـروي کـار از الگوهـاي نئوکالسـیک      

شود و در آن مـدل بـه دنبـال شناسـایی عـواملی اسـت کـه         و فراغت استفاده میانتخاب کار 

کنـد. (میرزایـی،    دهد، تعیین می میزان زمانی را که فرد به کار یا اوقات فراغت اختصاص می

). تحقیقـاتی کـه در ایـن خصـوص انجـام      1994؛ گلدین، 1990؛ شولتز، 1983؛ هیل، 1383

کند و با نگاهی خرد، موضوع تحت بررسی قـرار   اي می شود به مطلوبیت افراد توجه ویژه می

گیرد. در این خصوص معموالً مطلوبیت افراد تابعی از مصرف کاالهـا و فراغـت در نظـر     می

گـردد. در ایـن مـورد     شود و در گام بعد اقدام به تعیین سـطح بهینـه مطلوبیـت مـی     گرفته می

به تخصیص زمان خود به کار و  شود این است که فرد چه موقع تصمیم سؤالی که مطرح می

کنـد؟ ایـن تصـمیم بـه عوامـل       به عبارتی در سطح کالن، تصمیم به عرضـه نیـروي کـار مـی    

مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی بستگی دارد. بر اساس مطالعات گذشـته،  

سـال گذشـته)، رشـد جمعیـت، بعـد خـانوار،        10عواملی مانند: نرخ بیکاري، نرخ مهاجرت (

سـهم شــاغلین بخــش صــنعت و معــدن از کــل شــاغلین، ضــریب جینــی، بــار تکفــل، نســبت  

شهرنشینی و سهم بخش خصوصی از اشتغال؛ در این مطالعه به عنوان عوامـل مـؤثر بـر نـرخ     

  ها در نظر گرفته شده است. مشارکت اقتصادي استان

ــه عبــارتی موقعیــت جغرافیــایی ا    فــراد در از آنجــا کــه عوامــل جغرافیــایی و محیطــی و ب
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تخصیص نیروي کار نقش دارد، لذا الزم است که تحلیـل الگوهـاي مـرتبط بـا مـدنظر قـرار       

) چــارچوب کــاملی از 1988بــار انســلین ( هــاي فضــایی تحلیــل شــود. اولــین دادن وابســتگی

اقتصادسنجی فضایی ارائه داد. اساس و پایه الگوهاي اقتصادسنجی فضایی بـر اسـاس روابـط    

منـاطق اسـت کـه در ایـن خصـوص، منـاطق مختلـف بـر یکـدیگر           بین منـاطق و همسـایگی  

  تأثیرگذارند.

ها و یا مناطق در خصـوص یـک متغیـر و     چنانچه موضوع مطالعه، بررسی روابط بین نمونه

بررسی موقعیت جغرافیـایی آنهـا باشـد عمومـاً از ضـریب خودهمبسـتگی فضـایی و آزمـون         

پـردازد، آیـا    به تحلیل این موضوع می شود. خودهمبستگی فضایی داري آن استفاده می معنی

یک متغیر در یک منطقه بر همان متغیر در مناطق همجوار تأثیرگذار است یـا خیـر. چنانچـه    

این تأثیرگذاري مثبت باشد و افزایش یک متغیر در یک منطقه باعـث افـزایش همـان متغیـر     

ایی مثبـت  در مناطق همجوار گـردد، اصـطالحاً ایـن نـوع همبسـتگی را خودهمبسـتگی فضـ       

کنند و چنانچه وجود متغیر تأثیر منفـی بـر همـان متغیـر در منـاطق همجـوار داشـته         عنوان می

باشد، اصطالحاً این نوع خودهمبستگی را خودهمبستگی فضـایی منفـی گوینـد. اگـر رابطـه      

شـود کـه    خاصی بین متغیـر در منـاطق همجـوار وجـود نداشـته باشـد، اصـطالحاً عنـوان مـی         

ــایی )، انـــواع 1). در شـــکل (2001وجـــود نـــدارد (لـــی و وونـــگ،   خودهمبســـتگی فضـ

