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 چکیده
 همین بر. باشدمی ناپذیراجتناب امری ایمنطقه هایواقعیت با ملی اهداف نمودن هماهنگ کشور، توسعه هایبرنامه اهداف تحقق برای        

 خود خاص هاییژگیو با تناسبم منطقه هر لذا،. پذیرد صورت مناطق نسبی هایمزیت و ها توانمندی اساس بر باید منابع تخصیص اساس،

-روش اساس بر مختلف طقمنا موجود و گذشته وضعیت شناسایی نیز زمینه این در اقدامی هرگونه الزمه که است ایویژه هایبرنامه نیازمند

 از موردنیاز هایداده و شده نگاشته تحلیلی -توصیفی روش به که بوده کاربردی مطالعات نوع از حاضر مطالعه. باشدمی مناسب علمی های

 بودن ایپایه غیر و ایپایه شناسایی و نسبی مزیت بررسی برای. است آمده دست به ایران آمار مرکز از 1390 و 1385 هایسرشماری نتایج

 ربردترینپرکا از فادهاست با توزیعی عدالت میزان همچنین. شد عمل( مکانی ضریب شاخص) پایه اقتصاد مدل ساسا بر شغلی عمده هایگروه

 عاملی، حلیلت مدل اساس بر هااستان بندیسطح سپس. شد محاسبه جینی ضریب و لورنز منحنی یعنی زمینه این در آماری هایشاخص

 محیط در شغلی دهعم هایگروه انواع نسبی مزیت میزان جغرافیایی هاینقشه نهایت در و شد انجام خاکستری رابطه تحلیل و تاپسیس

 نتایج. باشدمی ضروری ایمنطقه توسعه زمینه در مناسب گذاریسیاست برای قطعا   که شد ترسیم نیز کشور سطح در ،ARC GIS افزارنرم

 با کسب و کار خشب در و( 0.018 جینی ضریب) زیربنایی خدمات تأمین بخش در اشتغال متعادل بسیار فضایی توزیع ،دهنده نشان تحقیق

 توسعه و کشور هایناستا بین زیاد شکاف دهندة نشان که دارد؛ وجود کشور هایستانا بین در را لتعاد عدم بیشترین 0.353 جینی ضریب

 را سبین امتیاز باالترین یالنگ و مازندران تهران، بوشهر، هایاستان اساس این بر. است استفاده مورد هایشاخص به توجه با هااستان نامتعادل

 اتامتیاز از خوزستان و نلرستا بلوچستان، و سیستان هایاستان مقابل در. برخوردارند زاییاشتغال برای بیشتری امکانات از و کردند کسب

 .برخوردارند زاییاشتغال برای تریپایین نسبی
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 :مسأله بیان

 یافتگیتوسعه ندرو نیز کشور یک داخل در ؛است گوناگون مراتب دارای مختلف کشورهای در یافتگیتوسعه روند که طورینهما

 همچنین و منابع گنناهم فضای توزیع به توجه با کشور هایاستان یافتگیتوسعه. باشدنمی یکسان مختلف مناطق و هااستان بین در

 بالقوه امکانات علت به ،دیگرعبارت به. نباشد متناسب روندی دارای است ممکن مناطق اقلیمی و اجتماعی اقتصادی، مختلف عوامل

 و باشدن انسمتج یکدیگر با خدمات و کشاورزی صنعتی، مختلف هایبخش در است ممکن کشور هایاستان یافتگیتوسعه ای،منطقه

 باشدمی مطلب این ربیانگ امر این. ازدسمی ناپذیراجتناب کشور یهااستان در را اقتصادی مختلف هایبخش مطالعه ضرورت امر این

 معنی بدان ینا اما است، شدهپذیرفته کلی اصل یک عنوان به ایمنطقه گذاریسیاست امر در کالن هایسیاست به توجه گرچه که

 گرفتن نادیده عنیی نکته همین به وجهت عدم. شودمی واقع مفید نیز مناطق تمامی برای است، مناسب ملی سطح در آنچه که نیست

 با متناسب هاگذاریسرمایه که گردیده باعث اقتصادی هایفعالیت زمینه در منطقه هر نسبی هایمزیت و هاتوانایی استعدادها،

 روند انهمچن ملی، سطح در توسعه متعدد هایبرنامه اجرای باوجود و نگیرد صورت مناطق بالقوه هایظرفیت و امکانات

 .(Sobhani and dervish, 2005: 163) یابد تداوم مناطق بین در نابرابری و نیافتگیتوسعه

 بخصوص جوامع همه انکارناپذیر واقعیت افراد، استعدادهای در شباهت رغمبه اجتماعی شأن و قدرت و ثروت در نابرابری

 استعدادهای در رینابراب و قدرت و ثروت در نابرابری میان معناداری رابطه هیچ آن، از گذشته. باشدمی توسعهدرحال کشورهای

 تولیدی منابع سایر کم، سرمایه وجود با توسعهدرحال کشورهای اکثر در گفت شودمی و (Bashirieh, 2004: 101) ندارد وجود طبیعی

 خود، یاقتصاد زیربناهای تقویت منظوربه کشورها این بنابراین ؛است شده اتالف بهینه استفاده عدم دلیل به ولی بوده فراوان تقریبا  

 نکشورشا منابع و کاناتام ساییشنا نیازمند پایدار، توسعه به نیل نهایت در... و ایمنطقه هایتعادل عدم رفع وابستگی، از رهایی

 طقمنا برای را فاوتیمت هایقابلیت و استعدادها اقتصادی، عوامل و منابع نامتعادل فضایی توزیع که امر این به توجه با. باشندمی

 از آگاهی ایمنطقه و ملی صحیح ریزیبرنامه جهت الزم اطالعاتی حورهایم از یکی که ازآنجا .است داشته همراه به مختلف

 و کارتقسیم رد مختلف مناطق جایگاه و موقعیت تعیین لذا باشد،می مختلف مناطق در اقتصادی هایبخش تولیدی هایتوانمندی

 مناطق موقعیت شناخت ممستلز آینده در فراگیر توسعه و پیشرفت به نیل ،واقع در. باشدمی برخوردار ایویژه اهمیت از ملی اقتصاد

 امکانات و غیرهمگن شرایط داشتن دلیل به ز،نی ما کشور. (Azizi and Zibayi, 2001: 71-96) است کشور اقتصاد مجموعه در ختلفم

 این هایقابلیت فتنگر نادیده و هاریزیبرنامه در محلی سطوح از برخی به توجه عدم. یستن مستثنی قاعده این از متنوع، طبیعی

 برخی در بیکاری نرخ شافزای مسئله این. یابد افزایش نیافتهتوسعه مناطق و ملی سطح میان تعادل عدم و شکاف تا شده باعث مناطق

 مزیت و ایمنطقه درون هایظرفیت به توجه لذا. است داشته پی در را بزرگ شهرهای به مهاجرت روند افزایش و محلی سطوح از

 .(Haji Nejad et al, 2014: 78) دارد انکارناپذیر ضرورتی توسعه، اصلی کلید مثابهبه محلی نهادهای ارتقای برای تالش و نسبی

 در نابرابری وجود. گرددمی ثرمتأ ایمنطقه توسعه و رشد مختلف هایسیاست از که است مهمی متغیرهای ازجمله اشتغال    

 بر هاآن تأثیر ارزیابی و مناطق در متخذه هایسیاست از واقعی شناخت عدم در ریشه عمدتا  روستایی نواحی و شهرها بین

 ایجاد برای شدهگفته مطالب به توجه با (.Sabbagh Kermani, 1998: 64) است بوده اشتغال ازجمله اقتصادی مختلف متغیرهای

 جامعه ریزان مهبرنا وظایف از خاص معیارهای اساس بر محروم غیر و محروم مناطق شناخت کشور، مناطق همه میان نسبی تعادل

 بیشتری سهم است الزم منابع، مجدد توزیع برای که است آن معنای به ضعیف عملکرد با نواحی وجود. (Mahdavi, 1998: 23) است

 تا پذیرد صورت برخوردارتر مناطق به نسبت مالیات از حاصل درآمد در تغییراتی و پذیرد صورت نواحی این به عمومی هایپرداخت از

 ,Faraji sabokbat) باشد داشته آن در گذاریسرمایه برای بیشتری رغبت گذارانسرمایه و یافتهافزایش مناطق این نسبی مزایای

 و لورنز منحنی جینی، ضریب پایه، اقتصاد مدل پایه بر سبی،ن مزیت روش از استفاده و معرفی پژوهش این از هدف. (3-24 :2013

 است، شغلی عمده هایهدرگرو ایمنطقه تعادل میزان و اقتصادی مدهع بخش هر در کشور هایاستان برای GIS افزارنرم هایتحلیل

 از تصویری خالصه طوربه و مناطق از هرکدام جایگاه مناطق، اختالفات و نسبی مزیت میزان نقشه یک ارائه با انتها در کهطوریبه

 ناهمگونی شدت از کاستن راستای در امکانات توزیع و منابع تخصیص و ریزیبرنامه منظوربه ،هااستان موجود خدمات و امکانات

 :که باشدمی سؤال این به پاسخگویی پی در حاضر تحقیق واقع در .شود مشخص کشور هایاستان
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 هایسال در یاقتصاد مختلف هایفعالیت جینی ضریب تغییرات است؟ هچگون کشور هایاستان در صادیاقت هایفعالیت نسبی مزیت

