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چکیده 
یان شغلی مهايفرصت، 1380ستانده سال ـبا استفاده از جدول داده،در این تحقیق

هـاي شـاخص با استفاده از ،منظوربه این. شودمیبخش تولیدي اقتصاد ایران سنجیده 26
MRIهـاي  ستانده، پیوندهاي پیشین و پسین و روش اصالحی جونز بخـش ـ، کشش داده

اسـتفاده از  گردنـد. سـپس بـا    کلیدي از دیدگاه اشتغال، تولید و ارزش افزوده شناسایی می
شـغلی میـان   هـاي فرصـت سـتانده،  ـارزش افـزوده جـدول داده  اجزاي تقاضـاي نهـایی و  

هـاي بخشبیانگر آن است که ،. نتایجگرددمیمختلف اقتصادي تجزیه و تحلیل هايبخش
هـم از دیـدگاه تقاضـا و هـم از     ،بیشـترین فرصـت شـغلی را   ،کشاورزي و خدمات بازرگانی

کمتـرین  ،نکـه بخـش کشـاورزي   نمایند. ضـمن ای در اقتصاد ایران ایجاد می،دیدگاه عرضه
ضریب همبستگی ،MRIهزینه ایجاد یک فرصت شغلی را در اقتصاد داراست. طبق شاخص 

.استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
ت علمی دانشگاه پیام نور اهوازئکارشناس ارشد اقتصاد و عضو هی.
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در حـالی کـه ایـن    ،درصـد اسـت  5/67اقتصادي از دیدگاه تولید و اشتغال هايبخشبین 
هايبخش،. بنابراین به طور کلباشدمیدرصد -9ضریب از دیدگاه اشتغال و ارزش افزوده 

ولـی از نظـر   کنندمیصادي از نظر تولید و اشتغال، طبق این شاخص، یک مسیر را طی اقت
پیمایند.اشتغال و ارزش افزوده دو مسیر متفاوت را  می

کشـش  ، MRIشـاخص ،سـتانده ـجـدول داده ، فرصـت شـغلی  کلیـدي: هايهواژ
.ستاندهـتقاضاي نهایی داده

JEL:J6, D57بنديطبقه
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مقدمه . 1
) یکـی  1384ـ1388(ارم توسعهـبرنامه چهطبقهزار فرصت شغلی 950ایجاد ساالنه 

متوسـط نـرخ   ،این برنامـه طبقایران است.سیاستگزارانترین موضوعات پیش روي از مهم
نـرخ  ،درصد در هر سال خواهد بود. از طرف دیگر4/3رشد ساالنه عرضه نیروي کار حدود 

شده است که ایـن امـر   بینیپیشدرصد 3/4طی این دوره رشد ساالنه تقاضاي نیروي کار 
هـا و مصـوبات،   کاهش بیکاري را به دنبال خواهد داشت. با وجود اجراي صحیح تمام برنامه

درصدي را تجربه نمایـد.  4/8بیکاري ،1388شده است که اقتصاد ایران در سال بینیپیش
دهد.نشان می1387تا 1383هاي نرخ بیکاري کشور را طی سال)1شماره (جدول

)1383ـ1387(هايسالنرخ بیکاري در کشور طی )1(جدول 

13831384138513861387سال

نرخ 
بیکاري

3/10%5/11%2/11%
9/9%

(تابستان)

2/10%

(تابستان)
.2/11/1387تاریخ مشاهده ـمنبع: سایت مرکز آمار ایران

عدم تعـادل عرضـه و تقاضـا در بـازار کـار ناشـی       نرخ باالي بیکاري حاضر در کشور از
شمسی، افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار 60و 50هاي . افزایش زاد و ولد در دههشودمی

هایی است کـه  لفهؤاز م،کار، تغییر رفتار در تخصیص زمان بین فراغت و کار جمعیت شاغل
رف دیگر محـدود بـودن نـرخ    باعث گردیده عرضه نیروي کار روند صعودي طی نماید. از ط

هـاي جدیـد   وريامختلف اقتصادي، نرخ پایین انباشت سرمایه و پیدایش فنّهايبخشرشد 
هـاي  باعث گردیده که در بعد تقاضاي نیروي کار وضعیت مناسبی نداشته باشیم. یکی از راه

ها ريگذاشغلی از طریق افزایش آگاهانه سرمایههايفرصتغلبه بر بحران بیکاري، گسترش 
اقتصـادي  هـاي بخـش ست. زیـرا تمـامی   اهاي کاربر و شناخت توان اشتغال آنهادر فعالیت

در صورتی کـه یـک   ،زایی یکسانی برخوردار نیستند. به عنوان مثالاز میزان اشتغال،کشور
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شود، میزان اشتغال ایجـاد گذاريسرمایهپوشاك و پتروشیمی هايبخشمیلیون تومان در 
اصـلی  هايبخشاك به مراتب بیشتر خواهد بود. همین منطق در مورد شده در بخش پوش

هتنهـا وظیفـ  ،صـنعت و خـدمات ) نیـز صـادق اسـت. از طـرف دیگـر       ،( کشاورزياقتصاد
شغلی در اقتصاد نیست. بلکه ایجـاد ارزش افـزوده و   هايفرصتاقتصادي، ایجاد هايبخش

نماینـد. ارزش افـزوده   دي ایفـا مـی  ثري در رشد و توسـعه اقتصـا  ؤافزایش تولید نیز نقش م
در فرآینـد  ،مجموع درآمد صاحبان عوامل تولید است که به چگونگی استفاده از این عوامل

. توجه بیش از حد به اشـتغال و عـدم توجـه بـه ارزش     شودمیاقتصادي مربوط هايبخش
روي کـارگیري مفیـد نیـ   اقتصادي، ممکن است موجب عدم بـه هايفعالیتافزوده حاصل از 

تولیدي گردد. در مقابل، نادیده گرفتن اشتغال نیروي انسانی و توجـه  هايبخشانسانی در 
نتـایج  تواندمینابرابري و دوقطبی شدن جامعه را به دنبال دارد که ،محض به ارزش افزوده

