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 چکیده
 ی موجود در مناطق روستاییو اجتماع يمسائل اقتصاد ترینمهماز  یکی
هاي است که نقش اساسی در مهاجرتحاضر مسئله اشتغال  عصر
کند. هدف این تحقیق، اي ایفا میهاي منطقهشهري و تعادل -روستا

ري لحاظ برخوردا هاي ایران ازبندي مناطق روستایی استانبررسی و سطح
 هاي روش از تحقیق، ترکیبی روشهاي اشتغال است. از شاخص

 گردآوريبراي است. در این تحقیق،  تحلیلی -کمی و اسنادي، توصیفی
نتایج آمارگیري نیروي کار،  ویژهبه ایران، آمار ها از مستندات مرکز داده

و  Topsisها، از مدل براي تجزیه و تحلیل آن است و استفاده شده
افزار سامانه با استفاده از نرماست. در پایان، اي استفاده شده وشهتحلیل خ

 هاي کشور استان مناطق روستاییبندي سطح)، GIS( اطالعات جغرافیایی
شده و جایگاه هر یک  نمایش داده اشتغالفضایی وضعیت  جهت تحلیل

 است. گردیده هاي اشتغال مشخصبرخورداري از شاخصدر  هااز استان
در مناطق روستایی ایران ها حاکی از آن است که حاصل از یافته نتایج

هاي اشتغال وجود دارد شکاف و نابرابري زیادي از نظر شاخص
هاي سیستان و بلوچستان و هرمزگان در که از این نظر ، استان طوري به

هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سطح بسیار ضعیف و استان
 اند.سطح بسیار قوي قرار گرفته زنجان و اردبیل در

اي،  خوشه ، تحلیلTopsisهاي اشتغال، مدل شاخص :کلیديگانواژ

GIS.مناطق روستایی ایران ، 
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Abstract 
One of the most important social and economic 
issues in today rural areas is employment which 
plays a vital role in the rural-urban immigrations and 
regional balances. The aim of this research is to 
evaluate and categorize the rural areas of Iran’s 
provinces in terms of enjoyment of employment 
indexes. The research method is descriptive, 
documentary and quantitative -  analytical. The 
documentation of Iran Statistical Center, especially 
the result of the Labor Force Survey, has been used 
to collect data and Topsis Model and cluster analysis 
have been used in order to analyze the data. Finally, 
categorization of rural areas of provinces has been 
displayed by using Geographical Information System 
(GIS) software due to the spatial analysis of 
employment status and the place of each province 
has been determined based on their enjoyment of 
employment indexes. The results show that there are 
huge gaps and disparities in rural areas regarding 
employment indexes. So, Sistan Balouchestan  and 
Hormozgan provinces are at a poor level and Eastern 
Azarbaijan, Western Azarbaijan, Zanjan and Ardebil 
are at a strong level of enjoyment of employment 
indexes. 
 

Key Words: Employment indexes, Topsis Model, 
Cluster Analysis, Geographical Information System, 
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 مقدمه
نقش و جایگاه روستاها در فرایندهاي توسعه اقتصادي، 

اي و هاي محلی، منطقهاجتماعی و سیاسی در مقیاس
نیافتگی مناطق روستایی چون  المللی و پیامدهاي توسعه بین

فقر گسترده، نابرابري فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاري، 
نشینی شهري و غیره موجب توجه به مهاجرت، حاشیه

وستاها و جوامع روستایی و حتی تقدم آن به جوامع ر
 .)Hashemi et al., 2011: 28است( شهري گردیده

یابد که از همه عوامل، امکانات و  توسعه، زمانی تحقق می
ویژه بیکاري منابع تولید کشور استفاده شود. اتالف منابع به

نیروي انسانی، دوره گذر توسعه را به یک دوره فرسایشی 
دهد  نماید و دامنه فقر را در جامعه گسترش می می تبدیل

)Kianmehr, 2000: 28 برعکس، ایجاد فضاي کسب و .(
هاي مختلف صنعت، تجارت  کار عمومی و اشتغال در بخش

و خدمات شرایط را براي تحقق توسعه پایدار در کشور 
اهمیت این  ).Ziaeibidgoli, 2003: 118کند(فراهم می
ترین ه برخی از محققان مهمحدي است کمسئله به

دانند شرط جهت توسعه و پیشرفت را ایجاد اشتغال می
)Çelik et al, 2011: 1211.( ها همین دلیل، دولت به

براي دستیابی به توسعه مطلوب، تالش زیادي در جهت 
 .)Shirafkan & Jalai, 2010: 116(نمایندکاهش  بیکاري می

هاي ی از شاخصعنوان یک در حال حاضر بیکاري به
شده و المللی در نظر گرفته قابل قیاس در سطح بین

 صورت معزلی بزرگ در جوامع وجود داردهمچنان به

(Ernst et al, 2011: 268-269)  که یکی از به طوري
تنگناهاي اقتصادي در اکثر کشورهاي جهان از جمله 
ایران، معضل  بیکاري در جوامع شهري و روستایی است 

)Kazemirad et al., 2011: 18(.  ،براي در این راستا
هاي  کمک به حل مشکالت ناشی از بیکاري در ایران سیاست

از  (Egel et al, 2010: 89). استبسیاري اعمال شده
جایی که بخش وسیعی از جمعیت کشور در مناطق  آن

 هاي کنند، توسعه روستاها یکی از برنامهروستایی زندگی می
 شود. بهمی ضروري توسعه ملی محسوباجرایی الزم و 

دلیل کمبود سرمایه و تراکم باالي جمعیت در روستاهاي 
محرکه کشور، تأکید بر بهره برداري بهینه از نیروهاي 