 باشد؟می رتیبت چه به عاملی تحلیل و خاکستری تحلیل تاپسیس، هایمدل اساس بر هااستان جایگاه است؟ چگونه 1390 و 1385

 :تحقیقو پیشینه  نظری مبانی

. اجتماعی -انسانی نیازهای هب گوییپاسخ برای اجتماعی -انسانی هایتوانایی افزایش جهت در راگیر،ف یروند از عبارت توسعه       

 پایدار ایتوسعه و کندمی برآورده نیازهایشان، برآوردن در آتی هاینسل توانایی کاهش بدون را کنونی نیازهای توسعه، گونهاین

. (Sen, 2006: 21-25) شودمی تلقی ایمنطقه توسعه بگیریم، نظر در نطقهم یک برای را توسعه از تعریف این اگر حال. بود خواهد

 هایحوزه در طقهمن ساکنین هایانتخاب گسترش به هاتوانایی افزایش با همراه باید عهتوس روند ،ایمنطقه توسعه مفهوم در

 که است آن بر ایمنطقه توسعه تالش. (Sarafi, 1998: 40) باشد انسانی یاتوسعه تا بیانجامد سیاسی و تصادیاق – اجتماعی

 حداقل به را ایمنطقه درون و ایمنطقه بین زندگی کیفیت هایتفاوت آورد، فراهم جامع توسعه ایبر را امکانات و شرایط بهترین

 یک انسانی تعدادهایاس و طبیعی مواهب از ممکن گیریبهره بهترین منظور، دو این تأمین جهت و بردارد میان از نهایتا   و برساند

 .(Annabestani and javanshiri, 2016: 23-50) سازد میسر را منطقه

 کشدورهای هدایویژگی از یکدی عنوانبده ایمنطقده هدایتعادل عددم تددریجبه اقتصدادی، ریعسد نسدبتا  رشدد موازاتبه       

 هداآن از زیدادی تعدداد و یافتهتوسدعه و رشدد از داربرخدور مناطق از کمی تعداد کردند؛ خودنمایی توسعهدرحال و نیافتهتوسعه

 بدین نابرابر شکلی به اقتصادی توسعه و رشد از حاصل نتایج ،واقع در. ماندند باقی نیافتهتوسعه دیگر تعبیر به یا و رشد از محروم

 و بررسدی .(Bakhtiari, 2002: 155-185) داشت دنبال به هاآن برای را زیادی مشکالت که گردید توزیع کشورها مختلف مناطق

 کشدور، در ایمنطقه توسعه فرایند بر مؤثر عامل تریناصلی که دهدمی نشان ایران، در ایمنطقه ریزیبرنامه کالن موانع تحلیل

 جمعیت، ازحدبیش تمرکز و تراکم از جلوگیری ،ایمنطقه اختالف سطح کاهش. است بوده متمرکز ریزیبرنامه و مدیریتی نظام

 درامدد و اشتغال ایجاد ،فعالکم و ایحاشیه مناطق هایظرفیت و هاقابلیت از گیریبهره ،شهرهاکالن در آن پیامدهای و یتفعال

 ملدی، پایددار و متعدادل توسدعه اهدداف بده دستیابی درنهایت و هااین نظایر و مهاجرتی حجیم جریانات مؤثر ساماندهی پایدار،

 .(Mowlaei, 2007: 241-258) اسدت ایمنطقده ریزیبرنامده و مددیریت تحقدق اییشدهر مواندع و معضدالت حل درگرو همگی

 تددا شددودمی موجددب اقتصددادی هددایفعالیت زمیندده در منطقدده هددر نسددبی هددایمزیت و هدداتوانایی اسددتعدادها، بدده تددوجهیبی

 اجدرای رغمبه و( Herath et al, 2011: 155-169) نگیرد صورت مناطق بالقوه هایظرفیت و امکانات با متناسب هاگذاریسرمایه

 بدر مدؤثر عوامدل کهدرصورتی بنابراین. یابد ادامه مناطق نیافتگیتوسعه روند همچنان ،ایمنطقه و ملی توسعه متعدد هایبرنامه

 و سدازیتصدمیم اتخاذ و مناطق با مرتبط هایگذاریسیاست سطح ارتقای زمینه توانمی شود، شناسایی مناطق اقتصادی رشد

 Sadeghi Shahdani and Ghaffari) کدرد فدراهم محلدی و ملدی گذارانسیاست برای را آگاهی بر مبتنی و درست گیریتصمیم

Fard, 2009: 116). 

 ریکاردو اعتقاد اساس بر. باشدمی خاص خدمات یک با محصول یک ترارزان تولید در کشور یک توانایی معنای به نسبی مزیت       

 ,Hosseini and Zanganeh) نماید وارد را کاالها سایر و صادر را کاال آن باید ؛دارد نسبی مزیت کاال چند یا یک تولید در که کشوری

 که کندمی بیان ملل ثروت کتاب در 1اسمیت آدام. است شدهارائه کالسیک اقتصاددانان توسط نسبی مزیت اصلی ایده (.2013 :98-74

. دارد بیشتری استعداد طبیعی طوربه کارتقسیم اساسی اصل اجرای با که کند پیدا تخصص تولید زا ایگونه در دارد میل ملتی هر

 باید ،دارد را نسبی مزیت بیشترین که تولیداتی در کشور هر که داشت تأکید نسبی مزیت اهمیت خصوص در نیز 2ریکاردو دیوید

 محلی، نیازهای به توجه مستلزم اقتصادی توسعه تودارو از لنق به .(Jafari Samimi and Naghavi, 2008: 4) کند کسب تخصص

 لذا. باشدمی مناطق سطح در هامحدودیت و هاچالش بردن بین از و هاپتانسیل سازی حداکثر و مناطق ضعف و قوت نقاط شناخت

 است محلی اقتصاد آینده ضعیتو بینیپیش و اقتصادی حیات ارزیابی اقتصادی، ترکیب از آگاهی اقتصادی مطالعات انجام عمده هدف

                                                           
1. Adam Smith 
2. Ricardo 
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 درآورد تجسم به مناسب شکل در را آن کالبدی فضایی تبلور کرده، بینیپیش را منطقه توسعه و رشد زمینه بتوان طریق این از تا
(Todaro, 1999: 248). 

 رویکرد) قتصادا علم مطرح رویکرد سه راستا این در و ؛دارد وجود متعددی هایشاخص نسبی مزیت سنجش برای طورکلیبه      

 جاییجابه و تعادل بر ئوکالسیکن رویکرد. اندداده ارائه را راهکارهایی خود، اساسی اصول به توجه با (نهادگرا و نئوکینزین نئوکالسیک،

 این بر هائوکالسیکن. است منطقه یک اقتصادی هایبخش در توازن مستلزم مناطق، اقتصادی رشد رویکرد این اساس بر. دارد تأکید

 هاکینزین گردی سوی از .(Branson, 2004: 157) شودمی متعادل خودخودبه کار بازار شغل، وجویجست رفتار اصالح با که نظرند

 جانب از هاییتعدیل بنابراین. گیردنمی صورت آن در خودی به خود تعدیل و است ناکامل بازاری انحصارات، باوجود کار بازار معتقدند

 برای را کل قاضایت یا مؤثر تقاضای افزایش هاآن. شود حفظ اشتغال از قبولی قابل سطح تا است الزم دولتی مخارج کل در دولت

 استخدام حتی و دولت توسط خدمات و کاال خرید افزایش پول، عرضه افزایش ،هامالیات کاهش. دانندمی الزم اشتغال افزایش

-ئوکالسیکن دیدگاه برخالف. (Browne and Hass, 1987: 472) هاستکینزین حمایت مورد اقدامات از دولت توسط بیکاران مستقیم

 نهاد واقع در ؛باشندمی اقتصادی و اجتماعی نهادهای از حمایت و دهیشکل جهت دولت مؤثر حضور افزایش خواهان نهادگرایان، ها،

 پاسخ در توسعه ،نهادگرا نگرش در .(Zamani, 2007: 76) پذیردمی انجام آن بستر در اجتماعی تحوالت که دارد را متنی حکم دولت

 هانآ شناخت درگرو توسعه هایبرنامه موفقیت میزان بنابراین. گرددمی ایجاد تجارت و اجتماعی حمایتی، نهادهای تدریجی تکامل به

 برای دولت نههوشمندا دخالت و ریزیبرنامه طریق از نهادها سازیمتناسب برای هاییمکانیسم بینیپیش و موجود نهادهای از

 .(Motevasseli and Fathollahi, 2010: 47) باشدمی مدرن دنیای هایظرفیت از برداریبهره

 اشتغال واقعی رشد بر راثرگذا عوامل پایه، اقتصاد مدل و نسبی مزیت تحلیل از حاصل نتایج اساس بر توانمی راستا این در       

 بومی دانش بر أکیدت رویکرد، این بر مبتنی. برداشت گام آن بهبود جهت در و شناسایی را( قابتیر و ساختاری تغییرات) منطقه

 مشارکتی، ریزیبرنامه و گیریتصمیم هایجنبه به توجه ضمن و گرفته قرار توجه مورد نهادسازی فرایندهای و جمعی کنش مناطق،

 باور رویکرد این در. دهدمی قرار خود کار سرلوحه را جمعی صمیماتت و هابرکنش مبتنی شدهریزیبرنامه فنون بر خاصی تأکید

 به را دانش تولید و عهتوس یادگیری توان ارتقای و ایمنطقه عقالنیت ترغیب لذا و باالست به پایین از و زادرون توسعه به اساسی

 .دهدمی قرار تأکید مورد منطقه توسعه برای انکارناپذیر الزام یک عنوان

 نسبی مزیت فضایی تحلیل و درآمد توزیع نابرابری بر مالی توسعه اثرگذاری خصوص در توجهی شایان مطالعات نتاکنو

 :است آمده ،تحقیقات این از ایخالصه 2و  1شماره  جدول در است، گرفته صورت
 ایمنطقه هاینابرابری و ایمنطقه توسعه سنجش با ارتباط در شدهانجام تحقیقات -1 جدول

 نویسنده عنوان جنتای

 و یابدمی اهشک بیشتری شدت با نسبی طوربه ،باال مالی توسعه با کشورهای در درآمد توزیع نابرابری

 دهد.می فقیر کاهش افراد درآمد در افزایش وسیلهبه را درآمد نابرابری مالی هایواسطه توسعه
Finance, Inequality and Poverty: 

Cross-Country Evidence 

Beck, et al. 
(2004). 

