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 مقدمه

ریزی را برای  باید بهترین برنامه ،بنابراین .شود ها سنجیده می قدرت کشورها بر اساس نیروی خالق و کارآمد آن ،امروزه

 ةهم فعال است ناگزیر باید مشارکت پایدار ةبه توسع یابی ای که درصدد دست های خود انجام دهند. جامعه بهترین سرمایه

 )مطیعی لنگرودی و شمسایی، خویش را تحقق بخشند ةجامع ةها فرصت دهد تا توسع را بپذیرد و به آن افراد جامعه

گوگردچیان  .هستندیند اقتصادی جامعه و خانواده ادر فر کنندگان مشارکتترین  یئنامرزنان روستایی  میان، ینا در .(1131

اجتماعی یکی از عوامل و  -اقتصادیهای  یتفعالمشارکت زنان در  ةنحومیزان و اند که  بر آن( 1131همکاران )و 

که نیل به اهداف توسعه بدون درنظرگرفتن نقش  یطور به ؛استی توسعة اقتصادی و نوسازی اقتصاد ملی ها شاخص

 و جنسیتی برابریتوان گفت  یم ،بنابراین .(1330)فائو، بود یرممکن خواهد غمحتمل و  جامعه امری ةنیمی از پیکر

ابنای  ،همه  ینا با(. Malapit and Quisumbing, 2015) است های توسعه برنامه مهم های یتاولواز  زنان توانمندسازی

های تاریخی و  یبنشکه در فراز و  جوامع بوده است همةهای جنسیتی در  جویی یبرتربشر همواره شاهد نوعی 

یی از تاریخ بشر را به خود اختصاص ها دورهده و متناسب با کارکردهای خود شی جوامع در روابط اجتماعی پدیدار مقتضا به

 نفس، به خودباوری، اتکای ،استقاللدر  تواند یم زنان که اشتغال یدرحال (.Jackson and Pearson, 2005) داده است

)زنجانی و  باشد مؤثر پذیری یتمسئول و ،یکارآمدخود آموزش، استمرار تحصیلی، پیشرفت اجتماعی، سالمتی و سازگاری

تجمع  ةبسط نقش، فرضی ةنظری (،Hartley et al., 1992) اعتالی نقش ةنظریات و فرضیاتی از قبیل فرضی .(1113 بیات،

. بر اساس این نظریات، اند کردهاشتغال زنان در فرایند توسعه را مثبت و معنادار ارزیابی و  (، Waldron et al., 1998) نقش

 درآمد، ، افزایشنفس عزت افزایش که نقشی ؛است شده  اضافه زنان سنتی یها نقش به جدیدی نقش عنوان به اشتغال

ی کشاورزی شناس جامعهیراً اخ ،در همین رابطه (.1113دارد)زنجانی و بیات،  دنبال به را...  و ،اجتماعی های یتحما باالرفتن

بر آن ( 1110) (. دادورخانی1193)لهسایی زاده، است  شدهمتذکر  صراحتاًکشاورزی را  ةاهمیت بررسی نقش زنان در جامع

 بهبود جهت مثبتی که پیامدهای رغم به ،روستا فرهنگی و ،اجتماعی اقتصادی، یها عرصه در کنونی تحوالتکه است 

 ةیدکنندتول روستایی زنان و شود تولید کاسته ةعرص در زنان فعال نقش از تا دهش سبب داشته، روستا در زیست شرایط

 گذارد، یم یجا به روستا اقتصاد ةعرص در منفی پیامدهایتنها  نهامر  این. شوندکننده  دار مصرف خانه زنان به تبدیل سابق

آرای و  ها دگاهیدمروری بر  کند. یم ندکُ نیز را ملی اقتصاد رشد و حذف تولید از فرایند را عظیمی فعال قشر عمالً بلکه

اشتغال زنان، وضعیت  ژهیو بهدر کشور با لحاظ اشتغال،  دهد یماشتغال زنان نشان  ژهیو بهدر رابطه با اشتغال  شده ارائه