بسیاري از کشـورها  ،اقتصادي و اجتماعی زیان باري به دنبال داشته باشد. به همین منظور
ها را به حـداقل برسـانند.   مین اجتماعی، این زیانأهاي تکنند با به کارگیري بیمهسعی می

هـاي بخـش ها مورد توجـه قـرار گیـرد، قـدرت     زایی بخشبنابراین ضمن اینکه باید اشتغال
گـذاري سـرمایه راهنماي مناسبی براي تواندمیاقتصادي در ایجاد ارزش افزوده و تولید نیز 

بــا اســتفاده از یــک جــدول ،. در ایــن تحقیــقباشــدمیمــوخصوصــی و عهــايبخــشدر 
اقتصادي، هايبخشضمن بررسی ساختار اشتغال گرددمیسعی ،بخشی26ستانده ـداده

هاي گوناگون مورد تجزیه و تحلیـل قـرار   ها با روشوضعیت ارزش افزوده و تولید این بخش
گیرد.

ـ   5از ،این مقاله ه مقدمـه و بخـش دوم بـه    بخش تشکیل شده است. بخـش نخسـت ب
درشناسـی و معرفـی منـابع آمـاري    ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق اختصـاص دارد. روش 

قـرار  تجزیـه و تحلیـل   مـورد هـاي تحقیـق  شود. در بخش چهارم دادهمیهئارابخش سوم 
پایان بخش تحقیق است.،پیشنهادهاارائهو باالخره جمع بندي نتایج حاصل و گیردمی

موضوع و پیشینه تحقیقادبیات.2
اقتصاددانان توسـعه در مـورد طـی کـردن مسـیر توسـعه دو دیـدگاه متفـاوت دارنـد.          

ننـد کـه اگـر کشـورها     کاز قبیل نورکس چنین استدالل می1طرفداران نظریه رشد متوازن

1-Balanced-growth



1388127، تابستان و پاییز 1فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

اي از صنایع را به طور همزمـان  خواهان دستیابی به رشد پایدار هستند، باید طیف گسترده
. عیب این نظریه اینجاست که براي یک شودمینامیده 1ند. این برنامه فشار بزرگایجاد کن

کشور فقیر که صنایع کم خود را به دشواري در سطح حـداقل فعالیـت نگـه داشـته اسـت،      
بسیار سخت است که صنایع بیشتري را به طور همزمان ایجاد نماید. طرفداران نظریه رشد 

در مراحـل اولیـه   ،ین باورند که کشورهاي در حـال توسـعه  به ویژه هیرشمن بر ا2نامتوازن
معدودي از صنایع کنند. در مراحل بعـد بـا   هايبخشتوانند توان خود را صرفمی،توسعه

ی کـه پیونـد   هـای بخـش یابنـد.  نیز رشد مـی هابخشدیگر 3،توجه به پیوندهاي بین بخشی
شـوند و  هـا مـی  ک دیگر بخشقوي دارند به دلیل فروش کاال و خدمات باعث تحری4پسین
در هـا، قوي دارند به دلیل خرید کاال و خـدمات سـایر بخـش   5ی که پیوند پیشینهایبخش

به دلیل فشارهایی که بر اقتصاد ،پیوندهاي پیشین و پسیننمایند.، تحرك ایجاد میاقتصاد
ز خـود  هـا نیـ  آورند. ایـن بخـش  جدید را فراهم میهايبخشکنند، موجبات ایجاد وارد می

یـک سـیکل مـرتبط    ،آورند و به همین صورتفشارهاي دیگري بر عرصه اقتصادي وارد می
با توجه به استراتژي رشد نامتوازن هیرشـمن  ،آید. در این تحقیقها به وجود میبین بخش

ــاخصو  ــه از جــدول داده هــایش ــتخراج  ـی ک ــودمــیســتانده اس هــايبخــش، ش
شـوند. سـپس بـا توجـه بـه      ازدیدگاه اشتغال، تولید و ارزش افزوده شناسایی مـی 6،کلیدي

اقتصـادي از دیـدگاه   هـاي بخـش زایی توان اشتغال8،و ارزش افزوده7،اجزاي تقاضاي نهایی
اي در خصوص اشتغال و فرصت گستردهتحقیقات. تاکنونشودمیتقاضا و عرضه شناسایی 

اهپژوهشبرخی از2ستانده صورت پذیرفته است. جدول ـاستفاده از جدول دادهشغلی با
دهد.در این زمینه را نشان می

1-Big push
2-Unbalanced-growth
3-Linkages
4-Forward linkage
5-Backward linkage
6-Key sectors
7-Final demand
8-Value added
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ستاندهـبرخی از تحقیقات انجام شده در زمینه اشتغال با استفاده ازجدول داده)2(جدول

تکنیک مورد محققردیف
استفاده

نام کشور و 
نتیجهدوره مطالعه

1
داد و کشاورز ح

چراغی
)1386(

ـکشش داده
ستانده و روش 

جونز

جدول ـایران
1375

ـصنایع غذاییهايبخش
ساختمان و خدمات بازرگانی 

از نظر اشتغال کلیدي 
هستند.

2
ترحمی و 
اسفندیاري

)1387(

ـکشش داده
8ستانده و 

روش حذف 
فرضی

جدول ـایران
1380

کشاورزي و هايبخش
بیشترین ،ساختمان

زایی را در میان اشتغال
اقتصادي دارا هايبخش

هستند

3
کمیجانی و 
عیسی زاده

)1380(

استفاده از 
اجزاي تقاضاي 

روش ـنهایی
جونز

جداول ـایران
1370و 1365

کشاورزي، خدمات هايبخش
عمومی و انتظامی و 

هاي مسکونی ساختمان
زایی باالیی را در میان اشتغال
ند.اقتصادي دارهايبخش

4
کولر و 
الپتسیک

)2007(

استفاده از 
اجزاي تقاضاي 
نهایی و ارزش 

افزوده

جدول ـاتریش
2002سال 

اشتغال و تولید در زیر 
کشاورزي بر هايبخش

جنگل برتري دارد.

