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 چکیده

هوا بوه مراتوب بیشوتر از های اقتصادی قرار داشته است، اما در بیشتر مووارد توجوه بوه کمیتریزیتوجه به بازار کار همواره در صدر برنامه هدف:
صوورت شووند، بوهترین نموود آن قلموداد میای که مناطق شهری و روسوتایی از عمودهکیفیت آن مدنظر بوده است و این نیز با تمایزات منطقه

ها با اسوتفاده از رو، این مقاله با هدف ارزیابی و تبیین کیفیت بازار کار مناطق روستایی استاننفع مناطق شهری نمود یافته است؛ ازاینرزتری و بهبا
 شاخص کار شایسته به رشتة تحریر درآمده است.

روش تاکسونومی عددی استفاده شده اسوت و تلفیوق درراستای هدف این پژوهش و برای تفکیک مناطق همگن از مناطق غیر همگن، از  روش:
 ها در مناطق همگن با روش تاپسیس صورت گرفته است.شاخص

عنووان منواطق غیورهمگن تلقوی وبلوچستان ازحیث شاخص کار شایسته بهدهد دو استان تهران و سیستاننتایج این پژوهش نشان می ها:یافته
پایانی برنامة چهارم نسبت به سال ابتدایی آن تنها در سه استان مازندران، قم و کهگیلویوه و بویراحمود برآن، این شاخص در سال شوند و عالوهمی

سمت همگنی پیش نرفته و همچنان تمایزات آشکاری میوان بهبود یافته است. همچنین، شاخص کار شایستة مناطق روستایی با گذشت زمان به
 مشاهده است.بازار کار مناطق روستایی  قابل

ها کشوورها عضوی از نماگرهای کار شایسته را معرفی نموده است تا براساس آن 32ای المللی کار مجموعهسازمان بینها/ راهبردها: محدودیت
شایسته در  نماگر کار 32نماگر از  3های موجود تنها محاسبة قادر به ارزیابی و بررسی بازار کار خود باشند و این در حالی است که با توجه به داده

یابی به مجموعة نماگرهای کار شایسته و درنتیجه، امکوان محاسوبة رو، ایجاد زمینه برای امکان دستپذیر است؛ ازاینمناطق روستایی ایران امکان
 صورت کامل، راهبرد این پژوهش برای آینده است. شاخص کار شایسته در مناطق روستایی به

ه حاکی از آن است که مناطق روستایی کشور ازحیث شاخص کار شایسته مناطقی همگن نیست و این نتایج این مطالعراهکارهای عملی: 

توان های بازار نمیدر بیشتر مناطق روستایی کاهش داشته است و بنابراین با توجه به سیاست 3335نسبت به سال  3333شاخص در سال 

ها در مناطق اساس، الزم است تا بهبود شاخص کار شایسته در صدر این سیاستینشهری کاهش یابند؛ برا -های روستاانتظار داشت تا مهاجرت

 روستایی قرار گیرد. 
بر بررسی ابعاد کمی بازار کار در مناطق روستایی )کاهش نور  بیکواری و ایجواد اشوت،ال ، : در این مقاله سعی شده است تا عالوهاصالت و ارزش

طوورکلی و گذاران بوازار کوار بوهتوانود موردتوجوه سیاسوتایون منواطق بررسوی گوردد؛ رویکوردی کوه می ابعاد کیفی آن نیز برای اولین بار در
 صورت ویژه قرار گیرد. گذاران این حوزه در مناطق روستایی ایران بهسیاست

 بازار کار، کار شایسته، مناطق روستایی، توسعه روستایی، ایران. ها:کلیدواژه
 

                                                            
  :نویسندة مسؤولEmail: shahmohamadi_abolfazl@yahoo.com 
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 . مقدمه1

