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تلف ی مخهااستانی اقتصادی محرک ایجاد اشتغال در هابخششناسایی 
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  )نویسنده مسئول( ایران ،قزوین ، زهراواحد بوئین  ،زاد اسالمیآدانشگاه  ،استادیار
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 سیمارضا خوش

 ایران ،قزوین ،زهراواحد بوئین  ،زاد اسالمیآدانشگاه  ،ستادیارا
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تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق وتجزیه
یی متوازن و ااشتغالزی و ریزبرنامهو ترکیب آن در مناطق است تا بتوان  هابخشاستعدادها و توان بالقوه 

های اصلی اشتغال همواره از دغدغه. و مناطق محقق ساخت هابخشمتعادلی را در هر یک از 
. ای داشته استکلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه طوربهسیاستگذاران اقتصادی بوده و 

ی دوره ی کشور ایران طهااستانده فعالیت در ی عمهابخشهدف از این مطالعه تعیین وضعیت اشتغال 
تصادی ی اقهابخشسهم به تشخیص نوع  -ین منظور با استفاده از مدل انتقاله اب. دباشمی (1390-1385)

شاخص  پرداخته شده و همچنین با استفاده از بازنده و بازنده مختلط اقتصادی، برنده، از نظر مزیت نسبی
که  نتایج حاکی است. هر استان مشخص شده است ایپایهو غیر  ایپایهی هابخش( LQضریب مکانی )

سمت بخش ی آینده استان بههافعالیتگیری فع مشاغل خدماتی و جهته نتوزیع نیرو ب هااستاندر تمام 
 ،تهران، ی آذربایجان شرقیهااستان جزبه هااستانهمچنین بخش خدمات در اکثر  است،خدمات 
ان و یزد پتانسیل الزم لرست، گیالن، بویراحمدوکهگیلویه، کرمانشاه، کرمان، بلوچستانوسیستان، خوزستان

 .ندشومی محسوب هااستانمحرک الزم برای ایجاد اشتغال در  عنوانبهینده را دارند و آبرای ایجاد اشتغال در 
 ،سمنان ،خوزستان، تهران، ی بوشهرهااستان خدمات در بخشد دهمینتایج نشان  ایپایهازنظر فعالیت 

محسوب شده و این بخش درجهت مزیت رقابتی این  ایپایهکرمانشاه و هرمزگان فعالیت  ،قم ،فارس
ه این ک استحاکی از این در بخش خدمات  هااستانضرایب مکانی سایر . حرکت کرده است هااستان

  .استیشتری ها هنوز به سطح خودکفایی نرسیده و متقاضی نیروی کار ببخش در آن

 

 . JEL:C43,R11,R12بندی طبقه

 .ضریب مکانی، مزیت نسبی، سهم –انتقال ، اشتغال، ی کشور ایرانهااستان: یکلیدهای واژه

                                                 

 2/5/1395تاریخ پذیرش:           30/1/1395* تاریخ دریافت: 
 نماییم.پژوهشی سپاسگزاری میدلیل حمایت مالی از انجام این طرح از دانشگاه آزاد اسالمی بوئین زهرا به 2
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 مقدمه. 1

 سیاستگذاران و ریزانبرنامه که است مسائلی ینترمهم از کشور یك مناطق ندهیآتوسعه و رشد

 حائز مناسب ایتوسعه یهااستراتژی شناخت منظور ینه اب. باشند داشته توجه آن به باید دولتی

. بشناسند را محلی اقتصاد ضعف و قدرت باید محلی انریزبرنامه، نتیجه در. است فراوانی همیت

 در فراوانی هاینابرابری کشور مختلف مناطق در که است آن دهندهنشان موجود هایواقعیت

 قابل نیز استان یك مختلف هایشهرستان بین در حتی فوق پدیده. دارد وجود اشتغال امر

 زمینه در مختلف مناطق استعدادهای و امکانات شناخت عدم دلیلبه پدیده این. است مشاهده

 در شتغال روند حاضر سعی در کشف چگونگی تحقیق. است آمده وجودبه اقتصادی توسعه

 آن اصلی هدف و دارد( 1385-1390) طی دوره ی کشورهااستان اقتصادی مختلف یهابخش

این . است گرفته شکل کجا و چگونه هااستان در اشتغال ایمنطقه توزیعاین مطلب است که  دانستن

تلف کشور های مخهای مهم اقتصادی در استانتیاست که در بین فعالپرسش پاسخ به این  در پیمقاله 

لف ی مختهابخشو با توجه به ساختار  ایجاد اشتغال را دارند؟یی پتانسیل الزم برای هابخشچه 

 . چگونه خواهد بود؟ 1395میزان اشتغال تا پایان سال  بینیپیشاقتصادی هر استان 

 دوم  خشبد و سپس در شومیبنابراین در این مقاله ابتدا به مبانی نظری تحقیق پرداخته 

و  اینطقهمی شغلی هافرصتایجاد ، اشتغال ادبیات اقتصادی در خصوص رشد در طرح مسئله بر

وص شده در خصسوم پیشینه تحقیقات انجام بخشد و در گیرمیصورت مروری مزیت نسبی 

چهارم روش تحقیق مطرح  بخشدر ، دشومیی عمده اقتصادی بررسی هابخشوضعیت اشتغال 

 ، زدپردامیسهم و ضریب مکانی از بعد اشتغال  –ی تحلیل انتقال هامدلد که به معرفی شومی

 د شومیپرداخته  هااستانی عمده اقتصادی هابخشی هادادهتحلیل وپنجم به تجزیه بخشدر 

 . دشومیهای تحقیق ارائه و در بخش آخر نتایج و یافته
 

 مبانی نظری . 2

 مستلزم شناخت، آن مختلف مناطق و استان سطح در آن ساختار و اشتغال روند تحلیلوتجزیه

 و یریزبرنامهبتوان  تا است مناطق در آن ترکیب و هابخش بالقوه توان و استعدادها دقیق

 . ساخت محقق مناطق و هابخش از یك هر در را متعادلی و متوازن ییاشتغالزا
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 9... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

 طوربه و اشتغال و است بوده اقتصادی انسیاستگذاراصلی  هایدغدغه از همواره اشتغال

 .(1380، کرمانی و جمشیدی)صباغ دندار ایویژه جایگاه اقتصادی مسائل در انسانی کلی نیروی

 و انریزبرنامه که است مسائلی ینترمهم از کشور یك مناطق آینده توسعه و رشد

 ایتوسعهی هااستراتژی شناخت منظور ینه اب. باشند داشته توجه آن به باید دولتی انسیاستگذار

 ضعف اقتصاد و قدرت باید محلی انریزبرنامه، نتیجه در. است فراوانی اهمیت حائز مناسب

 هاینابرابری کشور مختلف مناطق در که دهدمی نشان موجود هایواقعیت. بشناسند را محلی

 استعدادهای مناطق و امکانات شناخت عدم دلیلبه پدیده این. دارد وجود اشتغال امر در یفراوان

 هر متغیر چونهم آن میزان و اشتغال. است آمده وجودبه اقتصادی توسعه زمینه در مختلف

 میزان، تولید میزان به توانمی که دنگیرمی قرار مختلفی عوامل تأثیر تحت اجتماعی و اساسی

 تغییر که با نمود اشاره ... و دولت یهاسیاست، هاقیمت سطح، دستمزدها سطح، یگذارسرمایه

 و اشتغال سطوح و دگیرمی قرار تأثیر تحت غیرمستقیم یا مستقیم طوربه اشتغال میزان متغیر هر

 کار بازار فرایند منفی بر یا مثبت اثرات است ممکن متغیری هر و شده تعیین بازار در بیکاری

 در استان هر سهم به توجه با، ایمنطقه و استانی سطح در اشتغال ساختار شناسایی. باشد داشته

 متوازن توسعه و رشد جهت در هااستان سطح در آن توزیع و طرف یك از ملی ناخالص تولید

 . دارد ایویژه اهمیت دیگر طرف از ،کشور اشتغال

 (1955) ی اقتصادی توسط کوزنتسهابخشیکی از بهترین نظریات در خصوص اشتغال 

د عامل نیروی کار در تولیاز سهم  کوزنتس معتقد است در بسیاری از کشورها. انجام شده است