جانبه ترین راه رسیدن به هدف توسعه همهموجود، عاقالنه
واضح ). Dadvarkhani, 2006: 174و یکپارچه است(

از ابعاد توسعه، کمبودها و است که بررسی تفصیلی هریک 
نماید و بالطبع  تر مشخص میتنگناهاي موجود را بهتر و دقیق

تري ریزي بهینه و مناسببراي رفع نیازهاي مذکور برنامه
  .)Zarabi et al., 2007: 214(گیردصورت می

 اهداف این پژوهش عبارتند از: 
شناسایی و تعیین تصویري روشن از وضعیت کلی مناطق  .1

هاي کشور به لحاظ برخورداري از ایی استانروست
 هاي اشتغال؛ شاخص

ترین مناطق  شناسایی و تعیین برخوردارترین و ضعیف .2
 هاي اشتغال؛ روستایی استان هاي کشور در شاخص

هاي هاي کشور در گروهبندي مناطق روستایی استاندسته .3
 یافتگی اشتغال.همگن براساس سطح توسعه

 مبانی نظري

هاي  ها است و موجب آسیبترین دغدغه انسانهمبیکاري، م 
بزرگ اجتماعی، کمبود رفاه و کاهش استانداردهاي زندگی 

شناخت (Ernst et al, 2011: 268-269). استانسان  شده 
و درك شرایط و مقتضیات جوامع انسانی، نیازها و تقاضاهاي 

 ها در ابعاد مادي و معنوي از جمله اقدامات اساسی در مسیرآن
در  (Figueroa, 2006: 5).شود  پیشرفت و توسعه تلقی می

آور نرخ بیکاري در اغلب این راستا همراه با باالرفتن سرسام
توسعه، توجه و آگاهی از  یافته و در حال اقتصادهاي توسعه
رسد نظر  میهاي بازار کار منطقی به مفاهیم و نظریه

.(Ernst et al, 2011: 268-269) شتغال و در زمینه ا
ها مطالعات زیادي در داخل و خارج از بیکاري نظریه

است که در این قسمت به برخی از کشور صورت گرفته
 شود.این موارد اشاره می

 از نظر مارکس نظرات و مطالعات خارجی:الف) 
تغییرات نسبی در سه عامل میزان تراکم سرمایه، سطح نسبی 
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تغال کامل یا حجم اشتغال موجب گرایش به اش دستمزد و

 ).Tavasoli, 1996: 190شود( تشدید  بیکاري می
 کاري هايفرصت که اف شوماخر معتقد استاي 

 توسعه بسیار محدود حال در در کشورهاي روستائیان فقیر
 ها یا  بیکار و فاقد شغل هستند یااست. در واقع، آن

زمانی هم که شغلی  و ها ناقص و ناکامل استاشتغال آن
است  پایین العادهفوق هاآن زاییبهره ،کنندپیدا می

)Golmohammadi, 2010: 85دفتر ). کارشناسان 
 الزم    شرط اقتصادي رشد که معتقدند کار المللی بین

 شرط تنها ولی فقر است و بیکاري کردن کن  ریشه
). ویوارلی Qadirimasom et al., 2004: 140نیست(

از  )ICT(اطات معتقد است، فناوري اطالعات و ارتب
ها، هاي اقتصادي، کاهش قیمتطریق اتوماسیون بخش

گذاري جدید و خلق محصوالت جدید بر ایجاد سرمایه
به  .Vivarelli, 2007: 2-4)(گذاردسطح اشتغال تأثیر می

نظر خان و قانی در مناطق روستایی پاکستان بخش 
کشاورزي قادر به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع نیست و 

هاي غیر کشاورزي مد نظر قرار زایی باید در بخشالاشتغ
سازي روستایی ها معتقدند که از طریق صنعتیگیرد. آن

هاي شغلی جدید در روستاها ایجاد کرد توان فرصتمی
)Qadirimasom et al., 2010: 104( روزنشن وجود .

نبودن بیکاري پنهان و اشتغال ناقص را در اقتصادي 
که جایگزین کارکردن و کسب درآمد  هاي مناسبی فرصت

در نظریه  .(Rosenstion,1963: 247)شوند، می داندمی
ها، عرضه و تقاضاي نیروي کار با دستمزد و  کالسیک

هاي پولی و مالی است  اشتغال کامل در گرو سیاست
)Qarehyaghian, 1993: 152(ها بحث . نئوکالسیک

کنند  ها می السیکانتظارهاي عقالنی را وارد الگوي اقتصاد ک
مدت را علت تغییر  شده در کوتاه بینیهاي پیش و سیاست

 .)Seydai et al., 2012: 224(گیرند تولید و اشتغال در نظر می
نظریه چرخش واقعی تجاري به عوامل صرف عرضه 

 دهد و برخالف نظریه اقتصاد اهمیت بیشتري می
هاي  شوكهایی از قبیل  ها، مؤلفهها و نئوکالسیک کالسیک

هاي نسبی  تکنولوژیکی، تغییر در شرایط محیطی، قیمت
زایی هاي مالیاتی را در اشتغال مواد خام وارداتی و طرح

کینز . )Qadirimasom et al., 2005: 155داند( مؤثر می
وضعیت اشتغال کامل تولید را نادر در نظر گرفته و 

پذیري کامل معتقد است شرایط رقابت و انعطاف 
 آید وجود نمی خود به به ها خود ا و قیمتدستمزده

(Keynes,1970:114).  وي بیکاري را نتیجه کاهش
نظر اما به. )Sepehr, 1966: 23داند( گذاري میسرمایه

هاي کینز فقط زمانی مناسب است که  رابینسون، سیاست
عوامل تولید موجود باشند و در کشورهاي در حال توسعه 