 له. طرح مسئ1. 1

انسانی که نیروی کار بخشی از آن  در ادبیات توسعه، سرمایة

امل اساسی در تنها عامل رشد اقتصادی، بلکه ع، نهشودمحسوب می

عنوان یکی از چهار بازار ، بازار کار بهروگردد و ازاینتوسعه قلمداد می

اقتصادی، اجتماعی و  هم اقتصادی، نقش مهمی را در توسعةم

های اخیر دو وجود و تا سالنماید. بااینیفا میرهنگی هر کشور اف

 هایترین دغدغهموضوع نر  بیکاری و ایجاد اشت،ال از عمده

ار عمدتاً . در ایران نیز توجه به بازار کاندگذاران این بازار بودهسیاست

-42اول توسعه ) مثال، در برنامةعنوان با این نگاه بوده است؛ به

هزار  522 یجاد ساالنه حدودمی بر ا  و در بخش اهداف ک3363

 انتهای برنامه رد %5/33به  %3/34تقلیل نر  بیکاری از  وش،ل 

 522  نیز ایجاد سالیانه 3345-43دوم ) تأکید شده است. در برنامة

هزار ش،ل و کاهش نر  بیکاری در صدر توجه بازار کار قرار گرفته 

اشته است تا با سوم انتظار د است و این در حالی است که برنامة

سال  %36هر سال، نر  بیکاری را از هزار ش،ل در  464ایجاد 

 در سال پایانی کاهش دهد. برنامة %32ه به حدود ابتدایی این برنام

، زمینه را لهزار ش،ل در هر سا 322چهارم بر آن بوده تا با ایجاد 

در اقتصاد  را در پایان برنامه درصدی 3رقمی برای نر  بیکاری تک

درصدی را برای اقتصاد  4پنجم نیز نر  بیکاری  ایران رقم زند. برنامة

 3332ایران پیش بینی نموده و انتظار داشته است تنها در سال 

 ش،ل ایجاد کند.  2422222حدود 

عنوان به 3525وری اسالمی ایران در افق انداز جمهسند چشم

مهم ایران  هایساسی، ویژگیباالترین سند باالدستی پس از قانون ا

های برابر ا با اشت،ال مولد، کاهش نر  بیکاری، فرصتدر بازار کار ر

به تصویر کشیده یابی به اشت،ال کامل دست ،مجموعل و دراشت،ا

، 3332مصوب تیرماه  های کلی اشت،الیاستآن، سبراست. عالوه

و در این میان است ای را برای بازار کار ترسیم نموده گانه33موارد 

از بیکاران برای افزایش های مؤثر حمایتبه  32و  33د موار

  و 33)بند  جهت دسترسی به اشت،ال پایدارهای آنان درتوانمندی

 های باالتر از متوسط کشورتوجه ویژه به کاهش نر  بیکاری استان

   اختصاص یافته است.32)بند 

 3«کار شایسته»باوجود همة موارد ذکرشده، برای اولین بار واژة 

اساس آن ارائه شده است. بر 323در برنامة چهارم توسعه و در مادة 

است تا برنامة ملی توسعة کار شایسته را  این ماده، دولت موظف بوده

سه »عنوان گفتمان جدید عرصة کار و توسعه براساس راهبرد به

ها، آزادی و عزت نفس، برابری فرصت که دربردارندة« گراییجانبه

مجلس شورای  تقدیم ،اه با صیانت الزم باشدامنیت کار و همر

وزارت کار پنجم توسعه نیز  برنامة 24 ةماد ،آنبراسالمی نماید. عالوه

 تا در سال نخست ایناست نموده مکلف وقت را و امور اجتماعی 

 . این در حالی است کهکندند ملی کار شایسته را تنظیم برنامه، س

 و برای 3332اواخر دهة مفهوم کار شایسته و نماگرهای آن از 

بررسی وضعیت بازار کار وارد ادبیات این حوزه گردیده و سازمان 

بررسی  است تا برای المللی کار نیز کشورها را ترغیب نمودهبین

نماگرهای کار ای از ای و ناحیهالمللی، منطقهوضعیت بازار کار بین

شود تا در این مقاله سعی میاساس، شایسته استفاده شود؛ براین

از منظر نماگرهای های کشور مناطق روستایی استانبازار کار  توسعة

دسترسی بوده اقتصاد ایران قابل های آن درکار شایسته که داده

های و مقایسه گردد. موضوعی که براساس دانستهبررسی ، است

توجه قرار نون در مناطق روستایی ایران موردکمحققان این مطالعه تا

 نگرفته است. 

کار شایسته دارای معانی متفاوتی  شود اگرچه واژةیادآوری می

ای خاص خود آن را به گونه ه میزان توسعةاست و هر کشور بسته ب

یابی به کار فرصت دست»المللی کار ، اما سازمان بینکندتعبیر می

وان عنرا به« ی، امنیت، برابری و شرافت انسانیمولد در شرایط آزاد

آنکر، چرنیشو، ایگر، مهران، و  است ) ته ارائه کردهمفهوم کار شایس

 . این تعریف دارای شش بعد است: 32، ص. 2222، 2رایتر

  ن و حفظ کاری که خواهان آن هستند؛توانایی افراد در یافت -3

  انجام کار بدون وجود اجبار؛ -2

عاش قابل قبول برای فرد و خانوادة تحت تکفل توانایی تأمین م -3

  وی؛

 های یکسان و بدون تبعیض؛وجود رفتار و فرصت -5

حیث سالمتی، تأمین مالی در زمان احساس امنیت از -4

 ار افتادگی یا حوادث؛بازنشستگی، از ک

ی گیری براحفظ شأن و وقار انسانی ازطریق مشارکت در تصمیم -6

 . 33 ، ص.3333تعیین شرایط کاری )هرندی، 

چهوار هودف اسوتراتژیک حقوو   المللی کار، سازمان بینکلیطوربه

را بوا شوعار  6و گفتموان اجتمواعی 4، حمایت اجتماعی5، اشت،ال3کار

در   .3، ص. 2232، 4گورنکنود )دنبال می «کار شایسته برای همه»

بعد حقو  کار، مبانی بنیادی حقو  کار چوون آزادی ارتبوا ، آزادی 

-نکوهای مدنی روابط کوار، ریشوهق تشکلها و حمایت از حانجمن

ی مزد برای زن سازی کارهای اجباری، رعایت حداقل سن کار، تساو

گیورد. در بعود توجوه قورار میارزش و ... موردو مرد در مشواغل هوم

کشوورها  المللوی کوار بور آن اسوت کوهمان بیناشت،ال، تأکید سواز

ای تنظیم نمایند که گونههای اقتصادی و اجتماعی خود را بهسیاست

و کار سازنده و مولد همراه با درآمود مناسوب  توجه اصلی به اشت،ال
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کنوار کمیوت بوه س حقو  بنیادین کار بورای هموه باشود و دربراسا