خودهمبستگی بر اساس تعاریف ذکر شده ارائه شده است. در قسمت (الف) شکل مذکور، 

اي، در قسـمت (ب) خودهمبسـتگی فضـایی     خودهمبستگی فضایی مثبت و به عبارتی خوشه

در منـاطق   منفی (همسان و متفرق) و در قسمت (ج) وضـعیت عـدم خودهمبسـتگی فضـایی    

  .شکل مشخص شده نشان داده شده است هاي مربع فرضی که با سلول
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  انواع خودهمستگی فضایی . 1شکل 

  ج) عدم خودهمبستگی    خودهمبستگی فضایی منفیب)     الف) خودهمبستگی فضایی مثبت

  2001لی و وونگ، ماخذ: 

ــی   ــون ضــریب خودهمبســتگی فضــایی و معن ــراي بررســی و آزم ــی ب ــوان از  داري آن م ت

و آمارةگري استفاده نمـود. در مطالعـات    (Moran I)هاي مختلف همچون آمارة موران  آماره

  تگی فضایی استفاده شده است.تجربی، عموماً از آمارة موران در تحلیل خودهمبس

صورت ذیـل محاسـبه    توان به در خصوص مناطق مختلف می Xآمارة موران را براي متغیر 

  ):2001نمود (لی و وونگ، 
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ــوق،  ــه  xمقــادیر  jxو  ixدر رابطــه ف ــاطق (نمون ــورد من باشــد  هــاي) مختلــف مــی  در م

نسـبت بـه یکـدیگر و بـه عبـارتی نـوع       jو  iموقعیت مجاورت  ijwواریانس نمونه است.2sو

شـود. ایـن مـاتریس بـه      ارتباط فضایی آنها است که به عنوان ماتریس وزن نیز نـام بـرده مـی   

توان ماتریس مجـاورت   ترین آن را می صورتمبنا، معمول آید که به دست می طرق مختلف به
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نـام بـرد. از انـواع    3و مجـاورت ملکـه ماننـد    2، مجاورت فیل مانند1خطی، مجاورت رخ مانند

، بانـد فاصـله   5، مربـع فاصـله معکـوس   4تـوان بـه فاصـله معکـوس     دیگر ارتباطات فضایی می

اره کرد که ضریب خودهمبستگی مـوران  اش8و مجاورت چندضلعی 7تفاوتی ، ناحیه بی6ثابت

دست  ، با توجه به شکل استانداردسازي شده ماتریس به10و منهتن 9از طریق فواصل اقلیدسی

  آید. می

ــایی       ــوي فضــ ــک الگــ ــراي یــ ــوران، بــ ــارة مــ ــراي آمــ ــار بــ ــورد انتظــ ــدار مــ مقــ

تصادفی،
1

1
)(






n
IE است کهn منـد   هـاي مکـان   دهنـده تعـداد منـاطق و یـا نمونـه      نشـان

اي و به عبارتی خودهمبستگی مثبت  دهندة الگوي خوشه نشانE(I)باشد. مقادیر بزرگتر از  می

دهنـدة الگـوي همسـان و یـا متفـرق و بـه عبـارتی خودهمبسـتگی منفـی           و کمتر از آن نشـان 

 Zگیرد کـه مقـدار    بررسی قرار می مورد  Zداري آمارةموران از طریق آزمون  باشد. معنی می

 Zدست آمده با مقـادیر   شود. مقادیر به استاندارد آمارة موران از طریق رابطه ذیل محاسبه می

  جدول قابل مقایسه است:

)(

)(

IVAR

IEI
ZI




     )3(  

بـا ایـن تفـاوت کـه      موران است؛ در آمارةگري، نحوه محاسبه آن تا حدودي مشابه آمارة

کـه آمـارةگري، بـر     ةموران بر انحراف از میانگین کل مشاهدات است، در حـالی تأکید آمار

  ). 2001؛ لی و ونگ، 2005اختالف هر دو ناحیه نسبت به یکدیگر تأکید دارد (تساي، 

هایی که در باال به آن اشـاره شـد مربـوط بـه وضـعیتی اسـت کـه در آن         ها و آزمون آماره

                                                      
1. Rook contiguity 
2. Bishop contiguity 
3. Queen contiguity 
4. Inverse Distance 
5. Inverse Distance Squared 
6. Fixed Distance Band 
7. Zone of Indifference 
8. Polygon Contiguity 
9. Euclidean 
10. Manhattan 
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هـاي مختلـف    یـک متغیـر در نقـاط و یـا مکـان     هدف، مطالعه بررسی خودهمبستگی فضایی 

