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  چكيده

ها و  در بخش اي اشتغال زنان روستايي و شهري هشناخت فعاليت پايحاضر هدف از پژوهش 
ها در آن توزيع فضايي ،هاي اقتصادي در مناطق روستايي و شهري و همچنين تهاي عمده فعالي گروه

که آمار و اطالعات  ،رفتگ مي را دربرشهرستان کشور  ۳۹۴جامعه آماري پژوهش . سطح کشور بود
،  FLQو با استفاده از ضريب  استخراج شد ۱۳۹۰نفوس و مسکن سال ها از سرشماري عمومي آن

که در بخش کشاورزي، نواحي  نشان دادنتايج . ندشدمشخص  کارنيروي  ةکنندة صادرهاي پاي بخش
هاي  از استان ييها بخش واي در اشتغال زنان روستايي  هشمال، مرکز و شمال شرق کشور از نواحي پاي

 ةکننده و صادرقم، لرستان، ايالم، کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبي يزد و کرمان از نواحي پاي

                                                           
ريزي روستايي، دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهران؛ نويسندة مسـئول و دانشـجوي    ترتيب، دانشيار و عضو قطب برنامه به ∗

؛ دانشجوي دکتـري  )b.hajari@yahoo.com(تهران ريزي روستايي، دانشکده جغرافيا، دانشگاه  دکتري جغرافيا و برنامه
ريزي روستايي، دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهران؛ و دانشـجوي کارشناسـي ارشـد آمـايش سـرزمين،       جغرافيا و برنامه

  .دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهران
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نواحي شمال غرب، مرکز و شمال شرق نيز در بخش صنعت  روند؛ شمار می بهنيروي کار زنان شهري 
اي اشتغال زنان  از نواحي پايه شمال و شمال شرق کشور واشتغال زنان روستايي  هنواحي پاي از کشور

از نواحي نواحي شمال و شمال غربي کشور  زدر بخش خدمات ني و شوند؛ شهري محسوب می
  .استاي اشتغال زنان شهري  هاز نواحي پاي شمال کشور نواحي و اي اشتغال زنان روستايي هپاي

 هاي عمده اقتصادي، ليل فضايي، فعاليتزنان روستايي و شهري، اشتغال، تح: ها کليدواژه
  .FLQضريب 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

رود و درآمد حاصل از آن  شمار مي د بهترين عوامل تولي کار از مهم نيروي ،در همه جوامع
که جوامع مختلف  از آنجا. دهد بزرگ از درآمد ملي هر کشور را تشکيل مي یهميشه بخش

در زمان رشد سريع اقتصادي به نيروي کار نياز دارند و زنان نيز نيمي از جمعيت جهان را 
. دن کنجمعيت زنان بخشي از نيروي کار مورد نياز جامعه را تأمي بايد دهند، تشکيل مي
 ،نيروي کار زنان در توسعه اقتصادي کشورها نقشي مهم دارد و به همين دليل ،بدون ترديد

د طور مداوم بر نرخ مشارکت زنان در تولي شدن به کشورهاي پيشرفته در روند صنعتي
بايد گفت که در  ،در خصوص ميزان اشتغال زنان در سطح جهان ،طور کلي به. اند افزوده

گر هاي اقتصادي تفاوت زيادي با يکدي تسهم مشارکت زنان در فعالي ،کشورهاي مختلف
ؤثرتر تر، حضور زنان م افتهي شرفته و توسعهدر جوامع پي ،در واقع .)۲۵: ۱۳۸۴علويون، (د دار

هاي مختلف فعاليت بر روند  آنها در عرصهتر است و حضور زنان و مشارکت  و پررنگ
و  دفر شگاهييپ( بسيار تأثيرگذار استتوسعه و افزايش کمي و کيفي نيروي انساني جامعه 

ا نيافته ي توسعه ريزان کشورهاي ران و برنامهاين در حالي است که مدي .)۹۰: ۱۳۸۸، بپوال
اعتقاد  چندان يند دگرگوني و توسعه جامعهدر حال توسعه به زنان و نقش آنها در فرا

شوند  مولد محسوب ميرفعال و غيراي، غي هزنان در اين کشورها بيشتر عنصر حاشي. ندارند
عادالنه درآمد، پيوند با بازار  هاي نوين، توزيع ج زنان از آموزشتدري ، بهو در چنين شرايطي
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 ،به دنبال آن شوند؛ و گيري محروم مي ماز مشارکت در سطوح تصمي ،کار و در يک کالم
تواند فرايند  گرايي نيمي از جمعيت خود، نمي و واپس ماندگي ل عقببه دلي زجامعه ني

: ۱۳۸۶شاپورآبادي، اميني و احمدي (کند  ن شکلي طي کند که علم تجويز ميداتوسعه را ب
 ويژه به هاي انساني و تگيري شايسته از همه ظرفي و بهره بديهي است که شناسايي). ۶۶
در ). ۲۱: ۱۳۸۴ ويسي و بادسار،(امري ضروري است  ت جامعهنيمي از جمعي مثابه به زنان
توانند با کسب آموزش در جهات مختلف، از جمله حرفه، در باال بردن سطح  زنان مي ،واقع
شناخت توزيع  همچنين،. وري بيشتر موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شوند د و بهرهتولي

