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 دهيچك

 ياقتصـاد  گذار مراحل در خصوص به و يشهر مناطق به ييروستا مناطق از مهاجرت نييتب يبرا كه يليدال يكي از
ـ ا. اسـت  بهتـر  شغل و شغل به يابيدست ،دهيگرد ارائه توسعه درحال يكشورها در  يهـا  داده اسـاس  بـر  موضـوع  ني

 عمـده  ليـ دل كـه  ،تودارو و سيهر مدل ويژه به و مهاجرت يبرا شده ارائه يها مدل با و دارد مصداق زين رانيا اقتصاد
. دارد تطـابق  داند، يم يشهر مناطق در باالتر يانتظار درآمد جهيدرنت و بهتر شغل به يابيدست را روستا از مهاجرت

 تواند يم آن راتييتغ روند و يشهر مناطق به نسبت ييروستا مناطق در كار بازار توسعه سطح تفاوت اساس، نيا بر
ـ ا از و را بـه دسـت دهـد    منـاطق  نيا نيب مهاجرت شدت و روند از شاخصي  منـاطق  يبنـد  رتبـه  و شـناخت  رو، ني

 بـه  سـطح توسـعه بـازار كـار منـاطق روسـتايي       يبررسـ  و نييتع. ابدي يم تياهم كار بازار توسعه ثيح از ييروستا
 منـاطق  كـار  بـازار  توسـعه  سطح نييتع يبرا. دهد يم ليتشك را حاضر مقاله ياصل هدف، كشور يها استان كيتفك

 يخصوصـ  بخش در اشتغال سهم ناقص، اشتغال يدارا تيجمع سهم ،يكاريب نرخ ياساس شاخص چهار از يي،روستا
 و يعـامل  ليتحل ةريچندمتغ ليتحل يها روش از آنها قيتلف يبرا و دهيگرد استفاده صنعت بخش در اشتغال سهم و

 مجمـوع،  در. اسـت  شـده  اسـتفاده  توسعه چهارم برنامه يزمان دوره در) TOPSIS( آل ايده حل راه از پيشنهاد برترين
 توسـعه  چهـارم  برنامـه  طول در ها استان ييروستا مناطق كار بازار توسعه سطح كه دهد نشان مي پژوهش نيا جينتا
 روش بـه نيـز   منـاطق  يـافتگي  توسـعه  زانيـ م در ات انـدك رييتغهمان  كه است يدرحال نيا و افتهين يچندان رييتغ
برنامـه   در سال ابتدايي و انتهـايي مقايسه سطح توسعه مناطق روستايي  كه يدرحال. است داشته يبستگ آن نييتع

 جينتـا  ،دارد شـتر يب توسـعه  سمت به ها استان ييروستا مناطق شيگرا نشان از يعامل ليتحل روش باتوسعه چهارم 
 . كشد به تصوير مي راها  در سطح توسعه بازار كار مناطق روستايي استان كاهش TOPSIS روش از حاصل

 .سيتاپس روش ي،عامل ليتحل روش ،كار بازار يها شاخص يي،روستا مناطق ،كار بازار توسعه: ها دواژهيكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه

 آيـد،  به شـمار مـي   جهان يكشورها از ياريبس ياصل اهداف از داريپا توسعه به يابيدست چه اگر

 مختلـف  يها نهاد ز،يچ هر از شيپ است الزم هدف نيا به دنيرس يبرا يينهادگرا دگاهيد در اما

 نيـ ا كـه  آنجـا  از و شـود  قلمداد مي ها نهاد نيتر مهم از انيم نيا در كار، بازار. ابدي توسعه كشور

 و يشـهر  بخـش  دو بـه  كشـور  هـر  ييايـ جغراف يهـا  يويژگـ  به توجه با و جامع ينگاه در بازار

 و الزم يامـر  يا منطقـه  ينگـاه  زيـ ن داريـ پا توسـعه  به يابيدست يبرا ،شود تقسيم مي ييروستا

 بـا  و شـهر  بـه  روسـتا  مهـاجرت  دهيپد شيافزا به توجه با آن، بر افزونآيد.  به شمار مي يضرور

 شـهر  به روستا مهاجرت شيافزا ليدال از يكي ،1تودارو و سيهر ييعقال انتخاب دگاهيد بر ديتأك

 روستا از مهاجرت  به ميتصم تودارو، و سيهر نظر از. دانست بهتر كار يبرا جوو جست توان يم را

و  شـهر  در درآمـد  ريچشـمگ   تفـاوت  يعني جذب، و دفع ياصل ريمتغ دو عملكرد نديبرآ شهر، به

 عـالوه بـر آن، در  ). 160 ،1385 زاده، ميابـراه ( اسـت  شـهر  در كار به يابيدست  احتمال و روستا

 مثابـه  بـه  مهـاجرت  و دارد فراوانـي  اشتغال اهميـت  نوسانات و مهاجرت بين رابطة كالن، اقتصاد

زاده و همكـاران،   شـود (ابـراهيم   مـي  گرفتـه  در نظـر  اي ناحيه اقتصاد توسعة كنندة متعادل اهرم

 از ياريبسـ  يبـرا  يشـهر  مناطق به ييروستا مناطق از مهاجرت). اما از ديدگاه خرد، 7، 1388

 مشـكالت  توانـد  يمـ  و است تبديل شده يا توسعه ضد عوامل از يكي به توسعه درحال يكشورها

 به دنبال بياورد. ،ياجتماع مسائل بروز آن يپ در و ينينش هيحاش رينظ را، ياديز

 توسـعه  حـال  در يكشـورها  در آن توسعه و ييروستا مناطق كار بازار به توجه اساس، نيابر

 يجـا  آنهـا  ةتوسـع  يهـا  برنامه صدر در اصوالً موضوع نيا رو نيا از و يابد روزافزوني مي تياهم

 منـاطق  كار بازار به توجه ،دياقتصا يها يگذار استيس ديگر همانند و وجود اين با. است گرفته

يـرد چراكـه   گ صـورت  منـاطق  يبند رتبه و تياولو به توجه بدون دينبا و تواند ينم زين ييروستا

نواحي روستايي در ايران ناهمگوني زيادي دارد كه متأثر از عوامل گوناگوني اسـت. ايـن تنـوع    «

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ Harris, J. R & Todaro, M. P 
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هـاي زنـدگي    شرايط انساني، مانند رواج الگوها و شيوهگاه ناشي از شرايط طبيعي و گاه ناشي از 

هاي اقتصادي و اجتماعي روسـتاهاي كشـور تـأثير     شهري است كه به نوبه خود بر تنوع و تفاوت

برنامه چهارم توسـعه (دوره زمـاني منتخـب    در ). 2، 1390(رضواني و همكاران،  »گذاشته است

طق روستايي از ابعاد گوناگون تأكيـد شـده و   هاي گوناگون بر توجه به منا اين پژوهش) در بخش

هاي محيطي، اقتصادي، اجتمـاعي   گيري از قابليت اين برنامه بر بهره 75به عنوان مثال، در ماده 