توان کلید موفقیت اقداماتی دانست  یمبهبود اشتغال زنان روستایی را  ،چندان مطلوبی ندارد)عباسیان و همکاران(. بنابراین

 ،خصوص زنان کشاورز هتوجه به زنان ب بنابراین، .(Lazar, 2005) گیرد یمروستایی صورت  ةکه برای بهبود وضعیت جامع

 ةی توسعها چالشتواند راهگشای بسیاری از مباحث و  یم ،نددار عهدهاقتصاد روستایی را  ةکه بخشی عمده از چرخ

ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی به  ةدر این پژوهش سعی شد با محاسب ،باشد. بنابراین در کشورروستایی 

ی رهایمتغفضایی بین  ةبررسی میزان رابط تیدرنهاتوزیع و پراکنش فضایی آن و  ةی کشور نحوها شهرستانتفکیک 

 از استفاده بر این الگوها با مؤثرو عوامل  الگوی فضایی به ارزیابی ،آمده دست بهاجتماعی با ضریب مکانی  - دیاقتصا

آیا ضریب مکانی اشتغال  است: ینا شود یمطرح ممیان   ینا که در تیسؤاالبنابراین،  پرداخته شود. ESDA یکردهایرو

اجتماعی با  -دارای ساختار فضایی است؟ آیا بین متغیرهای اقتصادیی کشور ها شهرستانزنان روستایی کشاورز در سطح 

 فضایی معناداری وجود دارد؟  ةضریب مکانی اشتغال زنان روستایی کشور رابط
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نظری مبانی
 ،گذشته در (.1112است )یزدخواستی و احمدی،  ریانکارناپذنقش اشتغال در افزایش پویایی و توانمندی زنان روستایی 

 ةجنب بیشتر ها آن تولید و بوده است دستمزد و دریافت حقوق بدون عموماً کشاورزی یها تیفعال در نزنا مشارکت

رنگ  مصرف خانواده کم برای محصوالت کشاورزی ی اخیر تولیدها دههاما در ؛ (Maier, 2002)است  داشته خودمصرفی

آنان  دسترسی و افتهی  کاهش کار بازار در زنان درآمد، مشارکت افزایش با ،است. بنابراین یافته رواج برای بازار و تولید شده

 حضور ،از سوی دیگر .(Sultana et al., 1994) است شده محدودتر شغلی در این بخش در مناطق روستایی یها فرصت به

عوامل  به بوده و متفاوت کشور هر سیاسی و ،فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، شرایط محیطی، برحسب کار بازار در زنان

 شرایط باروری، نرخ بیکاری، نرخ خانوار، ةنیهز و درآمد توزیع دولت، یها استیس و اندازه زنان، مشارکت ازجمله گوناگون

در  ،حال  نیا با(. Aly and Al-Quisi, 1996) دارد بستگی اجتماعی و عوامل فرهنگی سایر و ،سواد میزان خانواده، محیطی

ی طور به(. 1131جوامع بوده است)خانی و سوری،  همةهای جنسیتی در  جویی یبرترطول تاریخ بشر همواره شاهد نوعی 

 دیدگاهبر اساس های متفاوتی بیان شده است.  بوده است. در رابطه با اشتغال زنان دیدگاه رگذاریتأثاشتغال نیز  در

 به حاضر جایی تا کارفرمایان و لذا اوست کار نهایی ارزش با متناسب فرد هر به پرداختی مزد ،نئوکالسیک اقتصاددانان

 عوامل که آنجا از. کنند یم پرداخت که باشد مقداری از بیش کار حاصل از دریافتی نهایی بازده که هستند کارگران استخدام

 اختالف یک کار همواره بازار در باشد، تر نییپا مردان به نسبت زنان کارایی و یور بهره شود یم سبب دارد که وجود متعددی

 و است طبیعی امری کار بازار در مردان و زنان تبعیض بین ،ها نئوکالسیک دیدگاه از. دارد وجود مرد و زن بین درآمدی