والتر . )Rabinson, 1999: 76این عوامل وجود ندارند(
گالنسون معتقد است عامل اصلی بیکاري در کشورهاي در 

تواند جمعیت روزافزون  حال توسعه این است که زمین نمی
کار مشغول سازد و احتمال زیادي وجود دارد که را به 

اتوماسیون در آینده بسیار نزدیک موجب تنزل مطلق اشتغال 
مایکل ). Galenson, 1989: 53در صنایع تولیدي شود(

است  تودارو، استراتژي جامعی براي اشتغال تدوین کرده
و راه حل نهایی مسئله بیکاري شهري را بهبود محیط 

 ).Todaro, 1985: 455داند( روستایی می
کمیجانی و قویدل ب) نظرات و مطالعات داخلی: 

 هايبنگاه، چندملیتی هايشرکت ورود معتقدند که هنگام
 استخدام با توانندمی خدمات هايدر بخش الفع خدماتی

 را کار خود نیروي وريبهره، ماهر کار نیروي بیشتر
 کنند رقابت خارجی هايبنگاه با داده و افزایش

)Komijani et al., 2007: 47-48 نژاد نظر رسولی).  به
مدت، اثر  و نوري، فناوري اطالعات و ارتباطات در کوتاه

 د اما در بلند مدت این تأثیر مثبتمنفی بر اشتغال دار
شریفی . )Rasoulinezhad et al., 2009: 103است(

معتقد است که اجراي سیاست مالیات غیرمستقیم از سوي 
شود دولت سبب ارتقاي سطح اشتغال در جامعه می

)Sharifi, 2010: 17-18 .( نظر آذربایجانی و همکاران به
ن مهاجرت رابطه مکملی بین تجارت خارجی و جریا

نیروي کار ایران به دیگر کشورها وجود دارد. به این 
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صورت که با افزایش حجم تجارت خارجی در ایران 
جریان مهاجرت نیروي کار ایرانی به کشورهاي شریک 

 .)Azarbayjani et al., 2008: 64(یابدتجاري افزایش می
خیرخواهان و گرجی بر این باورند که اشتغال دولتی در 

صورت جزئی میزان بیکاري را مدت بهر کوتاهایران د
مدت (تقریباً پس از گذشت دهد و در بلندکاهش می

سال) باعث کاهش میزان اشتغال بخش خصوصی و شش
. )Kheirkhahan et al., 2009: 103(شوداشتغال کل می

قدیري معصوم و عزمی معتقدند اشتغال غالب روستایی از 
مت خدمات تحول  سهاي کشاورزي و صنعت بهبخش

. از نظر )Qadirimasom et al., 2010: 113(یابدمی
تر از عالفر، رفع مشکل بیکاري در مناطق روستایی آسان

مناطق شهري است و دلیل آن، همگنی مشاغل روستایی و 
. )Alafar, 1998: 248(پیچیدگی مشاغل شهري است
دنبال آن ایجاد شدن و به طاهرخانی معتقد است صنعتی

هاي شغلی جدید نرخ بیکاري را کاهش  صتفر
). توسلی بر این باور Taherkhani, 2000: 53دهد( می

دلیل اوضاع  طور کامل بهاست که بیکاري موجود به
اقتصادي و تحوالت دهه اخیر نیست، بلکه بخشی از آن 
معلول وضعیت بنیادي در اقتصاد ایران و ساختار کل آن 

نظر ازکیا،  به ).Seydaei et al., 2011: 221(است
شهري،  -هاي روستامسائلی مانند بیکاري، مهاجرت

نشینی و فقر در ایران، همچون سایر کشورهاي در حاشیه 
نیافتگی روستایی حال توسعه، وجود دارد که ریشه در توسعه 

 ).Azkia, 2004: 43و نرخ بیکاري باال در روستاها دارد(
 وسعه معتقدندهمچنین دانشمندان و صاحبنظران امر ت

ریشه مشکالت شغلی و بیکاري در کشورهاي در حال 
 نیافتگی روستاها است توسعه و جهان سوم  توسعه

)Hashemi et al., 2011: 37.( اشتغال  بنابراین مسئله
، اقتصادي منفی پیامدهاي داشتن با روستایی جوانان

 هايگونهبه را کشور مسئولین و فرهنگی، اجتماعی
است که در این جدي مواجه ساخته  لشچا با مختلف

 هاآن به مربوط امور و سازماندهی ریزيبرنامه راستا تدبیر

یک  حیات تداوم و پویایی عبارتی دارد. به خاصی اولویت
 جوان نسل عملی و فکري تکاپوي و تالش مرهون، ملت
 و از جمعیت عظیمی بخش روستایی جوانان امروزه. است

 بازوي عنوان به و دهندمی شکیلت را جامعه کار نیروي
 هاياجتماعی خانواده و اقتصادي وضعیت بهبود در کار

 به توجه لزوم بنابراین. دارند ايارزنده نقش روستایی
 افزایش در هاهدایت آن و روستایی جوامع قشر نیازهاي
 هیچ کس بر اجتماعی و فنی هايمهارت و هاتوانایی
 ).Mosasi et al., 2011: 38نیست( پوشیده

 

 پیشینه تحقیق
 زاییلاشتغا نقشعنوان  با و همکاران، در تحقیقی باروز

 و آموزش به این نتیجه رسیدند که اقتصادي توسعه در
-می زاییاشتغال و روستایی توسعه به منجر بازاریابی

 خود تحقیق ورتمن، در .)Barrows et al., 1975(شود

شغلی  هايفرصت جادای به منجر فناوري ارائه که داد نشان
 و دیمیتریس تحقیقات طبق. )Wortman, 1990(شودمی

 ابزاري مثابهبه مالی هايکمک و گذاريهمکارانش، سرمایه
توسعه روستایی است  هايدر سیاست زاییاشتغال براي