کیفیت کار و اشت،ال نیز توجه شود. در بعود حمایوت اجتمواعی، بوه 

تنظیم و اعمال انواع استانداردهای کار و پیشگیری از حوادث ناشی از 

و تعیین ضووابط و مقوررات کار، حمایت در برابر شرایط کاری دشوار 

هوا، از ایون حمایتو هودف پردازد آور میای کارهای سخت و زیانبر

تر دهو مفهومی گسوتر ها استپذیریر انواع آسیببرابایجاد امنیت در

جتماعی، هور نووع در بعد گفتمان ا ،نهایتاز امنیت کاری را دارد. در

ین نماینودگان اطالعوات بو ، مبادلوةطور خالصهمذاکره، مشاوره یا به

مشوتر  و  ن و دولوت در موضووعات موردعالقوةکارگران، کارفرمایا

مثابة یک تواند بهتصادی است که میمرتبط با سیاست اجتماعی و اق

عنووان یوک عضوو فرایند سه جانبه صورت گیرد و در آن دولوت بوه

تواند به صورت دو جانبه یا میمی در مذاکرات حضور داشته باشد رس

هودف گفتموان  ،نهایوتمدیریت صوورت گیورد. در ران وو بین کارگ

در  هوای اصولیساختار توافوق همگوانی بوین طرف یاجتماعی ارتقا

 . الزم 42، ص. 2223 ،3سوازمان بوین المللوی کوار)دنیای کار است 

کوه ارتبوا  و  که این ابعاد از یکودیگر جودا نیسوتند است ذکر شود

 ن به تصویر کشید:توا  می3ب شکل )ها را در قالتعامل بین آن

 

 تعامل میان ابعاد کار شایسته -1شکل 

 33 .ص، 2223المللی کار، مأخذ: سازمان بین

عضوی از نماگرهای کار  32ای المللی کار مجموعهسازمان بین

ها کشورها قادر به ارزیابی شایسته را معرفی کرده است تا براساس آن

نماگر  23موعه، محاسبة و بررسی بازار کار خود باشند. از این مج

گروه پذیر است  )برای کشورهای نواحی آسیا و اقیانوسیه امکان

 . این 4، ص. 3335،  های آماریهای فنی و روشپژوهشی طرح

نماگر  3های موجود تنها محاسبة در حالی است که با توجه به داده

 پذیر است.نماگر کار شایسته در مناطق روستایی ایران امکان 32از 

 شناسی تحقیق. روش2

جش سطح های متفاوتی برای سنها و مدلاز روش تاكنون

، 3یافتگی مناطق مانند تاکسونومی عددیبرخورداری و میزان توسعه

و در این است استفاده شده  33ایو تحلیل خوشه 32تحلیل عاملی

ای اهمیت بیشتری دار های چندشاخصهگیری از روشمیان بهره

؛  33 ، ص.3333، ، سجاسی قیداری، و صادقلواست )پورطاهری

، سنجش نتیجهتلفیق نماگرهای کار شایسته و در رو، برایازاین

توان از هریک از این کار مناطق روستایی میبازار  سطح توسعة

طالعه ابتدا مناطق همگن از وجود، در این مها بهره جست. بااینروش

اند و ی شناسایی شدهفاده از روش تاکسونومی عددبا است غیرهمگن

بازار کار مناطق روستایی در  پس از آن و برای تعیین سطوح توسعة

است. این روش ز روش تاپسیس استفاده گردیده های همگن ااستان

 بررسی است.های مورددهی به شاخصوزن در بهقا

 آل(حل ایدهروش تاپسیس )برترین پیشنهاد از راه .1. 2

های گوناگون مانند ها با روشاخصدر این روش به هریک از ش

شود. روش آنتروپی وزن متناسب داده می 32روش آنتروپی شانن

 شانن دارای مراحل زیر است:

 nها و استان mکه در آن  m*nتشکیل ماتریس تصمیم )با درجة 

 باشند .ها میشاخص

های ماتریس بر محاسبة مجموع هر شاخص و تقسیم هریک از درایه

 آن.

 اتریس لگاریتم طبیعی مرحلة دوم.تشکیل م

 های دوم و سوم.ضرب ماتریس مرحله

  .Sxمحاسبة مجموع هر شاخص در ماتریس مرحلة چهارم )
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ها اهمیت و وزن شاخص برای محاسبة درجة Kو  Eمقادیر  محاسبة

(d.  
 

Ej = -  K =  dj = 1- dj 3(  

 

Wj =  ,      2(  

 

 ها با استفاده از روش تاپسیس.اخصاستانداردسازی و تلفیق ش

 .m*n درجةتشکیل ماتریس با 

 استاندارد کردن ماتریس مرحله اول.

دست آمده از روش آنتروپی های بهضرب ماتریس مرحلة دوم در وزن

 شانن.