 شدن تجزیه ة(. در نظریAnchor and Hein, 2000به توضیحات نظریه کامالً سازگار است ) توجه با ها آن درآمدی تفاوت

 زنان ذاتی یها یژگیواز  ناشی را یتیجنسی ها تفاوت اینکه یجا  به توان یم ،نظریه این طرفداران اعتقاد به ،کار بازار

 ةنحو نظریه این که است این دیدگاه این بر عمده از انتقادات یکی. داد نسبت مشاغل نوع با را آن ازبخشی  حداقل دانست،

 نظریه، این طرفداران نظر از .کند ینم روشن ثانویه و اولیه یها بخش داخل در را مبنای جنسیت بر کار نیروی تفکیک

 و ها ییتوانا همة از که باشد داشته را آن امکان باید فردی هر و افراد است همة اولیة حقوق از اساسی نیازهای کردن برآورده

 ،جامعه در چه در خانواده چه مسئولیت، پذیرش و خودباوری با که بیاموزند باید زنان ،بنابراین .کند خود استفاده یها تیخالق

 خدمات ارائة به معتقد آن بهبود برای و دارد توجه باروری زنان نقش به رفاه، نظریة مانند ،تواناسازی نظریة. کنند شرکت

 کند می تأکید نیز ،جامعه یها یریگ میتصم در کننده مشارکت و تولیدکننده یعنی نقش ،زنان دیگر نقش دوبر  و است

 .(1131)گوگردچیان و همکاران، 

پذیرفته است.  انجامنیز مطالعات فراوانی  اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی در ایران و خارج از کشور ةنیزم در

های  یبررسکشاورزان زن در به رسد که  یمدر تحقیق خود به این نتیجه  (1193) زاده ییلهسا ،مثال  عنوان به

که سهم زنان در نیروی اشتغال بخش   آنجا ازی و اقتصادی کشاورزی باید اهمیت بیشتری داده شود و شناخت جامعه

اجتماعی کشور  –های اقتصادی یزیر برنامهدر  ها آنباید به زیاد مرئی نیست و  ها آن تیفعال کشاورزی بسیار باالست،

د آموزش های همتراز با مردان قرار گیرند. حیدری باید مور مؤثرکشاورزان  عنوان بهو همچنین داده شود بهای کافی 

و  استرسند که نقش مدیریتی زنان در زراعت و دامداری در کشور بسیار کم  یمتحقیق خود به این نتیجه  در( 1110)

و  شود زنان دارای هویت یمهای جنسیتی سبب  ینابرابری و مردساالرد و فرهنگ نریگ میمردان را تصمیمات کلیدی 

رسند که  یمدر تحقیق خود به این نتیجه  (1132) . برقی و همکاراننداشته باشندو امنیت اجتماعی  اشندمستقلی نب پایگاه

ی مختلف اقتصادی مشاهده ها بخشی کشور و در ها استانبودن اشتغال زنان بین  ای یهپا ةینزم دری زیادی ها تفاوت

ای و استان سمنان و  یهپای ها استان عنوان بهغرب کشور  شاملی ها استان ی عمومی و خصوصی،ها بخششود. در  یم
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روستایی  ةتوسع»با نام ( در پژوهشی 1110) یخان. داوراند شده  شناختهاشتغال زنان ة نیزم درای  یهپای غیرها استانتهران 

 ی روستاییدر نواحبر اشتغال زنان  مؤثرین عوامل تر مهماین نتیجه رسیده است که از بین  به «ی اشتغال زنانها چالشو 

است که  بر آن( 0220د. تانسل )ان داشتهیر را تأثو انزوای جغرافیایی بیشترین  سواد اجتماعی، ةطبق درآمد خانواده، عامل

ثر در رفع موانع اشتغال زنان روستایی مانند افزایش ؤهای م شدن زمینه اقتصادی در روستاها فراهم ةیند توسعافر یدر ط

( در 0221تواند در مشارکت زنان در بازار کار موثر داشته باشد. ایتوهارا و حکی ) مورد نظر می ةارت و تخصص در زمینمه