5
رامزدین و 
ضیاالدین

)2005(

استفاده از 
هايشاخص

پیشین و پسین

ـسریالنکا
هايسالجداول 
1968/1976/
1980/1986/

1994

به ارتباط بین ،در این تحقیق
بخش ساختمان با سایر 

اقتصادي پرداخته هايبخش
،شده است. بر این اساس

ارتباط بخش ساختمان با 
خدماتی و هايبخش

کارخانجات تولیدي بیش از 
ست.اهاسایر بخش

تحقیق2/4/5/6/7/8منبع: منابع 
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متعددي توسـط محققـین بـراي تشـخیص    هايروش، شودمیهمان گونه که مالحظه 
در ایـن  به کار گرفتـه شـده اسـت.   هابخشزاییاشتغالزا و توان لکلیدي اشتغاهايبخش

و نسـبت پیونـدهاي   MRI1مـذکور، از شـاخص  هـاي روشعالوه بر به کـارگیري   ،تحقیق
ست کـه  آن اMRIکنیم. ویژگی شاخص  پیشین و پسین به انحراف معیار آنها استفاده می

هـاي  یک نگرش کلی نسبت بـه بخـش  ،کند و بنابراینموجود را لحاظ میهايروشتمامی 
کلیدي وجود خواهد داشت.

روش شناسی.3
. شـود مـی مرکز آمار ایران استفاده 1380سال داده ـ ستانده از جدول ،در این تحقیق

ورت آماري تهیه بخش دارد و به قیمت خریداران و با تکنولوژي بخش به ص91این جدول 
موجـود در  هـاي بخـش اقتصادي بـا  هايبخششده است. به منظور همخوانی آمار اشتغال 

از آمار سرشـماري  هابخشبخش تجمیع گردید. آمار اشتغال 26بخش فوق در 91جدول، 
اخذ گردیده است.1380گیري سال و نمونه1385و 1375هايسال

زاییاشتغالماتریس اشتغال و بررسی پتانسیل.1ـ3

آنگاه ضریب باشند،iبیانگر میزان تولید و سطح اشتغال بخش به ترتیب Liو Xiاگر 
توان به صورت زیر تعریف نمود:اشتغال بخش مورد نظر را می

)1                     (ni
X

L
e

i

i
i ...,2,1,

زاي چند نفـر نیـروي   ضرایب اشتغال بیانگر این موضوع هستند که هر واحد تولید در ا
دهنـد. از  کار حاصل شده است. ضرایب مذکور فقط ارتباطات مستقیم اشتغال را نشان مـی 

، مـاتریس معکـوس ضـریب اشـتغال     هابخشتر اشتغال جهت بررسی وضعیت دقیق،این رو
)Lگیرد. ماتریس ضـریب اشـتغال (  ) مورد استفاده قرار میL     شاخصـی اسـت کـه ارتبـاط (

زمانی که تقاضاي نهایی یا ،متفاوت اقتصاد راهايبخشقیم و غیرمستقیم مستزاییاشتغال
توصیف ساختار وابستگی متقابـل بـین   L،دهد. در واقعنشان می،یابنداجزاي آن تغییر می

1- Multi Rank Index.
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. براي محاسبه ماتریس معکوس ضریب اشتغال باید بردار باشدمیبر اساس اشتغال هابخش
تریس قطري در ماتریس معکوس لیون تیف ضرب نمود.ضرایب اشتغال را به صورت یک ما

پیوند پیشین و پسین.2ـ3
بیانگر این است که اگر تقاضاي نهایی این بخش یک واحد jرابطه پیشین بخشی مانند 

:شودمیو از رابطه زیر محاسبه کندمیتغییر کند، اشتغال در کل اقتصاد چقدر تغییر 

اشتغالفزایندهضرایبماتریسعناصرکلجمع
اشتغالفزایندهضرایبماتریسستونیجمع


n

jU )2(

.دهدمیاقتصاد را نشان هايبخش)، تعداد 2در رابطه (nکه
یـک  ارزش افزوده بخـش مـذکور  بیانگر این است که اگر iشاخص پسین بخشی مانند

:شودمیو از رابطه زیر محاسبه کندمیواحد تغییر کند، اشتغال در این بخش چقدر تغییر 

اشتغالفزایندهضرایبماتریسعناصرکلجمع
اشتغالفزایندهضرایبماتریسسطريجمع


n

U i )3(

1بزرگتـر از  UjوUjکـه داراي شـود مـی کلیدي محسـوب  یخشب1،بنا به تعریف جونز
باشد. ضمن آنکه انحراف معیار توزیع پیوندهاي پیشین و پسین بخـش مفـروض بایـد کـم     

پیوند پیشین و پسین بخش مورد نظر باید بـه صـورت متـوازن بـین     ،باشد. به عبارت دیگر
.توزیع شده باشدهابخشدیگر 

2دهداده ـ ستانشاخص کشش .3ـ3

هر بخش ، از شاخص کشش زاییاشتغالفوق براي تعیین میزان هايشاخصدر کنار 
درصـد تغییـر در   داده ـ سـتانده  . کشـش اشـتغال   گـردد میاستفاده داده ـ ستانده اشتغال 

اشتغال کل به ازاي یک درصد تغییر در تقاضاي نهـایی از سـتانده یـک بخـش مفـروض را             
ابراین خواهیم داشت: کند. بنگیري میاندازه

1- Junes(1976).
2- Elasticity input-output table.