اي تأكيـد ورزيـده اسـت.     و فرهنگي مناطق روستايي در راستاي آمايش سرزمين و توازن منطقه

و در  »امنيت انسـاني و عـدالت اجتمـاعي   ارتقاي «همچنين در فصل هشتم اين برنامه با عنوان 

وري و درآمـد   هاي الزم را براي افـزايش بهـره   اين فصل دولت مكلف شده است تا روش 95ماده 

هـاي زمـاني خـارج از فصـول      ويژه در دوره هاي اشتغال ـ به  روستاييان و عشاير و با ايجاد فرصت

تغال روسـتايي و صـندوق   الحسـنه توسـعه اشـ    كاشت و برداشت ـ با حمايـت از صـندوق قـرض    

 برحسـب  منـاطق  نيا است الزم ،بر اين اساس 1فراهم كند. را نيازمندان ، شرايط اشتغالاشتغال

 روش و هـا  شـاخص  افتنيـ  لـذا  و شـوند  يبنـد  رتبـه  كـار  بازار يافتگي توسعه اي يازمندين سطح

ـ ا ازيابـد.   مـي  تياهم ييروستا مناطق كار بازار توسعه سطح يبند طبقه  حاضـر  پـژوهش  ،رو ني

آن را منتشر كرده  رانيا آمار مركز كه كار، بازار عمده يها شاخص از استفاده با تا ه استديكوش

 منـاطق  كـار  بـازار  توسـعه  ،2آل ايـده  حل راه از پيشنهاد برترين و يعامل ليتحل روش دو و است،

بر اين . دهد قرار يابيارز و سنجش مورد توسعه چهارم برنامه يها سال يط را ها استان ييروستا

اساس، سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه: هر استان از نظر سطح توسـعه بـازار كـار منـاطق     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـازار كـار را در هفـت گـروه      اصـلي هـاي   )، كـه شـاخص  ILOالمللي كار ( سو با سازمان بين هم كه الزم به يادآوري است .١
 هـاي نيـروي   نيافتگي و عدم فعاليت، آمـوزش، دسـتمزدها و هزينـه    مشاركت در دنياي كار، وضعيت اشتغال، بيكاري، توسعه

 101و در مفهوم كار شايسـته جـاي داده اسـت، در ايـران نيـز در مـاده        كرده بندي دستهوري و درآمد، رفاه و فقر  كار، بهره 
برنامه تقـديم مجلـس    يكمتا برنامه ملّي توسعه كار شايسته را تا پايان سال  است برنامه چهارم توسعه، دولت موظف گرديده

هـاي كـار    گيـري و محاسـبه شـاخص    اي اندازههاي الزم بر به دليل در دسترس نبودن داده اين. با وجود كندشوراي اسالمي 
 نبوده است.شايسته در سطح كلي كشور و نيز به تفكيك مناطق روستايي و شهري امكان اين بررسي ميسر 

٢ . TOPSIS 
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ـ ا بـا هاي برنامه چهارم توسعه در چه جايگاهي قرار گرفته است؟  روستايي در هر يك از سال  ني

ينـه  شـده در ايـن زم   و مطالعات انجـام  ينظر يمبان نخست، قسمت در و مقدمه از پس كرد،يرو

 بـا  همـراه  پـژوهش  نيـ ا در اسـتفاده  مـورد  يهـا  داده زين و ها شاخص يمعرف. است شده يمعرف

 برتـرين  و يعـامل  ليتحل روش شرح به مسو بخش. است ومد بخش موضوع آن مشكالت يمعرف

 ييروسـتا  منـاطق  كـار  بازار توسعه سطح آن از پس و افتهي اختصاص آل ايده  حل  راه از پيشنهاد

 . است يريگ جهينت و يبند جمع ي،انيپا بخش. است شده محاسبه مذكور يها روش با ها استان

 

 هاي مرتبط ي و مروري بر پژوهشنظر يمبانمناطق روستايي و توسعه بازار كار: 

توان به بازار كاال (يـا خـدمات)، بـازار     هاي اقتصادي، بازارهاي مناطق روستايي را مي در پژوهش

كار تقسيم كـرد. ايـن درحـالي اسـت كـه در ميـان بازارهـاي مـذكور،         پول، بازار سرمايه و بازار 

هــاي ايــن بــازار بــا  هــاي بــازار كــار متفــاوت از ديگــر بازارهاســت و از ايــن رو تحليــل  ويژگــي

ترين اين داليل آن اسـت كـه تنهـا در ايـن بـازار       شود. از عمده هاي خاصي مواجه مي پيچيدگي

توانـد بـر    گيرد و از اين رو، تمامي عواملي كه مي مي عرضه و تقاضاي نيروي كار مورد بحث قرار

تصميم فرد تأثيرگذار باشد بر عرضه و تقاضاي اين بازار نيز مؤثر است. برخالف بازارهـاي ديگـر   

شود، در اين بـازار قيمـت (يـا دسـتمزد)      ترين عامل عرضه و تقاضا محسوب مي كه قيمت، عمده

ار نخواهـد بـود و عوامـل گونـاگوني ماننـد عوامـل       كننده عرضه و تقاضاي نيـروي كـ   تنها تعيين

تواند بر توسعه بازار كار به طور اعم و بازار كـار روسـتايي بـه     اقتصادي، جغرافيايي و فرهنگي مي

ويژه در منـاطق روسـتايي، بـر سـطح      صورت اخص تأثيرگذار باشد. سطح توسعه اين بازار نيز به

 از مهـاجرت  ريتـأث گذارد. بـا وجـود ايـن،     تأثير ميرفاه و درنتيجه ميزان مهاجرت از اين مناطق 

 و متفاوت ييكردهايرو با توسعه موجود هاي پژوهش اساس بر يشهر مناطق به ييروستا مناطق

 . است بوده رو به رو متناقض گاه

 وجـود  مـورد  نيـ ا در يعمـوم  توافق اكنون كشورها، توسعه بر دهيپد نيا ريتأث از گذشته اما

 نينخسـت  جملـه  از. ي اسـت اقتصاد عوامل ريتأث تحت شتريب شهر به روستا از مهاجرت كه دارد

 و) 1970( تـودارو  و سيهـر  ،)1969( تـودارو  اتمطالع كند، مي دأييت را هينظر نيا كه يمطالعات
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 يكشـورها  در شـهر  به روستا از افتهي شدت مهاجرت ات،مطالعدر اين . است) 1974( تزيگلياست

 ،تـودارو  و سيهـر شود. در مطالعـة   داده مي حيتوض يشهر رشد به رو يكاريب با توسعه حال در

 وجـود  بـا  و اسـت  ياقتصـاد  يا دهيـ پد مهـاجرت  يكلـ  طور به كند كه مي مطرح نيآغاز هيفرض

 اسـت  آن مـدل  نيا ياساس فرض. رسد يم نظر به يمنطق مهاجرت به ميتصم روستا، در يكاريب

 از انتظـار  مـورد  يشـهر  يواقعـ  درآمـد  كـه  ابدي يم ادامه يهنگام تا يشهر -روستا مهاجرت كه