)Dimitris et al., 2003(.  ورا توسکانو و همکاران
انادا را کاري شهري و روستایی کهاي اشتغال و کمتفاوت

کاري در بین بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که کم
کارگران روستایی نسبت به کارگران شهري بیشتر است. با 
این وجود کارگران روستایی نسبت به کارگران شهري، 

شدن دارند و تأثیر سطح شانس و احتمال بیشتري براي شاغل
بیشتر از کاري در بین کارگران روستایی سواد جهت ترك کم
کیان  .(Vera-Toscano et al., 2004)کارگران شهري است

و همکاران، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 
اصالحات مالیاتی ایرلند بر تعداد بیکاران این کشور در 
مناطق روستاییِ مشمول این اصالحات تأثیر مثبت داشته 

همکاران  و استریتر .(Keane et al., 2006)است
 ایجاد مانند محلی از کشاورزان حمایتهاي راه )،2009(

 برگزاري، کشاورزان تولیدات براي فروشی خرده بازارهاي
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 در کشاورزان مهارت منظور افزایشبه آموزشی هاي کالس
 تحقیقاتی را مراکز با ارتباط و برقراري هاآن نیازهاي زمینه

 .دانندمی زاییاشتغال و اقتصادي توسعه موجب
توسعه اي با عنوان در مقاله )2005( همکارانقدیري و 

 شهرستان: موردي اشتغال در نواحی روستایی، مطالعۀ
-توسعه  و بیکاري مقابله با کنند که راهمطرح می الهیجان

اجراي  مطالعه، مورد منطقه در شغلی هايفعالیت نیافتگی
 هايحلاست و راه روستایی یکپارچه توسعه هايبرنامه
 اشتغال چندبعدي مسائل حل به قادر تفریدي و نگربخشی

 اي با عنوانهطالعدر م ،(2010)نیستند. فرشادفر  بیکاري و
هاي عمده اقتصادي  بررسی مزیت نسبی اشتغال زایی بخش

حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش  در استان کرمانشاه
بخش صنعت و افزایش خدمات استان و کاهش مزیت

 .ن استلیجذب شاغبخش کشاورزي در مزیت
، در تحقیقی تحت عنوان (2011)سیدایی و همکاران  

هاي  بررسی وضعیت اشتغال و بیکاري در ایران طی سال
 اند که نرخ بیکاري دربه این نتیجه رسیده 1389-1335

است ولی ها کاهش محسوسی را نشان داده  برخی از استان
هاي نرخ بیکاري در کشور رقم باالیی را نسبت به کشور

یافته و بیشتر کشورهاي در حال توسعه نشان توسعه 
 دهد. می

 -تحلیل مکانیی با عنوان تحقیق، در (2011)غفاري  
فضایی ساختار اقتصادي اشتغال در استان چهارمحال و 

سمت  که اشتغال این استان بهاند نتیجه گرفته بختیاري
 هاي آینده شاهد رشد کند و در دهه خدمات میل می

هاي در بخشل در بخش خدمات و کاهش شاغلین اشتغا
 خواهیم بود. اقتصاديدیگر 

توسعه روستایی با اي با عنوان ، در مقاله(2011)هاشمی  
تاکید بر اشتغال و کارآفرینی مطالعه موردي دهستان شباب 

اند که در نواحی روستایی بر این عقیده در استان ایالم
وجود دارد که در  نشده یا بال استفاده هاي کشففرصت

صورت توسعه کارآفرینی و توجه به کارآفرینان روستایی 

 هاي شغلی، شکوفاییتواند منجر به توسعه فرصتمی
 اقتصادي و توسعه روستایی گردد.

 هامواد و روش
، موضوع ماهیت و بررسی مورد هايمؤلفه به توجه با

 هاي روش از ترکیبی پژوهش این بر حاکم رویکرد
 این آماري جامعه. است تحلیلی-کمی و سناديا، توصیفی

 هاي کشور تشکیلکل استان مناطق روستایی را تحقیق
 ايکتابخانه تحقیق این در ها داده گردآوري روش. دهد می
نتایج  ویژهبه ایران آمار مرکز مستندات بر اصلی تکیه با و

 بررسی جهت. است 1387آمارگیري نیروي کار در سال
 از، اشتغال لحاظهاي کشور بهاستان مناطق روستایی

 هاي شاخص به مربوط هايداده و شده استفاده شاخص14
در این . اندگرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد تحقیق گانه14

 تحلیل و تجزیه و ها نقشه، نمودارها ترسیم راستا، جهت
 استفاده SPSS و Excel ، GISافزارهاينرم از اطالعات

مناطق  ابتدا ب در این پژوهشبدین ترتی. استشده
 اشتغال و هاي براساس شاخص هاي کشوراستان روستایی

 ها شاخص به دهیوزن و TOPSIS تکنیک از استفاده با
 هر وزن که است ذکر به الزم. استگردیده بندياولویت
 بردار عناصر از عبارت است TOPSIS مدل در شاخص

 درونی یسماتر ویژه مقدار بزرگترین به مربوط ویژه
 اصلی هايمؤلفه به تجزیه مدل اجراي با که متغیرها

)PCA( می دستبه)آیدAminifaskhodi, 2010: 56 .(
 اي مناطقپس از این مرحله با استفاده از تحلیل خوشه

هاي اشتغال در هاي کشور براساس شاخصروستایی استان
اند. نتایج حاصل براي بندي شدههاي همگن طبقهگروه

هاي کشور براساس سطح مناطق روستایی استان نمایش
 افزار سامانههاي اشتغال در نرمیافتگی شاخص توسعه

