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مقدمه
امروزه ،قدرت کشورها بر اساس نیروی خالق و کارآمد آنها سنجیده میشود .بنابراین ،باید بهترین برنامهریزی را برای
بهترین سرمایههای خود انجام دهند .جامعهای که درصدد دستیابی به توسعة پایدار است ناگزیر باید مشارکت فعال همة
افراد جامعه را بپذیرد و به آنها فرصت دهد تا توسعة جامعة خویش را تحقق بخشند (مطیعی لنگرودی و شمسایی،
 .)1131در این میان ،زنان روستایی نامرئیترین مشارکتکنندگان در فرایند اقتصادی جامعه و خانواده هستند .گوگردچیان
و همکاران ( )1131بر آناند که میزان و نحوة مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی یکی از عوامل و
شاخصهای توسعة اقتصادی و نوسازی اقتصاد ملی است؛ بهطوریکه نیل به اهداف توسعه بدون درنظرگرفتن نقش
نیمی از پیکرة جامعه امری محتمل و غیرممکن خواهد بود (فائو .)1330 ،بنابراین ،میتوان گفت برابری جنسیتی و
توانمندسازی زنان از اولویتهای مهم برنامههای توسعه است ( .)Malapit and Quisumbing, 2015با این همه ،ابنای
بشر همواره شاهد نوعی برتریجوییهای جنسیتی در همة جوامع بوده است که در فراز و نشیبهای تاریخی و
بهمقتضای جوامع در روابط اجتماعی پدیدار شده و متناسب با کارکردهای خود دورههایی از تاریخ بشر را به خود اختصاص
داده است ( .)Jackson and Pearson, 2005درحالیکه اشتغال زنان میتواند در استقالل ،خودباوری ،اتکای به نفس،
سازگاری و سالمتی اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ،استمرار آموزش ،خودکارآمدی ،و مسئولیتپذیری مؤثر باشد (زنجانی و
بیات .)1113 ،نظریات و فرضیاتی از قبیل فرضیة اعتالی نقش ( ،)Hartley et al., 1992نظریة بسط نقش ،فرضیة تجمع
نقش ( ،)Waldron et al., 1998و اشتغال زنان در فرایند توسعه را مثبت و معنادار ارزیابی کردهاند .بر اساس این نظریات،
اشتغال بهعنوان نقش جدیدی به نقشهای سنتی زنان اضافه شده است؛ نقشی که افزایش عزتنفس ،افزایش درآمد،
باالرفتن حمایتهای اجتماعی ،و  ...را به دنبال دارد(زنجانی و بیات .)1113 ،در همین رابطه ،اخیراً جامعهشناسی کشاورزی
اهمیت بررسی نقش زنان در جامعة کشاورزی را صراحتاً متذکر شده است (لهسایی زاده .)1193 ،دادورخانی ( )1110بر آن
است که تحوالت کنونی در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی روستا ،بهرغم پیامدهای مثبتی که جهت بهبود
شرایط زیست در روستا داشته ،سبب شده تا از نقش فعال زنان در عرصة تولید کاسته شود و زنان روستایی تولیدکنندة
سابق تبدیل به زنان خانهدار مصرفکننده شوند .این امر نهتنها پیامدهای منفی در عرصة اقتصاد روستا بهجای میگذارد،
بلکه عمالً قشر فعال عظیمی را از فرایند تولید حذف و رشد اقتصاد ملی را نیز کُند میکند .مروری بر دیدگاهها و آرای
ارائهشده در رابطه با اشتغال بهویژه اشتغال زنان نشان میدهد در کشور با لحاظ اشتغال ،بهویژه اشتغال زنان ،وضعیت
چندان مطلوبی ندارد(عباسیان و همکاران) .بنابراین ،بهبود اشتغال زنان روستایی را میتوان کلید موفقیت اقداماتی دانست
که برای بهبود وضعیت جامعة روستایی صورت میگیرد ( .)Lazar, 2005بنابراین ،توجه به زنان بهخصوص زنان کشاورز،
که بخشی عمده از چرخة اقتصاد روستایی را عهدهدارند ،میتواند راهگشای بسیاری از مباحث و چالشهای توسعة