منـد   هـاي مکـان   باشد. چنانچه در مطالعه، الگـوي رگرسـیونی مـدنظر باشـد و در آن داده     می

ها در الگو باعـث   کارگیري این نوع داده مورد استفاده قرار گیرد، در این خصوص عموماً به

) ناهمسـانی  2 1ضـایی ) وابسـتگی ف 1): 1999سـاگ،   شـود (لـی   وجود آمدن دو مسـأله مـی   به

  .2فضایی

  

    . وابستگی فضایی2-1

شود که در آن مقادیر یک متغیر در یک مکان، بـه   وابستگی فضایی به وضعیتی اطالق می

توانـد در بـین    هاي همسایه وابسته است و این وابسـتگی مـی   مقادیر مشاهدات دیگر در مکان

ر چـارچوب دو آمـارة   چندین مشاهده رخ دهد کـه مشـابه آن در وضـعیت تـک متغیـري د     

  موران و گري در فوق توضیح داده شد.  

  در خصوص الگوهاي رگرسیونی، دو نوع وابستگی وجود دارد:

: نوعی از وابستگی فضایی است که جمالت خطاي الگو در خصـوص  3خطاي فضایی -1

الـف) ارائـه   -2واحدهاي فضایی مختلف همبستگی دارند و نمودار مفهـومی آن در شـکل (  

  شده است.

بـر متغیرهـاي    i: نوعی از وابستگی فضایی است که متغیر وابسته در مکان 4وقفه فضایی -2

ب) ارائـه شـده   -2تأثیرگذار است که نمـودار مفهـومی آن در شـکل (    jو  iمستقل در مکان 

  است.

  

                                                      
1. Spatial Dependence 
2. Spatial Heterogeneity 
3. Spatial Error 
4. Spatial Lag 
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  نمودار مفهومی خطاي فضایی و وقفه فضایی در الگوهاي رگرسیونی . 2شکل 

    
  وقفه فضاییب)   الف) خطاي فضایی

  2001لی و وونگ، ماخذ: 

  . ناهمسانی فضایی 2-2

منـد در الگـوي رگرسـیونی باعـث      هـاي مکـان   شود کـه وجـود داده   به وضعیتی اطالق می

شود که لحـاظ نمـودن ایـن وابسـتگی در الگـو، باعـث        وجود آمدن ناهمسانی در الگو می به

دن وابسـتگی فضـایی از   شـود. بـراي لحـاظ نمـو     رفع مشـکل ناهمسـانی از نـوع فضـایی مـی     

 - اسـتان   - اي همچـون کشـور    هـاي ناحیـه   هاي مختلف  همسایگی (در خصـوص داده  شکل

اي) اسـتفاده   هـاي نقطـه   حوزه و ...) و همچنین فاصله (در خصوص داده - شهرستان  - ایالت 

  شود که در بخش قبل به انواع آن اشاره شد. می

  

  . آزمون موران الگوهاي رگرسیونی2-3

شـود کـه    هاي اقتصادسنجی فضایی، ابتدا به بررسی وابستگی فضایی پرداخته می لدر تحلی

شود. این آزمون کـه ماننـد آزمـون مربـوط بـه       براي این منظور، از آزمون موران استفاده می

  گردد:   صورت زیرتعریف می متغیري است، در چارچوب الگوي رگرسیونی به مباحث تک

eeWeeSnI  /)/( 0      )7(  

ماتریس وزنی است کـه ماننـد مـاتریس وزنـی آمـارةموران و گـري در        Wدر رابطه فوق، 

 eو  W، مجمـوع اجـزاء مـاتریس    0Sشـود.   قسمت قبل، به عنوان نوع همسایگی تعریف می
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شـود.   تخمـین زده مـی   OLS1بردار اجزاء باقیمانـدة معادلـه رگرسـیونی اسـت، کـه بـه روش       

صـورت سـطري اسـتاندارد شـده      بـه Wهمسایگی و به عبارتی ماتریس وزنی  چنانچه ماتریس

nSباشــد،  0 ــراي   باشــد. معنــی مــی ــارةموران همچــون آمــارةموران و گــري ب داري آم