 ال مثبت و منفی:حل ایدهراه محاسبة
 

dj
+ =    , 

dj
- =   3(   

 

ن را توان آآل که میتعیین نزدیکی نسبی هر گزینه به پاسخ ایده

   :324، ص. 3336لیانگ، -ازطریق تابع زیر محاسبه کرد )چینگ
 

Cli
+ =  0≤ Cli+ ≤1, i= 1,2, … ,m  5( 

 

ترتیب بندی نیز کافی است فاصلة نسبی هر گزینه به برای رتبه

ترین ای که بزرگرگ به کوچک مرتب شود. در این حالت گزینهبز

ها داشته باشد، باالترین رتبه را به خود نسبی را از دیگر گزینه فاصلة

 ، ص.3333، فیروزآبادی پور و صالحیاختصاص خواهد داد )فیض

323.  

 
 

 های تحقیق. متغیرها و شاخص2. 2

نماگر  32لمللی کار ا، سازمان بینتر ذکر شدکه پیشگونههمان

نماگر در  23 ،و از این مجموعه کار شایسته را معرفی کرده است

چهار بعد حقو  کار، اشت،ال، حمایت اجتماعی و گفتمان اجتماعی 

. این دسترسی هستندکشورهای آسیایی و اقیانوسیه قابلبرای 

 ند از:انماگرها عبارت

 بعد حقوق کار شامل: 

نکرده در مدرسه به کل ناملة ثبتسا 35تا  6نسبت کودکان  -

 ؛ساله 35تا  6کودکان 

 34سهم زنان در مشاغل اجرایی و مدیریتی )تعداد زنان شاغل  -

 ؛ساله و بیشتر  34ساله و بیشتر تقسیم بر تعداد جمعیت شاغل 

 .ILOهای کار یا شده به دادگاه-موارد شکایات منعکس -

 بعد اشتغال با نماگرهای: 

عال شامل شاغل و بیکار ت نیروی کار )جمعیت فمیزان مشارک -

 ؛جمعیت در سن کار تقسیم بر 

نسبت اشت،ال به جمعیت )جمعیت شاغل تقسیم بر جمعیت در  -

 ؛سن کار 

 ؛رسمی )درصد و متوسط دستمزد شاغالن روزمزد اشت،ال غیر -

 ؛درصد و متوسط دستمزد شاغالن روزمزد -

تقسیم بر جمعیت جوان بیکاری جوانان )جمعیت جوان بیکار  -

 ؛فعال 

سال تقسیم بر  25تا  34فعال جوانان غیرفعال )جمعیت غیر -

 ؛سال  25تا  34جمعیت فعال 

 ؛بیکاری )جمعیت بیکار تقسیم بر جمعیت فعال  -

حسب وضع ش،لی و بخش فعالیت اقتصادی )جمعیت اشت،ال بر -

 34جمعیت شاغل  ساله و بیشتر زیرگروه تقسیم بر کل 34شاغل 

 ؛گروه ساله و بیشتر زیر

 ؛وری نیروی کار )تولید ناخالص داخلی به ازای هر شاغل بهره -

حسب سطح شده برتعدیلجاری  درآمد سرانة واقعی )درآمد سرانة -

 ؛ها عمومی قیمت

کشاورزی و  بگیری زنان در بخش صنعت،سهم اشت،ال مزد -

خش تقسیم ساله و بیشتر در هر ب 34بگیر خدمات )زنان شاغل مزد

 .ساله و بیشتر در آن بخش  34بر جمعیت شاغل مزدبگیر 

 :بعد حمایت اجتماعی

معیت شاغل بگیران )جن پوشش تأمین اجتماعی مزد و حقو میزا -

مند از مزایای تأمین اجتماعی تقسیم بر ساله و بیشتر بهره 34

 ؛ساله و بیشتر  34جمعیت شاغل 

 ؛GDPدرصدی از  حسبتأمین اجتماعی عمومی بر هزینة -

یا غیر از فوت )حوادث میزان حوادث ش،لی منجر به فوت  -

بازرسی کار تقسیم بر تعداد شاغالن  شده توسطش،لی گزارش

 ؛پوشش تحت

سال  34درصد شاغالن با ساعات کار بیش از حد )جمعیت شاغل  -

ساعت و بیشتر در هفته تقسیم بر  53و بیشتر با ساعت کاری 

 ؛اله و بیشتر س 34جمعیت شاغل 

 .میزان دستمزد ساعتی نامناسب -

 :بعد گفتمان اجتماعی
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های کارگری )نسبت نیروی کار عضو اتحادیه عضویت در اتحادیه -

 ؛بر نیروی کار مزدبگیر 

 ؛های کارفرماییهای متعلق به سازمانبنگاه -

-معی دستمزد )تعداد نیروی کار تحتزنی جمیزان پوشش چانه -

زنی جمعی دستمزد تقسیم بر تعداد کل مزد و چانهپوشش ترتیبات 

 ؛حقو  بگیران 

 .ها )میزان روزهای بیکاری ناشی از آن و تعطیلی اعتصاب -
 

 3، در ایوران تنهوا دسترسوی بوه گانة ذکرشده23از میان نماگرهای 

نماگر نور  مشوارکت اقتصوادی، نور  بیکواری، نسوبت اشوت،ال بوه 

، نور  از حد، نر  بیکاری جوانوان ات بیشجمعیت، میزان کار با ساع

زنان مزدبگیر در بخش کشاورزی، نر  زنان مزدبگیر در بخوش صونعت، 

نر  زنان مزدبگیر در بخش خدمات و نور  مشوارکت زنوان در مشواغل 

پوذیر بووده مدیریتی در مناطق روستایی در طول برناموة چهوارم امکان

ابتدایی و انتهایی  هایها را برای سال  این شاخص2  و )3است. جداول )