 ).1اطالعات جغرافیایی قرار گرفت ( نقشه 
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 هاي مورد مطالعه در تحقیقمعرفی شاخص
هاي مورد بررسی در تحقیق نشان  شاخص 1در جدول
هاي  جاي شاخصاند. در محاسبات آتی بهداده شده

است. به استفاده گردیده x14تا  x1گانه از کُدهاي 14
  نماینده شاخص نرخ اشتغال و کُد x1صورت که کُد این

 

x8 نماینده شاخص نرخ مشارکت اقتصادي زنان است 
تکفل  ) بار تکفل، بارX14تا  X9هاي (همچنین شاخص

تکفل نظري، نرخ جمعیت داراي اشتغال  واقعی، بار
صورت قص و سهم اشتغال ناقص بهناقص، نرخ اشتغال نا

 اند. معکوس در تحقیق بکار رفته

 هاگانه مورد بررسی در تحقیق و نحوه محاسبه آن14هاي  شاخص .1جدول
 کد شاخص شاخص کد شاخص شاخص

 X 8 نرخ مشارکت اقتصادي زنان -X 1 8 نرخ اشتغال -1

 X 9 بارتکفل(معکوس) -X 2 9 نرخ مشارکت اقتصادي-2

 X 10 بارتکفل واقعی(معکوس) -X 3 10 فعالیت عمومیضریب  -3

 X 11 بارتکفل نظري (معکوس) -X 4 11 نسبت اشتغال -4

 X 12 نرخ جمعیت داراي اشتغال ناقص(معکوس) -X 5 12 نسبت اشتغال در بخش خصوصی -5

 X 13 نرخ اشتغال ناقص(معکوس) -X 6 13 ساعت 49سهم شاغلین با ساعت کار بیش از  -6

 X 14 سهم اشتغال ناقص(معکوس) -X 7 14 نرخ اشتغال زنان -7

 1385، حکمت نیا و همکاران:1388زیاریپ:منبع: 
 1387نتایج آمارگیري نیروي کار:

 

 هاي تحقیقیافته
وضعیت ، TOPSIS گانه مدل با توجه به مراحل هشت

هاي  هاي کشور به لحاظ برخورداري از شاخصاستان
 است.  صورت گرفتهاشتغال، مرحله به مرحله 

 

گانه 14هاي هاي اولیه مربوط به شاخص. داده2در جدول
هاي کشور براساس بندي استانتحقیق جهت اولویت

 است.هاي اشتغال نشان داده شده شاخص

 

 هاي اشتغالهاي کشور به لحاظ برخورداري از شاخصبندي استانهاي اولیه جهت رتبهداده .2جدول
 شاخص  

 تاناس        
X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 

 70/45 50/40 80/40 35/1 59/8 59/7 50/33 40/98 40/43 90/96 60/52 61/42 54 5/97 آذربایجان شرقی

 20/46 30/41 80/41 47/1 39/8 39/7 80/30 20/98 10/38 30/96 30/49 45/40 10/52 60/94 آذربایجان غربی

 60/47 60/45 80/45 32/1 56/8 56/7 20/34 30/97 60/31 60/96 90/48 04/43 40/51 20/95 اردبیل

 80/45 10/41 50/41 43/1 43/8 43/7 22 80/93 60/45 70/88 10/43 17/41 50/45 70/94 اصفهان

 90/42 40/34 90/35 78/1 92/7 92/6 40/26 70/88 60/25 10/94 90/39 95/35 20/44 40/90 ایالم

 20/48 90/44 40/45 36/2 30/7 30/6 10/13 10/92 50/43 20/84 50/33 78/29 37 70/90 بوشهر

 90/47 60/44 10/45 93/1 77/7 77/6 10/7 84 50/65 70/84 10/35 18/34 70/38 70/90 تهران

چهارمحال و 

 بختیاري
40/89 10/38 85/31 10/34 10/93 80/49 20/80 10/10 49/6 49/7 14/2 80/38 50/37 90/45 

 50/41 30/31 40/32 31/2 49/7 49/6 20/24 70/95 60/13 80/95 70/38 25/30 10/41 20/94 خراسان جنوبی
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 40/42 10/34 35 39/1 46/8 46/7 20/27 90/96 60/31 90/97 40/44 79/41 10/47 30/94 خراسان رضوي

 80/38 80/26 90/27 30/2 54/7 54/6 90/19 20/94 80/33 50/97 60/38 27/30 50/40 40/95 خراسان شمالی

 20/47 20/42 90/42 46/2 16/7 16/6 50/14 50/87 50/40 70/89 90/35 91/28 80/39 20/90 خوزستان

 40/46 43 40/43 39/1 48/8 48/7 32 40/97 50/37 60/97 70/48 77/41 20/51 10/95 زنجان

 80/45 90/40 30/41 10/3 72/6 72/5 90/9 88 50/30 40/93 20/35 38/24 70/36 80/95 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
60/88 60/27 92/16 50/24 90/88 20/35 20/92 60/6 33/3 33/4 91/4 80/38 40/37 80/44 

 70/43 20/35 90/36 50/2 06/7 06/6 60/9 70/80 80/39 40/91 50/30 57/28 40/34 80/88 فارس

 30/47 30/43 60/43 38/2 46/7 46/6 10/13 60/99 60/38 70/94 40/39 57/29 20/41 60/95 قزوین

 50/45 20/38 90/38 38/2 39/7 39/6 50/9 90/97 70/47 90/93 10/36 58/29 50/38 70/93 قم

 80/46 90/42 40/43 58/1 22/8 22/7 40/26 90/97 34 10/97 60/43 70/38 90/46 90/92 کردستان

 60/46 50/41 90/41 34/3 43/6 43/5 30/14 30/92 80/28 40/94 10/37 04/23 10/39 90/94 کرمان

