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نرخ بیکاری یکی از شاخصهای کالن اقتصادی است که
برای ارزیابی شرایط اقتصادی هر جام ه مورد اسهتفاده قهرار
میگیرد نظریه های کینز از اواسط دهه  1920در انگلسهتان
و سپس در کشورهای دیگر رواج یافت و در سهال  1936بها
انتشار کتاد نظریهه عمهومی اشهتغال ،بههره و پهول شههرت
جهانی کس نمود کینز م تقد بود کهه دولهت مهیبایسهت
برای رسیدن به اشتغال کامو در اقتصاد دخالت نماید کینهز
برخالف نظریات اقتصاد کالسیک ،منتقد رویکرد بهه اقتصهاد
آزاد بود وی این نظریه را کهه جام هه در حالهت ت هادل بهه
اشتغال کامو می رسد ،رد کهرد و اعتقهاد داشهت کهه سه
اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضهای مهو ر
ی نی میزان خرید کاالها و خدمات) ارتبها مسهتقیم دارد
بنابراین به نظر وی تأمین اشتغال کامو و کار برای همهه بهه
مرات مهمتر از ت ادل در درآمدها و هزینههای دولت اسهت
خداپرستمشهدی وهمکاران)1391 ،
نیروی كار از جمله عوامو مهم شكو گیری و شهكوفایی
توس ه ه اقتصههادی جوام ه انسههانی اسههت امههروزه صههرفا در
شرای ی می توان به حصول حیات موفق اقتصهادی و تهداوم
آن امید داشت كهه نیهروی كهار در خهدمت اههداف توسه ه
جام ه قرار گیرد بسیاری از نظریه پردازان براین باورنهد كهه
مناب انسانی سرمایه انسانی) پایه اصلی هروت كشهورها را
تشكیو میدهد و آنچه مزیتهای نسبی یك كشور را درصحنه
مبهادالت جههانی مشهخص مهی كنهد ،نهه منهاب طبی هی و
فیزیكی ،بلكه مناب و سرمایه انسانی كشورها می باشد
مساله اشتغال و به طور كلی نیهروی انسهانی در مسها و
اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد در اقتصهاد ایهران ،اشهتغال از
دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است تجزیهه و
تحلیو روند اشتغال و ساختار آن در س كشهور و منهاطق
مختلف آن مستلزم شناخت دقیق است دادها و تهوان بهالقوه
بخش ها و تركی آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی و
اشتغال زایی متوازن و مت ادلی را در هر یك از بخهش هها و
مناطق محقق ساخت از سوی دیگر ،رونهد تحهوالت جههانی
مانند تغییرات چشمگیر در وضه یت جم یتهی ،اسهتقبال از
مهههاجرت ،وهههور فناوریهههای نههو ،تولههد سههازمانهای جدیههد
اجتماعی و طرح دیهدگاههای نهوین در مهدیریت وسهازمان،
افقهای تازه ای را فراروی برنامه ریزان و مدیران امور اشتغال
2
قرار می دهد داگفوس)2004،
در ایران پس از گذشت چهار برنامهه توسه ه اقتصهادی،
اجتماعی و فرهنگی شاهد نرخهای بیکاری بهاال در برخهی از
استانها هستیم که تفاوت فاحشی با نرخ بیکاری کشور دارند
تجزیه وتحلیو اشتغال در یک من قه به درک بهتهر جریهان