  گیرد. صورت می Zهاي تک متغیره، از طریق آزمون  بررسی

الگوسـازي   دار شـد نحـوه   چنانچه آزمـون مـوران در خصـوص همبسـتگی فضـایی معنـی      

  باشد: هاي فضایی عموماً به دو صورت می رگرسیون فضایی براي خودهمبستگی

  2مدل وقفه فضایی -الف

  XWYY      )8(  

  3مدل خطاي فضایی -ب

  XWY
     )9(  

داري  انتخاب هرکدام از الگوهاي فوق (وقفـه فضـایی و خطـاي فضـایی)، بسـته بـه معنـی       

ــه رفــع خودهمبســتگی فضــایی دارد کــه از طریــق آزمــون ضــریب     آزمــون ــوط ب هــاي مرب

  گیرد که فرضیات آن به شرح ذیل است: مورد بررسی قرار می (LM4)الگرانژ
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   )11(  

و بـراي مـدل وقفـه فضـایی فـرض       0معـادل   0Hبراي مدل خطاي فضایی فـرض  

0H  0معادل باشد که از طریق  میLMگیرند: صورت ذیل مورد آزمون قرار می به  

                                                      
1. Ordinary Least Squares 
2. Spatial Lag Model 
3. Spatial Error Model 
4. Lagrange Multiplier test 
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باشـند کـه الزم اسـت قبـل از      مـی  2)1(داراي توزیع lagLMو  errorLMهر دو آمارة

  ها) احراز شود.eبررسی دو آزمون مذکور، نرمال بودن اجزاء باقیمانده (یعنی 

باشد. براي این منظور از  می هاي کشور صورت مقطعی و در سطح استان این مطالعه به

هاي  در سطح استان 1390هاي آماري براي سال  ایران و سالنامهآمار و اطالعات مرکز آمار 

  مختلف کشور استفاده شده است.

  

  . نتایج و بحث3

هـاي مختلـف    نتایج آمارة موران، در خصـوص خودهمبسـتگی نـرخ مشـارکت در اسـتان     

) بر اساس انواع روابـط  1دست آمد که در جدول ( به ArcGIS9.3افزار  کشور با استفاده از نرم

منهـتن) و شـکل استانداردسـازي شـده مـاتریس،       –ایی و همچنین نوع فاصله (اقلیدسـی  فض

ارائه شده است. همانگونه که در جدول مذکور مشخص شده مقدار آمـارة مـوران در تمـام    

درصــد  90درصــد و بــاالي  90انــواع همســایگی مثبــت بــوده و در ســطح اطمینــان حــداقل 

خصوص نـرخ مشـارکت اقتصـادي نیـروي کـار در      توان گفت که در  دار است. لذا می معنی

هاي مختلف نوع خودهمبستگی فضایی مثبت وجود دارد که مقدار آمـارة مـوران نیـز     استان

در خصوص مجاورت چندضـلعی بـا مـاتریس اسـتاندارد شـده، از بـاالترین میـزان و سـطح         

  داري برخوردار است. معنی
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  هاي کشور نرخ مشارکت در استان نتایج آمارة موران در خصوص خودهمبستگی .1جدول 

  داري سطح معنی Zآمارة  آمارةموران  استانداردسازي  نحوه محاسبه فاصله  نوع ارتباط فضایی