های آماری این اند و سطرهای پایانی ویژگیتصویر کشیدهبرنامه چهارم به

  نیز متوسط ت،ییرات نماگرهای 3ها را نشان داده است. نمودار )شاخص

  برناموة 3333  و انتهوایی )3335های ابتودایی )کار شایسته را در سال

 دهد.چهارم نشان می

 1331ها در سال شایسته در مناطق روستایی استاننماگرهای کار  -1جدول 

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته
 نماگر

 استان
1 2 3 1 5 6 7 3 9 

 6/3 4/2 2/32 3/64 5/34 4/42 4/64 3/3 3/63 آذربایجان شرقی

 3/4 6/2 3/34 4/33 5/23 4/54 4/42 6/32 2/44 آذربایجان غربی

 5/4 3/2 3/4 3/33 3/35 4/34 4/46 3/34 3/62 اردبیل

 3/32 3/32 3/63 3/24 3/24 4/56 4/53 4/33 43 اصفهان

 3/6 2/4 2/2 6/32 3/53 3/53 3/55 3/22 5/53 ایالم

 4/32 3/23 5/23 4/42 4/23 5/45 3/35 4/33 4/33 بوشهر

 3/33 6/44 4/33 4/25 5/32 3/63 3/33 3/33 2/54 تهران

 3/4 32 43 3/33 5/24 2/56 4/33 3/33 4/53 بختیاریوچهارمحال

 3/32 2/5 3/62 3/35 3/34 3/32 3/56 2/35 5/53 خراسان جنوبی

 25/3 3/5 5/23 4/43 3/23 3/36 3/45 4/33 2/44 خراسان رضوی

 3/36 5/4 6/23 3/64 2/23 3/43 3/42 3/32 3/42 خراسان شمالی

 2/33 4/33 2/6 3/43 3/32 42 52 3/35 6/56 خوزستان

 3/32 6/2 4/43 3/53 2/33 6/56 3/43 4/35 4/44 زنجان

 4/33 4/22 4/22 3/44 4/23 3/54 4/33 3/32 2/53 سمنان

 23/3 3/2 3/65 3/33 6/23 3/23 4/53 3/33 3/43 بلوچستانوسیستان

 2/34 3/36 4/33 2/42 3/33 3/53 3/52 5/34 4/55 فارس

 3/32 6 6/6 4/34 4/23 3/53 2/43 5/35 3/45 قزوین

 25/32 4/25 62 5/33 4/22 4/63 4/52 4/32 4/56 قم

 3/6 4/4 3/53 4/42 33 4/52 4/56 3/33 6/53 کردستان

 3/4 3/33 3/24 63 3/33 3/33 4/52 5/33 2/54 کرمان

 5/4 3/5 3/3 3/36 6/52 3/33 3/52 2/33 4/56 کرمانشاه

 4/4 5/3 3/4 4/34 4/43 3/26 3/33 3/23 3/56 بویراحمدوکهگیلویه

 3/33 3/4 5/25 3/63 2/23 4/34 2/43 5/33 3/45 گلستان
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 1331ها در سال نماگرهای کار شایسته در مناطق روستایی استان -1جدول  ادامة

 نماگر

 استان
1 2 3 1 5 6 7 3 9 

 3/3 3/34 5/3 2/44 4/52 3/42 3/55 5/34 3/53 گیالن

 3/3 ½ 4/3 2/35 4/56 3/34 6/53 4/22 2/43 لرستان

 22/32 2/22 3/32 63 4/23 53 54 3/32 3/53 زندرانما

 3/6 4 4/34 4/44 4/33 2/42 3/55 3/36 3/54 مرکزی

 2/32 2/33 3/53 4/33 4/24 5/52 6/33 5/33 2/34 هرمزگان

 4/6 3/6 5/53 4/55 5/32 4/55 56 3/34 3/53 همدان

 2/3 3/3 3/45 3/36 3/33 2/33 43 2/3 4/62 یزد

 9/3 9/7 3/21 7/53 7/33 2/13 16 9/13 7/19 میانگین

 1/15 5/53 9/61 3/33 3/13 9/11 9/33 3/15 1/31 دامنه تغییرات

 5/3 6/13 1/23 7/22 9 5/9 2/7 1/3 6/6 انحراف معیار

 13 131 96 12 33 22 16 25 13 ضریب تغییرات

 