 یای اعضا مقایسه ةهای اقتصادی از طریق مطالع گیری زنان روستایی در فعالیت پژوهشی به بررسی مشارکت و تصمیم

پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که درآمد شخصی زنان، های اعتبار خرد در بنگالدش  عضو و غیرعضو سازمان

مشارکت زنان در  ةثرترین عوامل در افزایش گسترؤزنان م ةوسیل شده به های دریافت مشارکت در نهادها و آموزش

اتی که به توان نتیجه گرفت که اوالً تحقیق می ،تحقیقی که ارائه شد ةبا توجه به پیشین های اقتصادی بوده است. فعالیت

ة محدود ،اًثانی ؛ویژه در بخش خدمات بپردازند بسیار کم بوده است صورت اختصاصی فقط به اشتغال زنان روستایی و به

ها با یکدیگر مقایسه  استان ،به عبارت دیگر ؛ها بوده اشتغال زنان کار شده بیشتر در سطح استان ةتحقیقاتی که در زمین

شهرستان  133پژوهش حاضر به صورت اختصاصی به تحلیل اشتغال زنان روستایی در بخش خدمات در در اند.  شده

 است.شده کشور پرداخته 

پژوهش روش
زنان روستایی کشور در بخش کشاورزی  (LQاشتغال )یی فضایی ضریب مکانی الگوهااین پژوهش اکتشاف از هدف 

های فضایی  محلی در آشکارسازی خوشه ی موران محلی )مورانها رهآمای از ریگ بهرهاست. در پژوهش حاضر سعی شد با 

ی فضایی اشتغال زنان در مناطق روستایی کشور در بخش الگوهاکند( به بررسی  خوبی عمل می های فضایی به و ناخوشه

 ARC یافزارها نرمو  1132ی سرشماری نفوس و مسکن سال ها دادهتحلیل از و تجزیه  برایکشاورزی پرداخته شود. 

GIS  وGEODA شاخص  از یتبخش از فعال ینا در ای یهپا های یتفعالتعیین میزان  منظور بهاست. ابتدا  شده  استفاده

رود و از  یمکار  در مناطق مختلف به ای یهکار پا یروین ییشناسا یروش برا یناستفاده شد. ا LQ یمکان ضریب

 ةای تأکید خاص دارد و بقی یهپاهای  یتفعالای است. این نظریه بر تفکیک  یهپاهای رشد اقتصادی  یهنظرین تر معروف

شود و  یمای محسوب  یهپااز یک باشد، فعالیت  تر بزرگ آمده دست بهکه نتایج  یدرصورتشود.  یمای تلقی  یهپاها غیر یتفعال

 ؛ای است یهپاد، فعالیت غیراز یک باش تر کوچک LQکه  یدرصورتشود.  یم از آن بخش منجر به صدور نیروی کار

نیا و موسوی،  حکمت)منطقه خودکفاست  ،مساوی یک باشد LQنیروی کار است و اگر  ةواردکنندکه آن بخش  ینحو به

وقتی معنا دارد که  ،برند یمکار  ی آن را بها منطقهریزان اقتصاد  برنامه معمول طور بهکه  ،LQشاخص  ،هرحال به(. 1111

های  یشگرا LQچون  ،درواقعکار گرفته شود.  های هر منطقه به یتوانمندبرای مقایسه بین مناطق مختلف و تعیین 

کند، بهتر آن است که این معیار برای وضعیت اشتغال  یمهای مستعد برای توسعه را ترسیم  ینهزمتخصصی هر مکان و 

تحلیل الگوی پراکنش  برای ،در پژوهش حاضر ،در ادامه سبه و ارزیابی شود.ی مختلف اقتصادی یک کشور محاها بخش

بودن  صفر، تصادفی ةیره استفاده شد. این شاخص برای آزمون فرضیدومتغو خودکفا از موران  ،پایهریغ و توزیع نواحی پایه،