1388131، تابستان و پاییز 1فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

)4(
L

jY

jδY
δLe

jE 

jتقاضاي نهایی از ستانده صنعت Yjتعداد کل شاغالن در اقتصاد،L،)4که در رابطه (

و 
jδY

δL اشتغال بخش مورد نظر است. کشش اشتغال معکوس ضرایبجمع ستونی ماتریس

) را بـه ازاي یـک   jدرصد تغییرات در اشتغال بخش مورد نظر (مثالً ـ ستاندهداده  مستقیم 
تـوانیم  . بـه عبـارت دیگـر مـی    دهـد مـی درصد تغییر در تقاضاي نهایی همان بخش نشـان  

بنویسیم: 

)5(
jL
jY

jδY
jδL

e
jE' 

و jنهایی از ستانده صـنعت  تقاضايj ،Yjتعداد شاغالن در بخش Lj، )5در رابطه (

jδY
δLب اشـتغال بخـش مـورد نظـر را نشـان      یضـرا معکـوس اصلی مـاتریس عناصر قطر

از اولویت برخوردارند.،داراي مقادیر بزرگتر کششهايبخشبر اساس این روش، دهد.می

MRIشاخص . 4ـ3

سـت کـه ابتـدا تمـامی     کلیـدي بـه ایـن صـورت ا    هايبخشروش مذکور براي تعیین 
نمونـه  ،. پس از آنشودمیدر نظر گرفته هابخشبندي به کار رفته جهت رتبههايشاخص

تعـداد    Nمـورد اسـتفاده و   هـاي شـاخص تعـداد  P،کـه در آن S=N*Pآماري به صـورت  
اسـت، سـاخته   بخـش) 5( بـه عنـوان مثـال    مورد نظر به لحاظ کلیـدي بـودن  هايبخش

در Nهـاي از یـک تـا     بعـد، فراوانـی هـر بخـش از لحـاظ تعـداد رتبـه       . در مرحلهشودمی
هـا  هاي مختلف محاسبه گشته و میانگین ساده آنها که از تقسیم تعداد کل فراوانـی شاخص

کلیـدي و  هـاي بخـش آیـد، بـه عنـوان مـرز     داراي فراوانی به دست میهايبخشبه تعداد 
راي فراوانـی بـاالتر از میـانگین حاصـله     ی کـه دا هایبخش. گرددمیتعیین Sغیرکلیدي در 

گردند.کلیدي تلقی میهايبخشباشند، 
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هاي تحقیق تجزیه و تحلیل داده.4

اقتصادي بر مبناي پیوند پیشینهايبخشپتانسیل اشتغال .1ـ4
دارنـد  1بخش اقتصاد ایران، مقداري بـیش از  26بخش از 11بر اساس پیوند پیشین، 

حصوالت چرمی و کاغذ و چوب، این پیوند به صـورت متـوازن بـین    ولی تنها در دو بخش م
،ایـن دو بخـش  ،اقتصادي توزیع شده است. بنـابراین از دیـدگاه پیونـد پیشـین    هايبخش

براي پیوند پیشین بخش محصوالت چرمی بـه ایـن   18/1شوند. مقدار کلیدي محسوب می
(واحـد  یـال افـزایش یابـد،   میلیـون ر 100معناست که اگر تقاضاي نهایی این بخش فرضـاً 

فرصت شغلی در اقتصـاد ایجـاد  118میلیون ریال است) 1380سال داده ـ ستانده جدول 
اقتصـادي را  هـاي بخـش فرصت شغلی بـه صـورت متـوازن    118. ضمن اینکه این شودمی

براي پیوند پیشین بخش 26/1بخش کلیدي هستند. عدد 7گیرد. از دیدگاه تولید، دربرمی
میلیـون ریـال   100فرضـاً ،معنی است که اگر تقاضـاي نهـایی ایـن بخـش    به ایناك پوش

یابد. با نگرش ارزش افـزوده  میلیون ریال افزایش می126افزایش یابد، تولید در کل اقتصاد 
براي پیوند پیشین بخش خدمات حمل و نقـل  1/1اند. مقدار بخش کلیدي شناخته شده9

یـک درصـد   که اگر تقاضاي نهایی این بخـش فرضـاً  شودمیگونه تفسیربه اینو مخابرات 
)3شـماره ( یابـد. جـدول  درصـد افـزایش مـی   1/1افزایش یابد، ارزش افزوده کـل اقتصـاد   

.دهدمیکلیدي اقتصاد ایران را بر مبناي شاخص پیوند پیشین نشان هايبخش
لید و ارزش کلیدي اقتصاد ایران از نظر ایجاد فرصت شغلی، توهايبخش)3(جدول 

افزوده بر مبناي پیوند پیشین
کلیدي از نظر ارزش هايبخشکلیدي از نظر تولیدهايبخشکلیدي از نظر فرصت شغلیهايبخش

افزوده

*محصوالت چرمی
* کاغذ و چوب

*توتون و تنباکو
*پوشاك

*محصوالت الستیکی و 
پالستیکی

*محصوالت کانی
*مبلمان

*جواهرات
*ساختمان

*پوشاك
*محصوالت الستیکی و 

پالستیکی
*محصوالت کانی

*مبلمان
*محصوالت فلزي

*محصوالت الکتریکی
*وسایل نقلیه موتوري

*جواهرات
*ساختمان

منبع: محاسبات تحقیق
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کلیدي از نظـر ایجـاد   هايبخش، شودمیمشاهده )3(شمارههمان طور که در جدول
شـغلی و ارزش افـزوده متفـاوت هسـتند. ضـریب      ایجـاد فرصـت   وفرصت شـغلی و تولیـد  

ارزش درصد، فرصت شـغلی و 7فرصت شغلی و تولید پیشین بین نگرش پیوندهمبستگی
هـاي بخـش درصد است. بنابراین ارتباط بـین  59درصد و تولید و ارزش افزوده 14افزوده 

یف است.اقتصادي ایران از نظر ایجاد فرصت شغلی با تولید و ارزش افزوده بسیار ضع

اقتصادي بر مبناي پیوند پسینهايبخشپتانسیل اشتغال .2ـ4

آب و بـرق و گـاز،   هـاي بخـش بر مبناي پیوند پسین و با نگرش ایجاد فرصت شغلی، 
براي بخش آب و برق و 2/1. مقدار شوندمیکلیدي محسوب ،کاغذ و چوب و خدمات مالی