ایجاد اشتغال کمک مینماید زیرا ،شناختن ف الیتههایی کهه
موتور رشد من قه هستند ،در کنار شناخت روند و تغییهرات
اشتغال در من قه ضمن کاستن دغدغههههای سیاسهتگذاران
وبرنامه ریزان در زمینه بیکاری میتواند منجر به شهکوفایی
بازارهای من قهه وجههت دههی اشهتغال بهه سهوی سهرمایه
گذاریهای مولد شود با توجه به نرخ بیکاری  8.5درصدی در
استان سمنان در سال  1394گاهنامه آماری استان سمنان
)1394در این تحقیق س ی برآن اسهت تها بها بررسهی رونهد
اشتغال در استان سمنان و ت یین ف الیتهای پایه اقتصادی و
ت یین موق یت رقابتی هر بخش اقتصادی در اسهتان نسهبت
به کشور زمینه ارتقاء س سیاستگذاری مرتبط با استان را
بیشتر فراهم آید
بازار كار به عنوان حلقه ارتبها بهین عرضهه و تقاضهای
اقتصاد ،نقش پر اهمیتی را در به ت ادل رساندن اقتصهاد بهه
عهده دارد بنابراین ،اطالع از سهاختار بهازار كهار كشهور بهه
منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی م لود ضروری به نظهر
می رسد نیروی کار از مهمترین عامو تولیدی در هر اقتصهاد
محسود می شود که افزایش بهره وری از این منب نیازمنهد
برنامه ریزی و سیاستگذاری است شرکتها عهالوه بهر روابهط
خارجی نیازمند نیروههای خهال ،و نهوآور بهرای ارتقها تهوان
داخلی خود میباشند تا بتوانند بر عملکرد خود تا یر مثبهت
بگذارند از جمله اق داماتی که در راستای برنامه ریزی اشتغال
الزم اسههت ،کالبههد شههکافی سههاختار اشههتغال از یههک سههو و
شناسایی بخشهای مولهد شهغو از سهوی دیگهر مهیباشهد
کاهش بیکاری نیازمند حجهم قابهو تهوجهی از منهاب مهالی
میباشد در شرایط حاضر ،از جمله راه حلهای مفید در ایهن
راستا ،ایجاد وگسهترش اشهتغال از طریهق افهزایش سهرمایه
گذاری در بخشهای کاربر میباشد بخشهای عمهده ف الیهت،
ساختار اساسی اقتصادی جام ه رانشان مهی دههد چهون در
هنگام محاسبه تولید ناخالص داخلی من قه ای هر اسهتان
از تفکیک ف الیتهای اقتصادی بهه بخهشههای کشهاورزی-
صن ت -خدمات و غیره استفاده میشود ،در هنگهام بررسهی
اشتغال نیز ترکی شهاغالن در ایهن بخهش هها نمهاد اصهلی
سههاختار اقتصههادی اسههتان محسههود میگههردد پاسهه بههه
پرسشهایی نظیر چگونگی روند و س اشتغال در دوره ها و
بخشهای متفاوت ،اولویهت بخشههای اقتصهادی بهه منظهور
فههراهم آوردن فرصههتهای شههغلی ،از جملههه مهمتههرین ابههزار
شناخت اقتصاد هر من قه در راستای ایجاد و برنامهه ریهزی
اشتغال است جهت پاسخگویی بهه مباحهف فهو ،در مقالهه
حاضر از آمارهای حاصهو از سهر شهماری نفهوس و مسهکن
اسههتان و کشههور در سههه دهههه  1394 -1384 -1374و
مدلهای اقتصاد پایهه و تغییهر سههم اسهتفاده شهده اسهت
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 -2مروری بر مطالعات انجام شده
الف) م ال ات خارجی
کلوسترمن  ،)2001در مقاله ای با عنوان تجزیه و تحلیو
پویای تغییر سهم نشان داد که رویکرد ایسهتای مقایسههای،
تغییرات مستمر در هر دو ترکی صنای و اندازه کو اشتغال
من قه در دوره مورد بررسی را محاسبه نمهیکنهد ،کهه ایهن
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مدل های تحلیلی ضری مکانی و تغییهر سههم ،ابهزار اصهلی
استنبا اقتصادی من قهای را از لحها تهأ یر ف الیهتههای
مختلف اقتصادی فراهم میآورند این روشها و تکنیکههای
تحلیلی به ارزیابی ف الیتهای مذکور در ارتبا با یکهدیگر و
مقایسه با ف الیت های مشابه در مناطق دیگر کمک میکنهد
همچنین این مدلها روشی برای شناسایی و ت یین فرصتها
و امکانات جهت تغییر ساختار اقتصاد من قه در زمینه بهبود
عملکرد آن فراهم میکند در تحلیوهای تغییر سهم ،تغییهر
در اشتغال تولید و ) یک شهر نسبت به تغییهر در اشهتغال
تولید و  )...من قه در طی یک دوره زمانی م ین مهیتوانهد
مزیت نسبی پویای یک بخش را در یک من قهه را تجزیهه و
تحلیو کند مصرینژاد و همکاران )1383 ،در این مقاله دو
فرضیه زیر مورد آزمون قرار میگیرند:
 -1بخش م دن در سهالهای  1394 -1384 -1374جهزء
بخشهههای پایههه ایههی اسههتان سههمنان از نظههر اشههتغال)
میباشد
 -2است ان سهمنان دارای مزیهت نسهبی در اشهتغال زایهی
م دن میباشد
اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:
الههف)ت یین ف الیههت پایههه ،ف الیتهههایی کههه در زمینههه
اشتغالزایی در س استان دارای مزیت نسبی هستند
د)بررسی تغییرات اشهتغال در کشهور در دههه  1374تها
1394
ج)ت یین رشد یا نزول نسبی هر بخش در اقتصاد کشور
د)ت یین موق یت رقابتی ههر بخهش اقتصهادی اسهتان در
مقایسه با کشور
برای نیو به اهداف فو ،در این تحقیق از روش پژوهش
"توصیفی-تحلیلی " استفاده میشود بهرای ایهن منظهور ،بها
اسههتفاده از نتههای سرشههماریهای سههالهای -1384 -1374
 1394آمارهای مربوطه استخراج و بها بههره گیهری از مهدل
اقتصاد پایه و استخراج ضری مکانی ،مدل تغییر سهم ،نهرم
افزارهای آماری مرتبط ،مبادرت به تحلیهو رونهد اشهتغال و
شناخت ف الیتهای پایه اقتصهادی اسهتان سهمنان تجزیهه و
تحلیو میگردد