قش الی نمهای متفاوت توسعه مالی، توسعه دهد که حتی با در نظر گرفتن شاخصنتایج نشان می

 در کاهش نابرابری توزیع درآمد داشته است. توجهیقابل

Financial Liberalization and Income 

Inequality. Finance and Inequality: The 

Case of India. 

Ang. 
(2009) 

 کشورهای استانتوسعه فرهنگی  هایشاخصتحلیل  د.ت چشمگیری وجود داراز فضاها و امکانات فرهنگی تفاو مندیبهره ازنظرکشور های استانبین 
تقوایی و رحمتی 

(1385) 

رون بایه اجتماعی و برون گروهی رابطه منفی دارند و همچنین سرم گروهیدرونسرمایه اجتماعی 

 معنادار بر رشد اقتصادی دارد گروهی اثر مثبت و

د بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رش

 ایرانهای استاناقتصادی 

امیری و رحمانی 

(1385) 

 تعداد زیادی از کهطوریبهکشور وجود دارد، های استاناختالف فاحشی در سطح توسعه صنعتی 

 .اندقرارگرفته نیافتهتوسعهو  یافتهتوسعهکمتر  ،یافتهتوسعه نسبتا کشور در سه گروه های استان

مختلف های استاناز توسعه صنعتی  ایمقایسهتحلیل 

 کشور
 (1381بختیاری )

د عتی، نرخ رشاقتصاد، ساختار صن باز بودنارتباطاتی،  هایشبکهسرمایه فیزیکی و انسانی، 

کز کشور و دوری از مردر مرزهای جغرافیایی  شدنواقع، هاآبراهجمعیت و دسترسی به 

 هستند. هااستانتأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی 

 کشورهای استاننابرابری و رشد اقتصادی 
و علمی  محمود زاده

(1391) 

 . 1394، نویسندگانمأخذ: 
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 در ارتباط با بررسی مزیت نسبی شدهانجامتحقیقات  -2جدول 

 نویسنده روش تحقیق نتایج

 ,North, and et al مدل اقتصاد پایه ادرات موجب رشد و رونق اقتصادی منطقه شده است.درآمد ناشی از ص

2006 
مزد حقیقی در نسبی مناطق و افزایش دست هایموقعیتتغییر  تقاضا بیشترین نقش را در مورد

 کندمیمناطق مختلف ایفا 
 Aborts,1960 مدل اقتصاد پایه

سیر رشد است. یکی م شدهتشکیلای از دو جزء هاظهار داشتند که مسیر رشد اقتصاد منطق

 ی ناشی ازو خودکار؛ که مسیر مستقل رشد به فرایندها زادرونمستقل و دیگری مسیر رشد 

 .شودمیصادراتی نسبت داده  هایفعالیت

در چهارچوب  مدل اقتصاد پایه

 سنتی اقتصاد کالن کینزی
Hartman & 

Seckler (1970) 

نسبی  هایتمزیموجود در ایالت دارای  بخش   62 صنعتی از بخش 16 کهنشان دادند  هابررسی

به بخش کشاورزی  ای مربوطپایه هایشغلاز  درصد 82 پایه شناسایی گردیدند. حدود صورتبه

 .بودند 

 Hinojosa & Rios مدل اقتصاد پایه

1991 

، کشور عمل نمایندنمونه  هایاستانموتور رشد  عنوانبهتوانند صنعتی که می هایفعالیت

 نمونه شناسایی شدند هایاستانمزیت نسبی  عنوانبه
 مدل اقتصاد پایه

و  صباغ کرمانی

 (1380) جمشیدی

ش از رشد سریع و نامتوازن بخ در طول زمان حاکی ی()نسبت مکان LQتغییرات ضرایب 

 خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغالن است

م و مدل هس -مدل تغییر مکان

 اقتصاد پایه

سبحانی و درویشی 

(1384) 

 رفته شودگهای اقتصادی در نظر باید مزیت نسبی استان و پتانسیل یافتگیتوسعهجهت 
و ضریب مکانی و  مدل تغییر سهم

 ضریب جینی

فرهودی و محمدی 

(1385) 

 دل تصحیح خطای برداریم شوندمیبا افزایش تحصیالت و فناوری، شاغالن از بخش کشاورزی به صنعت منتقل 
امینی و منصوری 

(1385) 

زیت منتایج رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش صنعت و افزایش 

 تبخش کشاورزی در جذب شاغالن اس

مدل اقتصاد پایه و اقتصاد 

 ایمنطقه

و اصغر پور  فرشاد فر

(1389) 

ر کل کشو شهری ار کلی نابرابری در میان مناطقتحلیل نابرابری اشتغال نشان داد که اوال  مقد

در بین دو دهه  هارینابراب. ثانیا  روند باشدمیشهری خراسان رضوی بسیار بیشتر  نسبت به نقاط

یشتر نیز بکاهش نیافته است، بلکه این روند  تنهانهاستان،  در نقاط شهری کشور و 85-75

 گردیده است

مدل اقتصاد پایه، تکنیک ضریب 

های نابرابری نی و شاخصمکا

 ویلیامسون و ضریب تغییرات

حسینی و زنگنه 

(1390) 

ستان اه شاغالن باستان کرمانشاه نسبت  هایشهرستاننگر رشد نامتناسب شاغالن نتایج حاصل، بیا

ا ن عدم تناسب رسهم، علل ای -مدل تحلیل تغییربوده و  موردمطالعهکرمانشاه در طی دوره 

 کندمیرا بیان  هاشهرستاناختاری منفی تغییرات رقابتی و س

 مدل تغییر سهم و ضریب مکانی

(LQ) 

اکبری و همکاران 

(1392) 

ن راستا تواند نقش مؤثری در رشد اشتغال بیرجند داشته باشد. در ای صنعتی هایزیر بخش

قاط شهری و نصنعتی در  هایکارگاهبخش خصوصی در کشاورزی و صنعت، ایجاد  گذاریسرمایه

 است شدهدادهستایی و... در راستای افزایش صادرات پیشنهاد رو

مدل تغییر سهم و ضریب 

 مکانی

حاجی نژاد و همکاران 

(1393) 

 . 1394، نویسندگانمأخذ: 

رها مناطق مختلف کشو یافتگیتوسعهتعیین میزان و یا سطح  زمینه درهای متعددی که اشاره شد، تاکنون کوشش طورهمان

خشی بریزی از دیدگاه برنامه است، بررسی مفهوم مدنظر باشند، ولی آنچه در مقاله حاضراهمیت می حائزکه بسیار  ،ستا آمده عملبه

، در طورکلیبهباشد. تفاوت میمقبلی  مطالعاتن جنبه با که از ای باشدمیهای متفاوت و روش هااستفاده از شاخصو با  ایمنطقه –

لی و محقق اهداف توسعه تمختلف اقتصادی کشور، در جهت  هایبخشمختلف در های استانایگاه این مقاله، در راستای شناخت ج

از  هانآکشور تعیین گردیده و جایگاه های استانمختلف اقتصادی  هایبخشگردد تا سطح توسعه و مزیت نسبی تالش می ایمنطقه

در  ها و امکاناتقابلیت لحاظ ازمختلف های استانگی تغییر جایگاه ارزیابی گردد و همچنین، چگون ایمنطقهطریق انجام مقایسه بین 

 .باشدمیمختلف اقتصادی در مقایسه با یکدیگر مدنظر  هایبخش



.....های های عمده شغلی استان فضایی مزیت نسبی اشتغال در گروه تحلیل  6 

 :تحقیق روش

از  موردنیازهای حلیلی نگاشته شده است، دادهت -فیمطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصی

وضعیت  ،هاداده بندیبقهطضمن پردازش و گردیده است.  آوریجمعاز مرکز آمار ایران  شدهرفتهبرگ 1390و  1385سرشماری 

بررسی  (LQ)اخص مکانی مدل اقتصاد پایه و ضریب ش ا استفاده ازبهای کشور سطح استان درعمده شغلی  هایدر گروهاشتغال 

ترین ردپرکاربن عدالت فضایی اشتغال براساس های مختلف مشخص شد همچنین میزاو مزیت نسبی )اشتغال( در استان

های همچنین نقشهد. محاسبه ش Excel افزارنرمهای آماری در این زمینه یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی از طریق شاخص

که  ،یز ترسیم شدندر سطح کشور ، ARC GIS افزارنرمهای عمده شغلی در محیط یایی میزان مزیت نسبی انواع گروهجغراف

 بر اساسکشور های استانجایگاه  نهایت در باشد.ضروری می ایمنطقهتوسعه  زمینه درگذاری مناسب استقطعا  برای سی

 اکستریختحلیل رابطه و  ارد، تاپسیس، تحلیل عاملیضریب استاند هایلیت اقتصادی، با توجه به مدلهای مختلف فعاگروه

ین ادر گردد. ای متأثر میهای مختلف رشد و توسعه منطقهت که از سیاستمتغیرهایی مهمی اس ازجملهاشتغال  مشخص شد.