 مناطق از مهاجرت انيجر ياقتصاد ليتحل جينتا. دباش شتريبي در مناطق روستايي قيحق درآمد

 دأييت را سيهر و تودارو انتظار مورد درآمد هينظر معموالً افته،ي توسعه كمتر يكشورها ييروستا

 ياصـل  علـل  از يكـ ي منـاطق،  يهـا  درآمـد  ايـ  هـا  دستمزد نيب اختالف موارد، اكثر در كند و يم

 سيهـر  و تـودارو  نظـر  از درآمـد،  بـر  . افزون)33، 1386 پور، جمعه( شود برشمرده مي مهاجرت

 اتيـ نظر گـر يد از. گـردد  يم مهاجرت باعث زين شغلدستيابي به  انتظار و يكاريب نرخ در تفاوت

 بـا  خـود  هيـ نظر در سيلوئ. است سيلوئ شهر به روستا مهاجرت هينظر نهيزم نيا در شده مطرح

 ـ  است ييروستا و يشهر منطقه دو ندهينما كهـ  يكشاورز و صنعت بخش دو تنها وجود فرض

 بخـش  نيا در كاريب كار يروين وجود ليدل به ييروستا دستمزد سطح كه يزمان تا دارد يم انيب

 زين هينظر نيا. ابدي يم ادامه شهر به روستا از كار يروين مهاجرت است، يشهر بخش از تر نييپا

 مهـاجرت  در جلـوگيري از  ييروستا بخش در كار بازار مناسب طيشرا و اشتغال وجود تياهم رب

ـ ا از يناشـ  يا دهيـ پد را مهـاجرت  تـوان  يم رو نيا از. ورزد مي ديتأكروستا به شهر   يدوگـانگ  ني

 بـا  شـهر  به روستا مهاجرت ،موجود اتينظر اساس بر كه شود قلمداد كرد. همچنين مشاهده مي

 ييروسـتا  مناطق كار بازار وسعهت كه رسد يم نظر به و است خورده گره ييروستا كار بازار مقوله

  .بكاهد كشور توسعه بر آن سوء تأثير جهينت در و مهاجرت از تواند يم

 در يا گسـترده  هـاي  بررسـي  ي،شهر و ييروستا مناطق توسعه سطح زاتيتما سنجش يبرا

در همين زمينه، برخي مطالعات نيز بـازار كـار را بـا در    . است گرفته صورت رانيا و جهان سطح

بندي اين بـازار بـه دو بـازار اوليـه و ثانويـه       نظر گرفتن پديده دوگانگي بررسي كرده و بر تقسيم

). Bosanquet and Doeringer ,1973; Piore ,1980 and Saint-Paul ,1996انـد (  كـرده تأكيد 

شـود و   بندي لزوماً بـه ناحيـه جغرافيـايي مربـوط نمـي      شده، اين تقسيم انجام بر اساس مطالعات
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هايي همانند سطح دستمزد شاغالن يا مهارت آنان تقسـيم   توان بازار كار را بر اساس شاخص مي

كرد. در زمينه بازار كار و عوامل مؤثر بر آن نيز مطالعات متعددي صورت گرفته است كه در اين 

بررسي تأثير معلوليت بر دستيابي به شغل و نيز تمايزات دستمزد بين مـردان   توان به زمينه مي

معلول و غيرمعلول در بازار كار مناطق روستايي هندوستان اشاره كرد. در اين مقالـه نشـان داده   

داري بر دسترسي افراد معلول و غيرمعلول در بازار كار  شده است كه اگرچه معلوليت تأثير معني

اي است و به  ي ندارد، اما دستيابي به شغل بين اين دو گروه داراي تمايزات عمدهمناطق روستاي

 ). Mitra and Sambamoorthi, 2000داري وجود دارد ( عبارتي بين اين دو گروه تبعيض معني

در يكي ديگر از مطالعات انجام شده در ايـن حـوزه تكامـل بـازار كـار روسـتايي طـي دوره        

گرفته و در اين مقاله نشان داده شـده اسـت كـه اشـتغال در بخـش       اصالحات چين مدنظر قرار

افزايش يافته و بـه عبـارتي سـهم اشـتغال      1990غيركشاورزي به صورت سريع طي اواخر دهه 

شده كه عوامل متعـددي بـر ايـن انتقـال       روستايي كاهش يافته است. در اين مطالعه نشان داده

دازه خانوار سبب گرديده است تا انتقال از اشتغالِ بدون اشتغال تأثير گذاشته و به عنوان مثال ان

دستمزد به اشتغالِ با مزد و حقوق افزايش يابد. با وجود اين افزايش سن باعـث شـده اسـت تـا     

احتمال انتقال اشتغال به بخش غيركشاورزي كاهش يابـد. سـه عامـل اساسـي سـرمايه انسـاني       

داري بـر اشـتغال در بخـش     صـورت معنـي   هاي فني و تجربه بـه  يعني سطح تحصيالت، مهارت

دهد كه به ازاي هر سـال افـزايش    غيركشاورزي تأثيرگذار بوده است. نتايج اين مطالعه نشان مي

درصـد افـزايش    16سطح تحصيالت احتمال مهـاجرت فـرد و انتقـال بـه بخـش غيركشـاورزي       

تجربـه نيـز    هـاي فنـي و   داري درخصوص صـاحبان مهـارت   يابد. اين موضوع به صورت معني مي

صادق است. با توجه به اينكه نرخ مشاركت زنان در بازار كار به عنوان عاملي براي توسـعه بـازار   

مـيالدي تمـايز نـرخ     90تـا   80دهـد كـه طـي دهـه      شود، اين مطالعه نشان مي كار قلمداد مي

ش يافته است. نكتـه درخـور توجـه ايـن اسـت كـه نتـايج        مشاركت زنان با مردان به نصف كاه

شده در تغييرات بازار كار در مناطق مختلف نيز به صورت نسبتاً يكساني قابـل مشـاهده    اهدهمش

 ).Brauw and Huang, 2002است (

اي ديگر كه به بررسي توسعه بازار كار مناطق روسـتايي در چـين و تـأثير آن بـر      در مطالعه
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ت اشـتغال و بررسـي نـرخ    هـاي خـانوار، رونـد تغييـرا     اشتغال زنان پرداخته، با اسـتفاده از داده 

مشاركت زنان در بازار كار مناطق روستايي، تالش شده اسـت تـا تـأثير ايـن نـرخ بـر توليـدات        

دهد كه به طـور كلـي نـرخ     كشاورزي مناطق روستايي بررسي گردد. نتايج اين مطالعه نشان مي

ار كـار منـاطق   مشاركت زنان در بازار كار غيركشاورزي افزايش يافته و نرخ مشاركت زنان در باز

 ). Zhang et al., 2004اندازه يا حتي بيش از مردان بوده است ( روستايي هم

گانه ميان آموزش، عرضه نيروي كار و توسعه بازار در مناطق روستايي پـرو نيـز در    رابطه سه