 ضروری است. این وضعیت برایاش  یههمسای ها مکاندر  ها ارزش بادر هر مکان ویژه  ها ارزش ةفضایی با مقایس

 .ه استی شدبررسینی روستانش نرخو  ،بیکارینرخ شاخص سواد زنان، 
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هایافته و بحث
کشاورز زنان ایاشتغالهایپایهفعالیت ییفضا پراکندگی

. شده است  استفاده (LQضریب مکانی ) از زنان در این بخش از فعالیت اشتغال ای پایه های فعالیت تعیین منظور به

 (شهرستان 022)های کشور  از شهرستان درصد 01/00 ( در بخش کشاورزی1 ةدهد )نقش های پژوهش نشان می یافته

شهرستان(  139های کشور ) از شهرستان درصد 11/19 ،زنان هستند. همچنین نیروی کار ةای و صادرکنند نواحی پایه وجز

از  درصد 31/12 و نیز نیروی کار زنان ةآیند که واردکنند می شمار ای در بخش کشاورزی به نواحی غیرپایه وجز

 باشند. نواحی خودکفا در بخش کشاورزی می وها جز شهرستان

 

 
ایاشتغالزنانکشاورزهایپایهیفعالیتیپراکندگیفضا.1ۀنقش

خودهمبستگیمحلی

 (LQ)مکانی بیکاریوضریب نرخفضاییبین پیوستگی

 د.شاستفاده  GEODA افزار نرم( از LQ) یمکانی فضایی محلی بین نرخ بیکاری و ضریب خودهمبستگتعیین  منظور به

 یکاریبنرخ خط شیب بین  با توجه بهاست و  031/2برابر با  محلیضریب موران  دهد یمنشان  1نمودار نتایج حاصل از 

 دهد یمنتایج نشان  دارد. ریمتغبین این دو  ارمعنادو  مثبت ةرابطنشان از (، Y)محور مکانی اشتغال  بی( و ضرX)محور 

 .ابدی یم( اشتغال زنان کشاورز نیز افزایش LQ) یمکانضریب  در مناطق روستایی ایران با افزایش نرخ بیکاری

کنند. در  فضایی یکسان پیروی نمی ةمناطق روستایی کشور از یک رابط ةهم ،است مشاهده  قابل 0 ةنقشکه در طور همان

 باشند یمغرب کشور مناطق دارای نرخ بیکاری باال و ضریب مکانی اشتغال باال  وی جنوب شرقی و غربی ها شهرستان

ی شمال غرب و ها شهرستانبرخی از  مرکز و. اند شهرستان دارای این شرایط 20، دشدهیتولی ا خوشه ةکه با توجه به نقش

دارای نرخ  ها شهرستاناست. این  شده  احاطهبه پایین ی مشابه پایین ا خوشهی ها ارزش ریتأثشمالی کشور از الگوی 

؛ اند شهرستان دارای این شرایط 03، دشدهیتولی ا خوشه ةبیکاری پایین و ضریب مکانی پایین هستند که با توجه به نقش

استان ی شمالی ها شهرستانرضوی و  خراسانی استان ها شهرستانی از بزرگبخش  وی استان اردبیل ها شهرستاناما در 

نیز دارای نرخ بیکاری باال و ضریب مکانی  ها شهرستان. این اند شده  احاطهپایین  –باال یا خوشهکردستان از الگوی نا

نقشة سطح  ،همچنین .اند شهرستان دارای این شرایط 30، دشدهیتولی ا خوشه 1 ةنقشکه با توجه به  باشند یمپایین 
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ارتباط  ـ درصد 1 یمعنادارسطح  درشهرستان  33رصد و د 0ی معنادارشهرستان در سطح  01 ـ دهد یمی نشان معنادار

 ی بین نرخ بیکاری زنان و ضریب مکانی زنان روستایی کشاورز وجود دارد.معنادار

  
بیندرصدبیکاریوضریبمکانیLSAۀدومتغیر.2ۀنقش

(LQکشور) 
بیندرصدبیکاریوضریبLSAسطحمعناداری.3ۀنقش

 (کشورLQ)مکانی

  