کار شاغل در بخش صنعت در تمام سهم نیروی کهحالیدر ، شدهمحصوالت کشاورزی کاسته 

وری عوامل تولید در بخش همچنین بهره. کشورهای مورد مطالعه روند صعودی داشته است

ش صنعت با خوری در ببهره اما ،وری ملی افزایش یافتهکشاروزی با نرخی مشابه با میانگین بهره

وری د بهرهنرخ رش کهاین در نهایتوری کل اقتصاد رشد کرده و سرعت بیشتری از میانگین بهره

 ههای اقتصادی از ارکان توسعشاخهوری برای کل در بخش خدمات کمتر از میانگین رشد بهره

ی اقتصادی گویای پیشرفت هر ناحیه و منطقه است و هابخشرشد . دشومیهر منطقه محسوب 

 هکنندی اقتصادی در هر مکان مشخصهافعالیتبرخورداری از هدف و مسیری خاص برای 
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 14های مالی و اقتصادی   شماره فصلنامه سیاست   10

های ی اقتصادی و شاخصهابخشین ترمهم. خاص اقتصادی است هدر یك زمینپیشرفت آن مکان 

 شرح زیر است:آن به
 

  بخش کشاورزی. 2-1

سبی ی نهامزیتی اقتصادی است که با وجود هافعالیتی اصلی هابخشبخش کشاورزی یکی از 

 فروکاهنده و دارای محدودیت ارزیابی بخشی معموالً اشتغال از حیث توسعه، اقتصادی چشمگیر

 سهم هگذشت دهه چهار طی که دهدمی کشور نشان در کشاورزی بخش اشتغال سهم به نگاهی. دشومی

  .(1387 ،توجهی کاهش یافته است )کرباسی و همکارانقابل روطدر کشور به کشاورزی بخش اشتغال
 

 بخش صنعت . 2-2

 خشب توسعه و رشد .است اقتصادی توسعه و رشد عوامل و عناصر ینترمهم از یکی ،صنعت

، درمانوبهداشت، کشاورزی جمله از هابخش سایر توسعه و رشد امکان و زمینه، صنعت

 نقش کشور اقتصادی تحوالت در صنعت بخش بنابراین. کندمی فراهم را و انرژی نقلوحمل

 ایواسطه کاالهای، اولیه مواد تأمین و تقاضا ایجاد در که اهمیتی هواسطبه و کندایفا می کلیدی

 لیدیک نقش به تواندمی، دارد اقتصاد مختلف یهابخش برای صنعتی منشأ با ایو سرمایه

 . (1387، فرحبیبیخودکفا عمل کند )پدرام و 
 

  بخش خدمات. 2-3

گیرد این بخش با ظهور شهرنشینی شکل می. ی اقتصادی استهافعالیتبخش خدمات از ارکان اساسی 

 صادی ان اقتسیاستگذاردر حال حاضر . یابدتری میو با گسترش شهرنشینی پوشش وسیع

محورهای  تواندیگر نمیکه باشند  در کشورهای در حال توسعه باید به این نکته توجه داشته

، های فنیبلکه باید به کمك نوآوری، جستجو کرد توسعه را تنها در بخش کشاورزی یا صنعت

  .(1378 ،)حکیمیان استراتژیك قرار داد توسعه اقتصادی در یك موقعیت فرایندخدمات را در  بخش
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 11... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

 نظریات مختلف اقتصادی در حوزه توسعه و اشتغال .2-4

 تقسیم 1،یئ( بر مفاهیم کلیدی دست نامر1776چارچوب نظریه توسعه اقتصادی آدام اسمیت )

( با طرح نظریه قانون بازده 1817ریکاردو ). متکی است 4و گسترش بازار 3انباشت سرمایه 2،کار

باال بودن سودهای ، رشد اقتصادی را ناشی از دستمزدهای پایین کارگران صنعتی 5نزولی

 . داندداران و انباشت بیشتر سرمایه در صنعت میسرمایه

( در نظریه مزیت نسبی معتقد است که تجارت آزاد بین کشورها باعث 1817ریکاردو )

اصلی  دانان کالسیك سرمایه نقشدر تفکر اقتصاد. دشومیافزایش تولید ناخالص ملی و توسعه 

 . (1991، رفت )دورفمنشمار میسرمایه عامل اصلی توسعه به، از نظر آنان. را دارا بود

از و نسبت اندها نرخ پساعتقاد آن به. ها نیز به سرمایه معطوف بودتوجه اصلی نئوکالسیك

شی ثانوی نق، عامل تولید عنوانبهشد و نقش کار سرمایه به محصول عامل اصلی توسعه تلقی می

ی رشدی هامدل. داننداشتغال را تابع سرمایه می 1950ی سنتی رشد دهه هامدل. دشمحسوب می

( 1946، دومار و1939، )هارود 6، دومار -ویژه مدل هارودبه، های گذشته رایج بودندکه در سال

ی همچون ی دیگرهامدل، کید بر انباشت سرمایهأدر ت .اساساً بر انباشت سرمایه مبتنی هستند

( نیز توسعه 1958) 9( و دوزنبری1957) 8کالدور، (1965، ؛ توبین1956، )سولو 7سولو -توبین

  (.1968)مورگان،   یافتند

تنگنای موجود بر سر راه رشد  -نظر از تفاوتشان با یکدیگرصرف -هامدلبر اساس این 

های لهمچنین مد. انباشت سرمایه استچاره اساسی  کمبود سرمایه است و بنابراین، اقتصادی

نیز بر انباشت سرمایه برای  11 (1958، و رشد نامتعادل )هیرشمن 10 (1958 ،متعادل )روزنشتین رشد

                                                 
1  . Invisible hand 

2  . Division of labor 

3  . Capital accumulation 

4  . Extension of market 

5  . Diminishing Returns Law  

6  . Harrod-Domar 

7  . Tobin-Solow 

8  . Kaldor 

9  . Duesenberry 

10  . Rosensteien  

11. Hirshman 
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ی متعادل گذارسرمایه، ی رشد متعادلهاتئوریکید داشتند؛ با این تفاوت که أرسیدن به توسعه ت

  .دانندی برگزیده را عامل توسعه میهابخشی در گذارسرمایه، ی رشد نامتعادلهاتئوریو  هابخشدر تمام 

 از طریق 1(GNP) مچنان بر نرخ رشده 1960و  1950ی توسعه طی دو دهه هاسیاستو  هاتئوری

شتترایط  برگرفته از نیاز و هعمدطور به یی کههاتئوریلیکن چنین  ،انباشتتت ستترمایه استتتوار بود

سعه شورهای تو سعه را که با کمبود نمی، یافته بودندک شورهای در حال تو شکالت ک ستند م توان

 . (1978، حل کنند )هاربیسن، سرمایه و مازاد نیروی انسانی غیرماهر مواجهند

 پردازان توجه خود را به نیروی انستتانی و وضتتعیت کشتتورهای برخی از نظریه، ین دلیلابه 

( تئوری عرضه نیروی کار نامحدود 1954لوئیس )، در این راستا. در حال توسعه معطوف کردند

 .اقتصادهای دوگانه است، اقتصادهای کشورهای در حال توسعه، بر اساس این تئوری. را مطرح کرد

ست صنعت ا شاورزی در کنار بخش مدرن  سنتی ک شی از وجود بخش  خش ب. این دوگانگی نا

حال آنکه روبرو استتتت؛  3بیکاری پنهانچیز و بنابراین ی ناوربهرهو  2مازاد نیروی کار باستتتنتی 

نتقال لوئیس اعتقاد داشت که ا. در بخش سنتی است وریبهرهدر بخش مدرن بسیار باالتر از  وریبهره

  .دشویممازاد نیروی کار بخش سنتی به بخش مدرن موجب تحرک و انباشت سرمایه در بخش مدرن 

 ( نیز همچون لوئیس ضتتتمن اشتتتاره به دوگانگی 1963و چاو ) 4(1966؛ 1965رانیس ) -فی

انتقال مازاد نیروی کار از بخش ستتنتی به مدرن را عامل توستتعه ، در کشتتورهای در حال توستتعه