ريزي بر  ، برنامهديگر سویفضايي اشتغال زنان در نواحي روستايي و شهري کشور و از 
که نتيجه آن شکوفايي و  ،اساس آن راهي است براي توسعه اقتصادي روستاها و شهرها

  .ودتوسعه اقتصادي کشور خواهد ب
که مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار  است اهميت زمينه تحقيق حاضر باعث شده

  .شود میبررسي  آنها برخي از تحقيقات پی،گيرد که در 
کشوري در  هاي بين ، با استفاده از داده)Cagatay and Osler, 1995(کاگاتاي و اوزلر 

زنان در نيروي کار و  بين سهمبه تحليل ارتباط ، OLSو روش تخمين  ۱۹۸۵ـ۹۰هاي  سال
پرداختند و چنين نتيجه گرفتند که هاي تعديل ساختاري  توسعه بلندمدت اقتصادي و سياست

، افزايش تجارت هاي تعديل ساختاري، با بدتر کردن وضعيت توزيع درآمد اجراي سياست
ش ايکشاورزي، افزايش شهرنشيني و ميزان تحصيالت، به افزهاي غير خارجي، گسترش بخش

) Kozel and Alderman, 1990( آلدرمنکوزل و . شود سهم زنان در نيروي کار منجر مي
که  ، نتيجه گرفتندبر عرضه نيروي کار در مناطق شهري پاکستان را مطالعه کرده مؤثرعوامل 

آلي . بر نرخ مشارکت زنان دارد مثبتدرآمد مورد انتظار، دستمزدها و سطح تحصيالت اثر 
بر مشارکت  مؤثرعوامل اقتصادي و اجتماعي به بررسی ) Aly and Quisi, 1996(کوئسی و 

نرخ دستمزد زنان، سطح  ،هاپرداختند؛ بر پاية نتايج پژوهش آن زنان در بازار کار کويت
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کوتيس . است مؤثرو سن بر نرخ مشارکت زنان  ،هل، تعداد فرزندانأتحصيالت، وضعيت ت
)Kottis, 1990(، که دهد  ، نشان مينرخ مشارکت زنان در يونان ةبارة خود دردر مطالع

درصد مشارکت زنان تابعي از نرخ بيکاري، سهم شاغالن بخش کشاورزي، رشد جمعيت، 
نتايج اين مطالعه حاکي از اثرات . و درصد شهرنشيني است ،هلأسطح آموزش، وضعيت ت

ارکت زنان در ر مشمنفي رشد جمعيت بر نرخ اشتغال زنان و اثر مثبت توسعه شهرنشيني ب
، وجود شرايط آموزشي )Bajema et al., 2002(به باور باجما و همکاران  .بازار کار است
هاي اجتماعي در افزايش انگيزه جوانان  يت اقتصادي مطلوب و گسترش فعاليتمناسب، موقع

نيهار . روري استروستايي براي ماندن در مناطق روستايي و اشتغال در بخش کشاورزي ض
اي با عنوان  ، در مقاله)Nihar Ranjan and Sanjay Kumar, 2003( جاي کومارو سانرانجان 

در بخش  که نشان دادند ،»ها و مناطق هندوستان الگوي نقش نيروي کار در ايالت«
زنان،  افزايش ميزان مشارکت با وجود و اماحضور زنان بسيار چشمگير بوده  ،کشاورزي

، )Robinson et al., 2007( رابينسون و همکاران. است بهبود نيافته وضعيت اقتصادي آنها
در بررسي احراز مشاغل مختلف در آينده، نتيجه گرفتند که داشتن انگيزه و نگرش مثبت، 

در کسب شغل  مؤثرترين عوامل  طور مستقل مهم کردن با ديگران و توانايي کار بهتوانايي کار 
به  ،)Flegg and Tohmo, 2010(فلگ و تومو  ،در تحقيقي ديگر. روند شمار مي در آينده به
FLQاي با استفاده از فرمول  ستانده منطقه - جدول داده محاسبة

هاي  بر اساس شاخص )۱(
  .و در نهايت، نقاط برتر را شناسايی کردند منطقه فنالند پرداختند بيستبراي  محاسباتی

اشتغال زنان روستايي در دو «در پژوهشي با عنوان  ،)۱۳۸۶( احمدی شاپورآبادیاميني و 
ثير آن بر خوداتکايي أميمه و فالورجان استان اصفهان و ارزيابي ت - شهرستان برخوار

هاي شغلي مختلف، از  ند که زنان روستايي شاغل در گروهين نتيجه رسيددب ،»هااقتصادي آن
ود و اتکايي، وضعيتي مشابه ندارند، بلکه خوداتکايي آنها با سطح تحصيالت خدر خونظ

 شغل. معکوس دارد ةها رابطأهل و سن آنهاي ت مستقيم و با سالشان ارتباط همسران
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عباسيان و . است مؤثردار  اي معنی گونه به همسران زنان روستايي نيز در خوداتکايي آنها
بررسي وضعيت فعاليت و اشتغال زنان در استان سيستان و بلوچستان  به) ۱۳۹۰(همکاران 