میلیون ریال افزایش یابد، 100بخش فرضاًمفهوم است که اگر ارزش افزوده اینبه اینگاز 
بخـش محصـوالت   2. از نظـر تولیـد،   گـردد مـی فرصت شغلی در اقتصاد ایران ایجـاد  120

بـراي بخـش   6/1رونـد. عـدد   کلیـدي بـه شـمار مـی    ،الستیکی و پالسـتیکی و جـواهرات  
ضـاً مفهوم است که اگر ارزش افزوده این بخـش فر به اینمحصوالت الستیکی و پالستیکی 

یابـد. بـا دیـدگاه ارزش    درصد افزایش می6/1یک درصد افزایش یابد، تولید در کل اقتصاد 
بـراي  1/1افزوده، دو بخش کاغذ و چوب و محصوالت فلزي کلیدي شـناخته شـدند. عـدد    

100معناست که اگر ارزش افزوده بخـش محصـوالت فلـزي    به اینبخش محصوالت فلزي 
یابـد.  میلیـون ریـال افـزایش مـی    110ش افزوده کل اقتصـاد  میلیون ریال افزایش یابد، ارز

.دهدمیکلیدي را از نظر شاخص پیوند پسین نشان هايبخش)4شماره (جدول

کلیدي اقتصاد ایران از نظر شاخص پیوند پسینهايبخش)4(جدول
کلیدي از هايبخش

کلیدي از نظرهايبخشکلیدي از نظر تولیدهايبخشنظر فرصت شغلی
ارزش افزوده

*آب و برق و گاز
*کاغذ و چوب
*خدمات مالی

الستیکی و پالستیکی*محصوالت
*جواهرات

*کاغذ و چوب
*محصوالت فلزي

منبع: محاسبات تحقیق
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کلیدي اقتصاد ایران از دیدگاه جونزهايبخش.3ـ4

لیـدي  شناسی ذکر گردید، جونز معتقـد اسـت بخشـی ک   همان گونه که در بخش روش
،است که پیوند پیشین و پسین بیش از یک داشته باشد. ضمن اینکه انحراف معیار ایـن دو 

کمتر از میانگین کل اقتصاد باشد. با توجه به موارد فوق، بـا نگـرش ایجـاد فرصـت شـغلی      
محصـوالت السـتیکی و پالسـتیکی و جـواهرات و از     هـاي بخشبخش کاغذ و چوب، تولید 
.شوندمیمحصوالت فلزي کلیدي محسوب دیدگاه ارزش افزوده بخش

داده ـ ستاندهشاخص کشش کل . 4ـ4

کشـاورزي، سـاختمان و خـدمات بازرگـانی     هـاي بخـش ، با نگرش ایجاد فرصت شغلی
بـه ایـن  مربـوط بـه بخـش کشـاورزي     21/0بیشترین مقدار کشش را دارا هستند. مقـدار  

21میلیون ریال افـزایش یابـد،   100معناست که اگر تقاضاي نهایی بخش کشاورزي فرضاً
بخش معدن، صنایع غذایی و 3. از دیدگاه تولید شودمیفرصت شغلی در کل اقتصاد ایجاد 

ایـن ،براي بخـش معـدن  094/0بیشترین کشش تولید کل را دارا هستند. عدد ،ساختمان
ر کـل  افـزایش یابـد، تولیـد د   %1که اگر تقاضاي نهایی بخـش معـدن   شودمیگونه تفسیر 

،کشاورزي، معـدن هايبخش،. از دیدگاه ارزش افزودهیابدمیدرصد افزایش 094/0اقتصاد 
بـراي  بخـش   056/0بیشترین مقدار کشش را دارا هستند. مفهـوم عـدد   ،و صنایع غذایی
میلیـون ریـال   100مفهوم است که اگـر تقاضـاي نهـایی ایـن بخـش      به اینصنایع غذایی 

. ضریب همبسـتگی  یابدمیمیلیون ریال افزایش 6/5ه کل اقتصاد افزایش یابد، ارزش افزود
درصد و ارزش افزوده 65درصد، ارزش افزوده و اشتغال 74بین کشش کل تولید و اشتغال 

حجم داده ـ ستانده . الزم به توضیح است که در شاخص کشش باشدمیدرصد 91و تولید 
.شودمیلید و ارزش افزوده لحاظ در میزان ایجاد اشتغال، توهابخشتقاضاي نهایی 

داده ـ ستاندهروش کشش مستقیم .5ـ4

توتون و تنباکو، پوشاك، محصوالت چرمی بیشترین مقـدار  هايبخشبا نگرش اشتغال 
براي بخش توتون و تنباکو به این 57/2را دارا هستند. مقدار داده ـ ستانده کشش مستقیم 

درصد فرصت شغلی در 57/2افزایش یابد، %1ش مفهوم است که اگر تقاضاي نهایی این بخ
ولـی از  ،بندي از دیدگاه تولید همانند نگرش اشتغال است. رتبهیابدمیهمان بخش افزایش 
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بیشـترین مقـدار کشـش    ،تنباکو و پوشـاك معدن، توتون وهايبخشدیدگاه ارزش افزوده 
از دیدگاه ـ ستاندهدادهمستقیم را دارا هستند. ضریب همبستگی با نگرش کشش مستقیم 

76درصد و اشـتغال و ارزش افـزوده   76درصد، تولید و ارزش افزوده 100اشتغال و تولید 
.باشدمیدرصد 

در اقتصاد ایران از دیدگاه شغلی هايفرصتتجزیه و تحلیل . 6ـ4
تقاضا

شغلی، مـاتریس معکـوس ضـریب اشـتغال را در     هايفرصتبه منظور تجزیه و تحلیل 
کنیم. الزم به ذکر است که اجزاي تقاضاي نهایی عبارتنـد از:  ضاي نهایی ضرب میبردار تقا

توان بـالقوه اشـتغال   ،و صادرات. نتایج حاصلهگذاريسرمایهمخارج شخصی، مخارج دولت، 
اقتصـادي بـا آمـار    هـاي بخـش و ازمقایسه آمار بالقوه کندمیاقتصادي را نمایان هايبخش