  (.1954)لوئیس،  دانستندمی

کرد که بر استتاس آن ستترمایه انستتانی را مطرح  6نیز مفهوم ستترمایه انستتانی 5(1961شتتولتز )

 ار استتت دن مناستتبی برخورأستترمایه طبیعی و ستترمایه فیزیکی از شتت همچونلید عامل تو عنوانبه

ید ید مورد توجه قرار گیرد وریبهره، و نقش آن در تول با بازنگری . و رفاه  باعث   این دیدگاه 

 . ی شدگذارسرمایهدر مفهوم سرمایه و 

                                                 
1  . Gross National Product 

2  . Surplus labour 

3  . Disguised unemployment 

4  . Fei and Ranis 

5  . Schultz 

6  . Human capital 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 26

http://qjfep.ir/article-1-506-fa.html


 13... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

کید داشتند أعمده بر انباشت سرمایه ت طوربهی سنتی توسعه اقتصادی هاتئوری، با این وجود

د که شاینگونه تصور می. عامل توسعه در درجه دوم اهمیت بود عنوانبهها نیروی انسانی و در آن

 د اما چنین نش ،ندشومیمند مدت مردم فقیر نیز از منافع حاصل از رشد اقتصادی بهرهدر بلند

 بسیاری از، برخورداری از نرخ باالی رشد با وجود، و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه

 . (1997 ،شد )توداروبردند و حتی نیازهای اولیه زندگیشان نیز رفع نمیسر میمردم در فقر به

ی سنتی توسعه برای حل مشکالت اغلب کشورهای در حال هاتئوریدر توانایی ، بنابراین

دبیر کل وقت سازمان جهانی  1سجورج مور، 1970ل دههیدر اوا. توسعه تردید جدی ایجاد شد

گیری سطح توسعه تصریح و اشتغال را در کار اندازه GNPبه عدم کفایت شاخص  2(ILO)کار 

 . (1978، معرفی کرد )دیجوماو GNPیك معیار اساسی در کنار  عنوانبه

سن )های بیدر اثر تالش، پس از آن سرمایه و 1978وقفه هاربی شت  سلط بالمنازع انبا ( از ت

عامل اصلی توسعه در متون ویژه اقتصادی توسعه کاسته شد و گرایش منابع  عنوانبه GNPرشد 

 . (ILO ،1976انسانی پا به عرصه وجود گذاشت )

ین ترهمماستتتفاده بهینه از نیروی انستتانی و توستتعه نیروی انستتانی باید ، از نظر این گرایش

 دستیابی به رشد اقتصادی و، مین گرددأاگر این دو هدف ت. اساسی توسعه باشددغدغه و هدف 

 معتقد است: (1978) هاربیسن. پذیر خواهد بودسطح زندگی باال امکان

ست" ساس ثروت ملل ا سانی پایه و ا سرمایه، منابع ان ه و منابع سرمای. درآمد یا منابع فیزیکی، نه 

و منابع طبیعی  کندفعال سرمایه را انباشت می طوربهطبیعی عوامل منفعل تولیدند و نیروی انسانی 

اجتماعی و اقتصتتادی را بنا و ، نیروی انستتانی نهادهای ستتیاستتی، عالوه بر آن. گیردکار میرا به

سعه را پایه س. کندگذاری میتو شوری نتواند به تو ست که اگر ک شن ا ستفاده برو هینه از عه و ا

 ".قادر به توسعه هیچ چیز دیگر نخواهد بود، نیروی انسانی خود بپردازد

  توسط سن 1980که در دهه  3محوری یا قابلیت انسانیرویکرد انسان، در اثر این تحوالت

 . صورت یك رویکرد جدید توسعه معرفی شدبه 1990در در دهه ، طرح شده بود( م1981)

                                                 
1  . George Mors 

2  . International Labour Organisation. 

3  . Human capability 
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 14های مالی و اقتصادی   شماره فصلنامه سیاست   14

ای که گونههب، تفجایگاه انسان از عامل توسعه به فاعل توسعه ارتقا یا، رویکردبر اساس این 

منابع و  ،سطح مطلوبیت توسطعامل اقتصادی و ارزیابی رفتار وی  عنوانبهنوع نگرش به انسان 

ها و اعمال انسان در این دگرگونی به کارکردهای مبتنی بر خواست. درآمد دچار تحول شد

 ... مشارکت اجتماعی و، مسکن، سالمت، سعه شامل برخورداری از بهداشتمحور تو عنوانبه

 . توجه شد
 

 پیشینه تحقیق-3

 هایی عمده اقتصادی شهرستانهابخشدر تحلیل وضعیت اشتغال  (1391) و همکاران اکبری

 ییاهبخشسهم به تشخیص  –با استفاده از مدل تغییر ( 1375-1385) استان کرمانشاه طی دوره

 شاخص یریگکارههمچنین با ب، مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی برخوردار هستند پرداختهکه 

 ایجنت .اندکننده نیروی کار خود بودند را مشخص نمودهیی را که صادرهابخش (LQ)ضریب مکانی 

 هشاه نسب به شاغالن استان طی دورهای استان کرماننشانگر رشد نامتناسب شاغالن شهرستان

 یهاشبخهمچنین با استفاده از مدل تغییر سهم وضعیت اشتغال هر یك از  و مورد مطالعه بوده

 . شده است بینیپیش 1395های استان کرمانشاه برای سال اقتصادی شهرستان

 اقتصادی ساختار فضایی مکانی تحلیل" عنوان با ایمقاله در، (1390) همکاران و صیدایی

 سمتاستان به این اشتغال که رسیدند نتیجه این هب "بختیاریوچهارمحال استان در اشتغال

 شاغلین وکاهش خدمات بخش در اشتغال رشد شاهد آینده هایدهه در و کندمی میل خدمات

 . بود خواهیم استان این در اقتصادی یهابخش دیگر

 یهابخشیی اشتغالزا نسبی مزیت بررسی"عنوان  با ایمقاله در (1389) اصغرپور و فرشادفر

 تغییر ایمنطقه اقتصاد و پایه اقتصاد مدل دو از استفاده با "کرمانشاه استان در اقتصادی عمده

 ؛اندپرداخته کل کشور به نسبت کرمانشاه استان شاغالن نامتناسب یا متناسب رشد علل بررسی به سهم

 و صنعت مزیت بخش کاهش و استان خدمات بخش نامتوازن و سریع رشد از حاکی نتایج

 . است شاغالن جذب در کشاورزی بخش مزیت افزایش

 وضعیت اشتغال بینیپیش و تحلیل"عنوان  تحت پژوهشی در، (1385) محمدی و فرهودی

 رسیدند این نتیجه به جینی ضریب و مکانی ضریب، سهم - تغییر مدل از استفاده اب" سنندج شهر در

 این در و صنعتی مولد یهابخش و است خدمات بخش رشد پایه بر سنندج شهر اقتصاد که
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 15... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

 مشاغل و سهم بوده تنزل حال در شدتبه کشاورزی و کرده ایفا را ناچیزی بسیار نقش شهر

 . است افزایش به رو کاذب

 اشتغال و رشد روند تحلیلوتجزیه "عنوان با ایمقاله در (1380) جمشیدی و کرمانیصباغ

 ایران هایبندی استانطبقه به" ایران مختلف هایاستان در صنعت بخش در آن ساختاری تغییرات

 آمده دستبه نتایج .اندپرداخته( 1353 -1373) زمانی دوره طی صنعتی اشتغال رشد نرخ بعد از

 کل از بیش استان 20 در صنعتی اشتغال رشد نرخ، کشور استان 24 بین از که ددهمی نشان

 استان 10 در اشتغال صنعتی رشد نرخ همچنین ه،بود کشور کل از کمتر استان 4 در و کشور

 دوره از صنعتی نرخ اشتغال دیگر استان 14 در اما. است یافته افزایش دوم دوره به اول دوره از

 . است یافته کاهش دوم دوره به اول

 استفاده با ایران در زنان اشتغال تحوالت" ای با عنوان( در مقاله1390) همکارانمهرگان و 

نتایج  .ازندپردایران می زنان اشتغال در گرفتهصورت تحوالت به بررسی "سهم انتقال تحلیل از