روستایی در کشور باشد .بنابراین ،در این پژوهش سعی شد با محاسبة ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی به
تفکیک شهرستانهای کشور نحوة توزیع و پراکنش فضایی آن و درنهایت بررسی میزان رابطة فضایی بین متغیرهای
اقتصادی -اجتماعی با ضریب مکانی بهدستآمده ،به ارزیابی الگوی فضایی و عوامل مؤثر بر این الگوها با استفاده از
رویکردهای  ESDAپرداخته شود .بنابراین ،سؤاالتی که در این میان مطرح میشود این است :آیا ضریب مکانی اشتغال
زنان روستایی کشاورز در سطح شهرستانهای کشور دارای ساختار فضایی است؟ آیا بین متغیرهای اقتصادی -اجتماعی با
ضریب مکانی اشتغال زنان روستایی کشور رابطة فضایی معناداری وجود دارد؟
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مبانی نظری 
نقش اشتغال در افزایش پویایی و توانمندی زنان روستایی انکارناپذیر است (یزدخواستی و احمدی .)1112 ،در گذشته،
مشارکت زنان در فعالیتهای کشاورزی عموماً بدون دریافت حقوق و دستمزد بوده است و تولید آنها بیشتر جنبة
خودمصرفی داشته است ()Maier, 2002؛ اما در دهههای اخیر تولید محصوالت کشاورزی برای مصرف خانواده کمرنگ
شده و تولید برای بازار رواج یافته است .بنابراین ،با افزایش درآمد ،مشارکت زنان در بازار کار کاهش یافته و دسترسی آنان
به فرصتهای شغلی در این بخش در مناطق روستایی محدودتر شده است ( .)Sultana et al., 1994از سوی دیگر ،حضور
زنان در بازار کار برحسب شرایط محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و به عوامل
گوناگون ازجمله مشارکت زنان ،اندازه و سیاستهای دولت ،توزیع درآمد و هزینة خانوار ،نرخ بیکاری ،نرخ باروری ،شرایط
محیطی خانواده ،میزان سواد ،و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد ( .)Aly and Al-Quisi, 1996با این حال ،در
طول تاریخ بشر همواره شاهد نوعی برتریجوییهای جنسیتی در همة جوامع بوده است(خانی و سوری .)1131 ،بهطوری
در اشتغال نیز تأثیرگذار بوده است .در رابطه با اشتغال زنان دیدگاههای متفاوتی بیان شده است .بر اساس دیدگاه
اقتصاددانان نئوکالسیک ،مزد پرداختی به هر فرد متناسب با ارزش نهایی کار اوست و لذا کارفرمایان تا جایی حاضر به
استخدام کارگران هستند که بازده نهایی دریافتی حاصل از کار بیش از مقداری باشد که پرداخت میکنند .از آنجا که عوامل
متعددی وجود دارد که سبب میشود بهرهوری و کارایی زنان نسبت به مردان پایینتر باشد ،در بازار کار همواره یک اختالف
درآمدی بین زن و مرد وجود دارد .از دیدگاه نئوکالسیکها ،تبعیض بین زنان و مردان در بازار کار امری طبیعی است و
تفاوت درآمدی آنها با توجه به توضیحات نظریه کامالً سازگار است ( .)Anchor and Hein, 2000در نظریة تجزیهشدن
بازار کار ،به اعتقاد طرفداران این نظریه ،میتوان به جای اینکه تفاوتهای جنسیتی را ناشی از ویژگیهای ذاتی زنان
دانست ،حداقل بخشی از آن را با نوع مشاغل نسبت داد .یکی از انتقادات عمده بر این دیدگاه این است که این نظریه نحوة
تفکیک نیروی کار بر مبنای جنسیت را در داخل بخشهای اولیه و ثانویه روشن نمیکند .از نظر طرفداران این نظریه،
برآوردهکردن نیازهای اساسی از حقوق اولیة همة افراد است و هر فردی باید امکان آن را داشته باشد که از همة تواناییها و