مشکو را میتوان از طریق تحلیو های پویها و بهه کهارگیری
آمار سالیانه از بین برد
آی و پرینتیال ،)2007 3در موضوعی بها عنهوان تجزیهه و
تحلیو تغییر سهم روی رشد اشتغال من قهه ای بهه بررسهی
رشد اشتغال گروههای صن تی کشور مکزیهک پرداختهه انهد
آنها در نهایت سهم رشهد ملهی و ترکیه صهن تی در تمهام
مناطق و ا ر رقابتی آن را محاسبه نموده اند
شی چانیون و همکاران ،)2007 4در م ال ه ای به تجزیه
و تحلیو رقابت توریسم بین الملو با استفاده از تحلیو تغییر
مکان – سهم پرداختند و به این نتیجهه رسهیدند کهه رشهد
توریسم بین الملو به طور اساسی به جهز رشهد ملهی و جهز
رقابتی آن نسبت داده مس شود
5
پههایولو جههرمیس و همکههاران ،)2009پههس از آزمههون
دادههای بدست آمده با روش ضری مکانی ،بهه ایهن نتیجهه
رسیدند که این مدل دادههای با ارزشی را بدسهت مهیدههد
بنابراین با استفاده از این مدل بهه بررسهی وضه یت صهنای
کارخانه ای آمریکا پرداختند
د) م ال ات داخلی
زیهاری  ،)1378تغییههرات سهاختار اشهتغال شهرسههتان
الیگودرز را با در نظر گرفتن استان لرستان به عنوان اقتصهاد
مرج  ،با اسهتفاده از مهدل تغییهر سههم بهرای دوره زمهانی
 1365 -1355مورد بررسی قرار داده اسهت نتهای بدسهت
آمده از این تحقیق حاکی از آن است که در ایهن شهرسهتان
در دوره مورد بررسهی بخهش کشهاورزی ،صهن ت ،م هدن و
ساختمان بازنده اقتصادی هستند و بخشهای آد ،بر ،و گاز،
خههدمات مههالی و خههدمات اجتمههاعی جههزء بخشهههای برنههده
اقتصادی و بخشهای عمده فروشی ،حمهو ونقهو و خهدمات
نامشخص جزء بازنده مختلط میباشد
کمیجههانی  ،)1379در پژوهشههی راجهه بههه عملکههرد
سیاستهای اشتغال در ایران مهم ترین عامهو مهو ر نیهروی
کار را رشد اقتصادی عنوان میکند در این م ال هه بهه ازای
یک درصد تغییر در تولید ناخالص ملهی  0.5تها  0.6درصهد
تغییر در نیروی کار ایجاد میشود
زیاری  ،)1380در " طرح جام توس ه اشهتغال اسهتان
یزد" به بررسی و تحلیو رونهد اشهتغال در اسهتان یهزد طهی
دوره 1375-1355با استفاده از تکنیکهای برنامهه ربهزی و
ضری مکانی میپردازد
صباغ کرمانی وجمشیدی ،)1380از طریق روابط مدل
تغییر مکان-سهم به بررسی رونهد رشهد اشهتغال وتغییهرات
ساختاری آن در بخش صن ت در اسهتانهای مختلهف کشهور
بههرای دوره زمههانی  1373 -1353پرداختنههد نتیجههه ایههن
تحقیق آن است که از میان  24استان کشهور ،میهزان رشهد
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اشتغال صن تی برای  20استان بیش از کو کشور و بهرای 4