 ،با گذشت زمان ساختار نیروی کار زنان در ایران تغییرات اساسی داشته است دهدنشان می

های مورد بررسی رشد شاغالن زن کشور بیشتر از سهم کشور از رشد منطقه طی دوره کهیطوربه

مثبت  دلیل رشد رقابتی و ساختاریاین رشد نامتناسب به. )خاورمیانه و شمال آفریقا( بوده است منا

های زنان در اقتصاد ایران مثبت بوده یعنی طی دوره مذکور رشد و تحرک فعالیت ؛موجود است

 دلیلکه در مجموع بهیطوربه، و همچنین نسبت به منطقه منا مزایای رقابتی وجود داشته است

ح اشتغال زنان در کشور از سط، نیروی کار عنوانبهمزایای نسبی و رقابتی موجود در جذب زنان 

 . مورد انتظار پیشی گرفته است

م التحصیالن نظابررسی تحوالت اشتغال فارغ"ای با عنوان ( در مقاله1392) حکمتکیهانی

والت سهم به بررسی تح –ی عمده اقتصادی با استفاده از تحلیل انتقال هابخشآموزش عالی در 

، شاورزیی کهابخشست که انتایج حاکی . است التحصیالن دانشگاهی پرداختهاشتغال فارغ

 مستغالت و خدمات عمومی ، نقلوحمل، هتل و رستوران، خدمات مالی، برقوبآ، معدن

ند باشیمبخش عمده فعالیت شاغالن با تحصیالت عالی دارای انتقال ساختاری مثبت  11از میان 

که در آینده  درومیبنابراین انتظار  .خش عمده فعالیت دارای انتقال رقابتی مثبت استب 11و تمام 

  .التحصیالن نظام آموزش عالی داشته باشندنقش بسیار مهمی در اشتغال فارغ هابخشاین 
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 های تعدیلهزینه، انگلستان در ایکارخانه صنعت به مربوط پژوهشی در (1988بورگس ) 

 . داندمی ثرؤم کار نیروی اخراج و استخدام در را کار نیروی

  خاص تمرکز با را پاکستان روستایی مناطق در ایجاد اشتغال (1989قانی )  و خان

 قادر کشاورزی بخش که رسیدند نتیجه این به و بررسی کردند روستایی مناطق سازیصنعتی بر

  .گیرد قرار مدنظر باید غیرکشاورزی یهابخش در اشتغال نیست و وسیع مقیاس در اشتغال ایجاد به

 کشاورزی خانوارهای از نفر 4117 معادل اینمونه حجم با (1992بنجیامین ) 

 رسیده نتیجه این بهو  پرداخته کشاورزی کار نیروی ورود تقاضای به اندونزی روستاهای در

، تحصیلی پوشش ضریب، دستمزد، خانوار، اندازه، هابه نهاده کشت زیر سطح هایمؤلفه که

 . است ثرؤم ییاشتغالزادر هوا و آب و آموزش سطح

 اشتغال رشد سهم روی تغییر تحلیلوتجزیه عنوان با موضوعی در (2007) همکاران و آی

  هاآن. اندپرداخته کشور فیلیپین صنعتی هایگروه اشتغال رشد بررسی به منطقه 12 ایمنطقه

  .اندکرده محاسبه را رقابتی آن اثر و مناطق تمام در صنعتی ترکیب و ملی رشد سهم نهایت در

 از استفاده با المللبین رقابت توریسم تحلیلوتجزیه به ایمطالعه در (2007همکاران ) و چانیون

 .پرداختند چین یهااستان از یکی 1برای استان جیانگسو (1995 -2004) دوره طی سهم تغییر تحلیل

 جزء و ملی رشد جزبه اساسی طوربه جیانگسو در المللبین توریسم رشد که داد نشان نتایج

 هایسال در جیانگسو رقیب ینترمهم و ژیانگ دشومی داده نسبت، آن( مثبت هردو) رقابتی

 . است بوده بررسی مورد

مکانی  ضریب روش با دست آمدهبه هایداده آزمون از ( پس2009همکاران ) و جمریس

(LQ)  استفاده با بنابراین. دهدمی دستهب را ارزشی با هایداده ل،مد اینبه این نتیجه رسیدند که 

 . پرداختند آمریکا ایهکارخان صنایع بررسی وضعیت به آن از
 

 روش تحقیق . 4

 هایو گروه هابخش اشتغال وضعیت تعیین به سهم-تغییر روش کارگیریبه با مطالعه این در

 همچنین و شده پرداخته( 1385 -1390) زمانی دوره طی ی ایرانهااستاناقتصادی  فعالیت عمده

. گیردمی قرار بررسی مورد ضریب مکانی شاخص طریق از کار نیروی خروج و ورود شرایط

                                                 
1  . Jiangsu 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            10 / 26

http://qjfep.ir/article-1-506-fa.html


 17... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

ی مختلف کشور هااستان در وضعیت اشتغال با رابطه در، تحقیق این در استفاده شده هایداده

 (... و )تولید اشتغال در تغییر، سهم -تغییر هایتحلیل در. است کشور آمار مرکز از برگرفته، ایران

 زمانی دوره یك طی مرجع اقتصاد یا ( ملی... اشتغال )تولید و در تغییر به نسبت منطقه یك

 .(1380 ،)زیاری گردد تلقی اثرسه  خاص نتیجه تواندمی، معین
 

 (A)سهم ملی ضریب . 4-1

 .(است کشور ایران مطالعه این در) (A)مرجع  اقتصاد رشد اثر -

 جزء. ددهمینشان  (1390-1385تغییرات اشتغال در اقتصاد مرجع را طی دوره ) Aعنصر 

  است بوده افزایش حال در مرجع منطقه در اشتغال که معناست نه آب مثبت ملی سهم

 منطقه در اشتغال رودمی انتظار، کند پیدا رشد ملی رشد نرخ همان با منطقه اگر در نتیجه و

 . است بوده مثبت ملی سهم اثر جهت این از یابد و افزایش
 

 (Bترکیب بخشی ضریب ) .4-2

 . کندگیری میاندازه مرجع اقتصاد کل در را اقتصاد بخش هر نسبی نزول یا رشد Bعنصر

 یك اقتصاد در را رشد بیشترین که هاییفعالیت تشخیص منظوربه تواندمی بخشی ترکیب جزء

رشد  تشخیص منظوربه ایمنطقه گیرانتصمیم به تواندمی جزء این. شود کارگرفتهبه دارند

اقتصاد  رشد برای منطقه در موجود بخشی ترکیب آیا که لهئمس این تشخیص و منطقه یهابخش

 بخشی ترکیب که معناست نایه ب مثبت بخشی ترکیب اثر. کند کمك، خیر یا است مفید منطقه

 برخوردار باالتری ملی رشد نرخ از که ییهابخش در سهم بیشتری که است صورتیبه منطقه

 اثر. است داشته صعودی حالت کشور اقتصاد کل در آن بخش ی،عبارتبه. است داشته، هستند

 ییهابخش در که است ایگونه به منطقه بخشی ترکیب که ستا آن بیانگر منفی بخشی ترکیب

در  بخش آن عبارتیبه. است داشتهکمتری  سهم، هستند برخوردار باالتری ملی رشد نرخ از که

 . است داشته نزولی حالت کشور اقتصاد کل
 

 (Cیا سهم رقابتی ) ضریب  ایمنطقهانتقال  .4-3

 کندگیری میاندازه مرجع اقتصاد با مقایسه در را استان اقتصادی بخش هر رقابتی موقعیت Cعنصر 

 از دسته آن تشخیص منظوربه تواندمی رقابتی سهم جزء. باشد منفی یا مثبت است ممکن که
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 بر عالوه .شود کارگرفتهبه، هستند مرجع منطقه به نسبت مزیت رقابتی دارای که منطقه هایفعالیت

 نیز هستند بیشتری رقابتی مزیت دارای که مناطقی تشخیصمنظور به توانمی جزء این از این

 در منطقه که صنایعی تشخیص برای ایمنطقه گیرانبه تصمیم تواندمی جزء این. جست بهره

 منطقه اقتصاد رشد مسیر در منطقه رقابتی مزیت آیا له کهئمس این تشخیص و دارد مزیت هاآن