هاي گذشته، ميزان  هاي نسبي طي دهه تيجه گرفتند که با وجود پيشرفتپرداختند و چنين ن
تر  هاي ديگر پايين سبت به مردان استان و زنان استاناستان ن اين فعاليت و اشتغال زنان در

اي اشتغال زنان  هاي پايه نيز به بررسي توزيع فضايي فعاليت) ۱۳۹۰(برقي و همکاران . است
ين دب پرداختند و )LQ(ضريب مکاني  شيوةا استفاده از هاي اقتصادي کشور ب در بخش

هاي کشور  اي بودن اشتغال زنان بين استان هاي زيادي در زمينه پايه ند که تفاوتنتيجه رسيد
هاي عمومي و خصوصي،  در بخش. شود اقتصادي مشاهده مي هاي مختلف و در بخش

هاي سمنان  اي و استان هاي پايه استانبه عنوان  ۲۴/۱ر با مقدار هاي شمال غرب کشو استان
همچنين، . اي در زمينه اشتغال زنان شناخته شدند هاي غيرپايه استان ۷۶/۰ دارو تهران با مق

ين ، بدهاي عمده اشتغال زنان در کشور ، با تحليل فضايي شاخص)۱۳۹۲(نوري و همکاران 
شمال غرب و ر مناطق هاي اشتغال زنان د مندي از شاخص نتيجه رسيدند که ميزان بهره
و جنوبي ) به استثنای استان اصفهان(تر و در مناطق مرکزي  شمال شرق ايران مطلوب

  .است کشور نامطلوب) و جنوب غرب ،جنوب، جنوب شرق(
طور  طور خاص و منابع و امکانات به هاي اقتصادي به از آنجا که درجة تمرکز فعاليت

هاي خاص خود  هر منطقه متناسب با ويژگي است، نامطلوب، عام، از لحاظ توزيع فضايي
الزمه هر گونه اقدامي در اين زمينه نيز شناسايي  رو، و از اينهاي ويژه است  نيازمند برنامه

در همين . خواهد بودهاي علمي مناسب  ت موجود مناطق مختلف بر اساس روشوضعي
ها و  در بخشتغال زنان روستايي و شهري تعيين وضعيت اش پژوهش حاضرهدف  ،راستا
کارگيري  ، با بهبدين منظور .استفعاليت و پراکنش فضايي آن در کشور  ةهاي عمد گروه

 نيروي ةکنندکه صادر يیها تفکيک شهرستان هاي پايه به شبخ، FLQ شاخص ضريب مکاني
  .اند، مشخص شده است شاغل خود بوده
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  مباني نظري

توان آن را کانون ارتباطات  است و ميقش اشتغال در پويايي زندگي انسان انکارناپذير ن
نيمي از  در قالبترديد زنان  ، بياين پويايي راستایدر . انساني و اجتماعي تلقي کرد

اساس  بر ).۲: ۱۳۸۶ ،احمدييزدخواستي و (مستقيم دارند  ثيرأجامعه تة جمعيت در توسع
 محيطي،حسب شرايط  كار بر بازار زنان در حضور مطالعات تجربي، مباني نظري و

 به عوامل گوناگون از است وهر كشور متفاوت  فرهنگي  و سياسي اجتماعي، اقتصادي،
هاي دولت، توزيع درآمد و هزينة خانوار، نرخ  مله مشاركت زنان، اندازه و سياستج

 عوامل فرهنگي و ساير بيكاري، نرخ باروري، شرايط محيطي خانواده، ميزان سواد و
ان عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر مشاركت زنان نش بررسي. اجتماعي بستگي دارد

مثبت و وضعيت تأهل، تعداد فرزند،  و  دهد كه نرخ دستمزد زنان و تحصيالت داراي اثر مي
 .)Aly and Quisi, 1996: 6(سن زنان داراي اثر منفي بر نرخ  مشارکت زنان است 

در نرخ مشاركت زنان در كشور  سنن هر آداب و اجتماعي و - همچنين، عوامل فرهنگي
). Vendrik, 2000: 7; Cavalcanti and Tavares, 2005: 6( است آن تأثيرگذار كار بازار

براي خانوار و بدون دريافت حقوق و دستمزد  هاي كشاورزي عموماً فعاليت مشاركت زنان در
يامدهايي تأثيرگذار توسعة اقتصادي با پ يندااما فر .مصرفي داردتوليد آنها بيشتر جنبة خود است، و

 در ).Mammen and Paxson, 2000: 142( بر مشاركت زنان دربازار كار همراه بوده است
مصرفي كاهش يافته و در عوض، توليد براي بازار رواج بخش كشاورزي، توليد براي خود

هاي نوين ابداع شده كه  هاي جديد و روش ؛ و براي توسعة بازار نيز فناوريپيدا كرده است
ان در بازار با افزايش درآمد، مشاركت زن. افزايش درآمدهاي  كشاورزي انجاميده است به

سخن،  هاي شغلي محدود شده است؛ به ديگر  كار كاهش يافته و دسترسي زنان به فرصت
فناوري زراعي، ممكن است تغييراتي اساسي در نقش  توان گفت كه با تغييرات جزيي در مي

  ). Boserup, 1970: 11( جنسيتي کشاورزي ايجاد شود
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  بر سهم زنان در نيروي کار مؤثرـ عوامل ۱جدول 