خالقیتهای خود استفاده کند .بنابراین ،زنان باید بیاموزند که با خودباوری و پذیرش مسئولیت ،چه در خانواده چه در جامعه،
شرکت کنند .نظریة تواناسازی ،مانند نظریة رفاه ،به نقش باروری زنان توجه دارد و برای بهبود آن معتقد به ارائة خدمات
است و بر دو نقش دیگر زنان ،یعنی نقش تولیدکننده و مشارکتکننده در تصمیمگیریهای جامعه ،نیز تأکید میکند
(گوگردچیان و همکاران.)1131 ،
در زمینة اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی در ایران و خارج از کشور نیز مطالعات فراوانی انجام پذیرفته است.
بهعنوان مثال ،لهساییزاده ( )1193در تحقیق خود به این نتیجه میرسد که به کشاورزان زن در بررسیهای
جامعهشناختی و اقتصادی کشاورزی باید اهمیت بیشتری داده شود و از آنجا که سهم زنان در نیروی اشتغال بخش
کشاورزی بسیار باالست ،فعالیت آنها زیاد مرئی نیست و باید به آنها در برنامهریزیهای اقتصادی– اجتماعی کشور
بهای کافی داده شود و همچنین بهعنوان کشاورزان مؤثر باید مورد آموزش های همتراز با مردان قرار گیرند .حیدری
( )1110در تحقیق خود به این نتیجه میرسند که نقش مدیریتی زنان در زراعت و دامداری در کشور بسیار کم است و
تصمیمات کلیدی را مردان میگیرند و فرهنگ مردساالری و نابرابریهای جنسیتی سبب میشود زنان دارای هویت و
پایگاه مستقلی نباشند و امنیت اجتماعی نداشته باشند .برقی و همکاران ( )1132در تحقیق خود به این نتیجه میرسند که
تفاوتهای زیادی در زمینة پایهایبودن اشتغال زنان بین استانهای کشور و در بخشهای مختلف اقتصادی مشاهده
میشود .در بخشهای عمومی و خصوصی ،استانهای شامل غرب کشور بهعنوان استانهای پایهای و استان سمنان و
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تهران استانهای غیرپایهای در زمینة اشتغال زنان شناخته شدهاند .داورخانی ( )1110در پژوهشی با نام «توسعة روستایی
و چالشهای اشتغال زنان» به این نتیجه رسیده است که از بین مهمترین عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در نواحی روستایی
عامل درآمد خانواده ،طبقة اجتماعی ،سواد و انزوای جغرافیایی بیشترین تأثیر را داشتهاند .تانسل ( )0220بر آن است که
در طی فرایند توسعة اقتصادی در روستاها فراهمشدن زمینههای مؤثر در رفع موانع اشتغال زنان روستایی مانند افزایش
مهارت و تخصص در زمینة مورد نظر میتواند در مشارکت زنان در بازار کار موثر داشته باشد .ایتوهارا و حکی ( )0221در
پژوهشی به بررسی مشارکت و تصمیمگیری زنان روستایی در فعالیتهای اقتصادی از طریق مطالعة مقایسهای اعضای
عضو و غیرعضو سازمانهای اعتبار خرد در بنگالدش پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که درآمد شخصی زنان،
مشارکت در نهادها و آموزشهای دریافتشده بهوسیلة زنان مؤثرترین عوامل در افزایش گسترة مشارکت زنان در
فعالیتهای اقتصادی بوده است .با توجه به پیشینة تحقیقی که ارائه شد ،میتوان نتیجه گرفت که اوالً تحقیقاتی که به
صورت اختصاصی فقط به اشتغال زنان روستایی و بهویژه در بخش خدمات بپردازند بسیار کم بوده است؛ ثانیاً ،محدودة
تحقیقاتی که در زمینة اشتغال زنان کار شده بیشتر در سطح استانها بوده؛ به عبارت دیگر ،استانها با یکدیگر مقایسه
شدهاند .در پژوهش حاضر به صورت اختصاصی به تحلیل اشتغال زنان روستایی در بخش خدمات در  133شهرستان
کشور پرداخته شده است.