محاسـبات نشـان   هاي بدون اسـتفاده نیـروي کـار پـی بـرد.     رفیتتوان به ظا میهبالفعل آن
نفـر و  759/680/2نفر، خـدمات بازرگـانی بـا    072/728/4کشاورزي با هايبخشدهدمی

هـاي بخـش را در بـین  زایـی اشـتغال بیشترین تـوان بـالقوه   ،نفر110/342/1ساختمان با 
هـاي بخـش کـار در میـان   اقتصادي دارا هستند. بیشترین ظرفیت بـدون اسـتفاده نیـروي   

هـزار  290هزار نفر، خدمات بازرگـانی بـا   460کشاورزي با هايبخشمربوط به ،اقتصادي
قـرار  سیاسـتگزاران هزار نفر است و جا دارد مورد توجـه  250نفر و محصوالت الکتریکی با 

که توان این را داشته 1380بخش کشاورزي در سال ،گیرد. به عبارت دیگر به عنوان مثال
هزار فرصت شغلی بیشتر از ظرفیت فعلی خود نیروي کار جذب نماید ولی این فرصت 460

، 360مبلمـان بـا   هـاي بخـش به هدر رفته است. کمترین ظرفیت بدون استفاده مربوط به 
،فوقهايبخش. بنابراین باشدمینفر 4200و صنایع غذایی با تعداد1740سایر خدمات با 

زایـی اشتغالاند. از نظر موفق عمل کردهدر جذب نیروي کار نسبتاًبا توجه به ظرفیت خود 
، گـذاري سـرمایه اجزاي تقاضاي نهایی، مخارج شخصی بیشترین سهم را در اشـتغال دارد و  

قرار دارند. بنابراین به منظور تحرك بیشـتر در  يهاي بعددر رتبه،صادرات و مخارج دولت
دیگـر  ءباید بخش مخارج شخصی بیش از سه جـز اقتصاد به جهت نیازمندي به نیروي کار

مورد توجه قرار گیرد.
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تجارت متوازن از دیدگاه تقاضازاییاشتغال.7ـ4
که بـا حفـظ سـاختار صـادرات و     شودمیدر این بخش به بررسی این موضوع پرداخته 

ثیري بـر اشـتغال کـل کشـور     أواردات، اگر حجم این دو به یک میزان افزایش یابد، چـه تـ  
بخـش از اقتصـاد   24واردات زاییاشتغالرفت توان یاهد داشت؟ همان طور که انتظار مخو

(بـه دلیـل منـابع    صادرات آن است. فقط دو بخـش معـدن  زاییاشتغالایران بیش از توان 
صـادرات بـیش از واردات دارنـد.    زایـی اشـتغال عظیم نفتی و گازي در کشور) و ساختمان، 

واردکننـده خـالص   ینکه با مازاد نیروي کار مواجه است، عمـالً رغم ابنابراین کشورمان علی
هـزار نفـر و   247محصـوالت الکتریکـی و الکترونیکـی بـا     هايبخشنیروي کار بوده است. 

بـه دلیـل سـاختار واردات    زایـی اشـتغال هزار نفر بیشترین ضرر را از نظر 213کشاورزي با 
کشـاورزي، خـدمات   هـاي بخـش صادرات، زاییاشتغال. از نظر توان شوندمیکشور متحمل 

هزار نفـر شـغل، بیشـترین    191و 193، 395بازرگانی و خدمات حمل و نقل به ترتیب با 
را دارند.زاییاشتغال

در اقتصاد ایران از دیدگاه شغلیهايفرصتتجزیه و تحلیل . 8ـ4
عرضه

را در شغلی، مـاتریس معکـوس ضـریب اشـتغال    هايفرصتبه منظور تجزیه و تحلیل 
کنیم. الزم به توضـیح اسـت کـه مـاتریس معکـوس ضـریب       بردار تقاضاي نهایی ضرب می

که:دهدمیآید. نتایج نشان به دست می1اشتغال در این حالت از ماتریس گش
 اقتصادي ایران از طریق عرضه محصوالت و خدمات خود در هايبخشبیشتر

ضـاي کاالهـا و خـدمات سـایر     نمایند تا از طریق تقااقتصاد ایجاد اشتغال می
تنها دو بخش کشاورزي و معدن هسـتند  ،بخش اقتصاد ایران26. از هابخش

که از طریق تقاضاي محصوالت و خدمات خـود در اقتصـاد ( پیونـد پیشـین)     
کنند.اشتغال بیشتري در اقتصاد ایجاد می

       مصـرف  همانند نگـرش تقاضـا از اجـزاي تقاضـاي نهـایی، مخـارج شخصـی)
هـاي بعـد بـه     و ردهکنـد مـی ا) بیشترین اشتغال را در اقتصاد ایجـاد  خانواره

1- Gosh
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، صادرات و مخارج دولت اختصاص دارد.گذاريسرمایه
کشاورزي، خدمات بازرگانی و خدمات حمل و نقل بیشترین مقدار هايبخش

را از دیدگاه عرضه دارا هستند.زاییاشتغال
    ،محصـوالت کـانی،   بخـش معـدن، منسـوجات   7با نگـرش تجـارت متـوازن ،

ساختمان، خـدمات بازرگـانی، خـدمات حمـل و نقـل و مخـابرات و خـدمات        
،تـراز تجـاري  ،بخـش دیگـر  19بانکداري تراز تجاري مثبت دارند و در مورد 

شـغلی  هـاي فرصـت منفی است. یعنی سـاختار واردات باعـث از بـین رفـتن     
.گرددمیصادرات زاییاشتغالبیشتري نسبت به 

7/46بیشـترین نسـبت شـاغلین در بخـش خـدمات بـا       ،اضـا از دیدگاه تق ، %
،. در حالی که از دیدگاه عرضهباشدمی% 6/21% و صنعت با 5/31کشاورزي با 

% و 9/38% ، صـنعت بـا   6/39بیشترین نسبت شاغلین در بخش خـدمات بـا   
% است. بنابراین بخش خدمات به صورت بـالقوه از دیـدگاه   4/21کشاورزي با 

را در اقتصاد ایران داراست. بخش صنعت زاییاشتغالبیشترین عرضه و تقاضا
بـه مقـدار بیشـتري از نیـروي کـار      ،از نظر عرضه محصوالت و خدمات خـود 

نیازمند است و این موضوع در خصوص بخش کشاورزي برعکس است.