ي
اد

ص
اقت

ل 
وام

ع
  

ويژه در ميان طبقه درآمدي پايين،  آور دوم، به شود زنان در مقام نان تورم باعث مي: ـ تورم اقتصادي۱
گذار اثررکت و بيکاري و سطح دستمزدها که اين خود بر ميزان مشا ،وارد صحنه فعاليت و کار شوند

  ).۳۶: ۱۳۸۳علمي، (خواهد بود 
چه توزيع درآمد نابرابرتر باشد، براي حمايت از سطح واقعي مصرف خانوار، زنان هر: ـ توزيع درآمد۲

يابد  آنها افزايش ميميزان اشتغال  ،رو ؛ و از ايناقدام به فعاليت اقتصادي بيرون از خانه خواهند کرد
)Tansel, 2002: 8(.  
رات گوناگون در زمينة جلوگيري از هاي مختلف و اعمال مقر ندازه دولت که با هزينها: ش دولتـ نق۳

گذار باشد تواند بر اشتغال زنان تأثير زنان در بازار کار همراه است، ميکارگيري  تبعيض عليه به
)Cavalcanti and Tavares, 2008.(  
داري را جبران  خانهدر خانه و  هاي فرصت و ماندن سطح دستمزد بايد هزيته: مزد زنانـ سطح دست۴

  .)۱۲: ۱۳۸۶يزدخواستي و احمدي، (کند 
اگر شرايط اقتصادي و اجتماعي : شرايط اجتماعي و اقتصادي خانوار و ميزان دستمزد همسرـ ۵

از دست رفته براي او باالتر  هزينه فرصت ،چه دستمزد همسر باالتر باشدهر خانوار بهتر باشد،
فعاليت اقتصادي  درآيد و زن در امور خانه و مرد  وجود مي تقسيم کار به، در اين صورت است؛

  .)۱۳۸۲عمادزاده، ( شود وارد مي
ل 

وام
ع ت
معي

ج
 

ي
خت

شنا
  

ي افزايش بارور رو، از اين. افزايش باروري با افزايش مسئوليت زنان همراه است: ـ ميزان باروري۱
  .)۲۵: ۱۳۸۷پور، حيدرهاديان و (هاي خارج از خانه است  عامل بازدارنده زنان از فعاليت

باشد، احتمال يافتن شغل براي  چه ميزان تحصيالت و آموزش زنان باالترهر: ـ آموزش و تحصيالت۲
   .)۱۳: ۱۳۸۶يزدخواستي و احمدي، ( شود ي بيشتر ميهاي مختلف اقتصاد آنها در بخش

ي
نگ

ره
ل ف

وام
ع

  

شدن زن و مرد، حاکم شدن يند اجتماعي ابه تفاوت و تبعيض در فر توان از جمله عوامل فرهنگي مي 
توان به تفکيک جنسيتي آموزشي، قوانين ناظر  ، و از جمله موانع اجتماعي ميساالري در جامعهتفکر مرد

کننده در انتخاب رشته تحصيلي و هاي محدود د تبعيض در ساختار اشتغال، سياستبر خانواده، وجو
  .)۲: ۱۳۸۵توکلي واال، (زنانه و مردانه اشاره کرد  قوانين کار، تقسيم جنسي مشاغلن، شغل براي دخترا

 و
ي

سم
 ر

ين
وان

ق
  

 
ي

اع
تم

اج
د 

واع
ق

  

آنها در قوانين رسمي و قواعد اجتماعي مرتبط با حقوق و وظايف اجتماعي و فردي زنان بر مشارکت 
ل، تقسيم ارث، ر قبال مالکيت اموااگر حقوق زنان د ميان، در اين. گذارد هاي اقتصادي اثر مي فعاليت

با اشتغال زنان در جامعه و گيري در خانواده و انتخاب شغل، قوانين مرتبط  تعيين همسر، تصميم
کارگيري زنان در مشاغل  ل زنان باشد، تسهيالت الزم در بههاي دولتي موافق با گسترش اشتغا سياست
  .)۱۹۲: ۱۳۸۲محموديان، (شود  ايجاد مي

 ۱۳۹۲نوري و همکاران، : خذأم 
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هاي اقتصادي، سطح سواد  از ديگر موارد تأثيرگذار بر ميزان مشاركت زنان در فعاليت

هرچه ميزان علم و دانش زنان افزايش يابد، امكان دستيابي آنها به مشاغل بخش . آنهاست

نها رو، علم و دانش زنان با نرخ مشاركت آ يابد و از اين صنعتي و خدماتي نيز افزايش مي

توان گفت كه با  سرانجام، مي). Sultana et al., 1994(اي مثبت دارد  در بازار كار رابطه

ها با  يابد؛ و برعكس، دولت افزايش مخارج دولت، مشاركت زنان در بازار كار افزايش مي

اعمال مقررات گوناگون در زمينة جلوگيري از تبعيض در مورد زنان ونيزبه كارگيري آنها 

  .توانند بر اشتغال زنان تأثيرگذار باشند كار ميدر بازار 

طور کلي، حضور زنان در بازار کار بر حسب شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  به