  0078/0  658/2  1701/0  استاندارد شده  اقلیدسی  فاصله معکوس

  0479/0  979/1  1752/0  استاندارد نشده  اقلیدسی  فاصله معکوس

  0077/0  663/2  1568/0  استاندارد شده  منهتن  فاصله معکوس

  0549/0  920/1  1563/0  استاندارد نشده  منهتن  فاصله معکوس

  0265/0  219/2  1926/0  استاندارد شده  اقلیدسی  مربع فاصله معکوس

  0429/0  025/2  2020/0  استاندارد نشده  اقلیدسی  مربع فاصله معکوس

  0323/0  141/2  1817/0  استاندارد شده  منهتن  مربع فاصله معکوس

  0519/0  944/1  1869/0  استاندارد نشده  منهتن  مربع فاصله معکوس

  0116/0  524/2  1437/0  استاندارد شده  اقلیدسی  باند فاصله ثابت

  0728/0  794/1  1485/0  استاندارد نشده  اقلیدسی  باند فاصله ثابت

  0125/0  497/2  1258/0  استاندارد شده  منهتن  باند فاصله ثابت

  0864/0  714/1  1266/0  استاندارد نشده  منهتن  باند فاصله ثابت

  0126/0  495/2  0385/0  استاندارد شده  اقلیدسی  تفاوتی ناحیه بی

  0235/0  265/2  0401/0  استاندارد نشده  اقلیدسی  تفاوتی ناحیه بی

  0328/0  134/2  0328/0  استاندارد شده  منهتن  تفاوتی ناحیه بی

  0535/0  931/1  0359/0  استاندارد نشده  منهتن  تفاوتی ناحیه بی

  0034/0  931/2  2740/0  استاندارد شده  اقلیدسی  مجاورت چندضلعی

  0006/0  433/3  3435/0  استاندارد نشده  اقلیدسی  مجاورت چندضلعی

  مأخذ: نتایج تحقیق  

  

نتایج حاصل از تخمین رگرسیون عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادي نیروي کاربا اسـتفاده  

) ارائه 2در جدول (Geoda 0.9.5-i5افزار  وسیلۀ نرم و به(OLS)از روش حداقل مربعات معمولی 

 3دار ایـن الگـو    دهد تعداد متغیرهـاي معنـی   نشان می OLSشده است. نتایج بخش رگرسیون 

باشـند. بـر    دار نمـی  درصد معنـی  90متغیر دیگر آن در سطح اطمینان حداقل  6متغیر است و 

توان گفت کـه در   اساس آمارة موران که در خصوص جمالت اخالل مدل محاسبه شده می

رةموران مربوطــه مــدل مــورد بررســی، خودهمبســتگی فضــایی وجــود دارد کــه مقــدار آمــا 

دار است. لذا در الگوي مورد بررسی الزم  درصد معنی 99بوده و در سطح اطمینان  1677/0

است که از الگوهـاي اقتصادسـنجی فضـایی جهـت تصـریح مـدل و وارد کـردن ارتباطـات         

فضایی در مدل استفاده کرد. از دیگر نکات حائز اهمیت آزمون موران مـدل، مقـدار مثبـت    

دهنده تـأثیرات مسـتقیم و مثبـت اسـتانها بـر یکـدیگر از نظـر مشـارکت و          نآن است که نشا
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هاي اقتصادي است که ایـن نتیجـه مشـابه نتـایج آزمـون مـوران        عرضه نیروي کار در فعالیت

  باشد. ها می براي شاخص نرخ مشارکت استان

گونـه کـه در روش تحقیـق توضـیح داده شـد، بـراي لحـاظ نمـودن خودهمبسـتگی           همان

توان عمل کرد: الف. الگوي با وقفـه فضـایی ب. الگـوي بـا      ر الگو، به دو طریق میفضایی د

دهد که ضریب الگرانژ وقفـه   نشان می LM(error)و  LM(lag)خطاي فضایی. نتایج دو آزمون 

دار است؛ ولی ضـریب الگرانـژ خطـاي فضـایی،      درصد، معنی 95فضایی، در سطح اطمینان 

دار نیست. لذا در الگـوي نهـایی، الگـوي بـا وقفـه       معنی درصد، 90در سطح اطمینان حداقل 

  فضایی مدنظر قرار گرفته شد.

)؛ با نتـایج بـرآورد الگـو، بـدون مـدنظر      2با مقایسه نتایج الگوي وقفه فضایی، در جدول (

هـاي خـوبی بـرازش الگـو همچـون       توان گفت که شاخص قرار دادن همبستگی فضایی، می

در  R2اي کـه   گونـه  نمایی، بهبود یافته اسـت. بـه   تم راستو ضرایب آکائیک و لگاری R2مدل

درصـد   60,7درصد بوده و در رگرسیون فضایی (وقفه فضایی) بـه   53,6رگرسیون معمولی 

انـد. همچنـین    نمـایی نیـز کـاهش یافتـه     رسیده است و دو ضریب آکائیک و لگاریتم راسـت 

ه غیر از متغیر وقفـه فضـایی) افـزایش    متغیر (ب 4دار الگو از سه متغیر به  تعداد متغیرهاي معنی