روش پژوهش 
هدف از این پژوهش اکتشاف الگوهایی فضایی ضریب مکانی اشتغال ( )LQزنان روستایی کشور در بخش کشاورزی
است .در پژوهش حاضر سعی شد با بهرهگیری از آمارههای موران محلی (موران محلی در آشکارسازی خوشههای فضایی
و ناخوشههای فضایی بهخوبی عمل میکند) به بررسی الگوهای فضایی اشتغال زنان در مناطق روستایی کشور در بخش
کشاورزی پرداخته شود .برای تجزیه و تحلیل از دادههای سرشماری نفوس و مسکن سال  1132و نرمافزارهای

ARC

 GISو  GEODAاستفاده شده است .ابتدا بهمنظور تعیین میزان فعالیتهای پایهای در این بخش از فعالیت از شاخص
ضریب مکانی

LQ

استفاده شد .این روش برای شناسایی نیروی کار پایهای در مناطق مختلف بهکار میرود و از

معروفترین نظریههای رشد اقتصادی پایهای است .این نظریه بر تفکیک فعالیتهای پایهای تأکید خاص دارد و بقیة
فعالیتها غیرپایهای تلقی میشود .درصورتیکه نتایج بهدستآمده بزرگتر از یک باشد ،فعالیت پایهای محسوب میشود و
به صدور نیروی کار از آن بخش منجر میشود .درصورتیکه

LQ

کوچکتر از یک باشد ،فعالیت غیرپایهای است؛

بهنحویکه آن بخش واردکنندة نیروی کار است و اگر  LQمساوی یک باشد ،منطقه خودکفاست (حکمتنیا و موسوی،
 .)1111بههرحال ،شاخص  ،LQکه بهطور معمول برنامهریزان اقتصاد منطقهای آن را بهکار میبرند ،وقتی معنا دارد که
برای مقایسه بین مناطق مختلف و تعیین توانمندیهای هر منطقه بهکار گرفته شود .درواقع ،چون

LQ

گرایشهای

تخصصی هر مکان و زمینههای مستعد برای توسعه را ترسیم میکند ،بهتر آن است که این معیار برای وضعیت اشتغال
بخشهای مختلف اقتصادی یک کشور محاسبه و ارزیابی شود .در ادامه ،در پژوهش حاضر ،برای تحلیل الگوی پراکنش
و توزیع نواحی پایه ،غیرپایه ،و خودکفا از موران دومتغیره استفاده شد .این شاخص برای آزمون فرضیة صفر ،تصادفیبودن
فضایی با مقایسة ارزشها در هر مکان ویژه با ارزشها در مکانهای همسایهاش ضروری است .این وضعیت برای
شاخص سواد زنان ،نرخ بیکاری ،و نرخ روستانشینی بررسی شده است.
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یافتهها 

بحث و
هایپایهایاشتغال زنان کشاورز 


فعالیت
پراکندگی فضایی

بهمنظور تعیین فعالیتهای پایهای اشتغال زنان در این بخش از فعالیت از ضریب مکانی ( )LQاستفاده شده است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد (نقشة  )1در بخش کشاورزی  00/01درصد از شهرستانهای کشور ( 022شهرستان)
جزو نواحی پایهای و صادرکنندة نیروی کار زنان هستند .همچنین 19/11 ،درصد از شهرستانهای کشور ( 139شهرستان)
جزو نواحی غیرپایهای در بخش کشاورزی بهشمار میآیند که واردکنندة نیروی کار زنان و نیز  12/31درصد از
شهرستانها جزو نواحی خودکفا در بخش کشاورزی میباشند.