 ۱ترين اين عوامل در جدول  سياسي هر کشور به عوامل گوناگون بستگي دارد، که مهم

  .آمده است

  روش پژوهش

توصيفي و تحليلي بوده، جامعه آماري  پژوهش حاضر از نوع کاربردي و به لحاظ روش،

در پژوهش حاضر، با استفاده از نتايج سرشماري . شهرستان کشور است ۳۹۴آن شامل 

هاي  ، وضعيت اشتغال زنان روستايي و شهري در زيربخش۱۳۹۰مرکز آمار ايران در سال 

  : عمده اقتصادي بدين شرح بررسی شد

؛ شـامل اسـتخراج معـدن،    صـنعت . داري، و ماهيگيري ؛ شامل کشاورزي، جنگلکشاورزي

وصـنعت، سـاختمان، تـأمين آب و بـرق و گـاز و تهويـه هـوا،         توليدات صـنعت، کشـت  

فروشـي،   فروشـي و خـرده   ؛ شامل عمـده خدمات. رساني، مديريت پسماند، و فاضالب آب

اطالعـات و ارتباطـات، مـالي و    هاي خـدماتي   ونقل و انبارداري و نيز فعاليت تعمير، حمل

اي و علمي و فني، اداري و خدمات پشـتيباني، اداره امـور    بيمه، امالک و مستغالت، حرفه
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هاي خانوارهـا   عمومي و دفاع، آموزش، سالمت انسان و هنر و سرگرمي و تفريح، فعاليت

  .مرزي هاي برون ها و هيئت هاي سازمان به عنوان کارفرما، و فعاليت

در اي  اي و غيرپايـه  يين و شناسـايي وضـعيت اشـتغال پايـه    ل اطالعات و تعبراي تحلي

اسـتفاده   GISافزار  ، از نرمها و براي تهيه نقشه FLQاز مدل ضريب مکاني  موارد يادشده،

  .شده است

 روش ضريب مکاني

غال زنـان روسـتايي و شـهري    اي وضـعيت اشـت   مطالعة حاضر، برای تعيين فعاليت پايهدر 

روش بـراي  اين . استفاده شده است FLQاز شاخص ضريب مکاني  ،هاي کشور شهرستان

هـاي   ترين نظريـه  رود و از معروف کار مي اي در مناطق مختلف به شناسايي نيروي کار پايه

هاي بخش پايه  خص روشي براي توزيع مکاني فعاليتاين شا. اي است رشد اقتصادي پايه

ي آنهـا در  يهايي است کـه بـازار نهـا    فعاليت بخش پايه شامل تمام. در يک سرزمين است

، بخـش  همچنـين . شـود  منجر به صدور محصول يا خـدمات مـي   خارج از منطقه است و

ي آنهـا درون  يهاي اقتصادي منطقه است که بـازار نهـا   غيرپايه شامل آن قسمت از فعاليت

. ابـداع شـده اسـت    )Flegg et al., 1995(ن ااين مدل توسط فلگ و همکـار . منطقه است

  :آيد می دست از رابطه زير بهFLQ  مدل

  

FLQij= CILQij� �
� 

CILQij=(REi/NEi)/(REj/NEj) 

B
=[(TRE/TNE)/{log2(1+TRE/TNE)}]

�

←  

0� � � 1 
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  :، داريمکه در آن
REi =ن در بخش کل شاغالi در شهرستان  
NEj =در بخش  یکل شاغالن کشورj  
REj =ن شهرستانکل شاغال  
NEj = ن کشورشاغالکل   
  

از هاي عمده فعاليـت،   سازي و تجزيه و تحليل نقاط داغ گروه منظور نقشه بهنين، همچ

 Spatial Statistics (Mapping Clusters) هـاي جـانبي   و برنامه ARC GIS10.2افزار  نرم

 باشـند،  تر از ميـانگين  بزرگ که ييها ، مکان)۲(هاي داغ روش لکهدر  ،در واقع. دشاستفاده 

ی مناطق ،در مقابل شود؛ ه داغ حاصل مييک نقط دهند و میيک همبستگي فضايي تشکيل 

  ).۱۳۹۰عسکري، ( دهند يک نقطه سرد را تشکيل مي باشند، ميانگينتر از  کوچک که

  

  نتايج و بحث

هـاي   تغال زنـان روسـتايي و شـهري در بخـش    پايه بودن اشبراي سنجش ميزان پايه يا غير

 فاده شد؛ واست FLQاز مدل ضريب مکاني  ،)و خدمات ،کشاورزي، صنعت(عمده فعاليت 

 و خـدمات  ،صـنعت  ،هـاي کشـاورزي   در بخـش  مقدار ضريب مکاني ،براي هر شهرستان

 تپی، جزيياکه در  شدهتحليل و ارزيابي  نيزتفکيک زنان شهري و روستايي محاسبه و  به

  .ارائه شده است صورت جداگانه آن به

  



   ۱۴۹  �۳ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال 

گيالن، زنجان،  هاي يي از استان
جنوبي، ايالم، چهارمحال و 
و خراسان رضوي بيشترين ميزان اشتغال 

از  ،اند و در واقع به خود اختصاص داده
در  ،همچنين روند؛ شمار می

  .نيست اشتعال زنان  روستايي شاغل در اين بخش مناسب

  