داري سایر متغیرها نیز نسبت به مدل قبل بهبود یافتـه اسـت. بـر     یافته است اگرچه سطح معنی

توان گفت کـه متغیـر وقفـه فضـایی مشـارکت، تـأثیر مثبـت و         دست آمده می اساس نتایج به

هـاي مختلـف در    انها دارد. بـه عبـارت دیگـر، اسـت     داري بر مشارکت نیروي کار استان معنی

هـاي مجـاور و همسـایه     افزایـی و مسـتقیمی در عرضـه نیـروي کـار اسـتان       ایران، از نقش هم

رسد کـه در خصـوص    دار است. به نظر می درصد معنی 95برخوردارند و این تأثیر در سطح 

تـرین   هاي خاص فرهنگی در مناطق مختلف ایرانیکی از اصلی مشارکت نیروي کار؛ ویژگی

اي که در یک نگاه کلی، کشور از مناطق نسـبتاً   توان به عنوان نمود. به گونه ا میعوامل آن ر

همگن فرهنگی جغرافیایی برخوردار است که نگاه فرهنگی آنها به عرضه نیروي کار در هر 

هـاي   شود که عرضه نیروي کار در اسـتان  منطقه، بسیار نزدیک است. لذا این عامل باعث می

اي برخـوردار باشـد. از    ستگی مثبـت فضـایی و اصـطالحاً خوشـه    مختلف کشور، از یک همب
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هاي مختلـف کشـور دانسـت     توان در مسائل خاص اقتصادي در استان دیگر دالیل آن را می

اي همچـون مسـائل    هاي کشور از یک همگنی خـاص منطقـه   که در این خصوص نیز، استان

  فرهنگی برخوردارند.

ثبت بر مشارکت اقتصادي نیروي کار اسـت، ولـی   متغیر نرخ بیکاري اگرچه داراي تأثیر م

باشـد. متغیرهـاي نـرخ     درصـد مـی   90درصد بوده و کمتر از  81داري آن حدود  سطح معنی

ها از دیگـر متغیرهـاي    ساله، رشد جمعیت، بعد خانوار و نسبت شهرنشینی استان 10مهاجرت 

  ند.  داري بر مشارکت نیروي کار ندار مورد بررسی هستند که تأثیر معنی

داري  باشد که از تأثیر مثبت و معنـی  هایی می ها از دیگر متغیر سهم صنعت در اقتصاد استان

گردد. به عبارت دیگر، هر چـه   برخوردار بوده و باعث افزایش نرخ مشارکت نیروي کار می

ها بیشتر باشد، این امر باعث افـزایش نـرخ مشـارکت و عرضـه      سهم صنعت در اقتصاد استان

زایی  ترین دلیل آن به پتانسیل باالي اشتغال رسد اصلی شود. به نظر می ها می استاننیروي کار 

هاي پسین و پیشـین   هاي زیرمجموعه، بلکه در بخش بخش صنعت، نه تنها در صنایع و بخش

  اقتصادي بخش مذکورمربوط باشد.

، تـأثیر  دهنده افزایش فاصله طبقاتی افراد جامعـه اسـت   ضریب جینی که باال بودن آن نشان

داري بر مشارکت و عرضه نیـروي کـار در اسـتانها دارد. لـذا افـزایش ضـریب        مثبت و معنی

جینی و به عبارتی افزایش فاصله طبقاتی افراد جامعه باعث افزایش مشارکت نیروي کـار در  

معیشـتی   -رسد این امر به دلیل مسـائل اقتصـادي   شود که به نظر می هاي اقتصادي می فعالیت

باشد. بار تکفل اقتصادي خانوارها از دیگر متغیرهاي مورد بررسی اسـت کـه تـأثیر    خانوارها 

داري بر مشارکت نیروي کار خانوارها دارد. لذا افزایش بارتکفل در اسـتانهاي   مثبت و معنی

گـردد. ایـن امـر بـه نظـر       مختلف کشور باعث افزایش مشـارکت نیـروي کـار خانوارهـا مـی     