 1333ها در سال نماگرهای کار شایسته در مناطق روستایی استان -2جدول 

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته
 نماگر

 استان
1 2 3 1 5 6 7 3 9 

 5/3 4/5 6/33 3/63 4/55 3/45 3/4 4/3 44 آذربایجان شرقی

 3/4 3/2 3/33 3/34 3/34 3/46 4/33 5/6 3/43 آذربایجان غربی

 4/4 3/3 2/6 4/32 3/34 3/43 4/32 3/6 3/62 اردبیل

 33 5/3 4/53 3/53 3/52 3/56 3/33 3/3 6/42 اصفهان

 4/6 6/5 4/4 4/33 4/22 3/54 3/36 4/3 2/42 ایالم

 3/32 6/25 2/23 3/56 3/55 3/35 4/25 3/32 33 بوشهر

 3/33 3/44 3/26 5/33 5/63 6/33 4/22 3/32 3/53 تهران

 6 3/33 6/53 4/56 3/34 4/36 3/33 4/36 3/53 بختیاریوچهارمحال

 3/32 3/3 53 3/53 3/35 53 4/32 4/5 3/42 خراسان جنوبی

 3/3 3/3 4/33 4/43 32 3/53 4/33 6/4 4/42 خراسان رضوی

 3/36 3/5 5/22 3/45 3/23 3/55 3/4 3/3 6/54 خراسان شمالی

 5/33 5/33 3/33 4/63 6/33 6/33 3/34 32 3/52 خوزستان

 3/33 4/3 5/34 3/32 6/33 6/46 2/3 5 43 زنجان

 3/33 3/32 3/36 3/42 3/32 3/52 5/33 6 5/53 سمنان

 2/3 5/4 32 6/5 4/23 2/23 6/26 3/33 6/33 بلوچستانوسیستان

 5/34 6/33 4/23 3/43 3/33 5/34 33 3/33 3/52 فارس

 3/32 3/33 3 3/43 3/52 3/52 36 3/6 3/53 قزوین

 3/32 3/3 63 3/22 42 4/33 6/35 6/6 2/52 قم

 3/6 3/3 3/32 3/34 3/34 5/54 4/35 5/4 53 کردستان

 3/6 3/36 3/35 63 5/24 3/33 3/34 6 5/52 کرمان

 6/4 5/3 3/4 3/33 4/34 53 2/35 3/3 3/56 کرمانشاه



 67                                                          ...      ن در مناطق روستاییکار شایسته و جایگاه آ                                 سال سوم                                   

 

 

 1333ها در سال نماگرهای کار شایسته در مناطق روستایی استان -2ادامه جدول 

 نماگر

 استان
1 2 3 1 5 6 7 3 9 

 5/4 3/34 6/32 6/43 3/36 4/23 3/34 3/32 33 بویراحمدوکهگیلویه

 3/33 32 3/32 2/43 4/23 3/54 2/35 4/6 2/53 گلستان

 4/3 3/35 3/32 3/45 3/43 3/52 3/23 32 6/54 گیالن

 3/5 2/4 6/3 2/33 5/22 3/52 3/24 33 3/56 لرستان

 3/32 3/33 4/3 4/43 3/53 3/33 6/33 4/6 3/53 مازندران

 4/6 33 3/23 3/64 5/33 53 3/3 2/5 3/55 مرکزی

 3/32 4/23 3/53 2/32 4/34 2/32 3/34 3/4 3/33 هرمزگان

 3/6 33 3/24 6/63 4/33 2/53 25 4/35 2/53 همدان

 3/3 3/34 2/34 53 3/25 4/54 5/32 5/4 3/53 یزد

 1/9 5/9 7/13 3/51 9/33 12 6/15 6/7 3/15 میانگین

 2/15 5/52 1/36 7/36 6/16 2/33 5/31 1/13 9/33 دامنه تغییرات

 6/3 6/11 9/19 7/22 7/9 5/7 6/7 5/3 3/7 انحراف معیار

 13 137 136 12 33 13 19 16 16 ضریب تغییرات

 
 

 
 

 1331نسبت به سال  1333 رات نماگرهای کار شایسته در کشور؛متوسط تغیی -2شکل 

 3333، های پژوهشمأخذ:یافته

چه کل کشور اگرشود، درمجموع، در که مشاهده میگونههمان

و نر  زنان مزدبگیر در  است از ساعات کار بیش از حد کاسته شده

، اما نر  مشارکت های کشاورزی و خدمات افزایش یافته استبخش

نسبت اشت،ال به جمعیت، نر  زنان مزدبگیر در بخش  اقتصادی،

  بیکاری و نر  بیکاری جوانان  و نراست صنعت نیز کاهش یافته 

شته است. این در حالی است که نر  صورت محسوسی افزایش دابه

 مدیریتی ت،ییر محسوسی نداشته است؛اشت،ال زنان در بخش 

توان انتظار داشت که شاخص کار با این تصویر کلی نمی ،بنابراین

آن  شایسته در کشور در سال پایانی برنامه نسبت به سال ابتدایی

  و 3اول )که جدگونهوجود و همانبهبود چندانی یافته باشد. بااین

داری در دهند، نماگرهای ذکرشده از تمایزات معنا  نشان می2)

رو، سطح ر هر دو مقطع زمانی برخوردار هستند و ازاینها و داستان

مثال،  عنوانتأثیر مکان قرار گیرد؛ بهتواند تحتکار شایسته می

ت،ییرات نماگرهای  دهد، دامنة  نشان می3که جدول )گونههمان

و باشد میها بسیار گسترده در مناطق روستایی استان موردبحث

آن، ضریب برتوجه است. عالوهها نیز قابلحراف معیار این شاخصان

ه ها بت،ییرات نیز این تمایزات را در بین مناطق روستایی استان

شود، در اکثر موارد که مشاهده میگونهخوبی نشان داده است. همان



 مپنج شمارۀ                                                             ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                 67