 منطقه یك برای نسبی مزیت بیانگر مثبت رقابتی سهم یك. کند کمك، نه یا کندمی حرکت

 منطقه اقتصاد که دهدمی نشان منفی رقابتی سهم یك. خاص است اقتصادی بخش یك در

بخشی و گر اثرا .است داده دست از مناطق سایر به مشخص نسبت بخش یك در را خود سهم

در فعالیتی هردو مثبت باشند آن فعالیت دارای مزیت بالقوه برای رشد منطقه محسوب  ایمنطقهاثر 

ترکیب  یك. استد و اگر این دو اثر هردو منفی باشند فعالیت در بخش بازنده اقتصادی شومی

بخشی بزرگتر از صفر به همراه یك سهم رقابتی منفی بیانگر بخش بازنده مختلط اقتصادی یا 

ست که منطقه در حال از دست دادن مزیت نسبی خود در صنعتی ین اا هکنندبیانعبارت دیگر هب

ی ترکیب بخشو یك  ؛ای برخوردار بوده استرشد منطقه از اهمیت ویژه اندازچشماست که در 

 . استمثبت بیانگر بخش برنده اقتصادی  ایمنطقهکوچکتر از صفر به همراه یك سهم 
 

 سهم و نحوه محاسبه آن  -مدل انتقال .4-4

 (A):رشد ناشی از رشد کشور 
  

 
t+1 t-1

i i t-1

Et
ns = e ( -1)

E
                                                                                                  )1( 

 :(B)ا تغییرات ناشی از تغییرات ساختاره

 

 

t t
t+1 t-1 i
i i t-1 t-1

i

E E
IM = e ( - )

E E
                                                                                         )2(  

 :(C)ی تغییرات ناشی از ساختار رقابت
t t

t+1 t-1 i i
i i t-1 t-1

i i

e E
RS = e ( - )

e E
                                                                                            )3( 

 

 A+B+C نرخ رشد :
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 19... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

(+اشتغال در فعالیت 1385اشتغال دوره بعد: اشتغال دوره بعد=کل اشتغال سال پایه ) بینیپیش

i  سال پایه × (A+B+c) 

 هامعرفی متغیر
1-t

ie =اشتغال در فعالیت i در ابتدای دوره در استان، 

tE =کل اشتغال در کشور در انتهای دوره، 
t

ie  اشتغال در فعالیت =i استان در انتهای دوره در، 
1-t

iE اشتغال در فعالیت =i درکشور در انتهای دوره، 
1-tE کل اشتغال در کشور در ابتدای دوره =. 

 

 تحقیق  نتایج .5

تدا توزیع ی مختلف ابهااستانی مختلف اقتصادی محرک اشتغال در هابخشدر رابطه با شناسایی 

ی هافعالیتگیرد و سپس مورد بررسی قرار می کشور عمده فعالیت در هابخششاغلین در 

  .اهد شدسهم بررسی خو -بخش بازنده و برنده اقتصادی هر استان با استفاده از مدل تغییر، دارمزیت
 

 بررسی روند اشتغال در کل کشور .5-1
 

 )چهاربخشی( (1385-1390)ی فعالیت در کشور ایران طی دوره هابخشتوزیع شاغلین در . 1جدول 

 ریال ارقام به میلیون

ی هافعالیت

 اقتصادی

درصد  کشور ایران

 تغییرات

 ،)کاهش

 افزایش(

1385 1390 

 درصد تعداد درصد تعداد

 /%34 100 20546874 100 20476344 هافعالیتکلیه 

 %84/5 19 3902403 18 3686747 کشاورزی

 -%53/8 19/17 3532784 86/18 3862256 صنعت

 -%01/6 04/12 2472921 86/12 2631142 ساختمان

 %32/3 77/51 10638766 28/50 10296199 خدمات

 .نتایج تحقیق و کشور –سرشماری نفوس مسکن نتایج تفضیلی فعالیت استان ، : درگاه ملی آمارمأخذ
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 14های مالی و اقتصادی   شماره فصلنامه سیاست   20

درصد  34/0حدود  1385تعداد کل شاغلین نسبت به سال  1390( در سال 1اساس جدول ) بر

ان در ور ایربررسی آمار و ارقام حاکی از آن است که ساختار اقتصادی کش. ددهمیرشد را نشان 

ترین حال بیشبا این. تفاوت چندانی نداشته است، از نظر ترکیب 1385نسبت به سال  1390سال 

و سپس در بخش  درصد 77/51در بخش خدمات با سهم ، 1390در سال فروانی تعداد شاغلین 

 . دشومید مشاهده درص 19کشاورزی با سهم 

درصد و در بخش  84/5تعداد شاغلین کشور طی دوره مورد مطالعه در بخش کشاورزی 

 بخش صنعت با . ددهمی( نشان 1385درصد رشد را نسبت به سال پایه ) 32/3خدمات 

 ن طی دوره یدرصد کاهش در تعداد شاغل 01/6درصد کاهش و بخش ساختمان با  53/8

عظیم  منابع کشور ایران با داشتن که است توجه قابل نکته این. اندمواجه بوده (1390-1385)

نزولی  و ساختمان روند صنعت بخش در شاغلین تعداد (...  معادن فلزی غنی و، وگاز)نفت طبیعی

 مشاغل نفعهب شاغلین همچنین آمار مذکور بیانگر این است که طی دوره مطالعه توزیع است، داشته

 . دباشمی افزایش حال در ونه مشاغلگاین )بخش خدمات( بوده وسهمخدماتی 
 

 (1385-1390)های ی عمده فعالیت طی دورههابخشسهم  -نتایج مدل تغییر. 5-2

 صورت چهار بخشی(ه)ب

 ،خراسان جنوبی، بختیاریوچهارمحال ،بوشهر ،ایالم ،ی اصفهانهااستاندر بخش کشاورزی 

، رستانل ،گیالن، وبویراحمدکهگیلویه، کرمانشاه، کرمان، بلوچستانوسیستان، خوزستان

 کهنای دلیلبهو رند هرمزگان در حوزه فعالیت مزیت بالقوه برای رشد استان قرار دا ،مازندران

 رک رشدمح عنوانبهاین فعالیت ، ندباشمیو نرخ رشد مثبت  ایمنطقهدارای ساختار صنعتی و 

 ،تهران ،لاردبی ،آذربایجان غربی ،ی آذربایجان شرقیهااستان. دشومیمحسوب  هااستاناقتصادی 

 ،رکزیم ،گلستان ،کردستان ،قم ،قزوین ،فارس ،سمنان ،زنجان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی

ست ا آن هکنندبیانعبارت دیگر هب ؛اندهمدان و یزد در حوزه فعالیت بازنده مختلط اقتصادی قرار داشته

 ند که اینباشمیدر حال از دست دادن مزیت نسبی خود در بخش کشاورزی  هااستانکه این 

 .(2جدول ) ،ای برخوردار بوده استاز اهمیت ویژه هااستانرشد این  اندازچشمبخش در 

 ،کرمان ،کردستان ،قزوین ،فارس ،تهران ،بوشهر ،ایالم ،ی اصفهانهااستان بخش صنعت در

 ندرمرکزی و هرمزگان در حوزه فعالیت برنده اقتصادی قرار دا ،مازندران ،احمدبویروکهگیلویه
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 21... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

 .ستاحاکی از مزیت نسبی آنها در بخش صنعت  هااستانو جزء سهم رقابتی مثبت این بخش در این 

 ،یخراسان جنوب ،بختیاریوچهارمحال ،اردبیل ،آذربایجان غربی ،ی آذربایجان شرقیهااستان

 ،انشاهکرم ،قم ،بلوچستانوسیستان ،سمنان ،زنجان ،خوزستان ،خراسان شمالی، خراسان رضوی

و  ندرهمدان و یزد در حوزه فعالیت بازنده اقتصادی در بخش صنعت قرار دا ،لرستان ،گیالن ،گلستان

ش که اقتصاد منطقه سهم خود را در این بخد دهمینشان  هااستانسهم رقابتی و اثربخشی منفی این 

 .(2جدول ) ،سایر مناطق از دست داده است نسبت به

نعتی ساختار ص. استان بوشهر در حوزه مزیت بالقوه برای رشد قرار دارد ،در بخش ساختمان