 مختلف و تعیین مزیت نسبی هایبخشرشد مثبت یا منفی اشتغال در  یابیعلتبررسی وضعیت اشتغال و  منظوربهتحقیق 

از  هاناستاسطح  غال دری بررسی اشتبرا مدل اقتصاد پایه استناد شده است. بر اساسبه رویکرد نئوکینزین و  هااستان

 (. 3)جدول  است. شده استفاده اینطقهمهایی برای تعیین مزیت نسبی و بررسی تعادل شاخص عنوانبههای عمده شغلی گروه
 1390و  1385آمار سرشماری  بر اساس عمده شغلی هایدر گروه داد شاغلینتع -3جدول 

 1385د اشتغالدرص 1390درصد اشتغال  های عمده اشتغالگروه ردیف

 17.64 18.99 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 1

 17.02 14.94 تولید صنعتی )ساخت( 2

 1.10 1.35 تأمین برق، گاز و آب 3

 12.85 12.04 ساختمان 4

 13.81 12.27 فروشی؛ تعمیر وسایلفروشی و خردهعمده 5

 0.94 1.03 هتل و رستوران 6

 9.48 9.49 اطاتونقل و انباردارى و ارتبحمل 7

 1.33 1.58 های مالىگریواسطه 8

 2.16 0.49 های امالك و مستغالتفعالیت 9

 8.69 8.23 اداره امور عمومی و دفاع، تأمین اجتماعی اجباری 10

 6.62 7.32 آموزش 11

 2.54 2.71 سالمت انسان و مددکاری اجتماعیهای مربوط بهفعالیت 12

 .سایت مرکز آمار ایرانبرگرفته از ، 1390و  1385مأخذ: اطالعات سرشماری 

 : استفاده موردهای معرفی مدل

 تواندمی تحلیل اقتصاد پایه، ابزاری رایج در میان اقتصاددانان توسعه برای فهم اقتصاد محلی است. این ابزارمدل اقتصاد پایه/ 

مقایسه با دیگر مناطق  یک منطقه در طول زمان و در و اطالعات تطبیقی ارزشمندی را در ارتباط با موقعیت اقتصادی هاداده

، اما شودمی استفادهمتغیر درآمد  این مدل عمدتا  برای(. Rupasingha, 2009)کند به توجه به روندهای اشتغال و درآمد فراهم 

، باشدنمیدسترس اقتصادی در  هایبخشسوم به تفکیک  در کشورهای جهان خصوصبهآمارهای مربوط به درآمد  کهآنجائیاز 

 ,Hosseini and Zanganeh) است شدهاستفاده  بخشها تعداد شاغالن آمارآمار درآمد، از  جایبهای از مطالعات در بخش عمده

رشد منطقه  کنندهتعیینمتغیرها،  تنها متغیری که مقدار آن نسبت به دیگر عنوانبهنظریه اقتصاد پایه بر صادرات . (80 :2013

(. Sobhani and dervish, 2005: 162) شناسدمی به رسمیت ایمنطقهتنها محرك رشد اقتصاد  عنوانبهارد و آن را د تأکیداست، 

بخش پایه شامل تمام . شودمیتقسیم ( Non Basic)ه پایو غیر ( Basic) در این نظریه ابتدا اقتصاد منطقه به دو بخش پایه

و  شودمیدارد و منجر به صادرات کاال و خدمات به خارج از منطقه  از منطقه قراراست که بازار نهایی آن در خارج  هاییفعالیت
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است که بازار نهایی آن در داخل منطقه قرار دارد و برای  هاییفعالیتخدمات و  شامل تمامی کاالها و غیر پایهدر مقابل بخش 

، استفاده از تکنیک نسبت پایه و غیر پایه هایتخمین و تشخیص بخش برای روش ترینمرسوم .شودمیمصرف داخلی تولید 

مختلف هر منطقه را  هایفعالیتو  شده استفادهاست. در این تکنیک، عمدتا  از متغیر اشتغال ( Location Quotient) مکانی

از یک  مقدار نسبت مکانی بیشتر کهدرصورتی (.Hosseini and Zanganeh, 2013: 81)کرد مقایسه  تریبزرگبا مرجع  توانمی

مقدار نسبت مکانی برابر با  کهدرصورتیاست و  ایغیر پایهکمتر از یک باشد، فعالیت  ای است و اگر مقدارباشد، آن فعالیت پایه

 ,Hekmatnia and Mousavi, 2009: 68; Ziyari) باشدمی. رابطه نسبت مکانی به شرح زیر شودمی یک باشد، خودکفا تفسیر

2009: 118): 

 
شاخص  ترینگسترده، گرددمیضریب جینی یا شاخص جینی نابرابری که از منحنی لورنز استخراج رنز و ضریب جینی/ منحنی لو

ن ای(. Dennis P, Kam Ki T, 2008: 381 & Lai. et al, 2008: 249) باشدمیدر سنجش میزان عدالت در توزیع منابع  شده استفاده

رفته گخدماتی نیز بکار  هایشبخای تعیین میزان عدالت در توزیع منابع اشتغال یا سایر بر تواندمیدیدگاه اقتصادی )ضریب جینی( 

ابری ایانگر بره نممنحنی لورنز توزیع یک متغیر خاص را با توزیع یکسان همان متغیر ک(. Williams, and Doessel, 2006: 5)شود 

 شودمیو خط برابری نامیده  دهدمی برابر را نشان ز توزیع کامال  درجه نی 45خط (. Theodorakis, 2005: 457). کندمیاست مقایسه 

(Thomas and et al, 2001 .)ینی بین ی شاخص جهرقدر فاصله منحنی لورنز از این خط بیشتر باشد، نابرابری بیشتر است. مقدار عدد

این شاخص . (Tofighi et al, 2011: 75-83) نابرابری کامل است دهندهنشانبرابری کامل و یک  دهندهنشانکه صفر  صفر و یک بوده

 است: محاسبهقابلاز رابطه زیر 

  

 ، درصد تجمعی جمعیت در طبقه  ، درصد تجمعی جمعیت در طبقه  ضریب جینی،  Gدر این فرمول 

 .باشدمی درصد تجمعی اشتغال در طبقه  ، درصد تجمعی اشتغال در طبقه 

جامعه شهری و  هایتحلیل و تجزیهو  بندیطبقهتحلیل عاملی برای تعیین سطوح مناطق در ابعاد مختلف،  :یروش تحلیل عامل

 & Zarrabi) شودمیبسیار استفاده  ، اجتماعی و بهداشتی،اقتصادیهای مختلف تغییرات فضایی در زمینه گیریاندازهروستایی و نیز 

Shahivandi, 2010: 23) .تگی بین تبیین الگوی همبس منظوربهاساسی  هایعاملرای شناسایی متغیرها یا ل عاملی روشی بتحلی

زیر  صورت به توانمیمراحل تحلیل عاملی را  (.Momeni and Faal Ghaiyoomi, 2007: 191) باشدمی شده مشاهده متغیرهای

)از روش  هاعاملچرخش  -4؛ هاعاملخراج است -3محاسبه ماتریس ضرایب همبستگی؛  -2تهیه ماتریس استاندارد؛ -1خالصه کرد: 

 (. ,2010Pour Taheri :55-65) هااستان بندیرتبه -7؛ هاعاملمحاسبه نمرات  -6؛ هاعامل گذارینام -5(؛ 1واریماکس

است  هاییروشی از ماتریس استاندارد از شاخص بهینه(: یک هایشاخصاز  هرکدام)اختالف  روش میزان انحراف از اپتیمم

( استفاده شوندمیکمی بیان  هایشاخص صورتبه)که  هاشاخصبعضی  نظر ازدو یا چند جامعه  بندیرتبهبرای مقایسه و  که

 قرار دارد. هاآنو استاندارد کردن  هاشاخص. پایه این روش بر استفاده از اعداد و ارقام خام شودمی

 و( مثبت) آلایده حلراه مدل این اصولی منطق. شودمی ابیارزی شاخص n وسیلهبه گزینه m روش این در : 2تاپسیس مدل

 دورترین حالدرعین و آلایده حلراه از فاصله کمترین که است ایگزینه بهینه، گزینه. کندمی تعریف را منفی آلایده حلراه

که بیشترین تشابه را با  هایینهگزی TOPSIS روش به هاگزینه بندیرتبه در عبارتی به. دارد منفی آلایده حلراه از فاصله

 .(Momeni, 2006: 30) کنندآل داشته باشند، رتبه باالتری کسب میحل ایدهراه

                                                           
1.Varimax method 

2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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 تئوری مفاهیم ترکیب پایه بر( 1982) دنگ توسط خاکستری رابطه فضای مفهوم /(GRA) خاکستری رابطه تحلیل