 

(درایرانLQ)یمکانبیندرصدبیکاریوضریبLSAۀریدومتغپراکنشموران.1شکل

 (LQ)مکانی باسوادوضریب درصد بین فضایی پیوستگی

است و با توجه به خط شیب  -= Moran's I .2192ضریب موران محلی برابر با  دهد یمنشان  0نمودار نتایج حاصل از 

بین این دو متغیر  معنادارمنفی و  ة( نشان از رابطY( و ضریب اقتصاد پایه )محور Xرگرسیون بین نرخ بیکاری )محور 

( اشتغال زنان کشاورز LQ) یمکاندر مناطق روستایی ایران با افزایش نرخ باسوادی ضریب  دهد یمنتایج نشان  دارد.

 ة. هم( استLQ) یمکانباسوادی و ضریب  تجمع فضایی مرتبط با ضریب ةدهند شانن 3 ةیابد. نقش کاهش می

ی جنوب ها شهرستانبخش اعظم آن در  که یطور به ؛کنند ینمپیروی  خاص فضایی یی ایران از یک الگوها شهرستان

ی پایین باسواددارای نرخ ها  شهرستان. این اند شده  احاطهی پایین به باال ا خوشهنا در غرب ایران از الگوی نسبتاًشرقی و 

ی ها شهرستاناما در ؛ اند شهرستان دارای این شرایط 01 دشدهیتول ةکه با توجه به نقش باشند یمو ضریب مکانی باال 

ی استان مازندران ها شهرستانی زیادی از ها بخششهر تهران و  مجاور یها شهرستانخصوص  هایران ب مرکزی

ی شمالی ها شهرستان. اند شده  احاطهی مشابه باال به پایین ها ارزش ریتأثی غربی استان سمنان از الگوی ها شهرستان

ی غربی کشور با ها شهرستانباال به باال در  اما الگویاند؛  شده  احاطهو اراک از الگوی پایین به پایین  استان اصفهان
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 0ی معنادارشهرستان در سطح  01 ـ دهد یمی نشان معنادارسطح  0نقشة  ،. همچنیناند شده  پراکندهتعداد بسیار کمی 

 ی بین نرخ باسوادی و ضریب مکانی وجود دارد.معنادار ارتباط ـ درصد 1 سطح معناداری شهرستان در 39رصد و د

  
وضریبمکانیباسوادیبیندرصدLSAۀدومتغیر.0ۀنقش

(LQکشور)

وضریبباسوادیبیندرصدLSAسطحمعناداری.5نقشه

(کشورLQمکانی)

 

(درایرانLQ)یمکانبیندرصدبیکاریوضریبLSAۀریدومتغپراکنشموران.2شکل

 (LQ)مکانی روستانشینیوضریب نرخ بین فضایی پیوستگی

است و با توجه به خط شیب  Moran's I. 2100ضریب موران محلی برابر با  دهد یمنشان  1نمودار نتایج حاصل از 

بین این دو متغیر  معنادارمثبت و  ة(، نشان از رابطYمکانی )محور  بیضر( و Xی )محور نیروستانشرگرسیون بین نرخ 

( اشتغال زنان کشاورز LQ) یمکانی، ضریب نیروستانشدر مناطق روستایی ایران با افزایش نرخ  دهد یمنتایج نشان  دارد.

 ة. هم( استLQ) یمکانی و ضریب نیروستانشتجمع فضایی مرتبط با نرخ ة دهند نشان 2 ةیابد. نقش افزایش می

ی مرکزی ایران از الگوی ها شهرستانبخش اعظم آن در  که یطور به ؛کنند ینمی ایران از یک الگو پیروی ها شهرستان

ی پایین و ضریب مکانی پایین نیروستانش دارای نرخها  شهرستانکنند. این  میپایین به پایین پیروی  ةدر رد ها ارزش ریتأث

جنوب غرب ایران و  یها شهرستاناما در ؛ اند شهرستان دارای این شرایط 31، دشدهیتول ةکه با توجه به نقش باشند یم