استان کمتر از کو کشور بوده است همچنهین میهزان رشهد
اشتغال صن تی در  11استان از دوره اول  )1363-1353به
دوره دوم  )1373-1364افزایش یافتهه اسهت ،بهه عبهارتی
اشتغال صن تی در  11استان در حال شکوفایی بهوده اسهت
احمد ج فری صمیمی  )1380در " بررسهی مزیهت نسهبی
اشتغال زایی ،صادراتی و ارزش افزوده ای صن ت نساجی در
استان مازندران " هدف اصهلی مقالهه حاضهر بررسهی مزیهت
نسبی صن ت نساجی و چرم در استان مازنهدران بهه منظهور
تحقق اهداف اقتصاد کالن مخصوصاً اشتغال زایی و صادراتی
می باشد
امههین بیههدختی ،)1382در "م ال ههات جههام توسهه ه
اشتغال استان سمنان" پس از بررسی عوامو مو ر بر عرضه و
تقاضای نیروی کار در استان سمنان با استفاده از مدلههای
اقتصاد سنجی الجیت و پروبیهت بهه بهرآورد توابه عرضهه و
تقاضا در استان سمنان پرداخته است
زیاری  ،)1383در" بررسی سیاستها وزمینههای ایجهاد
اشتغال در استان سمنان" پس از تحلیو سیاستهای ت یین
کننده میزان اشتغال در استان سمنان و بررسی طرف عرضه
و تقاضا ی بازار کار ،در ادامه بها اسهتفاده از رهیافهت تغییهر
مکان – سهم وض یت اشتغال شهرستانههای اسهتان مهورد
تجزیه و تحلیو قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده است
که رشد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی متناسه بها
رشد کشور نبوده و همچنین نحوه تمرکز سیاستهای ایجهاد
اشتغال با توجه به مزیت نسبی استان نبوده است
مصههری نههژاد ولههیال "،)1383تجزیههه وتحلیههو سههاختار
اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی مناطق شهری ایران طی
دوره  1382-1372با رهیافت تغییر سهم و شاخص  LQبهه
این نتیجه رسیده اند کهه بخشههای م هدن ،سهاختمان ،آد،
بر ،وگاز ،عمده فروشی ،حمو و نقو و خدمات مالی از میان
ده بخش عمده ف الیتهای شهری کشهور ،دارای ا هر رقهابتی
مثبت هستنند در سال  72به غیر از بخشهای کشهاورزی و
م دن سایر بخشها در گروه ف الیتهای پایه قهرار داشهتند در
حالیکه در سال  82بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در
گروه ف الیتهای غیر پایه ایی جای گرفتند
سبحانی و درویشی  ،)1384درمقاله ایی تحهت عنهوان
"بررسی مزیتهای نسبی وتحلیو ساختاری اشتغال در استان
ایالم" دوهدف عمده را دنبال کرده انهد :بررسهی علهو رشهد
متناس یا نامتناس شاغالن استان ایالم نسبت به کشهور و
ت یین ف الیتهای پایه و غیر پایه اقتصادی در استان از نظهر
اشتغال) نتای حاکی از آن است کهه در ههر دو دوره مهورد
بررسههی  )1355-1365و  )1365-1375رشههد شههاغالن