 گیریتصمیم در ایگسترده کاربرد که است ریاضی اهیممف از یکی. است پیشنهادشده کنترل نظریه و فضا نظریه سیستمی،

مشکالت عدم اطمینان همراه با اطالعات ناشناخته و  با مواجهه در مؤثر بسیار روشی تئوری این. است پیداکرده چندمعیاره

 (،GRA) بطه خاکستریبینی خاکستری، تحلیل رااند از پیشاجزا اصلی تحلیل خاکستری عبارت (.Li et al, 2007: 573)ناکامل است 

 شده است.نشان داده 1شکل  رویه تحلیل خاکستری در. ریزی خاکستری و کنترل خاکستریتصمیم خاکستری، برنامه

 
 (Mirghafoori and et al, 2012:85رویه تحلیل خاکستری ) -1شکل شماره 

 :تحقیق هاییافته و بحث

 از یکی فعالیت و کار هایزمینه ایجاد :کشور هایاستان یشغل عمده هایگروه در جینی ضریب و نسبی مزیت یبررس

 و رشدد وضدعیت دهندهنشان فعالیت و کار یهاشاخص. باشدمی حاضر حال در ایمنطقه ریزانبرنامه و مدیران اساسی مسائل

 و اسدت بداال هداآن در بیکداری ندرخ هسدتند، مواجده اقتصادی رکود با که مناطقید. باشمی منطقه هر در اقتصادی شکوفایی

 زمانی سری کشورهای استان در فعالیت و کار وضعیت فضایی تحلیل برای .باشدمی ضعیف زاییاشتغال و کارآفرینی هایزمینه

 و تجزیه مورد هاآن مورد در فعالیت و کار هایشاخص از ایمجموعه آن اساس بر و است شده انتخاب نمونه عنوان به 90 و 85

 .دهدمی نشان ایران در را فعالیت و کار فضایی الگوهای تحقیق نتایج است. تهگرف قرار تحلیل
در بخش ضایی اشتغال است مشخص شد که توزیع ف شده ارائه 4 با توجه به نتایج حاصل از منحنی لورنز که در جدول شماره      

. دهدمیکته را نشان نیز همین ن 0.018ریب جینی که ضبطوری ،متعادل بوده است خدمات زیربنایی )آب، برق و گاز( بسیار تأمین

ر دهای مختلف وجود دارد. اجتماعی و آموزش تعادل مناسبی بین استان تأمینبخش ساختمان، دفاع و  3این در اشتغال  عالوه بر

 0.353ر ش برابخبهای کشور وجود دارد و ضریب جینی در این شترین عدم تعادل را در بین استانکسب بی کار ومقابل در بخش 

چرا که  ،باشدهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان در ایجاد این عدم تعادل محسوس میباید عنوان کرد که نقش استان باشدمی

 .باشدها خیلی بیشتر مینسبت اشتغال به جمعیت این استان
 90-85های عمده شغلی در سال هایبخشوضعیت ضریب جینی در  -4جدول 

 دیهای اقتصابخش
 ضریب جینی

1385 

ضریب جینی 

1390 

توزیع فضایی حاصل 

از منحنی لورنز در 

 90سال 

تغییرات 

 85به  90

وضعیت ضریب 

جینی اشتغال سال 

 85به  90

 کمتر )بهتر( -0.043 نامتعادل 0.117 0.161 کشاورزی

 )بدتر( بیشتر 0.017 نامتعادل 0.260 0.243 صنعت و ساختمان

 کمتر )بهتر( -0.002 بسیار متعادل 0.018 0.020 خدمات زیربنایی تأمین

 )بدتر( بیشتر 0.011 متعادل 0.083 0.072 ساختمان

 )بدتر( بیشتر 0.006 نامتعادل 0.181 0.175 فروشیعمده

 کمتر )بهتر( -0.006 نامتعادل 0.220 0.226 داریرستورانهتل و 

 ر()بدت بیشتر 0.018 نسبتا  نامتعادل 0.134 0.116 ونقلحمل

 کمتر )بهتر( -0.019 نامتعادل 0.216 0.234 گریواسطه

 کمتر )بهتر( -0.034 بسیار نامتعادل 0.353 0.387 کسب و کار

 کمتر )بهتر( -0.016 متعادل 0.097 0.113 اجتماعى تأمیندفاع و 

 )بدتر( بیشتر 0.035 متعادل 0.077 0.041 آموزش

 کمتر )بهتر( -0.017 بتا  نامتعادلنس 0.121 0.138 بهداشت و مددکارى اجتماعى

 .1394، نویسندگانمأخذ: 



 9 1396 پاییز /27شماره  /7 سال /ایهمنطق ریزیبرنامه فصلنامه

شخص شد که در م، 1390و  1385های حاصل از مقایسه ضریب جینی اشتغال در سال شدهانجامبررسی  بر اساسهمچنین      

 ت و مددکاریشاجتماعی و بهدا تأمین، دفاع و و کسب ، کارگریواسطههفت بخش کشاورزی، خدمات زیربنایی، هتل داری، 

ای حرکت کرده است و فقط در نطقهمبه سمت تعادل  هاگذاریسرمایهو  یافتهکاهش 1390به  1385اجتماعی ضریب جینی از سال 

 (.4 شماره )جدول .ینی صورت گرفته استجو آموزش افزایش ضریب  ونقلحمل، سازیساختمانهای صنعت و ساختمان، بخش

مناطق  ی متفاوت درهای اقلیمی و جغرافیایها و عوامل تولیدی و همچنین ویژگیری از نهادهبه محدودیت بسیا با توجه     

ای بررسی وهش بردر ادامه پژمختلف گام برداشتن بر اساس اصل مزیت نسبی در هر منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است. 

مدل  بر اساسکشور  هایاستانشاخص مزیت نسبی  عمده شغلی در نواحی روستایی، هایدر گروههای کشور مزیت نسبی استان

 افزارنرمدر محیط  آمدهدست بهبا استفاده از نتایج  .تهیه شد 1390آمار سرشماری  بر اساسعمده شغلی و  هایدر گروهپایه  اقتصاد

Arc GIS (.5)جدول  .دشعمده شغلی و به تفکیک استانی تهیه  هایدر گروهمزیت نسبی نواحی روستایی کشور  هاینقشه 
 1390عمده شغلی در سال  هایدر گروههای کشور مقایسه مزیت نسبی استان -5جدول 
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 3 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1.3 1.5 1.1 مرکزى

 6 1.2 1 0.8 1.1 1 1.1 1.9 1.2 0.9 1 0.9 1.7 گیالن

 9 1.2 1.1 0.8 1.5 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1 0.9 1.5 مازندران

 2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1 0.9 1 1 0.9 1.6 1.2 آذربایجان شرقى

 3 0.8 0.7 0.9 1.3 0.7 0.9 0.9 1 1.1 0.7 0.7 1.5 بىآذربایجان غر

 2 0.9 0.8 1.4 0.4 0.7 0.9 0.6 0.8 0.8 0.7 0.4 1.3 کرمانشاه

 2 0.9 0.9 1 0.5 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 1.5 0.5 0.8 خوزستان

 4 1 1 0.9 0.7 0.8 1.1 0.9 1 1.1 1.2 0.6 1.1 فارس

 1 0.9 1 0.8 0.3 0.8 0.7 0.5 0.6 0.8 0.8 0.5 1.8 کرمان

 6 0.9 1 0.8 1.3 0.9 1 1.5 1.1 1.2 0.9 1.1 1.1 خراسان رضوى

 5 1.1 1 0.9 0.8 1 1 1.1 1.1 1 1.1 1.7 0.7 اصفهان

 0 0.6 0.7 0.9 0.3 0.4 0.5 0.2 0.4 0.4 0.6 0.2 1 سیستان و ...

 2 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 0.8 1 1.3 0.8 0.5 1.5 کردستان

 2 0.9 0.9 0.9 0.5 0.7 1 1 0.9 1.3 0.9 0.8 1.4 همدان

 3 1 1.1 0.7 0.3 0.9 0.8 0.7 0.7 1.9 0.9 0.6 1.2 چهارمحال و ...

 1 0.7 0.9 0.9 0.4 0.6 0.8 0.4 0.6 1 0.6 0.4 1.5 لرستان

 4 1 1.2 1.4 0.3 1 0.8 0.4 0.6 0.9 1.3 0.3 1.6 ایالم

 2 1 1.2 0.9 0.3 0.7 0.6 0.5 0.5 1 1 0.2 1.3 کهگیلویه و ...