ی باال و نیروستانشنیز دارای نرخ  ها شهرستاناین  .کنند یمباال پیروی  -در غرب کشور از الگوی باال ها برخی شهرستان

 ،نیهمچن .اند شهرستان دارای این شرایط 33، دشدهیتولی ا خوشه ةکه با توجه به نقش باشند یمب مکانی باال ضری
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پایین به باال از الگوی  ی شمال استان سیستان و بلوچستانها شهرستانی غربی و جنوب غرب ایران و برخی ها شهرستان

 ةکه با توجه به نقش باشند یمی پایین و ضریب مکانی باال نیروستانشنیز دارای نرخ  ها شهرستاناین  .دنکن یمپیروی 

ی شمالی ها شهرستانالگوی باال به پایین در برخی از  تیدرنهاو  اند شهرستان دارای این شرایط 10، دشدهیتولی ا خوشه

که با  باشند یمن ی باال و ضریب مکانی پایینیروستانشنیز دارای نرخ  ها شهرستان. این اند شده  پراکندهمحدود  طور به

 ـ دهد یمی نشان معنادارسطح  9نقشة  ،همچنین اند. شهرستان دارای این شرایط 01، دشدهیتولی ا خوشه ةتوجه به نقش

ی بین نرخ معنادار ارتباط ـ درصد 1ی معنادارشهرستان در سطح  129رصد و د 0ی معنادارشهرستان در سطح  32

 باسوادی و ضریب مکانی وجود دارد.

  
بیننرخروستانشینیوضریبLSAۀدومتغیرۀنقش.6ۀنقش

(ایرانLQ)مکانی

بیننرخروستانشینیوضریبLSAسطحمعناداری.5نقشه

(ایرانLQمکانی)

 

 (درایرانLQ)یمکانیوضریبنیروستانشبیننرخLSAۀریدومتغپراکنشموران.3شکل

گیرینتیجه
یابی به رشد سریع اقتصادی در جوامع مختلف از اهمیت  ترین عوامل تولید، همواره در دست عنوان مهم به ،نیروی کار

برانگیز و  فرایند تأمل هر جامعه در این ةعنوان نیمی از پیکر ، نیروی کار زنان بهمیان این ای برخوردار است. در ویژه

شده   های توسعه در جهان شناخته عنوان یکی از شاخص امروزه نرخ مشارکت زنان در تولید به بنابراین، .توجه است جالب

 ةهای کشاورزی کنار مردان دارای سابق خصوص در فعالیت هدر مناطق روستایی ایران نیز مشارکت زنان در تولید ب است.

اشتغال زنان به  ،(LQ) یمکانضایی ضریب با بررسی و تحلیل ف در این پژوهش سعی شد ،بنابراین .بسیار طوالنی است
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دهد در این  های خودهمبستگی محلی پرداخته شود. نتایج پژوهش نشان می گیری از آماره کشاورز روستایی کشور با بهره

 11/19 نیروی کار زنان هستند. ةای و صادرکنند نواحی پایه وهای کشور جز شهرستاندرصد  01/00فعالیت  بخش از

 .نواحی خودکفا در بخش هستند وها جز شهرستان درصد 31/12و  ،ای و واردکننده نواحی غیرپایه وها جز شهرستاندرصد 

ها  شهرستان درصد 11نزدیک به  فقطو  اند ای های کشور مناطق خودکفا یا پایه شهرستاناز  درصد 20نزدیک به  ،بنابراین

شوند. نتایج حاصل  نیروی کار محسوب می ةواردکنند غیرپایه وکشور مناطق  های مرکز و شمال غرب اً در شهرستانتعمد

صورت اتفاقی یا پراکنده در سطح کشور  دهد ضریب مکانی زنان کشاورز در کشور به خودهمبستگی فضایی نشان میاز 

که تجمع فضایی اشتغال پایه و  طوری به ؛متمرکز است ای صورت خوشه بلکه الگوی پراکنش به ،توزیع نشده است