استان با رشد آنها در استان متناس نبوده است مدل تغییر
مکان  -سهم علت این رشد نامتناس را تغییرات سهاختاری
و رقابت منفی در دوره اول و تغییرات رقابتی مثبت در دوره
دوم م رفی می کند همچنین برآورد حاصو از مدل اقتصهاد
پایههه بیههانگر آن اسههت کههه بخههش کشههاورزی و زیههر بخههش
ساختمان در هردو دوره مورد بررسی جزء بخشهای پایه ایی
و بقیه بخشها به جزء بخش خدمات و ف الیتهای نامشهخص
که در سال  75پایه ایی بوده اند) غیر پایه محسود شده اند
صههیدانی و همکههاران ،)1390در مقالههه ای بهها عنههوان
"تحلیو مکانی فضایی ساختار اقتصهادی اشهتغال در اسهتان
چهار محال و بختیاری " به این نتیجه رسهیدند کهه اشهتغال
این استان به سمت خدمات میو میکند ودر دهههای آینده
شاهد رشد اشت ال در بخش خدمات و کاهش شاعلین دیگر
بخشهای اقتصادی در این استان خواهیم بود
بررسی پیشینه م ال ات بر این داللت دارد که شناخت
قدرت و ض ف بخشهای مختلف اقتصهاد محلهی بهه منظهور
بررسی رشهد متناسه یها نامتناسه اشهتغال در بخشههای
مختلف اقتصادی درراستای تدوین استراتژیهای توس ه ملی
و محلی امری ضروری و کارآمد است و اگرچه امروزه با توجه
به سیاستههای کهالن در امهر سیاسهت گهذاری من قهه ای
درون استانی) ب نوان یک اصو کلی پذیرفته شده است امها
این به آن م نی نیست که آنچه در س ملی مناس اسهت
برای تمام استانها و مناطق نیز مفید باشهد از طرفهی عمهده
م ال ههات از مههدلهای خههاا و بههرای ف الیتهههای جم ههی
اقتصاداستفاده نموده اند ،شناخت است داد هها و تهوانیههای
بخش م دن استان سمنان از نظر اشتغال ،با استفاده از مدل
تلفیقی ضری مکانی و تغییر مکان -سهم ،از نواوری تحقیق
حاضر است
 -3معرفی مدل و متغيرها
 -1-3تصریح مدل
جهت تجزیه و تحلیو فروض و نیهو بهه اههداف در ایهن
مقاله از دو مدل زیر استفاده شده است:
الف)مدل اقتصاد پایه
د)مدل تغییر سهم
نظریه اقتصاد پایه از اولین نظریههههای رشهد اقتصهادی
من قه ای بوده و از شهرت زیادی برخوردار اسهت در سهاده
ترین شکو ،نظریه اقتصاد پایه ،نرخ رشد من قه را به تهاب ی
از عملکرد صادراتی من قهه فهرض مینمایهد کهاربرد مهدل
اقتصاد پایه پایه صادرات) نیز از پیشهینه زیهادی برخهوردار
است ،طوری که نورث  )1955 6اولین کسی بود کهه نقهش
ف الیتهای مربو به پایهه صهادرات من قهه ای را در مهورد
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رشد یک من قه به رسمیت شناخت طبق ایهن نظریهه بایهد
بین ف الیتهایی که من قه در آن تخصص دارد از یک طهرف
و سایر ف الیتها از سوی دیگر تفاوت قا و شددر نهایت بخش
صادراتی مناطق است که موجه رشهد اقتصهادی میگهردد
7
داینی)2002،
افههزایش ف الیتهههای اقتصههادی در بخههش پایههه موج ه
افزایش رشد اشتغال کو و در نتیجه بخشهای غیر پایهه نیهز
خواهد شد از آنجایئکه آمارهای مربو به اشتغال راحت تهر
از سایر آمارهای ف الیتهای اقتصادی در دسترس مهیباشهد
این مدل م موال در م ال ات اشتغال به کار برده شده اسهت
صباغ کرمانی )1380،تولید ناخهالص من قهه ای  8 GRPرا
میتوان به صورت زیر نوشت:
GRP  C  I  G  NX
که در آن  Cصرف I ،سهرمایه گهذاری G ،هزینههههای
دولت و  NXخالص صادرات میباشد از طرف دیگر داریم:
Y  B  NB