  معیشتی خانوارها بستگی دارد.-ه مسائل اقتصاديرسد که همچون ضریب جینی ب می

از دیگر متغیرهاي تأثیرگذار بر مشارکت اقتصادي نیروي کار، سهم بخـش خصوصـی در   

داري (در سـطح اطمینـان نزدیـک     ها است که تأثیر مثبت و معنی هاي اقتصادي استان فعالیت

ر یـک گسـتره کـالن    درصد) بر مشارکت اقتصادي نیروي کار دارد. به عبارت دیگـر، د  90
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اقتصـادي، افــزایش سـهم بخــش خصوصــی در اقتصـاد باعــث افـزایش مشــارکت خانوارهــا     

گردد که این امر به دلیل ایجاد فرصـتهاي جدیـد شـغلی توسـط بخـش خصوصـی بـراي         می

نیروي کار و همچنین بخشی از آن نیـز بـه دلیـل خوداشـتغالی خانوارهـا و کـارآفرینی آنهـا        

  باشد. می

  

  یج برآورد عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادي نیروي کار .  نتا2جدول 

 و الگوي وقفه فضایی) OLS(روش 

  OLS    الگوي وقفه فضایی  

  سطح   خطاي معیار  ضریب  متغیر

  داري معنی

  سطح   خطاي معیار  ضریب  

  داري معنی

  0289/0  183/0  399/0    -  -  -  وقفه فضایی نرخ مشارکت

  187/0  786/24  - 664/32    538/0  215/31  - 544/19  ضریب ثابت

  198/0  264/0  340/0    435/0  347/0  276/0  نرخ بیکاري

  659/0  486/1×10-6  548/6×10-7    710/0 956/1×10-6 375/7×10-7  سال گذشته) 10نرخ مهاجرت (

  621/0  814/0  -403/0    665/0  071/1  -470/0  رشد جمعیت

  147/0  123/2  077/3    341/0  791/2  719/2  بعد خانوار

سهم شاغلین بخش صنعت و 

  معدن از کل شاغلین

300/0  173/0  098/0    293/0  131/0  026/0  

  025/0  746/12  66/28    086/0  780/16  230/30  ضریب جینی

  0495/0  267/0  525/0    188/0  352/0  479/0  بار تکفل

  314/0  065/0  -065/0    450/0  085/0  065/0  نسبت شهرنشینی

  124/0  122/0  187/0    109/0  159/0  265/0  سهم بخش خصوصی از اشتغال

R-squared:                      536/0  

Adjusted R-squared:        337/0  

Log likelihood:               - 4605/72  

Akaike info criterion:      921/164  

 R-squared:                      616/0  

Log likelihood:               713/70-  

Akaike info criterion:      427/161  

سطح   مقدار  نوع آزمون

  داري معنی

        

Moran's I (error)  7438/2  006/0          

Lagrange Multiplier (lag) 2189/4  0399/0      -    

Lagrange Multiplier (erro)  948/1  163/0          

  مأخذ: نتایج تحقیق  

 نتــایج مطالعــه عرضــه نیــروي کــار در اســتان خوزســتاننتــایج ایــن مطالعــه در مقایســه بــا 
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)، نشان داد که تأثیرگذاري نرخ بیکاري بـر نـرخ مشـارکت    1383نژاد،  منتظر حجت؛  (زراء

باشـد.   دار نمـی  در هر دو مطالعه داراي تأثیر مثبت بوده اگرچه در مطالعه فعلی تأثیر آن معنی

ــا     ــادي زن ــارکت اقتص ــه مش ــا مطالع ــه ب ــین در مقایس ــران   همچن ــار ای ــروي ک ــازار نی ن در ب

) مشـخص شـد کـه در هـر دو الگـو، تأثیرگـذاري نـرخ رشـد جمعیـت، بـر           1383(میرزایی،

باشـد.   دار نمـی  مشارکت اقتصادي نیـروي کـار منفـی اسـت،بنابراین در مطالعـه فعلـی معنـی       

همچنین نرخ بیکاري نیز از دیگر متغیرهـاي مـورد بررسـی در هـر دو مطالعـه اسـت کـه در        

باشـد. بـر    دار مـی  معنی، و در مطالعـه مـذکور منفـی و معنـی     فعلی تأثیر آن مثبت و بی مطالعه