 80/45 80/39 50/40 97/1 82/7 82/6 60/13 50/96 50/37 50/94 50/34 66/33 90/36 40/93 کرمانشاه

کهگیلویه و  

 بویراحمد
40/87 50/31 31/25 50/27 40/88 40/33 10/63 70/8 48/5 48/6 95/2 60/42 50/41 30/47 

 20/39 40/24 40/26 91/1 87/7 87/6 20/24 90 20/26 50/94 50/45 41/34 60/43 90/92 گلستان

 90/46 40/43 44 67/1 04/8 04/7 30/18 20/83 80/53 40/92 20/38 52/37 40/42 90/89 گیالن

 20/41 10/32 90/33 28/2 35/7 35/6 10/12 10/80 29 90/95 80/34 49/30 70/38 80/89 لرستان

 50/46 40/42 80/42 14/2 70/7 70/6 80/9 40/89 40/44 30/92 37 88/31 90/38 95 مازندران

 70/45 70/39 60/40 49/2 17/7 17/6 10/7 90/95 40/38 40/96 80/31 69/28 90/34 10/91 مرکزي

 40/46 10/40 90/40 87/3 69/5 69/4 90/7 60/94 60/29 87 50/26 55/20 90/28 70/91 هرمزگان

 40/43 50/31 30/33 71/1 01/8 01/7 50/18 50/94 60/39 80/96 90/39 92/36 10/44 50/90 همدان

 90/45 20/42 60/42 05/2 77/7 77/6 20/17 80/92 60/23 30/90 40 74/32 30/42 70/94 یزد

 هاي تحقیقیافته منبع:

هاي آمده از مدل تجزیه به مؤلفهدست . وزن به3جدول
هاي مورد را براي هر یک از شاخص )PCA(اصلی 

دهد. بیشترین وزن متعلق به بررسی در تحقیق نشان می
 می باشد.  X12و  X2 ،X4شاخص 

 (PCA)اصلی  هايمؤلفه به تجزیه مدل هاي مورد بررسی در تحقیق با استفاده از وزن شاخص .3جدول
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 شاخص

 08/0 08/0 09/0 03/0 08/0 08/0 08/0 05/0 06/0 06/0 09/0 08/0 09/0 06/0 نوز

 هاي تحقیقیافتهمنبع: 

شاخص نرخ مشارکت  3گانه تحقیق،  14هاي در بین شاخص
اقتصادي، نسبت اشتغال و نرخ جمعیت داراي اشتغال ناقص 

، بیشترین وزن و شاخص 09/0(معکوس) با وزن مشابه 
 ، کمترین وزن را دارند.03/0ا وزن بارتکفل نظري ب

 kآلترناتیو و  nها بر اساس  تشکیل ماتریس داده مرحله اول:
 .شاخص

 ها و تشکیل ماتریس کردن داده مقیاسبی مرحله دوم:
 با استفاده از فرمول زیر: استاندارد

 

 
بر ) wi( ها تعیین وزن هر یک از شاخص مرحله سوم:

 اساس رابطه 
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). 4شود(جدول می Vاین مرحله اقدام به تشکیل ماتریسدر 

ضرب مقادیر استاندارد هر شاخص در حاصل، Vماتریس

ضربدر وزن هر  Rوزن مربوط به خود است(یعنی ماتریس

 ).3ها در (جدول کدام از شاخص

 

 هاي تحقیق تعیین وزن هر یک از شاخص .4جدول
k 

n X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 

 015/0 015/0 017/0 003/0 017/0 017/0 025/0 010/0 012/0 011/0 022/0 019/0 021/0 012/0 آذربایجان شرقی
 015/0 015/0 017/0 003/0 016/0 016/0 023/0 010/0 011/0 011/0 021/0 018/0 021/0 011/0 آذربایجان غربی

 015/0 017/0 019/0 003/0 017/0 017/0 026/0 010/0 009/0 011/0 021/0 019/0 020/0 011/0 اردبیل
 015/0 015/0 017/0 003/0 016/0 017/0 017/0 009/0 013/0 010/0 018/0 018/0 018/0 011/0 اصفهان
 014/0 013/0 015/0 004/0 015/0 015/0 020/0 009/0 007/0 011/0 017/0 016/0 018/0 011/0 ایالم
 016/0 017/0 019/0 005/0 014/0 014/0 010/0 009/0 012/0 010/0 014/0 013/0 015/0 011/0 بوشهر
 015/0 017/0 019/0 004/0 015/0 015/0 005/0 008/0 019/0 010/0 015/0 015/0 015/0 011/0 تهران

 015/0 014/0 016/0 005/0 014/0 014/0 008/0 008/0 014/0 011/0 015/0 014/0 015/0 011/0 چهارمحال و بختیاري
 013/0 012/0 013/0 005/0 014/0 014/0 018/0 010/0 004/0 011/0 016/0 013/0 016/0 011/0 خراسان جنوبی
 014/0 013/0 014/0 003/0 016/0 017/0 020/0 010/0 009/0 011/0 019/0 018/0 019/0 011/0 خراسان رضوي
 013/0 010/0 011/0 005/0 015/0 015/0 015/0 009/0 010/0 011/0 016/0 013/0 016/0 011/0 خراسان شمالی

 015/0 016/0 018/0 006/0 014/0 014/0 011/0 009/0 012/0 011/0 015/0 013/0 016/0 011/0 خوزستان
 015/0 016/0 018/0 003/0 016/0 017/0 024/0 010/0 011/0 011/0 021/0 018/0 020/0 011/0 زنجان
 015/0 015/0 017/0 007/0 013/0 013/0 007/0 009/0 009/0 011/0 015/0 011/0 015/0 011/0 سمنان