قتصادی ا محرک رشد عنوانبهاعث شده که این بخش بو نرخ رشد مثبت این فعالیت  ایمنطقهو 

 ،رضوی خراسان ،خراسان جنوبی، تهران ،اردبیل، ربایجان غربیذی آهااستان. استان بوشهر محسوب شود

هرمزگان و همدان در حوزه فعالیت برنده  ،گیالن ،گلستان ،کردستان ،قم ،زنجان ،خراسان شمالی

 هااستانبی بیانگر مزیت نس هااستانسهم رقابتی مثبت این بخش در این  ءو جز رنداقتصادی قرار دا

 ،تانخوزس ،بختیاریوچهارمحال، ایالم، اصفهان، شرقیی آذربایجان هااستان. استدر این بخش 

 ،لرستان ،وبویراحمدکهگیلویه ،کرمانشاه، کرمان، قزوین ،رساف ،بلوچستانوسیستان ،سمنان

بخشی مرکزی و یزد در حوزه فعالیت بازنده اقتصادی قرار داشته و سهم رقابتی و اثر، مازندران

اقتصاد منطقه سهم خود را در این بخش نسبت به سایر مناطق د که دهمینشان  هااستانمنفی این 

 .(2جدول ) ،از دست داده است

 ،بوشهر، ایالم ،اصفهان، اردبیل ،ربایجان غربیذی آهااستان در بخش خدمات

 ،فارس ،سمنان ،زنجان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،بختیاریوچهارمحال

هرمزگان و همدان در حوزه فعالیت مزیت  ،مرکزی ،مازندران ،گلستان ،کردستان ،قم ،قزوین

، ندباشمی و نرخ رشد مثبت ایمنطقهدارای ساختار صنعتی و  کهاین دلیلبهو بالقوه برای رشد قرار دارند 

 ،رقیی آذربایجان شهااستان. دشومیمحسوب  هااستاناقتصادی  محرک رشد عنوانبهاین فعالیت 

لرستان و ، یالنگ، وبویراحمدکهگیلویه ،کرمانشاه، کرمان ،وبلوچستانسیستان ،خوزستان ،تهران

این است که  هبیان کنندعبارت دیگر هب رند؛یزد در حوزه فعالیت بازنده مختلط اقتصادی قرار دا

ند که این بخش در باشمیدر حال از دست دادن مزیت نسبی خود در بخش خدمات  هااستاناین 

 . (2جدول ) ،ای برخوردار بوده استاز اهمیت ویژه هااستانرشد این  اندازچشم
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 14های مالی و اقتصادی   شماره فصلنامه سیاست   22

 د: شومیاشتغال دوره بعد از رابطه زیر استفاده  بینیپیشمنظور به

 (A+B+c)× سال پایه  i(+اشتغال در فعالیت 1385اشتغال دوره بعد=کل اشتغال سال پایه )

رشد ساختاری و رشد ناشی از مزیت ، ترتیب رشد ناشی از اقتصاد مرجعبه A ،B،Cه ک

سال آینده )سال  5سهم طی  -شده در جدول انتقالاساس محاسبات انجام بر .دنباشمیرقابتی 

، 130، 11خواهد شد که از این تعداد  362، 974، 20( میزان اشتغال در کشور ایران مجموعاً 1395

، 3م بخش کشاورزی و فرصت شغلی سه 224، 251، 4فرصت شغلی سهم بخش خدمات و  484

فرصت شغلی سهم بخش ساختمان در  366، 363، 2شغلی سهم بخش صنعت و فرصت  288، 229

 تسمبه کشور آینده گیریجهت بیانگر این است که ارقام مذکور. کل کشور خواهد بود

استان از  30سهم . دباشمیو توزیع شاغلین به نفع مشاغل خدماتی است  خدماتی یهافعالیت

استان  ،درصد 26/5ی شغلی ایجاد شده عبارت است از: استان آذربایجان شرقی هافرصت

استان ایالم  ،درصد 67/6استان اصفهان ، درصد 67/1اردبیل استان  ،درصد 97/3آذربایجان غربی 

 20/1بختیاری واستان چهارمحال ،درصد 36/19استان تهران  ،درصد 97/1استان بوشهر  ،درصد 81/0

استان خراسان شمالی ، درصد 27/8استان خراسان رضوی  ،درصد 52/1استان خراسان جنوبی ، درصد

 ،درصد 89/0استان سمنان  ،درصد 52/1استان زنجان  ،درصد 44/4استان خوزستان  ،درصد 28/1

استان  ،درصد 79/1استان قزوین ، درصد 90/5استان فارس  ،درصد 95/1بلوچستان واستان سیستان

 ،درصد 26/2استان کرمانشاه  ،درصد 05/4استان کرمان  ،درصد 15/2استان کردستان  ،درصد 35/1قم 

 ،درصد 75/3استان گیالن  ،درصد 46/2استان گلستان  ،درصد 80/0وبویراحمد استان کهگیلویه

استان  ،درصد 03/2استان مرکزی  ،درصد 81/4استان مازندران  ،درصد 14/2استان لرستان 

( به تفکیك 2در جدول ). درصد 50/1و استان یزد درصد  14/2استان همدان  ،درصد 10/2هرمزگان 

  .نیروی کار مشخص شده است بینیپیشاستان  هر
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 23... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

(1385-1390)های ایران طی دوره ی عمده اقتصادی استانهابخشساختار اشتغال  .2جدول   

 استان

 بینیپیش و حوزه فعالیت هر بخش هابخشعنوان 

اشتغال در 

 1395سال 
 خدمات ساختمان صنعت کشاورزی

 آذربایجان شرقی
بازنده مختلط 

 اقتصادی

بازنده 

 اقتصادی
 بازنده اقتصادی

بازنده مختلط 

 اقتصادی
1103332 

 آذربایجان غربی
بازنده مختلط 

 اقتصادی

بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد
832500 

 اردبیل
مختلط بازنده 

 اقتصادی

بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد
350359 

 اصفهان
مزیت بالقوه 

 برای رشد

بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد
1398998 

 ایالم
مزیت بالقوه 

 برای رشد
 بازنده اقتصادی برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد
169538 

 بوشهر
بالقوه مزیت 

 برای رشد
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد

مزیت بالقوه 

 برای رشد
413651 

 تهران
بازنده مختلط 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی برنده اقتصادی

بازنده مختلط 

 اقتصادی
4060817 

 بختیاریوچهارمحال
مزیت بالقوه 

 برای رشد

بازنده 

 اقتصادی
 بازنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد
252285 

 خراسان جنوبی
مزیت بالقوه 

 برای رشد

بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد
319259 

 خراسان رضوی
بازنده مختلط 

 اقتصادی

بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد
1733711 

 خراسان شمالی
بازنده مختلط 

 اقتصادی

بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد
268655 

 خوزستان
مزیت بالقوه 

 برای رشد

بازنده 

 اقتصادی
 بازنده اقتصادی

بازنده مختلط 

 اقتصادی
931698 

 زنجان
بازنده مختلط 

 اقتصادی

بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 

 برای رشد
317857 

 سمنان
بازنده مختلط 

 اقتصادی

بازنده 

 اقتصادی
 اقتصادیبازنده 

مزیت بالقوه 

 برای رشد
187425 

 .نتایج تحقیق و 1385-1390فعالیت  –: مرکز آمار ایران سرشماری نفوس و مسکن مأخذ
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 14های مالی و اقتصادی   شماره فصلنامه سیاست   24

 .2ادامه جدول 

 استان
 بینیپیش و حوزه فعالیت هر بخش هابخشعنوان 

اشتغال در 
 1395سال 

 خدمات ساختمان صنعت کشاورزی

 بلوچستانوسیستان
بالقوه مزیت 

 برای رشد
بازنده 

 اقتصادی
 بازنده اقتصادی

مزیت بالقوه 
 برای رشد

408437 

 فارس
بازنده مختلط 

 اقتصادی
 بازنده اقتصادی برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 
 برای رشد

1237971 

 قزوین
بازنده مختلط 

 اقتصادی
 بازنده اقتصادی برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 
 برای رشد