که در آن  Yکو ف الیت اقتصهادی من قهه B ،ف الیهت
بخش پایه  NB ،9ف الیت بخش غیر پایه بخهش پایهه :شهامو
تمامی ف الیتهایی اسهت کهه بهازار نههایی آنهها در خهارج از
من قه است این ف الیتها منجر بهه صهدور کهاال یها خهدمت
میشوند و رشد و موجودیهت چنهین ف الیتههایی بهه توانهایی
من قه در صدور کاالها ارتبا دارد
بخش غیر پایه  :10شامو آن دسته از ف الیتهای اقتصادی
من قه است که بازار نهایی آنها درون من قهه بهوده و بهرای
مصرف داخو کاال یا خدمات تولید میکنند بخش غیهر پایهه
در حقیقههت بههه عنههوان پشههتیبان و حمایههت کننههده بههرای
11
ف الیتهای پایه عمو میکند کلوسترمان)2002،
اگر فرض شود:
NB
B

خواهیم داشت :

K

Y  B  KB  (1  K ) B

است از آنجایی که  Kهمیشه ابت است ،ضهری تکها ری
از یک بیشتر خواهد بود :به عبارت دیگر ،درآمد کو من قهه
از درآمد بخش پایه بیشتر است
همان ور که عنوان شد ،به دلیهو سهادگی دسهتیابی بهه
آمار اشتغال و در مقابو مشکالت موجود در دسترسی به آمار
بخشهای مختلف اقتصادی ،م موال از آمار مربو به اشهتغال
استفاده میشود در این مقاله کو اشتغال در من قهه بهه دو
جزء پایه و غیر پایه تقسیم و نسهبت اشهتغال غیهر پایهه بهه
اشتغال پایه برابر مقدار ابت  Kدر نظر گرفته شده است:

TE  BE  nBE

TE  BE  KBE

TE  (1  K ) BE

که در آن TE :ت داد کو شاغلین من قه BE ،شاغلین

بخشهای پایه NBE ،شاغلین بخش غیر پایهK  1 ،
ضری پایه و  Kنسبت پایه است

در این روش با استفاده از آمارهای مربو به اشتغال در
ف الیتهای مختلف اقتصادی برای ت یین ف الیت های پایه ای
استان سمنان ،از ضری مكانی ) (LQاستفاده شده است این
روش برای شناسا ی بخش پایه در مناطق مختلف بكهار مهی
رود و یكی از م روفترین نظریه رشد اقتصاد پایهه ای اسهت
این نظریه بر تفكیهك ف الیهت ههای پایهه ای و غیرپایهه ای
تاکید دارد نسبت مكانی م رف سههم تولیهد ههر بخهش در
من قه به سهم كو تولید در كشور است مدل  LQیا ضری
مكانی از راب ه زیر بدست می آید:
ei

i

e

Ei
 Ei

LQi 

كه در آن  LQiضری مكانی اشتغال من قه استان)
در بخش  ei ،iاشتغال من قه در بخش  Ei ،iاشتغال كشور
در بخش ،i
كشور است

e

i

كو اشتغال من قه و

Ei

 كو اشتغال

اگر  LQ = 1باشد ،من قه خودكفا اسهت اگهر > LQ 1

باشد ،من قه صادركننده نیهروی شهاغو خهود مهی باشهد و
میزان آن ف الیت پایهه ای یها اقتصهاد پایهه ای را بیهان مهی
نماید در صهورتی كهه  LQ < 1باشهد ،من قهه وارد كننهده
نیروی شاغو است و مقدار این ف الیت ها اقتصاد غیرپایه ای
یا تب ی است کلوسترمان)2001،
مدل تغییر سهم ،یکی از مدلهای رایه جههت تجزیهه و
تحلیو اشتغال میباشد کهاربرد روشههای پایهه صهادرات و
تحلیو تغییر مکان – سهم در برنامه ریهزیههای من قهه ای
کشورهای توس ه یافته بسیار متداول است به عنهوان مثهال
سیفرید  ،)1986فردریک و گیهو  )1997و دانیهو سهوی
 )1995روش تغییر مکان -سهم را بکار گرفته انهد صهباغ
کرمانی)1380 ،
در مدل تغییر مکان – سهم مقیهاس مرجه بهه کشهور
گفته میشود که استان نسبت به آن سنجیده میشهود ایهن
تحلیو ،فن نسبتًا ساد ه ای است كه تالش میكنهد برخهی از
عواملی را ت یین كند كه اساسًا به اختالف رشد و در نتیجهه،
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در راب ه اخیر )  (1  Kضری

تکا ری  12بخش پایهه

nBE
BE

K

 / 64رضا زیاری ـ مریم خوشنویس
اختالف در امكانات اشتغال مناطق یا نواحی محلهی مختلهف
می انجامد در جریان این تشهخیص ،روش یهاد شهده صهرفًا
علت تفاوت در میزان رشد مناطق مختلف را جویا میشهود
برایان و فیلد)1386،
مدل تغییر سهم ،تا یر بسیار عملی را در تجزیه و تحلیو
ا رات ساختار صن تی بهر روی اقتصهاد من قهه ای و محلهی
دارد و س ی میکند به ارا ه راهکارهایی برای اقتصاد صن تی
بپردازد مدل تغییر مکان – سهم میتواند به تجزیه و تحلیو
کلیه عوامو اقتصادی میپردازد تجربه نشان میدهد که این
مدل توانایی توضی و تفسیر بسیاری از مشکالت اقتصادی را
دارد هنری و هرزوگ13 )2007،شکو کلی مهدل بهه شهرح
زیر است :
E R85
1
E R65