سـو بـا مطالعـات     اي ديگر مورد تحليل قرار گرفته است. نويسنده مطالعـه مـذكور ـ هـم     مطالعه

هاي تحصيل باعث افزايش ميزان درآمد  اين زمينه ـ نشان داده است كه افزايش سال  موجود در

تواند نقشـي اساسـي در    هاي حوزه آموزش مي گردد. از نگاه او سياست به ازاي هر ساعت كار مي

هاي اين مطالعـه، بـراي بـازدهي آمـوزش و      فقرزدايي مناطق روستايي ايفا كند. با توجه به يافته

آن بر بازار كار مناطق روستايي الزم است بازارهاي محلي توسعه يابند و ايـن امـر از   تأثير مثبت 

هـاي زيربنـايي دولـت مقـدور اسـت       گذاري هاي دستيابي به بازار و نيز سرمايه طريق افزايش راه

)Laszlo, 2008 .( 

 نيـ ا در. كـرد  اشـاره ) 1372( ياسـالم  مطالعـه  بـه  توان يم ،در اين زمينه رانيا بر ديتأك با

 منـاطق  يافتگيـ  توسـعه  سـطح  سنجش يبرا يعامل ليتحل و يعدد يتاكسونوم روش از مطالعه

ـ ا. است شده استفاده كشور ييروستا  و داده پوشـش  را 1365 و 1355 يزمـان  بـازه  مطالعـه  ني

 يدوگـانگ  امـا  اسـت  كشـور  ييروسـتا  منـاطق  توسـعه  سطح بهبود دهنده نشان اگرچه آن جينتا

 سطح يبررس به) 1373( ياشتر گر،يد اي مطالعه در .است افتهي شيافزا دوره نيا يط يا منطقه

 هـاي  ي سـال زمـان  فاصـله  در يغربـ  جـان يآذربا اسـتان  يشهر و ييروستا مناطق يافتگي توسعه

 نيـ ا منـاطق  توسـعه  سـطح  در ينـاهمگون  بـر  زين مطالعه نيا جينتا. است پرداخته 1365 -55 

 نيـ ا در توسـعه  سـطح  يدوگـانگ  شـدت كـه   دهد يم نشان مذكور مطالعه. كند يم دييتأ استان

 يا مطالعه در) 1374( يمرسل. است افتهي شيافزا يغرب جانيآذربا نقاط يتمام نيب در و ها سال

 نيـ ا در. است كرده يبررس 1365 و 1355 يها سال يط را زنجان استان ييروستا توسعه سطح

 نشـان  آن جينتـا  و اسـت  شـده  اسـتفاده  يعامل ليتحل و يعدد يتاكسونوم يها روش از مطالعه
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 از يحاك جينتا ن،يشيپ مطالعه همانند اما داشته شيافزا مناطق نيا در توسعه سطح كه دهد يم

) در 1384رضـواني (  .اسـت  زنجـان  اسـتان  ييروستا مناطق توسعه ينابرابر و يدوگانگ شيافزا

زنجـان بـا    اسـتان  روستايي نواحي برخورداري سطوح تحليل و اي ديگر به بررسي تعيين مطالعه

 همطالعـ ايـن  نتـايج  پرداخته است. شاخص  27شاخص ناموزون موريس و استفاده از استفاده از 

كـه از   طوري به ي اين استان بوده است،ها دهندة تفاوت زياد در سطوح برخورداري دهستان نشان

انـد. مطالعـه    هشـد  مـي  يافته محسوب طور نسبي توسعه دهستان به 11دهستان تنها  44مجموع 

هـا و   امكانات محيطي، مجاورت و فاصلة نزديك با مراكز شهري، كـانون دهد كه  مذكور نشان مي

هاي زيربنايي نقش مؤثري در سطوح برخورداري  هاي صنعتي و شبكه محورهاي توسعه، محدوده

 .داشته استنواحي روستايي استان 

 يتاكسـونوم  روش ازبـا اسـتفاده    را اجرتمهـ  دهيـ پد يا مطالعـه  در) 1385( يبـ يحب و قرخلو

 يهـا  سال يطگيرد ـ   هاي بازار كار را نيز دربرمي اي از شاخص كه پاره ـ  ريمتغ 40 بيترك و يعدد

ايـن   جينتـا . انـد  كـرده  يبررسـ  كشـور  يها استان يافتگي توسعه سطح خصوص در 1381 تا 1375

 يهمبسـتگ  اسـت و  متفـاوت  اسـتان  هر در يبخش يافتگي توسعه سطوح كه دهد مي  نشان مطالعه

 توسـعه  سـطح ) 1385( همكـاران  و يبـدر  مطالعه در. دارد وجود مهاجرت و توسعه انيم معكوس

 و ريـ متغ 34 از استفاده با مقاله نيا در. است شده يريگ اندازه كامكاران شهرستان ييروستا مناطق

ـ  در يافتگي توسعه بيضر كه است شده داده نشان سيمور مدل  مطالعـه  مـورد  يهـا  دهسـتان  نيب

 و امكانـات  از يبرخـوردار  نظـر  از شهرسـتان  نيا ييروستا ينواح از يبرخ و است نابرابر و متفاوت

 ،)1381( همكـاران  و پوراحمـد  مطالعـات  مـذكور،  مطالعـات  بر افزون. دارند قرار تنگنا در خدمات

 امينـي  و آبـادي  زمـان  نـوري  ،)1386( پـور  جمعـه  ،)1385( اردهـايي  قاسـمي  ،)1384( پور جمعه

 بيشـتر  مجمـوع،  در. آيند به شمار مي نهيزم نيا در شده انجام مطالعات گريداز ) 1386( فسخودي

 و قـرار دارد  مكـان  ريثأتـ  تحـت  شدت به كه است يمفهوم توسعه كه دنده مي  نشان مطالعات نيا

 خورد. مي  به چشم يشهر مناطق و ييروستا مناطق ميان اي عمده زيتما ژهيو به

 توسـعه  مقولـه  ييروستا توسعه نهيزمدر شده  انجام مطالعات يتمامتقريباً  داشت توجه ديبا

 مطالعـه  مسـتقل  صـورت  بـه  را بـازار  نيـ ا وشـمارند،   برمي يكل توسعه از يجزئ تنها را كار بازار
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 منـاطق  در كـار  بـازار  توسـعه  تـا  حاضر كوشش شده اسـت  پژوهش در اساس، نيا بر. اند نكرده

 سـه يمقا يبـرا . رديـ گ قـرار  يبررسـ  مورد مستقل يموضوع عنوان به كشور يها استان ييروستا

 ياساسـ  يها شاخص تا است الزم نخست ،كار بازار توسعه سطح برحسب ييروستا مناطق زيتما

 بخـش  در عمومـاً  كـار  بـازار  ةعمد يها شاخص توسعه، هاي پژوهش در. گردد ييشناسا بازار نيا

 بررسـي  مسـتقل  توسـعه  شـاخص  عنوان به و شوند مي گرفته نظر در يانسان يروين يها شاخص