در بخش کشاورزی، در 

Hot Spots(  

روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                       ... زنان تحليل فضايي الگوي اشتغال

يي از استانها ، بخشهاي داغ روش لکهبر اساس  :روستايي
جنوبي، ايالم، چهارمحال و  ، خراسان، خراسان شماليمرکزي، قم، اصفهان، لرستان

و خراسان رضوي بيشترين ميزان اشتغال  ،بختياري، سمنان، تهران، سيستان و بلوچستان
به خود اختصاص داده ورزي کشور رازنان روستايي در بخش کشا

شمار می بهاي در اشتغال زنان روستايي در بخش کشاورزي 
اشتعال زنان  روستايي شاغل در اين بخش مناسبوضعيت  ،بيشتر مناطق کشور

در بخش کشاورزی، در ای اشتغال زنان روستايی  های پايه پراکندگی فضايی فعاليت

Hot Spots(های داغ  های کشور بر اساس روش لکه شهرستان

تحليل فضايي الگوي اشتغال

 

  کشاورزي

روستايي زنان
مرکزي، قم، اصفهان، لرستان

بختياري، سمنان، تهران، سيستان و بلوچستان
زنان روستايي در بخش کشا

اي در اشتغال زنان روستايي در بخش کشاورزي  نواحي پايه
بيشتر مناطق کشور

پراکندگی فضايی فعاليت - ۱نقشه 
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هاي قـم،   يي از استانها ، بخش
و کرمـان بيشـترين    ،لرستان، ايالم، کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبي، خراسـان رضـوي، يـزد   

سخن، از نـواحي   اند و به ديگر
  .روند شمار می

  

ای اشتغال زنان شهری در بخش کشاورزی، در 

Hot Spots(  

 یهـا  گـذاري  ند و با هدايت سرمايه
در . تر شدن اين بخش در اقتصاد کشـور کمـک کـرد   

ـ ي يهـا  آمـوزش  به زنان روستايي و شهري شاغل در اين بخش ه ارائ
تـا شـرايط    اي کشـاورزي  در اولويـت قـرار گيـرد    

حسنعلي فرجي سبکب                     ۳ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ة

، بخشدر مناطق شهري کشور ،هاي داغ روش لکهبر اساس 
لرستان، ايالم، کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبي، خراسـان رضـوي، يـزد   

اند و به ديگر ش کشاورزي را به خود اختصاص دادهاشتغال زنان شهري در بخ
شمار می بهنيروي کار زنان شهري شاغل در اين بخش  ةکنند

ای اشتغال زنان شهری در بخش کشاورزی، در  های پايه پراکندگی فضايی فعاليت

Hot Spots(های داغ  های کشور بر اساس روش لکه تانشهرس

ند و با هدايت سرمايهدر توسعه اقتصاد ملي دار اين نواحي نقش بسيار مهم
تر شدن اين بخش در اقتصاد کشـور کمـک کـرد   آتوان به کار بدين نواحي مي

به زنان روستايي و شهري شاغل در اين بخش که اگر قرار باشد
اي کشـاورزي  در اولويـت قـرار گيـرد    هـ  فعاليـت بهتر است که  آموزش 

  .شودفراهم  بيش از پيشي زنان 

ةفصلنام � ۱۵۰

بر اساس : زنان شهری
لرستان، ايالم، کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبي، خراسـان رضـوي، يـزد   

اشتغال زنان شهري در بخ
کننداي و صادر پايه

پراکندگی فضايی فعاليت - ۲نقشه 

اين نواحي نقش بسيار مهم
بدين نواحي مي کشاورزي

اگر قرار باشد ،واقع
بهتر است که  آموزش  ،شود

ي زنان سازتوانمند



   ۱۵۱  �۳ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال 

، نواحي شمال غرب کشور شـامل  
ی کشـور  مرکـز  نـواحی 

شمال شرق کشور شامل خراسـان شـمالي   
ند و بيشترين ميزان اشـتغال زنـان   

  

ای اشتغال زنان روستايی در بخش صنعت، در 

Hot Spots(  

روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                       ... زنان تحليل فضايي الگوي اشتغال

، نواحي شمال غرب کشور شـامل  کشوراستان  ۳۱در شهرستان  ۳۹۴از ميان  :زنان روستايی
نـواحی  ،همچنـين  و اردبيل و شرقي، آذربايجان هاي آذربايجان غربي،

شمال شرق کشور شامل خراسـان شـمالي    نواحی و نيز ي از استان اصفهان ويها
ند و بيشترين ميزان اشـتغال زنـان   رو ميشمار  صنعت بهاي در بخش  از نواحي پايه

  .اند خود اختصاص دادهرا به بخش  اين

ای اشتغال زنان روستايی در بخش صنعت، در  های پايه پراکندگی فضايی فعاليت

Hot Spots(های داغ  های کشور بر اساس روش لکه شهرستان

تحليل فضايي الگوي اشتغال

 

  صنعت

زنان روستايی
هاي آذربايجان غربي، استان

ها شامل بخش
از نواحي پايهو گلستان 
اين روستايي در

پراکندگی فضايی فعاليت - ۳نقشه 
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هـاي   يي از اسـتان هـا  ، نواحي شمالي کشور شـامل بخـش  
يي از هـا  نـواحی شـرق کشـور شـامل بخـش     