 5 1 1.3 1.6 0.6 1 1.2 0.9 0.9 1.7 2.6 0.7 0.7 بوشهر

 3 1 1 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 0.8 1.1 1 1.2 1.6 زنجان

 6 1.2 1.2 1.6 0.7 1.6 0.9 0.7 0.8 1 1.2 1.1 0.9 سمنان

 6 1.3 1.1 1 0.6 1.4 1 1 0.9 1.1 1.1 1.6 0.8 یزد

 4 0.9 0.9 1.4 0.4 0.9 1.2 1 0.8 0.8 1.5 0.5 1.1 هرمزگان

 9 1.3 1.2 1.3 2 1.7 1.3 1.4 1.4 0.8 1 1.5 0.1 تهران

 3 0.9 1 0.9 0.7 0.8 0.9 1.2 1 1.4 0.9 0.6 1.6 اردبیل

 4 0.8 1.2 0.8 0.8 0.8 0.9 1.3 1 1.2 0.7 1.2 0.3 قم

 2 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 1 0.9 0.9 0.8 1 1.5 1.1 قزوین

 2 1 0.9 0.7 0.6 0.9 0.9 0.7 0.9 1.5 0.8 0.7 1.4 گلستان

 2 0.8 1 0.9 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 1.7 0.9 0.7 1.8 خراسان شمالى

 3 1 1.2 1.5 0.3 1 0.7 0.5 0.6 0.9 0.9 0.7 2.2 خراسان جنوبى

 . 1394، نویسندگانمأخذ: 
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 ایپایهحکم فعالیت  باشد یعنی دریشتر از یک میدارای ضریب مکانی ب، درصد( 73) کشور استان 22در  تقریبا   بخش کشاورزی -

ستان وجود خوزو  ، یزد، اصفهان، سمنانبوشهر های تهران، قم وکمترین مزیت نسبی )نسبت اشتغال( در استان ؛ وشودمیمحسوب 

 .دوجود دار شمالیو  جنوبیخراسان های استانو بیشترین مزیت نسبی اشتغال در این بخش در  دارد

ان سیستان و بلوچستان با درصد( دارای ضریب مکانی بیشتر از یک می باشد. است 57استان )حدود  17تمان نیز در بخش ساخ -

ها نسایر استا وی کار ازشرایط نامناسبی داشته و باید برای خودکفایی در این گروه شغلی نیازمند وارد کردن نیر 0.4ضریب مکانی 

یروی کار از سایر مناطق می باشد و نیازمند وارد کردن ن 0.8در استان تهران نیز برابر  می باشد. ضریب مکانی بخش ساختمان سازی

 می باشد.

باشد. این صد( دارای ضریب مکانی بیشتر از یک میدر 16استان ) 5های کار و کسب تنها در بخش مستغالت، اجاره و فعالیت -

یگر را دهای نی از استانش استان تهران پتانسیل باالیی داشته و شاغالمی باشد یعنی در این بخ 2.02ضریب در استان تهران برابر 

 ک می باشد.یر از این شاخص در استان های مازندران، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و گیالن نیز باالت نیز جذب کرده است.

روه عمده شغلی دارای مزیت نسبی گ 9در  ی کشور دو استان تهران و مازندران بیشترین مزیت نسبی را داشته وهااستاندر بین  -

یک  تمان کمتر از( بیشتر از یک شده است. این نسبت در استان تهران فقط در دو بخش کشاورزی و ساخLQبوده و نسبت مکانی )

مور داره اساخت و ا –و بخش صنعت . استان مازندران نیز تنها در دباشدمییعنی استان تهران در این دو فعالیت خودکفا ن باشدمی

 .باشدمیعمومی خودکفا ن

سبت اشتغال استان نباشد. یعنی ( در تمام گروه های عمده شغلی کمتر از یک میLQنسبت مکانی ) در استان سیستان و بلوچستان-

 مزیت نسبی نداشته است. آن می باشد و در هیچ شاخصی کمتر از نسبت جمعت 

 :شغلی هایگروه کل در جینی ضریب و نسبی مزیت بررسی

ل تعادل نسبتا  خوبی بین در کدر این پژوهش،  بررسی موردهای از شاخص آمدهدستبه نسبت اشتغال کل بر اساس     

 0.055به  0.073که از بطوری .باشدمیدر حال کاهش  90به  85از سال  نیز و ضریب جینی باشدمیکشور برقرار های استان

 .باشدمیی مختلف کشور هااستانبین سمت تعادل بیشتر نشان از حرکت به این  ؛ کهرسیده است

 
 .1394دگان، مأخذ: نویسن - 90-85های سال درهای شغلی در کل گروه مقایسه منحنی لورنز و ضریب جینی -2شکل  

این  بر اساس هااناست بندیرتبهعمده شغلی و  هایدر گروهکشور برای اشتغال های استانبررسی مزیت نسبی  بادر مرحله بعد،       

تهران و بوشهر باالترین رتبه را در های استان ،دو دوره سرشماری ، مشخص شد که در هر1385و  1390های شاخص در سال

در سال  4مازندران و گیالن قرار دارند که استان گیالن با بهبود مزیت نسبی از رتبه های استاندر مرتبه بعد  ؛ واندداشته زاییاشتغال

 85رسیده است. در مقابل استان یزد از رتبه سوم در سال  1390در سال  4به  6و استان مازندران از رتبه  90در سال  3ه رتبه ب 85

از طرف دیگر . باشدمیسال اخیر در استان یزد  5تنزل کرده و نشان از عدم توجه کافی به بخش صنعت در  90به رتبه پنجم در سال 

تیاز را ام ترینپایینها و ... که تقریبا  در بیشتر شاخص هایی مثل سیستان و بلوچستانی عنوان شد، استانکه در مباحث قبل طورهمان

 1385سیستان بلوچستان از سال  در استان (LQ) البته نسبت مکانی ویژه قرار گیرند. توجه مورد، نیز باید اندداشتهدر نسبت اشتغال 
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ری های بخش دولتی و خصوصی در این استان به اندازه ای نبوده است که بتوان مزیتی برای گذاکاهش یافته است و سرمایه 1390تا 

 (. 6 شماره )جدول اشتغالزایی و جدب نیروی بیکار در این استان ایجاد کند.
 1390و  1385 هایسالعمده شغلی در  هایدر گروهکشور های استانمقایسه مزیت نسبی  -6جدول 

 رتبه 1385 رتبه 1390 نام استان رتبه 1385 رتبه 1390 نام استان

 29 0.756 29 0.744 لرستان 10 0.959 12 0.974 مرکزی

 24 0.840 24 0.901 ایالم 4 1.078 3 1.142 گیالن

 28 0.788 28 0.763 کهگیلویه و بویراحمد 6 1.068 4 1.130 مازندران

 2 1.155 2 1.166 بوشهر 11 0.955 9 0.989 آذربایجان شرقی

 9 0.964 10 0.983 زنجان 18 0.912 20 0.918 آذربایجان غربی

 5 1.070 7 1.067 سمنان 23 0.849 25 0.813 کرمانشاه

 3 1.152 5 1.077 یزد 27 0.832 27 0.780 خوزستان

 12 0.948 16 0.941 هرمزگان 14 0.948 14 0.950 فارس

 1 1.279 1 1.255 تهران 26 0.836 26 0.782 کرمان

 15 0.940 11 0.975 اردبیل 8 1.035 6 1.068 ان رضویخراس

 13 0.948 19 0.925 قم 7 1.050 8 1.039 اصفهان

 19 0.909 15 0.948 قزوین 30 0.579 30 0.501 سیستان و بلوچستان

 21 0.901 21 0.915 گلستان 25 0.838 22 0.903 کردستان

 17 0.917 17 0.934 خراسان شمالی 20 0.906 18 0.932 همدان

 16 0.934 13 0.964 خراسان جنوبی 22 0.879 23 0.902 چهارمحال و بختیاری

 .1394مأخذ: نویسندگان، 

 Arc GIS افزارنرمدر محیط  3، شکل شماره همطالع موردشغلی  هایگروههای کشور در کل مزیت نسبی استان بر اساسدر ادامه       

، تهرانهای استان بیشتر از یک شده است و( LQ)زیت نسبی بوده و نسبت مکانی استان دارای م 8در  که مشخص شد تهیه شد

ا در کل ب .ندرادارسیستان و بلوچستان کمترین مزیت نسبی برای اشتغال  بیشترین مزیت نسبی و استان مازندرانو  گیالن، بوشهر

زم ال ؛ کهدارندمتوسط و پایین برای اشتغال برخورء بوشهر( از مزیت های جنوب و غرب کشور )به جزتوجه به شرایط موجود استان

تعادل  سویبهرکت حصورت گیرد تا  هاییگذاریسرمایه ،مزیتی که دارند بر اساسهم  هااستانآینده در این  هایریزیبرنامهاست در 

 شتاب بیشتری گیرد. ایمنطقه

 
 .1394ذ: نویسندگان، مأخ -1390سرشماری  اساسبر های شغلی کشور به تفکیک استان مزیت نسبی در کل گروه -3شکل 
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 :عاملی تحلیل روش اساس بر کشور هایاستان بندیرتبه

دار مق ؛ کهشد انجام SPSS افزارنرم، تکنیک تحلیل آماری از طریق آماری هایشاخصمتغیر انتخابی به  12بعد از تبدیل      

KMO  ز تایج آزمون کرویت بارتلت نین. همچنین باشندمیلیل عاملی مناسب برای اجرای تح هاداده و باشدمی 611/0برابر با

اتریسی که عبارت است از مکه  هادادهماتریس در مرحله بعد  وجود دارد. دارمعنیاست، یعنی بین متغیرها همبستگی  دارمعنی

د و ماتریس ضرایب شتهیه  استان کشور است، 30آن شامل  سطرهایعمده شغلی و های گروهمتغیر  12آن شامل  هایستون

عامل نهایی تقلیل  4شاخص به  12 آن درنتیجهاصلی استخراج شد بطوریکه  هایعاملدر مرحله بعد، همبستگی محاسبه شد. 