 

و این است بحث افزایش یافته وردی مضریب ت،ییرات در نماگرها

اساس، راتب بیش از کاهش صورت گرفته است؛ براینافزایش به م

شایسته نیز در مقاطع  توان انتظار داشت که شاخص کارچنان میهم

خوردار باشد. با این ها از تمایزات آشکاری برن استانبی زمانی یادشده

ار معیارهای کرویکرد و برای بررسی این موضوع الزم است تا 

تا سطح شاخص کار شایسته در  شایسته با یکدیگر تلفیق گردند

این  ها محاسبه شوند. موضوعی که در ادامةاطق روستایی استانمن

 شود.مقاله به آن پرداخته می

 های تحقیق. یافته3
مرحله تشکیل شده است  پژوهش حاضر از دو ،که بیان شدطورهمان

ی عددی، مناطق ده از تکنیک تاکسونومنخست با استفا که در مرحلة

 شوند. نتایج مطالعه در مرحلةک میهمگن تفکیهمگن از مناطق غیر

وبلوچستان های تهران و سیستاناست که استاناول نشان داده 

ها بدون ، تحلیلرواند و ازاینازنظر شاخص کار شایسته همگن نبوده

دوم نیز از  حلةگرفتن این دو استان انجام شده است. در مردرنظر

شود؛ شایسته استفاده میروش تاپسیس برای تعیین شاخص کار 

نمایش گانة کار شایسته را به 3های   وزن شاخص3بنابراین، جدول )

 ،بررسی، در دو مقطع موردشودکه مشاهده میگونهگذارد. همانمی

ترتیب بیشترین بیکاری و نر  مشارکت اقتصادی به های نر شاخص

 اند.ن وزن را به خود اختصاص دادهو کمتری

 

 وزن نماگرهای کار شایسته به روش آنتروپی شانن  -3جدول 
 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

 9 3 7 6 5 1 3 2 1 سال

1331 23/2 53/2 23/2 22/2 23/2 23/2 24/2 34/2 24/2 

1333 23/2 34/2 32/2 22/2 25/2 23/2 32/2 35/2 24/2 
 

 ها با استفاده از روش تاپسیسبازار کار مناطق روستایی استان وسعةت ضریب -1جدول 
 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1384 1388 نام استان
تفاوت ابتدا و 

 انتهای دوره
 1384 1388 نام استان

تفاوت ابتدا و 

 انتهای دوره

 -23/2 33/2 322/2 فارس 25/2 34/2 333/2 قم

 -22/2 33/2 233/2 خوزستان 33/2 35/2 263/2 مازندران

 -22/2 32/2 234/2 گیالن 22/2 23/2 23/2 هرمزگان

 -23/2 32/2 234/2 آذربایجان غربی -24/2 23/2 233/2 اصفهان

 -26/2 34/2 234/2 کردستان -26/2 24/2 23/2 خراسان شمالی

 -32/2 33/2 235/2 همدان -23/2 26/2 343/2 بختیاریوچهارمحال

 -23/2 33/2 233/2 قزوین -23/2 33/2 343/2 بوشهر

 -33/2 22/2 233/2 زنجان -23/2 35/2 336/2 سمنان

 -23/2 32/2 236/2 کرمان -3/2 23/2 333/2 یزد

 -23/2 23/2 234/2 خراسان رضوی -22/2 33/2 335/2 بویراحمدوکهگیلویه

 -22/2 32/2 235/2 خراسان جنوبی 22/2 33/2 323/2 رقیآذربایجان ش

 -25/2 32/2 243/2 مرکزی 22/2 33/2 323/2 لرستان

 - 15/3 12/3 میانگین کار شایسته -23/2 33/2 324/2 کرمانشاه

 - 367/3 369/3 انحراف معیار -22/2 32/2 325/2 اردبیل

 - 16 57 ضریب تغییرات 23/2 23/2 323/2 گلستان

 - - - - -23/2 33/2 322/2 مایال
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بازار  بندی سطح توسعةها، نتایج رتبهصداشتن وزن شاخبا دردست

هایی دوره در جدول های ابتدایی و انتکار مناطق روستایی در سال

و ت،ییرات شاخص کار شایسته طی این دو مقطع در ه شده   ارائ5)

که گونههمان  برای هر استان نشان داده شده است. 5نمودار )

وضعیت  3335در مقایسه با سال  3333شود، در سال مشاهده می

کار شایسته در اکثر مناطق روستایی کاهش داشته و تنها سه استان 

، حتی وجودستثنا هستند. بااینتان از این حیث ممازندران، قم و گلس

نظر ت،ییر شاخص کار شایسته نیز مناطق روستایی از ناهمگنی از

که استان مازندران باالترین افزایش را هستند. درحالی کامل برخوردار

در این شاخص در این دوره تجربه نموده، استان زنجان با بیشترین 

هرمزگان  هایاناست رو بوده است. این در حالی است کههکاهش روب

ن حیث در طول دو مقطع وآذربایجان شرقی تمایز چندانی را از ای
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 1331نسبت به  1333 ها؛یی استانبازار کار مناطق روستا های ضریب توسعةتفاوت -3شکل 