اشتغال زنان شهری در بخـش صـنعت   
  .ندرو شمار می به

  
ای اشتغال زنان شهری در بخش صنعت، در 

Hot Spots(  
به دليل نزديکي به پايتخت، وجود صنايع تبديلي در بخش کشاورزي و 

فـراهم   صنعتمعادن، شرايط اشتغال زنان در بخش 
گذاري در اين بخـش و  
باال بردن سطح مهارت و توانـايي  

آن  هایپيامـد  از کـه  ،د

حسنعلي فرجي سبکب                     ۳ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ة

، نواحي شمالي کشور شـامل بخـش  هاي داغ روش لکهبر اساس 
نـواحی شـرق کشـور شـامل بخـش      و همچنـين،  مرکزي و مازندران، سمنان،
اشتغال زنان شهری در بخـش صـنعت   بيشترين ميزان  جنوبي خراسان هاي خراسان رضوي و
بهنواحي پايه در اين بخش  از سخن، اند و به ديگر را به خود اختصاص داده

ای اشتغال زنان شهری در بخش صنعت، در  های پايه عاليتپراکندگی فضايی ف

Hot Spots(های داغ  های کشور بر اساس روش لکه شهرستان

به دليل نزديکي به پايتخت، وجود صنايع تبديلي در بخش کشاورزي و  ،ها در اين استان
معادن، شرايط اشتغال زنان در بخش  وجودبه دليل  نيز در برخي مناطق ديگر

گذاري در اين بخـش و   بديل دارند که با سرمايه ی بياين مناطق در اقتصاد کشور نقش
باال بردن سطح مهارت و توانـايي   نيز با و سازي روستاها هاي اشتغال و صنعتي

دکرکمک بسيار توان به رونق صنعت در اين نواحي  زنان روستايي مي
  . دخواهد بوش صنعت در اقتصاد ملي 

ةفصلنام � ۱۵۲

بر اساس : زنان شهری
مازندران، سمنان،تهران، البرز، 

هاي خراسان رضوي و استان
را به خود اختصاص داده

پراکندگی فضايی ف - ۴نقشه 

در اين استان
در برخي مناطق ديگر

اين مناطق در اقتصاد کشور نقش. است
هاي اشتغال و صنعتي ايجاد فرصت

زنان روستايي مي
ش صنعت در اقتصاد ملي رشد بخ
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هاي تهران، قم،  يي از استان
شـرقي، اردبيـل،    آذربايجـان 

  سـخن،  ديگـر  رونـد و بـه  
  .اند به خود اختصاص داده

  

ای اشتغال زنان روستايی در بخش خدمات، در 

Hot Spots(  
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يي از استانها شمال غربي کشور شامل بخش مناطق شمال و: زنان روستايی
آذربايجـان  سمنان، مرکزي، همدان، مازنـدران، گـيالن، آذربايجـان غربـي،    

رونـد و بـه   شمار می خدمات به نواحي پايه در بخش از کرمانشاه
به خود اختصاص دادهبخش را  اين بيشترين اشتغال زنان روستايي در

ای اشتغال زنان روستايی در بخش خدمات، در  های پايه پراکندگی فضايی فعاليت

Hot Spots(های داغ  های کشور بر اساس روش لکه شهرستان

تحليل فضايي الگوي اشتغال

 

  خدمات

زنان روستايی
سمنان، مرکزي، همدان، مازنـدران، گـيالن، آذربايجـان غربـي،    

کرمانشاهو کردستان، 
بيشترين اشتغال زنان روستايي در

پراکندگی فضايی فعاليت - ۵نقشه 



 ... ار، بهرام هاجري، حسنعلي فرجي سبکب

ي از يهـا  نيـز بخـش   و هاي تهران، مازندران، و البرز
رونـد و   شمار مـی  بهدر بخش خدمات 

  .اند بخش را به خود اختصاص داده

  

ای اشتغال زنان شهری در بخش خدمات، در 

Hot Spots(  

بيشتر زنان چه در نواحي روستايي و چه در 
، در دنيـا بخـش   حـال حاضـر  
ايـن بخـش   کـه   پيداسـت 

حسنعلي فرجي سبکب                     ۳ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ة

هاي تهران، مازندران، و البرز ، استانهاي داغ روش لکهبر اساس 
در بخش خدمات  زنان شهری نيروي کار ةکنندپايه و صادر نواحي
بخش را به خود اختصاص داده اين بيشترين ميزان اشتغال زنان شهري در 

ای اشتغال زنان شهری در بخش خدمات، در  های پايه پراکندگی فضايی فعاليت

Hot Spots(های داغ  های کشور بر اساس روش لکه شهرستان

بيشتر زنان چه در نواحي روستايي و چه در  ،به دليل نزديکي به پايتخت ،ها در اين استان
حـال حاضـر  که در از آنجا . اند وي آوردهخدمات ربخش نواحي شهري به 
پيداسـت  ناگفته ميزان اشتغال را  به خود اختصاص داده، خدمات بيشترين
  . ستاشتغال کشورها در اقتصاد و ی مهم