هایپایهایاشتغالزنانکشاورز 


یفعالیت
نقشۀ.1پراکندگیفضای

خودهمبستگیمحلی 
پیوستگی فضاییبیننرخ

بیکاریوضریب مکانی)(LQ

بهمنظور تعیین خودهمبستگی فضایی محلی بین نرخ بیکاری و ضریب مکانی ( )LQاز نرمافزار  GEODAاستفاده شد.
نتایج حاصل از نمودار  1نشان میدهد ضریب موران محلی برابر با  2/031است و با توجه به خط شیب بین نرخ بیکاری
(محور  )Xو ضریب مکانی اشتغال (محور  ،)Yنشان از رابطة مثبت و معنادار بین این دو متغیر دارد .نتایج نشان میدهد
در مناطق روستایی ایران با افزایش نرخ بیکاری ضریب مکانی ( )LQاشتغال زنان کشاورز نیز افزایش مییابد.
همانطورکه در نقشة  0قابل مشاهده است ،همة مناطق روستایی کشور از یک رابطة فضایی یکسان پیروی نمیکنند .در
شهرستانهای جنوب شرقی و غربی و غرب کشور مناطق دارای نرخ بیکاری باال و ضریب مکانی اشتغال باال میباشند
که با توجه به نقشة خوشهای تولیدشده 20 ،شهرستان دارای این شرایطاند .مرکز و برخی از شهرستانهای شمال غرب و
شمالی کشور از الگوی تأثیر ارزشهای خوشهای مشابه پایین به پایین احاطه شده است .این شهرستانها دارای نرخ
بیکاری پایین و ضریب مکانی پایین هستند که با توجه به نقشة خوشهای تولیدشده 03 ،شهرستان دارای این شرایطاند؛
اما در شهرستانهای استان اردبیل و بخش بزرگی از شهرستانهای استان خراسان رضوی و شهرستانهای شمالی استان
کردستان از الگوی ناخوشهای باال– پایین احاطه شدهاند .این شهرستانها نیز دارای نرخ بیکاری باال و ضریب مکانی
پایین میباشند که با توجه به نقشة  1خوشهای تولیدشده 30 ،شهرستان دارای این شرایطاند .همچنین ،نقشة سطح
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معناداری نشان میدهدـ  01شهرستان در سطح معناداری  0درصد و  33شهرستان در سطح معناداری  1درصدـ ارتباط
معناداری بین نرخ بیکاری زنان و ضریب مکانی زنان روستایی کشاورز وجود دارد.

نقشۀ.2دومتغیرۀLSAبیندرصدبیکاریوضریبمکانی

نقشۀ.3سطحمعناداریLSAبیندرصدبیکاریوضریب

()LQکشور

مکانی()LQکشور

شکل.1پراکنشموراندومتغیرۀLSAبیندرصدبیکاریوضریبمکانی()LQدرایران 

پیوستگی فضایی بین درصد باسوادوضریب مکانی()LQ

نتایج حاصل از نمودار  0نشان میدهد ضریب موران محلی برابر با  Moran's I =- .2192است و با توجه به خط شیب
رگرسیون بین نرخ بیکاری (محور  )Xو ضریب اقتصاد پایه (محور  )Yنشان از رابطة منفی و معنادار بین این دو متغیر
دارد .نتایج نشان میدهد در مناطق روستایی ایران با افزایش نرخ باسوادی ضریب مکانی ( )LQاشتغال زنان کشاورز
کاهش مییابد .نقشة  3نشاندهندة تجمع فضایی مرتبط با ضریب باسوادی و ضریب مکانی ( )LQاست .همة
شهرستانهای ایران از یک الگوی خاص فضایی پیروی نمیکنند؛ بهطوریکه بخش اعظم آن در شهرستانهای جنوب
شرقی و نسبتاً در غرب ایران از الگوی ناخوشهای پایین به باال احاطه شدهاند .این شهرستانها دارای نرخ باسوادی پایین
و ضریب مکانی باال میباشند که با توجه به نقشة تولیدشده  01شهرستان دارای این شرایطاند؛ اما در شهرستانهای
مرکزی ایران بهخصوص شهرستانهای مجاور شهر تهران و بخشهای زیادی از شهرستانهای استان مازندران
شهرستانهای غربی استان سمنان از الگوی تأثیر ارزشهای مشابه باال به پایین احاطه شدهاند .شهرستانهای شمالی
استان اصفهان و اراک از الگوی پایین به پایین احاطه شدهاند؛ اما الگوی باال به باال در شهرستانهای غربی کشور با
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تعداد بسیار کمی پراکنده شدهاند .همچنین ،نقشة  0سطح معناداری نشان میدهدـ  01شهرستان در سطح معناداری 0
درصد و  39شهرستان در سطح معناداری  1درصدـ ارتباط معناداری بین نرخ باسوادی و ضریب مکانی وجود دارد.