 در را بـازار  نيـ ا اصـلي  يهـا  شـاخص  ي،جهان يها گزارش در 1كار يالملل نيب سازمان. شوند ينم

 ت،يـ فعال عـدم  و نـاقص  اشـتغال  ،يكـار يب اشـتغال،  تيوضـع  كار، يايدن در مشاركتي ها گروه

 فقـر  و رفـاه  درآمـد،  ،اشـتغال  يها كشش ،يور بهره كار،  يروين يها نهيهز و دستمزدها آموزش،

 شـاخص  از تنهـا  كـار  بازار تيوضع يبررس يبرا كشورها اغلب در اگرچه. است كرده يبند دسته

ـ كـه    بـازار  نيـ ا يها شاخص نيتر مهم انتخاب با حاضر مطالعه اما ،شود يم استفاده يكاريب نرخ

 در را هـا  اسـتان  ييروسـتا  منـاطق  كـار  بـازار  توسـعه مركز آمار ايران آنها را گـردآوري كـرده ـ    

 .كرده است محاسبه رهيچندمتغ ليتحل يها روش با توسعه چهارم برنامه يها سال

 

 آنها مشكالت و كار بازار يها شاخص

 كـه  اسـت  ييها شاخص ييشناسا كار، بازار يافتگي توسعه ليتحل و يبررس يبرانخستين مرحله 

 يازهـا ين گذشته يها سال در آمار مركز اگرچه ران،يا در. را نشان دهند كار بازار تيفيك دنبتوان

 و مسـكن  و نفـوس  يسرشـمار  يهـا  طـرح  قيـ طر از را كشـور  در يانسـان  يرويـ ن بخش يآمار

 ياصـل  هـدف  كه آنجا از اما ،ساخت برطرف مي ياجتماع امور و كار وزارت يريگ نمونه يها طرح

ـ  سـاله  ده يزمان فاصله نيست و كاري روين يها شاخص به يابيدست ي مذكورها طرح  ياجـرا  نيب

ـ  آمـار  شـود،  يم قلمداد يطوالن يا فاصله ها يسرشمار  يپاسـخگو  توانسـت  ينمـ  آمـده  دسـت  هب

 يبـرا  يمتعدد يها طرح 1373 سال از رو، نيا از. باشد كار يروين به مربوط يزير برنامه يازهاين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . International Labour Organization (ILO) 
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 بـا  است. به اجرا درآمده كشور سطح در اشتغال و يكاريب يها شاخص و كار يروين از يريآمارگ

 طـرح  1384 سـال  از كـار،  يرويـ ن يها شاخص به كشور پژوهشگران و زانير برنامه ازين شيافزا

 كيـ تفك بـه  هـا  اسـتان  زيـ ن و كشور كل يبرا يفصل و انهيسال صورت به كاري روين از يريآمارگ

 چهـارم  برنامـه  سـال  پنج يها داده پژوهش نيا در .است دهيگرد آغاز ييروستا و يشهر مناطق

 در كار بازار توسعه سطح يبررس يبرا ـ1كار بازار يريآمارگ جينتا گزارش در منتشرشده ـ  توسعه

 بـازار  عمـده  يها شاخص ها گزارش نيا در گرفته است. قرار استفاده مورد رانيا ييروستا مناطق

 نسـبت  ،يكـار يب نـرخ  نـاقص،  اشتغال يدارا تيجمع نرخ اشتغال، نرخ مشاركت، نرخ شامل كار

ـ  معمـول  كـار  سـاعت  بـا  نشـاغال  سهم ناقص، اشتغال يدارا تيجمع سهم اشتغال،  49 از شيب

 خـدمات،  صـنعت،  ،يكشـاورز  يهـا  بخـش  در اشـتغال  سـهم  ،نـاقص  اشتغال مقدار نرخ ساعت،

 هـا  اسـتان  ييروسـتا  و يشـهر  نقاط كيتفك بهساله و بيشتر 10در جمعيت  يعموم و يخصوص

 يهـا  شـاخص  كـار  بـازار  توسـعه  يبررسـ  يبرا شود، يم مشاهده كه طور همان. است شده آورده

 ليدل نيهم به و ندارند كار بازار توسعه محاسبه در يكساني يها وزن الزاماً كه دارد وجود ياديز

 ،نيبنـابرا . گردد يم ليدخ محاسبات در پژوهشگر قهيسل و نظر شده انجام يكارها از ياريبس در

 يهمبسـتگ  وجـود . زيـادي دارد  اريبس تياهم ها شاخص به يده وزن يبرا مناسب يروش افتني

 توانـد  يمـ  آن بـه  تـوجهي  بـي  كه است يگريد موضوع كار بازار يها شاخص از يبرخ نيب ديشد

 ،)انهـ آ يهمبسـتگ  و هـا  شـاخص  وزن( مـذكور  نكـات عـالوه بـر    .كنـد  مواجـه  تورش با را جينتا

 يهـا  سـال  يبـرا  انهيسـال  گـزارش  چهـار  شامل سطور نيا ريتحر زمان تا آمار مركز يها گزارش

 نظـر  در از ايـن رو بـراي  . اسـت  بـوده  1388 سـال  يبرا يفصل گزارش چهار و 1387 تا 1384

 يهـا  فرمـول  طبـق  1388 سـال  يفصـل  يهـا  داده توسـعه،  چهـارم  برنامه يها سال تمام گرفتن

 . استآمار تلفيق گرديده  مركز يمحاسبات

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1388 سال يفصل يها گزارش و 1387 يال 1384 يها سال يبرا كامل گزارش چهار .١
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 پژوهش انجام روش و ها مدل

 يهـا  شـاخص  از يبرخـ  نيبـ  ديشد يهمبستگپيشين ( قسمت در شده مطرح مشكل به توجه با

هـايي بـا    محاسـبه ضـرايب همبسـتگي و حـذف شـاخص      اين مقاله كوشيده است بـا  )،كار بازار

هـاي   شاخص موجـود و نيـز تلفيـق شـاخص     13از  شاخص 9 حذفهمبستگي باال و در نتيجه 

 كشـور  يها استان ييروستا مناطق كار بازار توسعههايي مقبول، سطح  چهارگانة انتخابي با روش

 رهيچنـدمتغ  هـاي آمـاري   را محاسبه و آنها را با يكديگر مقايسه كنـد. بـراي ايـن منظـور روش    

از  آل ايده حل راه از پيشنهاد برترين و يعامل ليتحلهاي  روش و در اين ميان ؛طراحي شده است

   .شود ترين آنها محسوب مي مهم

 

 يعامل ليتحلروش  )الف

 بـا  مرتبط اما مختلف، آماري و رياضي هاي تكنيك از تعدادي براي كلي اصطالحي عاملي تحليل

 واقـع  در .اسـت  معـين ة مجموعـ  يك متغيرهاي بين روابط ماهيت درباره تحقيق منظور به هم،

 بـه  رايكـديگر   بـه  وابسـته  متغيرهـاي  از زيـادي  تعـداد  كاهش كه است تكنيكي عاملي، تحليل