375032 

 قم
مختلط بازنده 

 اقتصادی
بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 
 برای رشد

282444 

 کردستان
بازنده مختلط 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 
 برای رشد

451197 

 کرمان
مزیت بالقوه 

 برای رشد
 بازنده اقتصادی برنده اقتصادی

بازنده مختلط 
 اقتصادی

848942 

 کرمانشاه
بالقوه  مزیت

 بزای رشد
بازنده 

 اقتصادی
 بازنده اقتصادی

بازنده مختلط 
 اقتصادی

474879 

 دبویراحموکهگیلویه
مزیت بالقوه 

 برای رشد
 بازنده اقتصادی برنده اقتصادی

بازنده مختلط 
 اقتصادی

167313 

 گلستان
بازنده مختلط 

 اقتصادی
بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 
 برای رشد

515407 

 گیالن
مزیت بالقوه 

 برای رشد
بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

بازنده مختلط 
 اقتصادی

786102 

 لرستان
مزیت بالقوه 

 برای رشد
بازنده 

 اقتصادی
 بتزنده اقتصادی

بازنده مختلط 
 اقتصادی

448476 

 مازندران
مزیت بالقوه 

 برای رشد
 بازنده اقتصادی برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 
 رشدبرای 

1008091 

 مرکزی
بازنده مختلط 

 اقتصادی
 425553 بازنده اقتصادی بازنده اقتصادی برنده اقتصادی

 هرمزگان
مزیت بالقوه 

 برای رشد
 برنده اقتصادی برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 
 برای رشد

440563 

 همدان
بازنده مختلط 

 اقتصادی
بازنده 

 اقتصادی
 برنده اقتصادی

مزیت بالقوه 
 برای رشد

449493 

 یزد
بازنده مختلط 

 اقتصادی
بازنده مختلط 

 اقتصادی
 بازنده اقتصادی

بازنده مختلط 
 اقتصادی

314377 

 نتایج تحقیق.و  1385-1390فعالیت  –: مرکز آمار ایران سرشماری نفوس و مسکن مأخذ
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 25... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

 وشی کشور ایران از بعد اشتغال با استفاده از رهااستان ایپایهی هافعالیتتعیین  .5-3

 (LQضریب مکانی )

استفاده  (LQ)ستان از ضریب مکانی اای هر ی پایههافعالیتاین مطالعه برای تعیین و شناسایی  در

ست سایی  از. شده ا شنا شاخص برای  ستانپایه در ی پایه وغیرهابخشاین  ستفاده می هاا . شودا

 آید:می دستبهرابطه زیر  از LQ مدل
 

i

i

i

i

i

e

e
LQ =

E

E





                    )4( 

iLQ ضریب مکانی اشتغال منطقه در بخش :i 

ie اشتغال منطقه در بخش :i 

iE اشتغال استان در بخش :i 

i
eکل اشتغال منطقه : 

i
E :کشور یا استان( کل اشتغال اقتصاد مرجع( 

 

 تغال از کل اش عبارتی سهم هر بخش )فعالیت اقتصادی(نسبت مکانی به، در رابطه فوق

بزرگتر  که این نسبتدر صورتی. در سطح استان نسبت به سهم اشتغال آن در سطح کشور است

 عنوانهباما اگر کوچکتر از یك باشد  ،دشومیمحسوب  ایپایه ،آن فعالیت اقتصادی، باشد از یك

 . دوشمیکفا محسوب که مساوی یك باشد آن فعالیت خودو در صورتی ایپایهفعالیت غیر

 ،صنعت، ی کشاورزیهابخشضرایب مکانی ، ( با استفاده از روابط فوق3در جدول )

. اندمشخص شده 1390در سال  ایپایهی دارای فعالیت هابخشساختمان و خدمات و همچنین 

، قم سمنان و ،تهران، بوشهر، ی اصفهانهااستان جزبه هااستاند اکثر شومیطور که مشاهده همان

 در جهت مزیت این بخش )کشاورزی( بوده و ایپایهبقیه در بخش کشاورزی دارای فعالیت 

 ،اصفهان ،آذربایجان شرقیاستان  9ر بخش صنعت فقط د. حرکت کرده است هااستانرقابتی 

محسوب شده و در جهت مزیت  ایپایهمرکزی و یزد فعالیت ، قم، قزوین، سمنان، زنجان، تهران

در استان خورستان این بخش به سطح خودکفایی رسیده و در ، حرکت کرده هااستانرقابتی این 
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 14های مالی و اقتصادی   شماره فصلنامه سیاست   26

د توانمی شاین بخ د وشومیاستان بوشهر که قطب صنعتی کشور محسوب  ویژههب هااستان سایر

کند هنوز این بخش حتی به سطح خودکفایی هم  ثری در رشد و توسعه این استان ایفاؤنقش م

 ،ختیاریبوالحچهارم، بوشهر، اردبیل، ی آذربایجان غربیهااستان در بخش ساختمان. نرسیده است

همدان ، تانلرس، گلستان ،احمدبویروکهگیلویه، کردستان، قم، فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی

که با  ندهست ییهابخشنفع هکننده نیروی کار خود ببوده و صادر ایپایهدارای فعالیت  ،و یزد

 ،قم ،فارس ،سمنان ،خوزستان، تهران، ی بوشهرهااستان بخش خدمات در .کمبود شاغل مواجهند

 هاستانامحسوب شده و این بخش درجهت مزیت رقابتی این  ایپایهکرمانشاه و هرمزگان فعالیت 

ن که ای استدر بخش خدمات حاکی از این  هااستانضرایب مکانی سایر . حرکت کرده است

 . داشبمیها هنوز به سطح خودکفایی نرسیده و متقاضی نیروی کار بیشتری بخش در آن
 بخشی(  4 صورتبهکشور )ی هااستانی عمده فعالیت هابخشضریب مکانی  .3جدول 

 1390از بعد اشتغال در سال 

 استان
ی دارای فعالیت هابخش و ضرایب مکانی هر بخش هابخشعنوان 

 خدمات ساختمان صنعت کشاورزی 1390در سال ایپایه

 کشاورزی و صنعت 87/0 93/0 31/1 12/1 آذربایجان شرقی

 ساختمانکشاورزی و  92/0 07/1 67/0 47/1 آذربایجان غربی

 کشاورزی و ساختمان 87/0 34/1 54/0 56/1 اردبیل

 صنعت 96/0 99/0 53/1 64/0 اصفهان

 کشاورزی 96/0 90/0 42/0 70/1 ایالم

 ساختمان و خدمات 09/1 41/1 91/0 58/0 بوشهر

 صنعت و خدمات 24/1 78/0 39/1 13/0 تهران

 وساختمانکشاورزی  82/0 96/1 66/0 18/1 بختیاریوچهارمحال

 کشاورزی 84/0 81/0 65/0 86/1 خراسان جنوبی

 کشاورزی و ساختمان 95/0 15/1 97/0 08/1 خراسان رضوی

 کشاورزی و ساختمان 76/0 53/1 63/0 65/1 خراسان شمالی

 کشاورزی و خدمات 03/1 84/0 1 01/1 خوزستان

 صنعت و ساختمان، کشاورزی 82/0 1 06/1 45/1 زنجان

 صنعت و خدمات 03/1 90/0 09/1 90/0 سمنان

 کشاورزی 97/0 74/0 43/0 77/1 بلوچستانوسیستان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            20 / 26

http://qjfep.ir/article-1-506-fa.html


 27... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

 .3ادامه جدول 

 استان
های دارای فعالیت بخش ها و ضرایب مکانی هر بخشعنوان بخش

 خدمات ساختمان صنعت کشاورزی 1390ای در سالپایه

 ساختمان وخدمات، کشاورزی 03/1 11/1 69/0 14/1 فارس

 کشاورزی و صنعت 90/0 78/0 34/1 10/1 قزوین

 ساختمان و خدمات، صنعت 10/1 33/1 24/1 30/0 قم

 کشاورزی و ساختمان 88/0 16/1 49/0 70/1 کردستان

 کشاورزی 81/0 87/0 68/0 88/1 کرمان

 کشاورزی و خدمات 03/1 93/0 48/0 43/1 کرمانشاه

 کشاورزی و ساختمان 89/0 20/1 58/0 54/1 دبویراحموکهگیلویه

 کشاورزی و ساختمان 84/0 49/1 69/0 40/1 گلستان

 کشاورزی 95/0 81/0 75/0 47/1 گیالن

 کشاورزی وساختمان 88/0 16/1 49/0 70/1 لرستان

 کشاورزی 97/0 99/0 77/0 29/1 مازندران

 کشاورزی و صنعت 87/0 92/0 40/1 05/1 مرکزی

 کشاورزی و خدمات 06/1 88/0 67/0 21/1 هرمزگان

 کشاورزی و ساختمان 87/0 28/1 76/0 39/1 همدان

 صنعت و ساختمان 92/0 02/1 53/1 73/0 یزد

 .نتایج تحقیق، فعالیت–: مرکز آمار ایران  سرشماری نفوس و مسکن مأخذ
 

 نتایج . 6

 ی مختلفهابخشاشتغال در  ایمنطقهمقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل روند و توزیع 