 014/0 014/0 016/0 011/0 008/0 007/0 005/0 009/0 010/0 010/0 010/0 007/0 011/0 010/0 سیستان و بلوچستان
 014/0 013/0 015/0 006/0 014/0 013/0 007/0 008/0 011/0 011/0 013/0 013/0 014/0 010/0 فارس
 015/0 016/0 018/0 006/0 014/0 014/0 010/0 010/0 011/0 011/0 017/0 013/0 016/0 011/0 قزوین

 015/0 014/0 016/0 006/0 014/0 014/0 007/0 010/0 014/0 011/0 015/0 013/0 015/0 011/0 قم
 015/0 016/0 018/0 004/0 016/0 016/0 020/0 010/0 010/0 011/0 019/0 017/0 019/0 011/0 کردستان
 015/0 015/0 017/0 008/0 012/0 012/0 011/0 009/0 008/0 011/0 016/0 010/0 016/0 011/0 کرمان

 015/0 015/0 017/0 005/0 015/0 015/0 010/0 010/0 011/0 011/0 015/0 015/0 015/0 011/0 کرمانشاه
 015/0 015/0 018/0 007/0 013/0 012/0 007/0 006/0 010/0 010/0 012/0 011/0 013/0 010/0 کهگیلویه و بویر احمد

 013/0 009/0 011/0 004/0 015/0 015/0 018/0 009/0 007/0 011/0 017/0 015/0 017/0 011/0 گلستان
 015/0 016/0 018/0 004/0 016/0 016/0 014/0 008/0 015/0 011/0 016/0 017/0 017/0 011/0 گیالن
 013/0 012/0 014/0 005/0 014/0 014/0 009/0 008/0 008/0 011/0 015/0 013/0 015/0 011/0 لرستان

 015/0 016/0 018/0 005/0 015/0 015/0 007/0 009/0 013/0 011/0 016/0 014/0 015/0 011/0 مازندران
 015/0 015/0 017/0 006/0 014/0 014/0 005/0 010/0 011/0 011/0 014/0 013/0 014/0 011/0 مرکزي
 015/0 015/0 017/0 009/0 011/0 010/0 006/0 009/0 008/0 010/0 011/0 009/0 011/0 011/0 هرمزگان
 014/0 012/0 014/0 004/0 015/0 016/0 014/0 009/0 011/0 011/0 017/0 016/0 018/0 011/0 همدان

 015/0 016/0 018/0 005/0 015/0 015/0 013/0 009/0 007/0 011/0 017/0 014/0 017/0 011/0 آذربایجان شرقی

 هاي تحقیقیافته منبع:

مین آلترناتیو از آلترناتیو iتعیین فاصله  مرحله چهارم و پنجم:
مین i فاصلهو ) +A آل (باالترین عملکرد هر شاخصایده

که در ) -A ترین عملکرد هر شاخص یینپاآلترناتیو حداقل (

 است. در این جدول باالترین و. نشان داده شده 5جدول
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 است.ترین عملکرد هر شاخص مشخص شده  پایین

اي براي آلترناتیو  معیار فاصله .6در جدول مرحله ششم:
Si آل مثبت ایده

Siآل منفی  و ایده *
هاي بر اساس فرمول -

 است.زیر تعیین شده 
 

 
 

 گانه تحقیق14هاي ریک از شاخصترین عملکرد هباالترین و پایین .5جدول

A+ 012/0 021/0 019/0 022/0 011/0 019/0 010/0 026/0 017/0 017/0 011/0 019/0 017/0 016/0 

A- 010/0 011/0 007/0 010/0 010/0 004/0 006/0 005/0 007/0 008/0 003/0 011/0 009/0 013/0 

 هاي تحقیقیافته منبع:

 آل منفی و ایدهآل مثبت  راي آلترناتیو ایدهاي ب تعیین معیار فاصله. 6جدول
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

هاي تحقیقیافته منبع:

     هدر این مرحله از طریق رابط مرحله هفتم:

 ها کدام از استان براي هر )( ضریب،   

 نتایج آن در که ،محاسبه گردید به طور جداگانه

 شود. می دهاهشم 7جدول

Si
- Si

* 
 المعیار ایده

Si استان
- Si

* 
 المعیار ایده

 استان

 آذربایجان شرقی 011/0 033/0 فارس 026/0 015/0

 آذربایجان غربی 012/0 031/0 قزوین 021/0 020/0

 اردبیل 013/0 033/0 قم 024/0 018/0

 اصفهان 015/0 026/0 کردستان 014/0 027/0

 ایالم 018/0 023/0 کرمان 023/0 016/0

 بوشهر 022/0 019/0 کرمانشاه 022/0 019/0

 تهران 024/0 024/0 کهگیلویه و بویر احمد 028/0 014/0

 چهارمحال و بختیاري 023/0 018/0 گلستان 021/0 021/0

 خراسان جنوبی 022/0 020/0 گیالن 017/0 024/0

 خراسان رضوي 016/0 027/0 لرستان 025/0 015/0

 خراسان شمالی 021/0 018/0 مازندران 023/0 020/0

 خوزستان 021/0 019/0 مرکزي 027/0 016/0

 زنجان 012/0 032/0 هرمزگان 030/0 013/0

 سمنان 026/0 015/0 همدان 019/0 021/0

020/0 021/0 
 یزد

013/0 033/0 
 سیستان و بلوچستان
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، که   بر اساس میزان آلترناتیوهابندي  رتبه مرحله هشتم:

 میزان آن بین صفر و یک در نوسان است. در این راستا،

نیز نشانگر  و دهندة باالترین رتبه نشان 

 ترین رتبه است. پایین

 اشتغال هايهاي کشور به لحاظ برخورداري از شاخصشده و رتبه نهایی هریک از استانمحاسبه) ( ضریب .7جدول