نقشۀ.0دومتغیرۀLSAبیندرصدباسوادیوضریبمکانی

نقشه.5سطحمعناداریLSAبیندرصدباسوادیوضریب

()LQکشور 

مکانی()LQکشور 

شکل.2پراکنشموراندومتغیرۀLSAبیندرصدبیکاریوضریبمکانی()LQدرایران 

پیوستگی فضایی بین نرخ

روستانشینیوضریب مکانی)(LQ

نتایج حاصل از نمودار  1نشان میدهد ضریب موران محلی برابر با .2100

Moran's I

است و با توجه به خط شیب

رگرسیون بین نرخ روستانشینی (محور  )Xو ضریب مکانی (محور  ،)Yنشان از رابطة مثبت و معنادار بین این دو متغیر
دارد .نتایج نشان میدهد در مناطق روستایی ایران با افزایش نرخ روستانشینی ،ضریب مکانی ( )LQاشتغال زنان کشاورز
افزایش مییابد .نقشة  2نشاندهندة تجمع فضایی مرتبط با نرخ روستانشینی و ضریب مکانی ( )LQاست .همة
شهرستانهای ایران از یک الگو پیروی نمیکنند؛ بهطوریکه بخش اعظم آن در شهرستانهای مرکزی ایران از الگوی
تأثیر ارزشها در ردة پایین به پایین پیروی میکنند .این شهرستانها دارای نرخ روستانشینی پایین و ضریب مکانی پایین
میباشند که با توجه به نقشة تولیدشده 31 ،شهرستان دارای این شرایطاند؛ اما در شهرستانهای جنوب غرب ایران و
برخی شهرستانها در غرب کشور از الگوی باال -باال پیروی میکنند .این شهرستانها نیز دارای نرخ روستانشینی باال و
ضریب مکانی باال میباشند که با توجه به نقشة خوشهای تولیدشده 33 ،شهرستان دارای این شرایطاند .همچنین،
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شهرستانهای غربی و جنوب غرب ایران و برخی شهرستانهای شمال استان سیستان و بلوچستان از الگوی پایین به باال
پیروی میکنند .این شهرستانها نیز دارای نرخ روستانشینی پایین و ضریب مکانی باال میباشند که با توجه به نقشة
خوشهای تولیدشده 10 ،شهرستان دارای این شرایطاند و درنهایت الگوی باال به پایین در برخی از شهرستانهای شمالی
بهطور محدود پراکنده شدهاند .این شهرستانها نیز دارای نرخ روستانشینی باال و ضریب مکانی پایین میباشند که با
توجه به نقشة خوشهای تولیدشده 01 ،شهرستان دارای این شرایطاند .همچنین ،نقشة  9سطح معناداری نشان میدهدـ
 32شهرستان در سطح معناداری  0درصد و  129شهرستان در سطح معناداری  1درصدـ ارتباط معناداری بین نرخ
باسوادی و ضریب مکانی وجود دارد.