هزینه ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت.9ـ4
هاي اشـتغال نـه تنهـا در همـان     سبب ایجاد ظرفیت،افزایش تقاضاي نهایی یک بخش

نشـانگر افـزایش   زایـی اشـتغال . ضریب فزاینـده  شودمیدیگر نیز هايبخشبخش، بلکه در 
شغلی در یک بخش در صورت افزایش تقاضاي نهایی آن بخش است. معکـوس  هايفرصت

بـه  دهنده هزینه الزم براي ایجاد یک فرصت شغلی اسـت.  نشانزاییاشتغالضریب فزاینده 
ریال افزایش در تقاضاي نهایی بخش سبب ایجاد یـک فرصـت شـغلی    aمعنی که اگر نای

، به دلیل وجود پیوندهاي بین بخشی، تنها قسمتی از این فرصـت شـغلی در خـود    شودمی
. هر چـه ضـریب   گرددمیتوزیع هابخشو قسمت دیگر در میان دیگر شودمیبخش ایجاد 

کـه  دهدمی. نتایج نشان گرددمیینه ایجاد شغل کمتر بیشتر باشد، هززاییاشتغالفزاینده 
میلیـون ریـال اسـت و    24کمترین هزینه ایجاد یک شغل مربوط به بخـش کشـاورزي بـا    

میلیـون ریـال اختصـاص دارد.    33و صنایع غذایی با 25هاي بعد به خدمات عمومی با رده
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835ه معـادل  بیشترین هزینه ایجاد یک فرصت شغلی به بخش معـدن اختصـاص دارد کـ   
. باشدمیمیلیون ریال 

ساختار اشتغال در بخش خدمات.10ـ4
خدماتی مشـغول  هايبخشدرصد شاغالن بالفعل در اقتصاد ایران در 48در حالی که 

را  از دیدگاه تقاضا و عرضـه در  زاییاشتغالبیشترین میزان ،به فعالیت هستند و این بخش
% از تشـکیل  11دیـده شـد)، تنهـا    )8ـ4(ه در قسمتاقتصاد ایران داراست ( همان گونه ک

،اخیـر هـاي سالاختصاص دارد. بزرگ شدن دولت درهابخشسرمایه ثابت ناخالص به این 
بندي ساختار بین  اشتغال و سـرمایه ثابـت ناخـالص داشـته اسـت.      اي در شکلنقش عمده

جایگـاه مهمـی را در   غالب اشتغال در اقتصاد ایران هايبخشخدماتی به عنوان هايبخش
خدماتی در مسیر توسـعه  هايبخشهاي رشد و توسعه اقتصادي دارند. سهم اشتغال نظریه

در دو جا غالب است. یکی در مراحل اولیه مسیر توسعه است که به علت تشـدید مهـاجرت   
و دوم شـود میگیرد و از آن طریق بخش غیررسمی شهر متورم از شهر به روستا صورت می

خدماتی بر اثر پیوندهاي ایـن  هايبخشمیانی مسیر توسعه است که اشتغال در در مراحل
( کشاورزي و صنعت و معـدن) سـهم زیـادي را بـه خـود اختصـاص       هابخشبخش با سایر 

کـه  کندمی. حال اینکه کشور ایران در کدام یک از مراحل توسعه قرار دارد، ایجاب دهدمی
اقتصاد ایران از نظر اشتغال انجام گیرد.تحقیقات جامعی درباره مراحل متفاوت

MRIکلیدي از روش هايبخشبررسی .11ـ4

کلیـدي را  هـاي بخـش تعیـین  هـاي شـاخص آن اسـت کـه کلیـه    MRIمزیت روش 
پیشـرو در  هـاي بخـش توان یک نگرش کلی نسـبت بـه   گیرد و با استفاده از آن میدربرمی

گیرند براي این روش مورد استفاده قرار میی که در این تحقیق وهایشاخصاقتصاد داشت.
عبارتند از: شاخص پیوند پیشین و پسین و انحراف معیارهاي آنهـا، نسـبت شـاخص پیونـد     

، تـوان بـالقوه   داده ـ سـتانده  پیشین و پسین به انحراف معیار آنها، کشش کـل و مسـتقیم   
شـاخص را  9طـور کـل   تولید، اشتغال و ارزش افزوده از دیدگاه هاي تقاضا و عرضه که بـه  

بخـش رتبـه اول   5اسـت. بـه عبـارت دیگـر     5گیرد. نمونه انتخابی براي هر بخش دربرمی
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گیرند. نتایج روش نظر قرار میمدMRIآورده شده است.)5(شمارهدر جدول

از نظر ایجاد فرصت MRIکلیدي اقتصاد ایران بر مبناي شاخص هايبخش)5(جدول
دهشغلی، تولید و ارزش افزو
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منبع: محاسبات تحقیق

بخش از دیدگاه اشتغال MRI،16، با توجه به شاخص شودمیهمان گونه که مالحظه 
3ی کـه از  هـای بخـش باشـند.  ارزش افزوده کلیدي میبخش از دیدگاه9و تولید کلیدي و 

نظر کلیدي هستند عبارتند از: معدن، پوشاك، محصوالت الستیکی و پالستیکی، جـواهرات  
توان به این صورت توجیه کرد که مطابق و خدمات بازرگانی. هدف از انجام این روش را می