های جنوب  همچنین شهرستان و های کرمانشاه و ایالم های غربی واقع در استان نیروی کار زنان در شهرستان ةاردکنندو

های  شهرستان ،شده است. از طرف دیگر لرستان متمرکز های همدان و های غربی استان استان کردستان و شهرستان

های غرب استان  های شمالی اصفهان و شهرستان نو شهرستا ،های مرکزی کشور شامل تهران، قم، مرکزی استان

شوند.  زنان محسوب می نیروی کار کنندةآذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی محل تجمع نواحی غیرپایه و وارد

نشان از آن دارد که  اقتصادی - های اجتماعی خودهمبستگی فضایی محلی بین ضریب مکانی و شاخصاز نتایج حاصل 

مناطق  ةعمد مثبت و معنادار است و (LQ) یمکانتایی ایران ارتباط فضایی بین نرخ بیکاری و ضریب در مناطق روس

ضریب  مناطق روستایی کشور با افزایش نرخ بیکاری در ،بر این اساس .اند شده  احاطهباال  -روستایی کشور از الگوی باال

کند. ارتباط فضایی بین نرخ  ت نیروی کار میل پیدا میای و صادرا سمت اشتغال پایه و بهبد یا می  مکانی نیز افزایش

مناطق  در ،بر این اساس کند. باال پیروی می -الگوی پاییناز منفی و معنادار است و  (LQ) یمکانباسوادی و ضریب 

نیروی کار ای و صادرات  سمت اشتغال پایه و به بدیا می  ضریب مکانی نیز افزایش روستایی کشور با افزایش نرخ باسوادی

الگوی  از مثبت و معنادار است و (LQ) یمکانارتباط فضایی بین نرخ روستانشینی و ضریب  ،همچنین کند. میل پیدا می

مناطق روستایی کشور با کاهش نرخ روستانشینی ضریب مکانی نیز  در ،بر این اساس کند. پایین پیروی می -پایین

های  اما ارتباطات بین شاخص .کند و واردات نیروی کار میل پیدا میای  سمت اشتغال غیرپایه و بهیابد  می  کاهش

ارتباطات فضایی از که مناطق مختلف کشور  طوری به ؛اقتصادی و ضریب مکانی دارای الگوی یکسانی نیست - اجتماعی

  عنوان ای است. به ههای ویژ های خاص خود نیازمند برنامه هر منطقه متناسب با ویژگی ،بنابراین .کنند متفاوتی پیروی می

مناطق روستایی کشور  ةهم ،اینکه خودهمبستگی محلی نشان از همبستگی مثبت و معنادار با ضریب مکانی دارد با ،مثال

های جنوب شرقی و غربی و نسبتاً در غرب ایران از الگوی تأثیر  که فقط شهرستان طوری اند. به از این الگو پیروی نکرده

های استان خراسان رضوی از  اما شمال غرب و برخی شهرستان .کنند باال به باال پیروی می  ةرداز های مشابه  ارزش

های استان اردبیل و بخشی بزرگی از  شهرستان .کنند میهای مشابه پایین به پایین پیروی  الگوی تأثیر ارزش

 .کنند پایین پیروی می –الهای شمالی استان کردستان از الگوی با های استان خراسان رضوی و شهرستان شهرستان

هرکدام از مناطق ذکرشده برای کلی پیچید و  ةتوان نسخ این مناطق با توجه به همبستگی کلی نمی ةهمبرای  ،بنابراین

پژوهشگران به  ،در تحقیقات آتی شود، د. پیشنهاد میشوای تدوین  منطقه - ویژه با توجه به شرایط محلی ةباید یک برنام

 ،اشتغال زنان روستایی ةهای مختلف در زمین ها و استان یافته به شهرستان زایی اختصاص اشتغال ةبررسی میزان بودج

  و تناسب آن با میزان اشتغال ایجادشده و میزان تولیدات در آن بخش بپردازند. ،ویژه در بخش کشاورزی به
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