، 4/33 اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب هایعاملچرخش دهیم،  Varimaxرا با روش  آمدهدستبه هایعاملاگر . یافته است

 .دهدمیواریانس را توضیح از درصد  159/80حدود  درمجموعو  45/10 و 02/15، 04/21

اسبه شاخص یازات آن، به محو مجموع امت هااستان، با محاسبه امتیازات عاملی برای هریک از شده ذکربعد از انجام مراحل     

سیستان و باالترین استان و  عنوانبهامتیاز  412/1با  بوشهراستان  ؛ کهرت ورزیدمباد هااستان بندیرتبهو سپس  ترکیبی

 استان در بحث اشتغال شناخته شدند. اختالف بین اولین و آخرین استان ترینمحروم عنوانبه -461/1با امتیاز  بلوچستان

کشور های استانغال بین اختالف نسبتا  زیاد و عدم تعادل توزیع امکانات و خدمات اشت دهندهنشانامتیاز است که  873/2

استان  تریینپامتیاز او عامل چهارم در  بوشهردر امتیاز باالتر استان  خدمات آب و برق و گاز( تأمین) عامل سوم .باشدمی

 زیادی داشته است. تأثیر سیستان و بلوچستان

 نشان داده 4 بر روی شکلمانه اطالعات جغرافیایی ها با استفاده از ساها، سطوح برخورداری استانبندی استانپس از رتبه     

های قابل استانهای تهران، بوشهر، مازندران، گیالن، یزد و چهارمحال بختیاری قرار دارند و در مکه در سطح یک استان شده

 ترین سطح قرار دارند.سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، لرستان کرمانشاه و آذربایجان غربی در پایین

 
 .1394، نویسندگانمأخذ:  -ور با توجه به امتیازات تحلیل عاملیهای کشاستان بندیسطح -4شکل  

 :تاپسیس تکنیک با کشور هایاستان بندیرتبه

در از حاصل از مزیت نسبی اشتغال ، باالترین امتی7روش تاپسیس در جدول شماره  بر اساس آمدهدستبهمطابق نتایج        

های مرکزی، زنجان و قزوین در باشد و استانمی 569/0شرقی با امتیاز آذربایجان استان  عمده شغلی متعلق به هایگروه

 ترینپایینکهگیلویه و بویراحمد به ترتیب وزستان و های سیستان و بلوچستان، خد. در مقابل استانهای بعدی قرار دارنرتبه

 .اندکردهامتیاز را کسب 
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 ایرانهای استاناز  از مدل تاپسیس برای هریک آمدهدستبهامتیازات  -7جدول 

 هااستان

فاصله از 

ایده آل 

 منفی

فاصله از 

ایده آل 

 مثبت

*iC هااستان رتبه 

فاصله از 

ایده آل 

 منفی

فاصله از 

ایده آل 

 مثبت

*iC رتبه 

 25 0.376 0.075 0.045 لرستان 2 0.569 0.049 0.065 مرکزی

 20 0.417 0.071 0.05 ایالم 7 0.529 0.053 0.06 گیالن

 28 0.329 0.078 0.038 کهگیلویه و بویراحمد 10 0.503 0.054 0.055 درانمازن

 12 0.473 0.063 0.056 بوشهر 1 0.569 0.051 0.067 آذربایجان شرقی

 3 0.566 0.048 0.063 زنجان 19 0.433 0.064 0.049 آذربایجان غربی

 14 0.459 0.058 0.049 سمنان 27 0.335 0.076 0.038 کرمانشاه

 5 0.532 0.056 0.064 یزد 29 0.301 0.074 0.032 تانخوزس

 24 0.382 0.067 0.041 هرمزگان 23 0.388 0.065 0.041 فارس

 16 0.452 0.074 0.061 تهران 18 0.435 0.069 0.053 کرمان

 15 0.456 0.063 0.053 اردبیل 11 0.486 0.055 0.053 خراسان رضوی

 26 0.376 0.075 0.045 قم 6 0.529 0.059 0.066 اصفهان

 4 0.538 0.054 0.062 قزوین 30 0.225 0.09 0.026 سیستان و بلوچستان

 17 0.442 0.063 0.05 گلستان 21 0.416 0.068 0.048 کردستان

 9 0.503 0.059 0.06 خراسان شمالی 13 0.466 0.059 0.051 همدان

 8 0.527 0.06 0.067 خراسان جنوبی 22 0.41 0.067 0.046 چهارمحال و بختیاری

 1394تحقیق،  هاییافتهمأخذ: 

 :خاکستری رابطه تحلیل تکنیک با کشور هایاستان بندیرتبه

زیت نسبی اشتغال در ، باالترین امتیاز حاصل از م8بر اساس روش تحلیل رابطه خاکستری در جدول شماره  مطابق نتایج      

های بعدی قرار دارند. های بوشهر و اصفهان در رتبهباشد و استانمی 6/0تیاز های عمده شغلی متعلق به استان تهران با امگروه

 .اندترین امتیاز را کسب کردههای سیستان و بلوچستان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب پاییندر مقابل استان
 های ایراناستانبرای هریک از  تکنیک تحلیل رابطه خاکستریآمده از دستامتیازات به -8جدول 

 رتبه امتیاز استان رتبه امتیاز استان

 26 0.38 لرستان 8 0.49 مرکزى

 20 0.43 ایالم 6 0.51 گیالن

 28 0.38 کهگیلویه وبویراحمد 9 0.48 مازندران

 2 0.55 بوشهر 7 0.50 آذربایجان شرقى

 12 0.46 زنجان 23 0.42 آذربایجان غربى

 13 0.46 سمنان 27 0.38 کرمانشاه

 5 0.52 یزد 29 0.36 خوزستان

 24 0.41 هرمزگان 22 0.42 فارس

 1 0.60 تهران 25 0.41 کرمان

 16 0.45 اردبیل 14 0.46 خراسان رضوى

 19 0.43 قم 3 0.54 اصفهان

 10 0.47 قزوین 30 0.31 سیستان وبلوچستان

 18 0.43 گلستان 21 0.42 کردستان

 11 0.47 خراسان شمالى 17 0.43 همدان

 4 0.53 خراسان جنوبى 15 0.45 چهارمحال وبختیارى

 . 1394های تحقیق، مأخذ: یافته
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 :هارتبه میانگین شاخص اساس بر هااستان بندیسطح

های امل و شاخصعتاپسیس، تحلیل  هایمدلو محاسبه شاخص ترکیبی از امتیاز حاصل از  9با توجه به جدول شماره     

های تیب استانبه تر نهایت در انجام شد که هااستانمجدد  بندیرتبهندارد و روش انحراف از اپتیمم، مزیت نسبی، ماتریس استا

ن، ن و خوزستاهای سیستان و بلوچستان، لرستااستان ؛ واندکردهبوشهر، تهران، مازندران و گیالن باالترین امتیاز را کسب 

م باشد و نتیجه آن تعداد کهای مذکور میبودهای زیرساختی در استانکه نشان از کم ،را دریافت کردند ترپایین امتیازهای

چندان  گذاریسرمایه، تمایل به توجهقابلبه علت عدم وجود مزیت نسبی  واقع درباشد. عمده شغلی می هایدر گروهاشتغال 

 هایابلیتقشاورزی و ساختمان شغلی ک عمده در گروههای کمتر برخوردار نبوده است. با توجه به بررسی صورت گرفته استان

 بیشتری دارند و الزم است برای جبران این عدم تعادل روی این موارد، تمرکز بیشتری صورت گیرد.

 هارتبهمیانگین شاخص  بر اساس هااستان بندیرتبه -9جدول 

 نام استان

 :بر اساس هااستانرتبه 

 میانگین
رتبه کلی 

 استان
مزیت 

 نسبی

انحراف از 

 اپتیمم
 تاپسیس تحلیل عاملی

تحلیل 

 خاکستری

 10 11.2 8 2 18 16 12 مرکزی

 4 5.0 6 7 5 4 3 گیالن

 5 5.8 9 10 3 3 4 مازندران

 9 9.6 7 1 20 11 9 آذربایجان شرقی

 24 22.4 23 19 26 24 20 آذربایجان غربی

 26 26.2 27 27 27 25 25 کرمانشاه

 29 27.6 29 29 25 28 27 خوزستان

 16 16.0 22 23 11 10 14 سفار

 25 25.0 25 18 29 27 26 کرمان

 7 9 14 11 8 8 6 خراسان رضوی

 6 6.6 3 6 9 7 8 اصفهان

 30 30 30 30 30 30 30 سیستان و بلوچستان

 23 22 21 21 21 23 22 کردستان

 17 16.4 17 13 15 19 18 همدان

 18 17.2 15 22 6 20 23 چهارمحال و بختیاری

 28 27 26 25 28 29 29 نلرستا

 22 20 20 20 17 17 24 ایالم

 27 26.8 28 28 24 26 28 کهگیلویه و بویراحمد

 1 3.8 2 12 1 2 2 بوشهر

 12 11.6 12 3 19 14 10 زنجان

 8 9 13 14 7 6 7 سمنان

 3 4.8 5 5 4 5 5 یزد

 21 18.4 24 24 13 15 16 هرمزگان

 2 4.2 1 16 2 1 1 تهران

 13 13.2 16 15 12 12 11 اردبیل

 19 17.4 19 26 10 13 19 قم

 14 14.0 10 4 23 18 15 قزوین

 20 18.2 18 17 14 21 21 گلستان

 15 15.0 11 9 16 22 17 خراسان شمالی

 11 11.2 4 8 22 9 13 خراسان جنوبی

 1394تحقیق،  هاییافتهمأخذ: 