یزان سرمایه، نیروي کار، تکنولوژي هاي اقتصادي، تولید تابعی از عوامل متعدد نظیر منظریه
. در حالتی که نوع تابع تولید امکان جانشینی عوامـل را نداشـته باشـد، آنگـاه     باشدمیو ... 
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ها نظیر نیروي کار به میزان بیشتر از نسبت آن در تولید، سبب بیکـار  افزایش یکی از نهاده
هاي تولیـد نیـز وجـود    اده. در صورتی که امکان جانشینی بین نهگرددمیشدن نیروي کار 

داشته باشد، ممکن است تغییر تکنولوژي به سمت یکی از عوامـل، سـبب بیکـاري عوامـل     
در یک سیستم اقتصادي ممکن است اهداف اشتغال و تولید و ارزش ،دیگر گردد. از این رو

ی که ضمن دارا بـودن  هایبخشافزوده در یک راستا و هم جهت نباشند. از این رو شناسایی 
به هـدف اشـتغال   تواندمیپتانسیل اشتغال باال، از توان تولیدي باالیی نیز برخوردار باشند، 

از دیدگاه تولید و اشتغال با توجـه  هابخشبیشتر و پایدارتر کمک نماید. ضریب همبستگی 
% و بـین  -9% است. این ضـریب از دیـدگاه اشـتغال و ارزش افـزوده     MRI ،5/67به روش 

از نظر اشتغال و تولید هابخشهمسویی ،% است. به عبارت دیگر66/7فزوده تولید و ارزش ا
بسیار بیشتر از اشتغال و ارزش افزوده و تولید و ارزش افزوده است.

گیري و پیشنهاد. نتیجه5
پیوند پیشین و پسین و انحـراف معیـار آنهـا،    هايشاخصبا استفاده از ،در این تحقیق

کلیـدي اقتصـاد ایـران از    هـاي بخـش ، MRIو روش سـتانده داده ـ  کشش تقاضاي نهایی 
هـاي فرصتدیدگاه اشتغال، تولید و ارزش افزوده شناسایی شد. ضمن اینکه پتانسیل ایجاد 

اقتصادي ایران از دیدگاه تقاضا و عرضه مورد بررسی قرار گرفـت.  هايبخششغلی در میان 
محصـوالت چرمـی و کاغـذ و    هايشبخشغلی هايفرصتنتایج نشان داد که از نظر ایجاد 

چوب از لحاظ پیوند پیشین، آب و برق و گاز، کاغذ و چوب و خدمات مالی از دیدگاه پیوند 
در داده ـ سـتانده  ساختمان و خـدمات بازرگـانی از لحـاظ کشـش کـل      پسین، کشاورزي،

کنند.بیشترین نقش را ایفا می،اقتصاد ایران
بیشـترین فرصـت شـغلی را در اقتصـاد     تواندمیبخش کشاورزي از نظر تقاضا و عرضه

ایجاد نماید. ضمن اینکه این بخش کمترین هزینه ایجاد یـک فرصـت شـغلی را در اقتصـاد     
اقتصـادي  هـاي بخـش تجارت متوازن نشان داد که در بیشتر زاییاشتغالداراست. سنجش 

واردات کشـور بـر   صادرات است و سـاختار زاییاشتغالزدایی واردات بیش از ایران، اشتغال
به عنوان روشی که ترکیبـی از  ،MRIگذارد. استفاده از شاخصاشتغال کشور اثر منفی می

دارد% بین اشتغال و تولیـد  5/67نشان از ضریب همبستگی ،گیردفوق را دربرمیهايروش
مسیري متفاوت را ،% است و این دو-9در حالی که این ضریب بین اشتغال و ارزش افزوده 
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:شودمیپیشنهاد ،با توجه به نتایج حاصل شده از این تحقیق،پیمایند. در پایانمی
در داده ـ سـتانده  اي و با استفاده از چنـد جـدول   تحقیقی به صورت ایستاي مقایسهـ1

این زمینه صورت گیرد.
جدیدتر از سوي مراکز آماري نظیر بانک مرکزي و مرکـز  داده ـ ستانده تهیه جداول ـ2

رسد.ضروري به نظر میآمار ایران 
چند کشور توسعه یافتـه  داده ـ ستانده  با استفاده از جداول ،بجاست که این تحقیقـ3

نیز صورت گیرد تا با استفاده از نتایج حاصله بتوان به رونـدي کـه ایـن کشـورها در     
اند، پی برد.زمینه اشتغال طی کرده

شـغلی در  هايفرصتجاد به ایتواندمیتوجه به بخش کشاورزي و خدمات بازرگانی ـ4
مناسب در ایـن دو  گذاريسرمایهبجاست ،اقتصاد ایران کمک شایانی نماید. بنابراین

هـدف اشـتغال، تولیـد و ارزش    3بخش صورت پذیرد. اما اگر منظور این باشـد کـه   
MRIنظر قرار گیرد کـه در شـاخص   ی مدهایبخشمین گردد، باید أافزوده همزمان ت

مشخص گردیدند.
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1380هاي جدول داده ـ ستانده سال شماره و نام بخش
کشاورزي-1
معدن-2
آب و برق و گاز-3
صنایع غذایی-4
توتون و تنباکو-5
منسوجات-6
پوشاك-7
محصوالت چرمی-8
کاغذ و چوب-9

محصوالت شیمیایی-10
محصوالت الستیکی و پالستیکی-11
محصوالت کانی-12
مبلمان-13
محصوالت فلزي-14
یمحصوالت الکتریکی و الکترونیک-15
وسایل نقلیه موتوري-16
جواهرات-17
ساختمان-18
خدمات بازرگانی-19
خدمات حمل و نقل و پست و مخابرات-20
خدمات بانکداري-21
خدمات مستغالت-22
خدمات اداري و دفاعی-23
خدمات آموزش-24
خدمات پزشکی-25
خدمات عمومی-26
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و مآخذمنابع

ـ فارسی

ل بـا  اي کلیـدي از دیـدگاه اشـتغا   هتشخیص بخش).1381(.اسفندیاري، علی اصغرـ1
فحات،صـ 75، شـماره  مجلـه برنامـه و بودجـه   .هـا ستاندهـهاجدول دادهاستفاده از

63-115.
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