 ايـن  تشـخيص ، عاملي تحليل هدف .سازد مي پذير امكان پنهان ابعاد از تري كوچك تعداد صورت

 متغيـر  عامـل،  .اسـت  پـذير  مشـاهده  متغيرهـاي  از اي مجموعـه  پايه بر ناپذير مشاهده هاي عامل

  پايـه  بـر  شـده  مشـاهده  متغيرهـاي  اصـلي  هـاي  نمـره  خطـي  تركيب طريق از كه است جديدي

 تعـداد  معـرف  P و عـاملي  نمـره  ضـرايب  بيـانگر  هـا W آن در كـه ؛ شـود  مـي  بـرآورد ) 1رابطه (

 و ثبـات  تفسـير  بـه  كـه  هسـتند  نظـري  يـا  فرضي هاي سازه ،در اصل ها، عامل اين .متغيرهاست

 .  كنند مي كمك ها داده مجموعه در هماهنگي

 

Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp    1(رابطه(  

 اسـتفاده  يهمبسـتگ  سيماتر از توان يم عاملي تحليل براي مناسب متغيرهاي انتخاب يبرا

 اسـت،  اسـتوار  غيرعلي نوع از اما متغيرها بين همبستگي بر عاملي تحليل روش كه آنجا از. دكر
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 ايـن  معمـوالً  .گـردد  محاسـبه  نيز متغيرها بين همبستگي ماتريس بايد روش اين از استفاده در

 را ديگـر  برخي با آن ارتباط عدم و متغيرها برخي بين رابطه وجود همبستگي هاي ماتريس گونه

 طريـق  از محقـق  كه دارند وجود نيز ديگري هاي آمارهالزم به يادآوري است كه  .دهند مي نشان

 اطمينـان منظور  به .است عاملي تحليل براي ها داده بودن مناسب تشخيص و تعيين به قادر آنها

 پايـه  كـه  هـايي  همبستگي ماتريس اينكه  بر يبنم عاملي تحليلمنظور   به ها داده بودن مناسب از

اسـتفاده كـرد.    1تبارتلـ  كرويـت  آزمون از بايد نيست، صفر برابر جامعه در گيرند مي قرار تحليل

 بـا  اي جامعـه  بـه  متعلـق  شـده  مشـاهده  هاي همبستگي ماتريس كه را فرضيه اينمذكور  آزمون

  اسـت و روش  يعامل دوران يعامل ليتحل در يبعد مرحله .آزمايد مي، است ناهمبسته متغيرهاي

Varimax  مـورد آيد، و در پـژوهش حاضـر نيـز     به شمار مي عاملي دورانهاي  روش ترين مهماز 

و وارد  ازهـا يامتبـا محاسـبه    پژوهش نيا در به يادآوري است كهالزم  .است گرفته قرار استفاده

 .  است دهش محاسبه استان هر كار بازار توسعه درجه ي،خط كردن آنها در تركيب

 

 آل ايده حل راه از پيشنهاد برترينب) روش 

هـاي   هـا بـا روش   آن را مطرح كرده اسـت، بـه هـر يـك از شـاخص      ونوهوانگي كه روشدر اين 

هـاي   تـرين روش  يكـي از مهـم   »شـانن ي آنتروپـ « روششـود.   گوناگون، وزني متناسب داده مي

بـراي   .بوده كه اين مطالعه نيز از آن سـود جسـته اسـت    استفادههاي مورد  دهي به شاخص  وزن

 گيرد: مراحل زير انجام مي شانني آنتروپ روش از استفاده با ها شاخصي ده وزن

 )؛ها شاخص n وها)  (استان كشور مناطق m*n )m درجه با سيماتر ليتشك ·

 ؛آن بر سيماتري ها هيدرا از كي هر ميتقس و شاخص هر مجموع محاسبه ·

 ؛دوم مرحلهي عيطب تميلگار سيماتر ليتشك ·

 ؛سوم و دوم مراحل سيماتر ضرب ·

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Bartlett's test of sphericity 
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 ؛)Sx( چهارم مرحله سيماتر در شاخص هر مجموع محاسبه ·

 ؛ d(1( ها شاخص وزن ت وياهم درجه محاسبهبراي  K و E ريمقاد محاسبه ·

 حـل  راه از پيشـنهاد  برتـرين  روش از اسـتفاده  بـا  هـا  شـاخص  قيتلف وي سازداستاندار ·

 ؛آل ايده

 )؛.هاست شاخص n و كشور مناطق m*n )m درجه با سيماتر ليتشك ·

 ؛اول مرحله سيماتركردن  استاندارد ·

 ؛شانني آنتروپ روش از آمده دست بهي ها وزن در دوم مرحله سيماتر ضرب ·

 ؛ و2يمنف ومثبت  آل دهيا حل راه محاسبه ·

 .3آل دهيا پاسخ به نهيگز هر ينسب يكينزد نييتع ·

 .شـود  مرتب كوچك به بزرگ ترتيب به گزينه هر نسبي فاصله تا است كافي بندي تبهر براي

 رتبه باالترين باشد،داشته  ها گزينهرا از ديگر  نسبي فاصله ترين بزرگ كه اي گزينه حالت اين در

 .داد خواهد اختصاص خود به را

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي زير قابل محاسبه است: از طريق فرمول ها وزن ت وياهم درجه، Kو  Eمقادير  .١

1  

1
1 1

1  

 پذير است: هاي زير امكان فرمولي از طريق منف ومثبت  آل دهيا حل راهمحاسبه  .٢

 آل مثبت ايده 

 آل منفي ايده   

 پذير است: هاي زير امكان از طريق فرمول آل دهيا پاسخ به نهيگز هر ينسب يكينزد نييتعه محاسب . ٣
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 ها يي استانروستا مناطق كار بازار توسعه سطحتعيين 

جمعيـت   كار بازار توسعه سطح نييتع مقاله نيا ياصل هدف د،يگرد اشاره تر شيپ كه گونه همان

نخسـت ضـرايب همبسـتگي     منظوراين  بوده و براي ها استان ييروستا مناطقساله و بيشتر  10

پوشـاني انتخـاب    هايي با كمترين ضريب همبسـتگي و هـم   ها محاسبه گرديده و شاخص شاخص

 ،)فعـال  تيـ جمع بـه  كـار يب تيجمع نسبت( يكاريب نرخاند از:  ها عبارت شده است. اين شاخص

 ،)شـاغل  تيـ جمع بـه  1ناقص اشتغال يدارا تيجمع نسبت( ناقص اشتغال يدارا تيجمع سهم

بـه عنـوان نمونـه، ضـرايب      2ي.خصوصـ  بخش در تغالشا سهم و صنعت بخش در اشتغال سهم

 نشان داده شده است.  1 در جدول 1388شده در سال  هاي انتخاب همبستگي بين شاخص

به عنـوان شـاخص توسـعه     صنعت بخش در اشتغالالزم به يادآوري است كه انتخاب سهم 

 بازار كار مناطق روستايي در مقايسه با اين سهم در بخش كشـاورزي بـه ايـن دليـل اسـت كـه       