ةفصلنام � ۱۵۴

بر اساس : زنان شهری
نواحي از استان قم

 سخن، ديگر به

پراکندگی فضايی فعاليت - ۶نقشه 

در اين استان
نواحي شهري به 
خدمات بيشترين

ی مهمنقش دارای
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تـوان بـا راهکارهـاي     ق پايه و خودکفا در بخش خدمات مـي با شناسايي مناط ،در نتيجه
، ن در اين بخشة شاغالاي و بيم فني و حرفه هاي ف از جمله آموزش و ارتقاي مهارتمختل
هاي فعاليـت و اشـتغال    ، با فراهم شدن اين شرايط و زيرساختدر واقع. حمايت کرد از آنها

وضـعيت   کنـد و هـم   زان بيکاري در کشور کـاهش پيـدا مـي   ، هم ميزنان در بخش خدمات
  .يافتخواهد  بهبود اقتصادي کشور

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

کشاورزي، صنعت و خدمات بر شامل  ة فعاليت اقتصادیهاي عمد حاضر، بخشدر پژوهش 
اي در فضـاي   هـاي پايـه   براي تعيين فعاليـت . ندبندي مرکز آمار ايران انتخاب شد مبناي طبقه

هـا بـا اسـتفاده از     کدام از بخشها و کشور، شاخص سهم ارزش افزوده هر  جغرافيايي استان
زنجـان،  گيالن،  هاي يي از استانها اورزي، در بخشدر بخش کش .دشمحاسبه  FLQضريب 

جنوبي، ايالم، چهارمحـال و   ، خراسان، خراسان شماليهمدان، مرکزي، قم، اصفهان، لرستان
و خراسان رضوي بيشترين ميزان اشتغال زنان  ،بختياري، سمنان، تهران، سيستان و بلوچستان

هاي قم، لرستان،  يي از استانها بخش، همچنين ؛را به خود اختصاص داده بودند روستايي در
و کرمان بيشترين اشـتغال   ،يزد ،ايالم، کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي

در  در بخـش صـنعت، بيشـترين اشـتغال زنـان روسـتايي      . زنان شهري را کسب کرده بودند
 هـای  از اسـتان  ييهـا  و نيز در بخـش  اردبيل و شرقي، آذربايجان هاي آذربايجان غربي، استان

هـايي   در بخشبيشترين اشتغال زنان شهري  ،همچنين وو گلستان  ،اصفهان، خراسان شمالي
هاي تهران، البرز، مازندران، سمنان، مرکزي، خراسـان رضـوي، و خراسـان جنـوبي      از استان

در بخـش   .نـد برخوردارنيروي کار صنعتي به نـواحي ديگـر    از توان گسيلها  اين استان .بود
هاي تهران، قم، سمنان، مرکزي، همـدان، مازنـدران، گـيالن،     يي از استانها نيز بخش خدمات

بيشـترين اشـتغال زنـان     و کرمانشـاه  شرقي، اردبيـل، کردسـتان،   آذربايجان آذربايجان غربي،
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بيشـترين   ي از اسـتان قـم  يها ي تهران، مازندران، البرز، و بخشها ، استانهمچنين وروستايي 
  .ندرا به خود اختصاص داداشتغال زنان شهري 

 ،هاي کشـاورزي  براي خودکفا شدن در زمينه فعاليت ،گفته شد آنچهبا توجه به  ،بنابراين
اقتصـادی کشـور، الزم اسـت کـه     هـاي   در راسـتای مقابلـه بـا تحـريم     صنعتي و خدماتي و

آنها چه در روسـتا و چـه در    توجه به نقش کليدي زنان باهاي افزايش اشتغال و توليد  زمينه
در اقتصـاد خـانواده و    بـديل  ی بـي در طول تاريخ نقش هموارهچرا که زنان  شهر فراهم شود،
بـراي ايجـاد شـرايط اشـتغال پايـدار و مـداوم زنـان         ،بر همين اساس. اند جامعه خود داشته

  : دشو زير ارائه ميشرح  به هايیپيشنهاد ،روستايي

هـاي   يي کـه در بخـش  ها به سـمت شـهرها   گذاري رمايهتخصيص اعتبارات و هدايت س - 
  روند؛ ميشمار  بهنواحي پايه و خودکفا  اقتصادی، جزوفعاليت  ةعمد

هـا و   هاي عمده اقتصـادي در شهرسـتان   بخش هر کدام از حفظ روند توسعه و گسترش - 
 برخوردارند؛گذاري و توليد  ، از اولويت سرمايهدر آن بخشويژه  بهي که يها استان

در نواحي روستايي و شـهري در   افزايش مهارت و توانايي و سطح آگاهي و سواد زنان - 
و  ینيروي کـار کشـاورزي، صـنعت    ةکنندو نواحي صادري که جزيها ها و شهرستان بخش
  شوند؛ و ی محسوب میخدمات

نـواحي پايـه در    جـزو  در منـاطقي کـه   اي دولـت از زنـان   حمايـت بيمـه  ش چتر گستر - 
 .ندا اقتصادی شناخته شدهيت فعال ةهاي عمد بخش

  يادداشت 

1. Formula Location Quotient 
2. hot spots  
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