ر مقابل دن قرار دارند و اصفها هر، مازندران، گیالن، یزد وهای تهران، بوش، در سطح یک استان5با توجه به شکل شماره        

 ند.سطح قرار دار ترینپایینهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، لرستان کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد در استان
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 هارتبه میانگین های کشور با توجه به امتیازات حاصل از شاخصاستان بندیسطح -5شکل 

 :و ارائه پیشنهادها گیرینتیجه

( و 1385تی )(، تقوایی و رحم1381(، بختیاری )2004(، بیک و همکاران )2009از جمله آنگ ) پیشیننتایج مطالعات 

شت مؤثرند. انبا ایمنطقههای نابرابریدهند که متغیرهای اقتصادی و جغرافیایی بر مینشان  (1391محمود زاده و علمی )

ی، رمایه انسانستار رقابتی بازار، مستقیم خارجی، ساخ گذاریسرمایهفیزیکی، رشد نیروی کار، تنوع منابع مالی،  گذاریهسرمای

، اندازپسگری، نرخ ، دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات، گردشونقلحملتحقیق و توسعه، تغییرات نهادی، زیرساخت 

ها  برنابرابری مل اقتصادی مهمدولت از عوا هایدخالتاقتصاد و  باز بودنهای اقتصادی، اولیه، نرخ رشد جمعیت، آزادی وریبهره

گیرند و این تصمیمات مساعد ب هاآناز  برداریبهرهمسئوالن دولتی برای  شوندمیباعث  ایمنطقه هایبرتری .اندبوده ایمنطقه

موضوعی چندبعدی  ایمنطقه هاینابرابریلعات این است که . نتیجه نهایی مطاکندمیکمک  هااستانموضوع به رشد اقتصادی 

در عصر  وی جغرافیایی ها وبرتریآن را توضیح داد. بدون شک عوامل اقتصادی  تواننمیبر یک عامل  تأکیداست و صرفا  با 

را در پی  ایمنطقه اگراییوهمگرایی یا  توانندمیهای جدید در تسریع رشد اقتصادی مؤثر بوده و فناوریحاضر دستیابی به 

 ؛ این نتایج در تحقیق حاضر نیز تایید شده است.داشته باشند

های اخیر محور مطالعاتی تجربی و نظری برخی از ای در سالتوزیع جغرافیایی بیکاری و اشتغال منطقه هرچند، بنابراین     

 مسئلهای بازار کار، شرایط منطقه خصوصبهادی و ای در کارکردهای اقتصهای منطقهمحققان بوده، اما کماکان وجود نابرابری

پژوهش،  ینانتایج  بر اساسای است. نطقهمگذاران ملی و ، همواره دغدغه سیاستمسئلهمهمی است که چگونگی رفع این 

ال حدر  90به  85از سال  و ضریب جینی باشدمیکشور برقرار های استاندر کل تعادل نسبتا  خوبی بین توان گفت که می

ر می ( براب1385) ؛ در این بخش نتایج تحقیق با تحقیقات فرهودی و محمدیباشدمیکاهش و حرکت به سمت تعادل بیشتر 

ن کل کشور در نشان از رشد نامتناسب شاغالن استانهای کشور نسبت به شاغال( LQ) با بررسی شاخص ضریب مکانیو  باشد؛

حسینی (، 1383(، سبحانی و درویشی )1380صباغ کرمانی و جمشیدی )ات طی دوره موردمطالعه بوده است که نتایج تحقیق

مشخص شد که اساس  را تایید کرده است؛ براین( 1393( و حاجی نژاد و همکاران )1392(، اکبری و همکاران )1390و زنگنه )

در زایی شتغالتری برای اباال ز مزیت نسبیتهران، بوشهر، یزد، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران و گیالن اهای استان

از مد کهگیلویه و بویراح وسیستان و بلوچستان، هرمزگان های استانباشند و در مقابل عمده شغلی برخوردار می هایگروه

 باشند.برخوردار می ترینامناسبشرایط 
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لیل تحمزیت نسبی،  هایخصشا تاپسیس، تحلیل عامل، هایمدلدر پایان با توجه به شاخص ترکیبی از امتیاز حاصل از 

بوشهر، های استانح یک، شد که در سط بندیسطحکالس،  5کشور در های استان و روش انحراف از اپتیمم، رابطه خاکستری

که  اندرگرفتهقرادر سطح پنجم ن، سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستاهای استان ؛ واندقرارگرفتهتهران، مازندران و گیالن 

؛ باشدیمعمده شغلی  هایوهدر گرو نتیجه آن تعداد کم اشتغال  باشدمیمذکور های استانکمبودهای زیرساختی در نشان از 

رخ مشارکت کشور نسبت به نهای استان ، نرخ بیکاری بینیادشدهطی دوره دهد که بنابراین، نتایج آماری این مطالعه نشان می

های بازار کار تواند به کاهش نابرابریهای ملی بازار کار نمیب، تنها اتخاذ سیاستتر شده است. بدین ترتینیروی کار، نابرابر

نظر  ای بازار کار )با درهای ملی و منطقهمنجر شود و هر دو کارکرد سیاست هااستانو نرخ بیکاری بلندمدت و پایدار  هااستان

یان می بازار کار هابرابریمتعارف بازار کار( برای کاهش ناهای فردی و ای عالوه بر ویژگیهای محیطی و منطقهگرفتن ویژگی

 وها در ترکیب با تالش )فرصت مؤثرهای عرضه نیروی کار ماهر در هر منطقه تابعی از فرصت ؛ کهیابدضرورت می کشورهای استان

الزم  ؛ وکندمییدا پهر افزایش های در دسترس بیشتر باشند عرضه نیروی کار مان منطقه است. هرچه فرصتاستعداد افراد( در آ

 گذاریسرمایهاند هتری داشتهاقتصادی که وضعیت ب هایبخشنیز در  هااستان، در این ایمنطقهیابی به تعادل است برای دست

 تر شود.گذاری در این مناطق بیشگذاران برای سرمایهبدیل شود و تمایل سرمایهبالقوه به بالفعل ت هایسرمایهالزم انجام شود تا 

 بدین منظور و در راستای توسعه مناطق پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می شود:

رورت توجه جدی اند، ضنسبی بوده کشور در بخش کشاورزی دارای مزیت هایاستانای از با توجه به اینکه بخش عمده -

و از مزیت نسبی  کشاورزی پویاترهای بخش در به ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در پیرامون شهرها و یا مناطقی که

 د.باشآن شهرها  های دربیکاری و به خصوص سکونتگاه تواند راهکاری مناسب برای کاهشباالتری برخوردار هستند، می

 دری عمده شغل هایشبخبا توجه به اینکه این های تامین انرژی )آب، برق و گار( و آموزش، گذاری در بخشسرمایه -

برابری نا ل و کاهشتواند راهکاری مناسب برای ایجاد اشتغاای استان دارای مزیت نسبی است، میدرصد شهره 40باالی 

 د.ها باشبین استاندر 

 برای شتغالاایجاد  گذاری و به ویژههای باالی بخش گردشگری در ایجاد اشتغال با کمترین سرمایهبا توجه به قابلیت -

کاهش  ایی را برسوی مدیریت شهری به این بخش میتواند زمینه مناسب های دارای مهارت پایین، توجه ویژه ازگروه

گیالن، ، قم ، زنجان،هایی چون اردبیل، تهران، خراسان رضویکند. استانفراهم می استانهانابرابری و اشتغالزایی در 

 د.ارند شگریردمازندران، هرمزگان، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس زمینه مناسبی برای اشتغالزایی در بخش گ

ه آمایش سرزمین و هایی مربوط باز آن دارد که سیاست کشور حکایتهای استانافزایش ضرایب نابرابری اشتغال در میان  -

ن در پایتخت و مراکز اند و هنوز گرایش به سمت پلورازیسیونبوده سازی رابطه جمعیت، فضا و فعالیت چندان موفقمتعادل

ایستی سیاست توسعه باساس و برای جلوگیری از افزایش شتاب نابرابری،  غلبه دارد. بر اینها ای بر سیاستگذاریمنطقه

های ر کار نهاددر دستو ها و امکاناتو توجه به باز توزیع مجدد و عادالنه سرمایهه توسعشهرهای میانی و شهرهای در حال 

 د.گیرگذار قرار اجرایی و قانون

یجاد ا خش جهتبباشد، اما تکیۀ بیش از حد بر روی این تغالزایی باالیی میبخش ساختمان هر چند دارای توان اش -

یه که کل یرانای مانند را با مشکل مواجه سازد. چرا که در کشور استانهاتواند در دراز مدت اساس اقتصادی اشتغال، می

اختمانی را با س فعالیتهای تواند رونقهای آن بر درآمدهای نفتی وابسته است، ایجاد یک شوك نفتی میسیاستگذاری

عی، فرهنگی و اجتما را با مشکل بیکاری و تبعاتشاغل ای از نیروی کار چالش مواجه سازد و در نتیجه بخش عمده

 سیاسی و اقتصادی آن روبرو سازد

ها استها و سیایهکه اولویت سرم هایی که از مزیت نسبی برخوردارهای پایه و فعالیتبنابراین دولت با شناخت بخش -

های اشتغال سیاست وهای پایه و اصلی باشد گذاری در فعالیت باشند باید به گونه ای استراتژیخود را اتخاذ کند می

 .ها هدایت شونداین بخش ها به سمتاستانزایی در 
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