 شود.   در جريان توسعه، از سهم اشتغال بخش كشاورزي (و نه الزاماً توليد آن) كاسته مي

 و يليتبـد  عيصـنا  در اشـتغال  شامل صنعت بخش در اشتغال نكهيا به توجه باعالوه بر آن، 

 نيـ ا در ،گردد يمنيز  ـ  است يدامدار و يكشاورز بخش يها تيفعال كننده ليتكم كهـ  يليتكم

 داده حيتـرج  يكشـاورز  بخـش  در اشـتغال  شاخص به صنعت بخش در اشتغال شاخص مطالعه

  .است شده

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موقـت  غايـب  يـا  كار سر در حاضر مرجع، هفته در كه است شاغالني تمام شامل زماني ناقص اشتغال داراي افراد .١

 فصـل  در داشـتن  قرار بيشتر، كار ساعت با كار نكردن پيـدا كاري، ركود نظير اقتصادي داليل به ،باشند كار محل از

 مرجـع  هفتـه  در اضـافي كار انجام براي آمـاده و خواهان ،باشند كرده كار ساعت 44 از كمتر مانند اينها و غيركاري

ـاف  كار ساعت مجموع ،ناقص اشتغال مقدار ف،يتعر نيا به توجه با. اند بوده ـاقص  اشـتغال  يدارا افـراد  كـه  اسـت  اي ياض  ن

 .)ساعت 44 سقف تا(  دارند آن انجام به ليتما يزمان

 اي انتخـاب گـردد كـه بتواننـد تنـوع روسـتاها را از نظـر        هاي ارزيابي بازار كار به گونـه  اگرچه الزم است شاخص .٢

هايي در اقتصاد ايران عمالً ممكن نيست. از ايـن   پوشش دهند، اما دستيابي به چنين شاخص جغرافيايي و اقتصادي

 ها به كارگرفته شده است. شده در اين بخش براي تمامي مناطق روستايي استان هاي انتخاب رو شاخص
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 )1388(سال  . ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي انتخابي1جدول 

 

 نرخ

 بيكاري 

 سهم اشتغال

 خصوصيبخش 

 سهم جمعيت 

 با اشتغال ناقص

 سهم اشتغال 

 بخش صنعت

 211/0 123/0 -396/0 1 بيكاري  نرخ

 -431/0 224/0 1 -396/0 سهم اشتغال بخش خصوصي

 014/0 1 224/0 123/0 سهم جمعيت با اشتغال ناقص

 1 014/0 -431/0 211/0 سهم اشتغال بخش صنعت

 محاسبات پژوهشگران منبع:

متعددي دخالت دولت در امور توسعة روستاها را براي افزايش سطح رفاه الزم نظريات 

 دولت در ) حضور1389اما در مقابل، مطالعاتي نيز همچون مطالعه مؤمني و همكاران (داند.   مي

شمرند، از اين رو، در مطالعه حاضر افزايش  وري نيروي كار برمي را باعث كاهش بهره اين مناطق

در بازار كار روستايي ـ به عنوان شاخص توسعه بازار كار ـ به افزايش سهم سهم بخش خصوصي 

 برترين و يعامل ليتحل روش دو ازنيز  ها بخش دولتي ترجيح داده شده و براي تركيب داده

 نرخ شاخص دو كه است يادآوري به الزم. است گرديده استفاده آل ايده حل راه از پيشنهاد

 به آل ايده حل راه از پيشنهاد برترين روش در ناقص اشتغال يدارا تيجمع سهم و يكاريب

 . اند شدهمدل  وارد معكوس صورت

 

 يعامل ليتحل روش باالف) سطح توسعه مناطق روستايي 

. است شده منعكس 2 جدول درها با روش تحليل عاملي  سطح توسعه مناطق روستايي استان

 و يبختيار و چهارمحال يها استان ،روش بر اساس نتايج اين شود يم مالحظه كه گونه همان

 ةتوسع سطح نيكمتر يغرب جانيآذربا و لياردب يها استان و توسعه سطح نيباالتر يدارا تهران

هاي  سال در ييروستا مناطق كار بازارسطح توسعه . اند بوده دارا را ييروستا مناطق كار بازار

 ةتوسع سطح سهيمقاداده شده است.  نشان 1 در شكل توسعه چهارم برنامه ابتدايي و پاياني

در تمامي  آن شيافزادهنده  نشان 1388و  1384سال  دو ها استان ييروستا مناطق كار بازار

 شيافزا نيشتريب نيقزو و همدان بلوچستان، و سيستان استان سه ها بوده و در اين ميان استان

  اند. اين زمينه داشته دررا 
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 ي عامل ليتحل روش با ها استان ييروستا قطانم كار بازار توسعه بيضر .2 جدول

 

 قيحقت يها افتهي :منبع
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 يعامل ليتحل روش با ها استان ييروستا قطانم كار بازار ةتوسع بيضر .1 شكل

 قيحقت يها افته: يمنبع 
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 آل ايده حل راه از پيشنهاد برترين روشاستفاده از  باسطح توسعه مناطق روستايي  )ب

كـه مزيـت آن بـر روش     اسـت  آل ايـده  حل راه از پيشنهاد برترين روش ،پژوهش نيا دوم روش

 كـه  گردد يم باعث مسئله نيا. است ي مورد بررسيها شاخص به يده وزني، امكان عامل ليتحل

ايـن اسـاس،    دهـد. بـر   اختصـاص  خـود  بـه  يخاص وزن سال هر ينظم يب به توجه با شاخص هر

. دهـد  يمـ  نشـان  شـانن  يآنتروپـ  روش از اسـتفاده  بـا  را چهارگانـه  يهـا  شاخص وزن 3 جدول

 نـرخ  شاخص. است متفاوت مختلف يها سال در ها شاخص وزن شود، يم مشاهده كه گونه همان

 سـال  سـه  در نـاقص  اشتغال يدارا تيجمع سهم شاخص و 1385 و 1384 سال دو در يكاريب

 بخـش  در اشـتغال  سـهم  شـاخص  يطرفـ  از. انـد  بوده يبررس مورد شاخص نيتر تياهم پر گريد

 بـه  الزم. اسـت  داده اختصـاص  خود به را وزن نيتر كم يبررس مورد يها سال ةهم در يخصوص

 مقدار ها سال تمام در يدامدار و يكشاورز بخش تيماه ليدل به شاخص نياكه  است يادآوري

 ليـ دل نيهم به و داشته ها سال نيا طول در زين يكم راتييتغ ،گريد طرف از. دارد ييباال اريبس

 شـود  يمـ  سـبب  مسئله نيا. ستداشته ا ها شاخصرا در ميان تمامي  يپراكندگ بيضر نيتر مك

 .باشـد  داشـته  شانن يآنتروپ روش در را وزن نيتر كم يخصوص بخش شاغالن سهم شاخصكه 

. اسـت  شـده  ارائـه  2 شـكل  و 4 جـدول  دريافتگي بازار كار مناطق روستايي  نتايج سطح توسعه