) در خصوص نرخ مشـارکت اقتصـادي زنـان    1389اساس نتایج مطالعه موسایی و همکاران (

در کشورهاي خاور میانه و شمال آفریقا، رابطه بـین نـرخ مشـارکت و رشـد جمعیـت، یـک       

اظ نـوع اثرگـذاري، مطـابق بـا نتیجـه مطالعـه فعلـی        رابطه منفی و معکوس اسـت کـه بـه لحـ    

  باشد. می

کـارگیري   توان گفت به در مجموع و با مقایسه نتایج مطالعات گذشته در داخل کشور می

هـا و   هاي بین منـاطق، از جملـه برتـري    ها در الگو و تحلیل همبستگی مشخصات فضایی داده

سیون فضایی، تبیـین شـده اسـت.    هاي این مطالعه است که در چارچوب الگوي رگر ویژگی

همچنـین وارد نمـودن متغیرهـایی ماننـد ضـریب جینـی، بـار تکفـل، جایگـاه و سـهم بخـش            

  خصوصی و بخش صنعت در الگو و تحلیل آن، از دیگر موارد قابل توجه این مطالعه است.

  

  گیري و پیشنهادات . نتیجه4

کــه اکثــر مطالعــات خصــوص در داخــل کشــور) نشــان داد  بررســی پیشــینه مطالعــات (بــه

(بخصوص در داخل) بدون درنظرگـرفتن ارتباطـات فضـایی بـین متغیرهـاي مـورد بررسـی،        

رسـد نـوع ارتبـاط و     کنند که در ایـن خصـوص، بـه نظـر مـی      اقدام به تحلیل و ارائه نتایج می

  ها و متغیرهاي مورد بررسی، باید مدنظر قرار گیرد. وابستگی مناطق، از نظر شاخص

اي در ارتبـاط بـا    هـاي کشـور از یـک وضـعیت خوشـه      نشـان داد کـه اسـتان   نتایج مطالعـه  

هاي مختلف از نظر شاخص  اي که استان گونه مشارکت اقتصادي نیروي کار برخوردارند. به
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رو بـه نظـر    هـاي مجـاور برخوردارنـد. از ایـن     مذکور، از تأثیرگذاري مثبتی نسـبت بـه اسـتان   

اي در خصـوص افـزایش نـرخ مشـارکت و      منطقه هاي ها و برنامه رسد که تدوین سیاست می

هـاي سـطح کـالن برخـوردار      ریـزي  به عبارتی عرضه نیروي کار، از اهمیت باالیی در برنامه

  است.

هاي  هاي ضریب جینی و بار تکفل(که به نوعی شاخص نتایج مطالعه نشان داد که شاخص

داري بـر   ر مثبـت و معنـی  باشـند) از تـأثی   هـا مـی   مرتبط با درآمد و توزیع آن در سـطح اسـتان  

هـاي مـادي نـزد خانوارهـاي      مشارکت اقتصادي نیروي کار برخوردارند. لـذا وجـود انگیـزه   

هـاي اصــلی مشـارکت اقتصـادي نیـروي کــار      هـاي کشــور، از جملـه انگیـزه    مختلـف اسـتان  

هــاي  باشــد. بنــابراین از جملــه راهکارهــاي افــزایش مشــارکت نیــروي کــار، در فعالیــت مــی

تـوان افـزایش    هـاي توسـعه را مـی    هاي مختلف و رسیدن به اهداف برنامـه  ستاناقتصادي در ا

  هاي حقوقی و مالی آن دانست. هاي مادي بازار کار و بخصوص جنبه انگیزه

هـا و همچنـین سـهم بخـش      نتایج نشان داد که افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال استان

دي نیـروي کـار دارد. از ایـن رو    داري بر نرخ مشارکت اقتصـا  خصوصی، تأثیر مثبت و معنی

سـزایی بـر افـزایش مشـارکت      هاي صـنعتی و بخـش خصوصـی، تـأثیر بـه      حمایت از فعالیت

هــا بــه بخــش خصوصــی و تقویــت  اقتصــادي نیــروي کــار دارد. بنــابراین واگــذاري فعالیــت

هاي فعال بخش خصوصی و همچنین توسعه صنایع به منظور خلـق ارزش افـزوده تـأثیر     بنگاه

  بر افزایش مشارکت اقتصادي نیروي کار دارد.بسزایی 
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