  

 

 

 

 

 

 

 

هاي کشور به لحاظ جایگاه هر یک از استان 1در نمودار

هاي اشتغال با استفاده از تکنیک برخورداري از شاخص

TOPSIS است. بر اساس ترتیب اولویت نشان داده شدهبه

هاي آذربایجان شرقی، زنجان و نمودار فوق، استان

 و  727/0، 750/0ترتیب با امتیازهاي آذربایجان غربی به

هاي کشور به هاي اول تا سوم را بین استان، رتبه721/0

هاي اشتغال به خود اختصاص لحاظ برخورداري از شاخص

هاي کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان اند. همچنین استانداده

 302/0، 333/0ترتیب با امتیازهاي ن بهو سیستان و بلوچستا

 ها را دارند.ترین رتبه، پایین283/0و 
  
 

 
 

 هاي تحقیقیافتهمنبع: 

ها را مشخص فقط رتبه شهرستان TOPSISجمع نمرات اما 
بودن و غیرهمگن بودن اي به همگن کند و اشارهمی

یار ها به پنج گروه از بسیار قوي تا بسها و تقسیم آنشهرستان
ها را نشان کند و همچنین نابرابري بین شهرستانضعیف نمی

، ورودي تحلیل TOPSISدهد، بنابراین نمرات نمی
هاي است و بر این اساس، شهرستاناي قرار داده شده خوشه

. نتایج 2در نمودار اند.همگن و غیرهمگن مشخص گردیده
 است.اي نشان داده شده تحلیل خوشه

 استان  رتبه استان استان  رتبه استان

 آذربایجان شرقی 750/0 1 فارس 366/0 27

 آذربایجان غربی 721/0 3 قزوین 488/0 13

 اردبیل 717/0 4 قم 429/0 22

 اصفهان 634/0 6 کردستان 659/0 5

 ایالم 561/0 9 کرمان 410/0 23

 بوشهر 463/0 18 کرمانشاه 463/0 19

 تهران 500/0 11 کهگیلویه و بویر احمد 333/0 28

 چهارمحال و بختیاري 439/0 21 گلستان 500/0 12

 خراسان جنوبی 476/0 15 گیالن 585/0 8

 خراسان رضوي 628/0 7 لرستان 375/0 24

 خراسان شمالی 462/0 20 مازندران 465/0 17

 خوزستان 475/0 16 مرکزي 372/0 25

 زنجان 727/0 2 هرمزگان 302/0 29

 سمنان 366/0 26 همدان 525/0 10

 سیستان و بلوچستان 283/0 30 یزد 488/0 14

 
 TOPSIS هاي اشتغال با استفاده از تکنیکهاي کشور به لحاظ برخورداري از شاخصجایگاه نهایی مناطق روستایی استان .1نمودار
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 هاي اشتغالهاي کشور بر اساس شاخصبندي استانخوشه. 2نمودار

 
بندي براساس سامانه در نهایت نتایج حاصل از این تقسیم

اطالعات جغرافیایی و براي تحلیل فضایی در سطح کشور 
شود.  . مشاهده می1است که در نقشهبه نمایش گذاشته شده 

هاي واقع در  توان گفت استانبر طبق اطالعات این نقشه می
 از لحاظ هاترین استانجنوب شرقی کشور ضعیف

 هاي اشتغال هستند.برخورداري از شاخص
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 . تحلیل فضایی وضعیت اشتغال در1نقشه

 هاي کشورمناطق روستایی استان

 گیرينتیجهبحث و 

آنچه امروزه اغلب محققان بر آن تأکید دارند، ضرورت 

ی است. توجه به اشتغال و درآمد پایدار در مناطق روستای

حاکی از  TOPSISدر همین راستا، نتایج حاصل از مدل 

، 750/0استان آذربایجان شرقی با امتیاز نهایی آن است که 
با امتیاز نهایی برخوردارترین و سیستان و بلوچستان 

ترین استان از لحاظ برخورداري از ، ضعیف283/0

هاي حاصل از هاي اشتغال هستند. همچنین یافتهشاخص

دهد که در مناطق روستایی ایران اي نشان میخوشه تحلیل

هاي اشتغال شکاف و نابرابري زیادي از نظر شاخص

هاي سیستان و بلوچستان و که استانطوريوجود دارد. به
هاي آذربایجان هرمزگان در سطح بسیار ضعیف و استان

شرقی، زنجان، آذربایجان غربی و اردبیل در سطح بسیار 

هاي اشتغال، قرار خورداري از شاخصقوي از لحاظ بر

بندي نشان طورکلی نتایج حاصل از این سطحاند. بهگرفته

هاي درصد از مناطق روستایی استان 66/6دهد که می

درصد در سطح 66/16کشور در سطح بسیار ضعیف، 

درصد در 66/16درصد در سطح متوسط،  66/46ضعیف، 

ه لحاظ درصد در سطح بسیار قوي ب33/13سطح قوي و 

 اند.وضعیت اشتغال قرار گرفته

هاي بنابراین با توجه به شکاف بین مناطق روستایی استان

هاي اشتغال، کشور به لحاظ برخورداري از شاخص

ضروري است مناطقی که از نظر وضعیت برخورداري از 

تري قرار دارند در هاي اشتغال در شرایط پایینشاخص

ل قرار گیرند. البته این هاي توسعه اشتغااولویت برنامه

هاي واقعی ها و پتانسیلمسئله باید با توجه به توانایی

بروز  موجود در هر منطقه صورت گیرد تا مانع

و  بدین  شود ايهاي منطقهشکاف و روستایی هاي مهاجرت

ملی مهیاتر  توسعه تداوم و ثبات ترتیب، زمینه را براي رشد،

 .گرداند
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