 و بلوچسـتان  و سيسـتان  زد،يـ  ،ياريـ بخت و چهارمحـال  اسـتان  شود، يم مشاهده كه گونه همان

 در و اسـت  بوده ييروستامناطق  كار بازار ثيح از ها استان نيتر افتهي توسعه ،دوره يط در تهران

 قـرار  سـطح  نيكمتـر  در الميـ ا و يغربـ  جـان يآذربا كرمانشـاه،  ل،يـ اردب يها استان گر،يد فيط

توانسته است همواره روندي  برنامه سال پنج يط نيز تنها استاني است كه الميااستان  .اند داشته

 مناطق روستايي خود داشته باشد. كار بازار توسعهصعودي را در 

 

 يآنتروپ يده وزن روش با كار بازار ةعمد يها شاخص وزن .3 جدول

 بيكاري  نرخ سال
 با تيجمع سهم

 ناقص اشتغال

 اشتغال سهم

 صنعت بخش

 اشتغال سهم

 يخصوص بخش

1384 484/0 384/0 129/0 002/0 

1385 419/0 417/0 162/0 002/0 

1386 333/0 435/0 228/0 004/0 

1387 369/0 405/0 223/0 004/0 

1388 369/0 404/0 219/0 008/0 

 محقق يها افتهي :منبع       
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  آل ايده حل راه از پيشنهاد برترين روش با ها استان ييروستا قطانم كار بازار توسعه بيضر .4 جدول

 چهارم توسعه برنامهدر 

 
 قيحقت يها افتهي :منبع
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 آل ايده حل راه از پيشنهاد برترين روش با ها استان ييروستا قطانم كار بازار توسعه .2 شكل

 قيحقت يها افتهي :منبع
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 برخالف ،روش نيا در چهارم برنامهپاياني  و نخست هاي سالدر  كار بازار توسعه سطح ةسيمقا

هـا در   اسـتان  ييروسـتا  منـاطق  اكثـر  كار بازار توسعه سطح كه دهد يم نشان ي،عامل ليتحل روش

 اننـد (م اسـتان  9 كـار  بـازار  توسعه سطح تنها و افتهي  كاهشنخست  سال سال پاياني در مقايسه با

 منـاطق برخـي   كـار  بـازار  توسـعه  سطح. است داشته شيافزا )سمنان و بلوچستان و ستانيس قم،

 كـاهش  كـه  داشـت  توجـه  ديبا البته. است هتشدان يچندان رييتغ )مازندران استان(مانند  ييروستا

 كمتر اغلب و اندك اريبس كشور يها استانروستايي  مناطق كار بازار ةتوسع سطح در گرفته صورت

 نيبـاالتر  هتوسع سطح در درصد 22 حدود رييتغ با اصفهان استان كه يطور به ،بوده درصد 10 از

 جهـت  در گرفتـه  صـورت  ةتوسـع  سطح راتييتغ گريد يسو از. است داشته نهيزم نيا در را رييتغ

 .اند داشته يباالتر نيانگيم بهبود

 

 يريگ جهينت

تـوان اوضـاع    ترين بازاري است كه بـا توجـه بـه آن مـي     در ميان بازارهاي اقتصادي، بازار كار عمده

تحليل قرار داد. به عبـارتي، بـازار كـار و سـطح توسـعة آن نمـودي از       اقتصادي هر منطقه را مورد 

كننده وضعيت اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگـي هـر منطقـه     سطح توسعة ديگر بازارها و تداعي

ترين داليل مهاجرت از مناطق روسـتايي   توان از عمده است. به عنوان مثال، وضعيت بازار كار را مي

ه همين دليل شناخت و ارزيابي آن اهميتي اساسي دارد. با ايـن همـه،   به مناطق شهري برشمرد، ب

هـا   دهنده آن است كه تبيين و ارزيـابي بـازار كـار منـاطق روسـتايي اسـتان       مطالعات موجود نشان

هـاي   كـارگيري شـاخص   چندان مورد توجه قرار نگرفته است و از اين رو اين مقاله كوشيده تا با بـه 

 در اشـتغال  سهم وصنعت  بخش در اشتغال سهم ناقص، اشتغال ياراد تيجمع سهم ،يكاريب نرخ

بـراي تلفيـق آنهـا،     آل ايـده  حل راه از پيشنهاد برترين و يعامل ليتحلهاي  و روش يخصوص بخش

 دسـت  بـه  جينتـا سطح توسعة آن را در دوره برنامه چهارم توسعه با يكديگر مقايسه كنـد. اگرچـه   

داراي  يهـا  استان به عنوان مثال، و به يكديگر شباهت داشتند ياديزود حد تا روش دو هر از آمده

 بـه  توجـه  بـا  امـا  ،اسـت  مشترك روش دو هر در كار بازار توسعه سطح نظر از آخر و اول يها رتبه

 نيـ ا جينتا ها، شاخصبه  يده وزن به دليل توانايي در آل ايده حل راه از پيشنهاد برترين روش تيمز
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هـاي   سـو بـا يافتـه    و هـم  روشنتايج به دست آمده از اين  بر ديأكدارد. با تمقبوليت بيشتري  روش

 نشـان ، نتايج اين مطالعه نيـز  )1374( يمرسل و )1373( ياشتر ،)1372( ياسالمپيشين ازجمله 

در  چهـارم  برنامـه  آخـر  سـال  در هـا  استان اكثرمناطق روستايي  كار بازار توسعه سطحدهد كه  مي

تـوان   است. بدين ترتيـب نمـي   افتهين چنداني بهبودآن باوجود افزايشي اندك،  آغاز سال مقايسه با

بهبود اوضاع اقتصادي و نيز بهبود وضعيت اجتمـاعي و فرهنگـي را در مرحلـه نخسـت در منـاطق      

تواند در مرحله بعدي و بـه اشـكال مختلـف (كـه      روستايي انتظار داشت. تأثير اين موضوع خود مي

شـود) بـه منـاطق     مـي  برشـمرده ترين آنهـا   يي به مناطق شهري از عمدهمهاجرت از مناطق روستا

شهري نيز منتقل گردد. بر اين اساس و در مجموع، توجه به بازار كار مناطق روستايي و تـالش در  

 اي از اين حيث و از هر جهت ضروري است.  كاهش تمايزات منطقه

 

 منابع

ـ  و مهـاجرت  ،1385، يسـ يع زاده، ميابراه  -ياسـ يس اطالعـات  مجلـه ، امـدها يپ و علـل : ينيشهرنش

 .157 -181 .، صص233 ،ياقتصاد

مطالعـه  (هاي روسـتايي در اسـكان غيررسـمي     نقش مهاجرت ،1389و همكـاران،   يسيع زاده، ميابراه

 .166 -191 .، صص1، دوره هاي روستايي پژوهش، )اهواز موردي: متروپل

 يكارشناس نامه انيپا، يغرب جانيآذربا استان مناطق يافتگي توسعه درجه نييتع ،1373، ديحم ،ياشتر

 . يبهشت ديشه دانشگاه، ارشد
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