A

Ei85 E R85

Ei65 E R65

B

Eli85 E Ri85

Eli65 E Ri65

C

که در آن  E Rکو اشتغال در اقتصاد کشور E i ،اشهتغال
در بخش  iدرس

استان Eli ،اشتغال بخهش  iدر سه

استان و  E Riاشتغال بخش  iدر س

کشور است عنصهر

 Aتغییرات اشتغال را دراقتصاد کشور از دهه  1365تا دهه
 1385نشان می دهد عنصر  Bرشد یا نزول نسبی هر بخش
اقتصاد کشور را در کو کشور اندازه گیری میکند :مثبت یها
منفی بودن این شاخص به م نی ص ود یا نزول آن بخش در
کو اقتصاد کشور است عنصر  Cموق یت رقابتی هر بخهش
اقتصادی استان را در مقایسه با اقتصاد کشور اندازه گیهری
می کند که ممکن است مثبت یا منفی باشد صباغ کرمانی،
)1380
 -2-3بررسی روند اشتغال

با توجه به ساختار جم یت استان درسه دههه  84-74و
 94مشاهده میشود که ساختار سنی جمی ت استان سمنان
هماننههد جم یههت کههو کشههور در سههال  1374وهماننههد
کشورهای در حال توس ه بهود افهزایش جمی هت و سهاختار
نیروی کار استان سمنان در سه دهه گذشته در جهدول )1
خالصه شده است در دهه  74تا  94این ساختار تغییر کهرد
و ا رات کاهش جم یت در آن کامال مشههود اسهت کهاهش
جم یهت در سهالهای اخیهر روی جم یهت ف هال ده سهاله و
بیشتر تا یر قابو مالحظه ای نداشته و حتی باعف شده است
که جم یت ده ساله و بیشتر نسبت به سرشهماری دههه 74
حجم بیشتری را بهه خهود اختصهاا دههد بهر پایهه نتهای
سرشماری دهه  1394کو جم یهت شهاغو اسهتان م هادل
 176692نفر بود که این رقم نسبت به جم یت شاغو سهال
 1384م ادل  131036نفر و در سال  1374م دل 98390
نفر بوده است نرخ اشتغال در دهه  94 ،84 ،74بهه ترتیه
 89.3،95.3،91.5درصد بوده است که حاکی از نرخ بیکاری
 10.7،4.7،8.5درصههدی در سههه دهههه گذشههته مههیباشههد
سالنامه آماری نقوس و مسکن استان سمنان)1374،84،94
جدول  2توزی شاغالن بر حس وض یت سواد را نشان
میدهد :در سال  1394 -1384 -1374به ترتی 85 ،70
و  92درصد از شاغلین کشهور بها سهواد بهوده ا نهد توزیه
شاغالن باسواد بر حس س تحصیالت نشان میدههد کهه
بیشترین درصد س تحصیالت در سالهای  1374و 1384
مربو به گروه ابتدایی بهه ترتیه  40و31درصهد) و بهرای
سال  1394مربو بهه دوره متوسه ه م هادل  32/1درصهد
میباشد جدول  2همچنین گویای آن میباشد کهه در صهد
شاغلین ب ا سواد با تحصیالت عالی دارای روند ص ودی اسهت
به طوریکه این درصد درسال  1394نسبت به  1374حدودا
 2.5برابر شده است ارقام جدول روند مثبت گسترش سهواد
در دوره  1394 -1384 -1374بخصوا افزایش شاغالن با
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جدول شماره  :1تحول جمی ت ونیروی کار دراستان سمنان
1374

1384

1394

شرح
کو جم یت

417035

501447

589742

جم یت کمتر از ده سال

125918

107186

85228

جم یت ده سال و بیشتر

291117

394261

504514

جم یت ف ال از نظر اقتصادی

110036

137559

192915

شاغو

98390

131036

176692

بیکا ر جویایی کار

11646

6523

16223

جم یت غیر ف ال از نظر اقتصادی

181056

252004

308333

منب  :آمارسرشماری نفوس و مسکن استان سمنان )94-84- 74
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جدول شماره :2توزی نسبی جم یت شاغو  10ساله و بیشتر بر حس سواد
سال