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

 گیری. بحث و نتیجه1
ویژه ایران در شرایط ار در اقتصاد ایران و بهبازار ک اهمیت و نقش

بر توجه به ؛ اما عالوهکنونی اقتصاد بر کسی پوشیده نیست

 اهمیت است. توجه به کیفیت این بازار نیز دارایهای عمومی، کمیت

رای هایی است که بجمله شاخصدر این میان شاخص کار شایسته از

و دبیات این حوزه شد وارد ا 3332بررسی کیفیت بازار کار از دهة 

رها تأکید ویژه سوی کشوانی کار نیز بر استفاده از آن ازسازمان جه

کار  اساس تمامی مطالعات موجود، بازاردارد. این در حالی است که بر

ها محسوب آن های آن که شاخص کار شایسته ازجملةو ویژگی

ژوهش در پ ،روتأثیر مکان قرار گیرد؛ ازاینتواند تحتشود، میمی

 در مناطق روستایی و در طولحاضر تالش شده است تا این موضوع 

ای که موضوع کار شایسته در آن نامهعنوان اولین بربرنامة چهارم به

نماگر کار شایسته   3بررسی گردد. با استفاده از  است، مطرح گردیده

های آن در سطح مناطق روستایی مهیا رسی به دادهکه امکان دست

ها با استفاده از روش تاپسیس پس از نیز تلفیق آن واست بوده 

مناطق روستایی دهی، نتایج این مطالعه حاکی از آن است که وزن

ند.  حیث این شاخص مناطقی همگن نیستهای کشور ازاستان

در  3333آن، نتایج این مطالعه نشان داده است که در سال برعالوه

مناطق ته در بیشتر وضعیت شاخص کار شایس 3335مقایسه با سال 

ن، قم و روستایی ایران کاهش داشته و تنها سه استان مازندرا

ر ینظر ت،ی، حتی ازوجودگلستان از این حیث مستثنا هستند. بااین

ایسته نیز مناطق روستایی کشور ناهمگنی کامل شاخص کار ش

رین افزایش را در استان مازندران باالتدر این دوره  که دارند؛ درحالی

است. استان زنجان نیز  روستایی داشته مناطق ص کار شایستةشاخ

اساس، رو بوده است؛ براینهترین میزان روباز این حیث با کاهنده

تنها نتوانسته ، نهچهارم های بازار کار باوجود تأکید برنامةاستسی

، بلکه است شاخص کار شایسته را در مناطق روستایی بهبود بخشد

ای افتهنی کاهش داده است. با چنین یصورت ناهمگآن را به

شهری کاهش یابند  -های روستامهاجرتتوان انتظار داشت که نمی

-یا مهاجرت معکوس )شهر حفظ جمعیت در مناطق روستایی و اگر

گاه الزم است تا عنوان اهداف این حوزه تلقی شود، آنروستا  به

ق ها در مناطسیاست بهبود شاخص کار شایسته در صدر این

 توجه قرار گیرد.روستایی مورد
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Abstract 
Purpose: Labor market is one of the most important markets in Iran as in many developed and 

developing countries. However, although attention to this market has always been at the forefront of 

economic planning, but in most cases, quantity matters more than quality in this market. It is also visible 

as regional differences especially the case in urban areas. Therefore, the study of the quality of labor 

market in rural regions is very important in each aspect. Various indices can be used to evaluate the 

quality of labor market, decent work is one of those. Therefore, this paper attempts to evaluate the rural 

areas in terms of this indicator. 

Methodology: The numerical taxonomy method is used to separate homogeneous areas from non-

homogeneous regions and TOPSIS method is applied to assimilate the parameters in homogeneous 

areas. 

Finding: The results show that both of Tehran and Sistan and Baluchestan Provinces are situated in 

non-homogeneous regions in terms of decent work. In addition, this indicator is improved only about 

Mazandaran, Qom and Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces in the final year of the forth economic 

development program in comparison with first year of this plan. In addition and based on the results of 

this study, rural areas according to the decent work index haven’t gone to the homogeneity and there are 

obvious differences between the labor markets in rural areas. 

Research limitation: ILO introduced a set of 30 decent work indices in order to enable countries to 

assess and evaluate their job market. While, only 9 indicators is possible to calculate considering to 

available data in rural areas of Iran. Hence, creating the possibility for achieving to all of decent work 

and thus calculating the indicators of decent work in rural areas as a whole is the strategy of the future. 

Practical implications: The results of this study suggest that rural areas is not homogenous regions in 

terms of decent work indices and the decent work indicators in 2009 compared to 2005 decreased in 

most rural areas. Hence, according to the market policies, the rural-urban migrations cannot be expected 

to decrease and so it is necessary to promote decent work indicators in rural areas. 

Original/value: In this study in addition to quantitative aspects (decrease in unemployment rate and 

job creation), the qualitative dimension the rural labor market is assessed for the first time in these 

areas, an approach that could be considered by labor market policy makers as a whole and policy 

makers in the field of rural areas of Iran specially. 
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