نقشۀ.6نقشۀدومتغیرۀLSAبیننرخروستانشینیوضریب

نقشه.5سطحمعناداریLSAبیننرخروستانشینیوضریب

مکانی()LQایران 

مکانی()LQایران 

شکل.3پراکنشموراندومتغیرۀLSAبیننرخروستانشینیوضریبمکانی()LQدرایران

نتیجهگیری 

نیروی کار ،بهعنوان مهمترین عوامل تولید ،همواره در دستیابی به رشد سریع اقتصادی در جوامع مختلف از اهمیت
ویژهای برخوردار است .در این میان ،نیروی کار زنان بهعنوان نیمی از پیکرة هر جامعه در این فرایند تأملبرانگیز و
جالبتوجه است .بنابراین ،امروزه نرخ مشارکت زنان در تولید بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه در جهان شناخته شده
است .در مناطق روستایی ایران نیز مشارکت زنان در تولید بهخصوص در فعالیتهای کشاورزی کنار مردان دارای سابقة
بسیار طوالنی است .بنابراین ،در این پژوهش سعی شد با بررسی و تحلیل فضایی ضریب مکانی ( ،)LQبه اشتغال زنان
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کشاورز روستایی کشور با بهرهگیری از آمارههای خودهمبستگی محلی پرداخته شود .نتایج پژوهش نشان میدهد در این
بخش از فعالیت  00/01درصد شهرستانهای کشور جزو نواحی پایهای و صادرکنندة نیروی کار زنان هستند19/11 .
درصد شهرستانها جزو نواحی غیرپایهای و واردکننده ،و  12/31درصد شهرستانها جزو نواحی خودکفا در بخش هستند.
بنابراین ،نزدیک به  20درصد از شهرستانهای کشور مناطق خودکفا یا پایهایاند و فقط نزدیک به  11درصد شهرستانها
عمدتاً در شهرستانهای مرکز و شمال غرب کشور مناطق غیرپایه و واردکنندة نیروی کار محسوب میشوند .نتایج حاصل
از خودهمبستگی فضایی نشان میدهد ضریب مکانی زنان کشاورز در کشور بهصورت اتفاقی یا پراکنده در سطح کشور
توزیع نشده است ،بلکه الگوی پراکنش بهصورت خوشهای متمرکز است؛ بهطوریکه تجمع فضایی اشتغال پایه و
واردکنندة نیروی کار زنان در شهرستانهای غربی واقع در استانهای کرمانشاه و ایالم و همچنین شهرستانهای جنوب
استان کردستان و شهرستانهای غربی استانهای همدان و لرستان متمرکز شده است .از طرف دیگر ،شهرستانهای
استانهای مرکزی کشور شامل تهران ،قم ،مرکزی ،و شهرستانهای شمالی اصفهان و شهرستانهای غرب استان
آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی محل تجمع نواحی غیرپایه و واردکنندة نیروی کار زنان محسوب میشوند.
نتایج حاصل از خودهمبستگی فضایی محلی بین ضریب مکانی و شاخصهای اجتماعی -اقتصادی نشان از آن دارد که
در مناطق روستایی ایران ارتباط فضایی بین نرخ بیکاری و ضریب مکانی ( )LQمثبت و معنادار است و عمدة مناطق
روستایی کشور از الگوی باال -باال احاطه شدهاند .بر این اساس ،در مناطق روستایی کشور با افزایش نرخ بیکاری ضریب
مکانی نیز افزایش مییابد و به سمت اشتغال پایهای و صادرات نیروی کار میل پیدا میکند .ارتباط فضایی بین نرخ
باسوادی و ضریب مکانی ( )LQمنفی و معنادار است و از الگوی پایین -باال پیروی میکند .بر این اساس ،در مناطق
روستایی کشور با افزایش نرخ باسوادی ضریب مکانی نیز افزایش مییابد و به سمت اشتغال پایهای و صادرات نیروی کار
میل پیدا میکند .همچنین ،ارتباط فضایی بین نرخ روستانشینی و ضریب مکانی ( )LQمثبت و معنادار است و از الگوی
پایین -پایین پیروی میکند .بر این اساس ،در مناطق روستایی کشور با کاهش نرخ روستانشینی ضریب مکانی نیز
کاهش مییابد و به سمت اشتغال غیرپایهای و واردات نیروی کار میل پیدا میکند .اما ارتباطات بین شاخصهای
اجتماعی -اقتصادی و ضریب مکانی دارای الگوی یکسانی نیست؛ بهطوریکه مناطق مختلف کشور از ارتباطات فضایی
متفاوتی پیروی میکنند .بنابراین ،هر منطقه متناسب با ویژگیهای خاص خود نیازمند برنامههای ویژهای است .بهعنوان
مثال ،با اینکه خودهمبستگی محلی نشان از همبستگی مثبت و معنادار با ضریب مکانی دارد ،همة مناطق روستایی کشور
از این الگو پیروی نکردهاند .بهطوریکه فقط شهرستانهای جنوب شرقی و غربی و نسبتاً در غرب ایران از الگوی تأثیر
ارزشهای مشابه از ردة باال به باال پیروی میکنند .اما شمال غرب و برخی شهرستانهای استان خراسان رضوی از
الگوی تأثیر ارزشهای مشابه پایین به پایین پیروی میکنند .شهرستانهای استان اردبیل و بخشی بزرگی از
شهرستانهای استان خراسان رضوی و شهرستانهای شمالی استان کردستان از الگوی باال– پایین پیروی میکنند.
بنابراین ،برای همة این مناطق با توجه به همبستگی کلی نمیتوان نسخة کلی پیچید و برای هرکدام از مناطق ذکرشده
باید یک برنامة ویژه با توجه به شرایط محلی -منطقهای تدوین شود .پیشنهاد میشود ،در تحقیقات آتی ،پژوهشگران به
بررسی میزان بودجة اشتغالزایی اختصاصیافته به شهرستانها و استانهای مختلف در زمینة اشتغال زنان روستایی،
بهویژه در بخش کشاورزی ،و تناسب آن با میزان اشتغال ایجادشده و میزان تولیدات در آن بخش بپردازند.
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