اثر ساختار . نگارش شده است (1385-1390)ی کشور ایران طی دوره زمانی هااستاناقتصادی 

ره مورد هراستان طی دو )از بعد اشتغال( ایپایهی هافعالیتی نسبی و هامزیتو  هااستاناقتصادی 

ایج سهم و ضریب مکانی ارزیابی و تحلیل شده که نت –ی تحلیل انتقال هامدلبررسی با استفاده از 

 ست از:ا ن عبارتآ

، یخراسان جنوب، بختیاریوچهارمحال ،بوشهر ،ایالم ،ی اصفهانهااستاندر بخش کشاورزی 

، رستانل ،گیالن، وبویراحمدکهگیلویه، کرمانشاه، کرمان، بلوچستانوسیستان، خوزستان

ارای د کهاین دلیلبهو  رندفعالیت بالقوه برای رشد استان قرار داهرمزگان در حوزه  ،مازندران

اقتصادی  دمحرک رش عنوانبهاین فعالیت ، ندباشمیو نرخ رشد مثبت  ایمنطقهساختار صنعتی و 
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 14های مالی و اقتصادی   شماره فصلنامه سیاست   28

راسان خ ،تهران ،اردبیل ،آذربایجان غربی ،ی آذربایجان شرقیهااستان. دشومیمحسوب  هااستان

مدان ه ،مرکزی ،گلستان ،کردستان ،قم ،قزوین ،فارس ،سمنان ،زنجان ،خراسان شمالی ،رضوی

ست که ا آن هکنندبیانعبارت دیگر هب ؛رندو یزد در حوزه فعالیت بازنده مختلط اقتصادی قرار دا

ش ند که این بخباشمیدر حال از دست دادن مزیت نسبی خود در بخش کشاورزی  هااستاناین 

 . ای برخوردار بوده استاز اهمیت ویژه هااستانرشد این  اندازچشمدر 

 ،کرمان ،کردستان ،قزوین ،فارس ،تهران ،بوشهر ،ایالم ،ی اصفهانهااستان ،بخش صنعت در

 ندرمرکزی و هرمزگان در حوزه فعالیت برنده اقتصادی قرار دا ،مازندران ،احمدبویروکهگیلویه

. ستاحاکی از مزیت نسبی آنها در بخش صنعت  هااستانو جزء سهم رقابتی مثبت این بخش در این 

 ،یخراسان جنوب ،بختیاریوچهارمحال ،اردبیل ،آذربایجان غربی ،ی آذربایجان شرقیهااستان

 ،انشاهکرم ،قم ،بلوچستانوسیستان ،سمنان ،زنجان ،خوزستان ،خراسان شمالی، خراسان رضوی

و  ندرحوزه فعالیت بازنده اقتصادی در بخش صنعت قرار داهمدان و یزد در  ،لرستان ،گیالن ،گلستان

د که اقتصاد منطقه سهم خود را در این دهمینشان  هااستانبخشی منفی این سهم رقابتی و اثر

 . بخش نسبت به سایر مناطق از دست داده است

تی عساختار صن. در بخش ساختمان استان بوشهر در حوزه مزیت بالقوه برای رشد قرار دارد

صادی محرک رشداقت عنوانبهاعث شده که این بخش بو نرخ رشد مثبت این فعالیت  ایمنطقهو 

خراسان  ،خراسان جنوبی، تهران ،اردبیل، ربایجان غربیذی آهااستان. استان بوشهر محسوب شود

هرمزگان و همدان در حوزه  ،گیالن ،گلستان ،کردستان ،قم ،زنجان ،خراسان شمالی ،رضوی

بیانگر مزیت  هااستانسهم رقابتی مثبت این بخش در این ء برنده اقتصادی قرار داشته و جزفعالیت 

، ایالم، اصفهان، ی آذربایجان شرقیهااستان. دباشمیدر این بخش  هااستاننسبی 

 ،رمانشاهک، کرمان، قزوین ،رساف ،بلوچستانوسیستان ،سمنان ،خوزستان ،بختیاریوچهارمحال

مرکزی و یزد در حوزه فعالیت بازنده اقتصادی قرار ، مازندران ،لرستان ،راحمدوبویکهگیلویه

 را  د که اقتصاد منطقه سهم خوددهمینشان  هااستانداشته و سهم رقابتی و اثربخشی منفی این 

 . در این بخش نسبت به سایر مناطق از دست داده است

 ،بوشهر، ایالم ،اصفهان، اردبیل ،ربایجان غربیذی آهااستاندر بخش خدمات 

 ،فارس ،سمنان ،زنجان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،بختیاریوچهارمحال
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 29... های اقتصادی محرک ایجاد اشتغال شناسایی بخش

هرمزگان و همدان در حوزه فعالیت مزیت  ،مرکزی ،مازندران ،گلستان ،کردستان ،قم ،قزوین

 ،ندباشمی و نرخ رشد مثبت ایمنطقهدارای ساختار صنعتی و  کهاین دلیلبهو بالقوه برای رشد قرار دارند 

 ،رقیی آذربایجان شهااستان. دشومیمحسوب  هااستاناقتصادی  محرک رشد عنوانبهاین فعالیت 

لرستان و ، یالنگ، وبویراحمدکهگیلویه ،کرمانشاه، کرمان ،وبلوچستانسیستان ،خوزستان ،تهران

ین است که ا هکنندبیانعبارت دیگر هب ؛رندیزد در حوزه فعالیت بازنده مختلط اقتصادی قرار دا

ند که این بخش در باشمیدر حال از دست دادن مزیت نسبی خود در بخش خدمات  هااستاناین 

 . ای برخوردار بوده استاز اهمیت ویژه هااستانرشد این  اندازچشم

 سایر، و قم سمنان ،تهران، بوشهر، ی اصفهانهااستان جزبه هااستاناکثر  ایپایهاز نظر فعالیت 

در جهت مزیت  این بخش )کشاورزی( بوده و ایپایهدر بخش کشاورزی دارای فعالیت  هاآن

 ،اصفهان، استان آذربایجان شرقی 9بخش صنعت فقط در . حرکت کرده است هااستانرقابتی 

 تمحسوب شده و در جهت مزی ایپایهمرکزی و یزد فعالیت ، قم، قزوین، سمنان، زنجان، تهران

 ستان این بخش به سطح خودکفایی رسیده و درزدر استان خو، حرکت کرده هااستانرقابتی این 

د توانمی د و این بخششومیاستان بوشهر که قطب صنعتی کشور محسوب  ویژههب هااستان سایر

فایی هم کثری در رشد و توسعه این استان ایفاکند هنوز این بخش حتی به سطح خودؤنقش م

، بوشهر، اردبیل، ی آذربایجان غربیهااستان در بخش ساختمان. استنرسیده 

، کردستان، قم، فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی ،بختیاریوالحچهارم

کننده دربوده و صا ایپایهدارای فعالیت  ،همدان و یزد، لرستان، گلستان ،بویراحمدوکهگیلویه
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کانی ضرایب م. حرکت کرده است هااستانجهت مزیت رقابتی این  محسوب شده و این بخش در

ها هنوز به سطح که این بخش در آن استدر بخش خدمات حاکی از این  هااستانسایر 

 . استخودکفایی نرسیده و متقاضی نیروی کار بیشتری 
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