جمع

بی سواد

با سواد

جمع با سواد

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

عالی

سایر

1374

100

29.58

70

100

40

15.4

27.6

8.8

8.2

1384

100

15.2

85

100

31

23.9

25.5

14

5.6

1394

100

8.22

92

100

20

23.7

32.1

20

3.34

منب  :بر اساس آمارسرشماری نفوس و مسکن استان سمنان  )94-84-74محاسبه شده است
نشان داده شده است آمارهای موجود حاکی از آن است کهه
در سال  1374باالترین و پایین تهرین سههم از اشهتغال بهه
ترتی گروه شغلی كارگران تولیدی و امور حمو و نقو با 34
درصد و مدیران و كاركنان عالی رتبهه اداری بها  0.4درصهد
بوده اند این گروهها برای سال  75به ترتیه گهروه شهغلی
كاركنان امهور بازرگهانی ،فهروش وخهدماتی  42.5درصهد و
مدیران وكاركنان عهالی رتبهه اداری 3درصهد در سهال 94
گروه شغلی كاركنان امور بازرگانی ،فروش و خدماتی بها 47
درصد باالترین سهم و گروه شهغو مهدیران وكاركنهان عهالی
رتبه اداری با  4درصد دارای کمترین سهم بهوده انهد نکتهه
دیگر اینکه سهم گروه شغلی نامشخص از سال  74تا  94در
حهال کهاهش بههوده اسهت کهه داللههت بهر افهزایش توانههایی
گروههای عمده شغلی در جذد نیروی کار دارد

تحصیالت عالی را نشان میدهد هرچند نباید از سهم
باالی شاغالن با سواد درس ابتدایی چشم پوشی کرد ،باال
بودن این سهم در بین شاغالن باسواد میتواند نشان دهنده
سهم اندک آموزش حرفه ای وکم بهاء دادن به ارتقاء مهارت
حرفه ای نیروی کار در استان باشد
ساختار توزی نیروی انسهانی در دوره  1394- 74بهین
بخشهای مختلف اقتصادی دچار تغییرات قابو مالحظهه ای
شده است جدول شماره  3توزی شاغالن ده سهاله و بیشهتر
را در بخ شهای عمده اقتصادی نشان می دهد همان وری که
مشاهده میشود ،توزی شاغالن در بخش کشاورزی و م دن
کاهش و در بخش صهن ت و خهدمات افهزایش یافتهه اسهت
گرچه توزی شاغالن در بخش خهدمات از  50.5درصهد در
سال  74به  48درصد در سال  94کاهش یافته است)
توزی شاغالن ده ساله و بیشتر در جهدول  4بهر حسه
گروههای عمده شغلی در سهه دههه 1394 -1384 -1374

جدول  :3توزی شاغالن  10ساله وبیشتر بر حس بخشهای عمده ف الیت
سال

کشاورزی

معدن

صنعت

اظهار نشده

خدمات

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1374
1384

25077
27832

25.6
21

20700
31987

21
24.5

3886
3417

4
2.6

46338
65913

47
50.5

2389
1887

2.4
1.4

1394

30818

17.5

54813

31

3722

2

84719

48

2620

1.5

منب  :بر اساس آمارسرشماری نفوس ومسکن استان سمنان  )94-84-74و محاسبه شده است

شرح

1374

1394

1384

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

جم

98390

100

131036

100

176692

100

علمی،فنی وتخصصی

13256

13.5

12886

9.8

17613

10

مدیران وكاركنان عالی رتبه اداری

414

0.4

3757

3

6788

4

مدیران وكاركنان امور دفتری واداری

4342

4.5

6750

5

10292

5.7

كاركنان امور بازرگانی،فروش وخدماتی

10170

10.3

55684

42.5

82799

47

كشاورزان،دامداران وجنگو داران

25467

26

22175

17

23535

13.3

كارگران تولیدی وامور حمو ونقو

33617

34

12722

9.7

22951

13

مشاغو نامشخص

11124

11.3

17062

13

12714

7
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جدول  :4مقایسه توزی شاغالن ده ساله وبیشتر بر حس گروههای عمده شغلی
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 -4تجزیه و تحليل ساختاری
نتای حاصو از کاربرد مهدل اقتصهاد پایهه در جهدول 5
خالصه شده اسهت ضهرا  LQبهرای ف الیتههای مختلهف
اقتصادی استان سمنان در دهه های1394 -1384 -1374
بر اساس مدل اقتصاد پایه محاسبه شده است
جدول  :5نتای مدل اقتصاد پایه در استان سمنان ضرای
 LQف الیتهای مختلف اقتصادی در سالهای - 1374
)1394 -1384
شرح

پایه

غير پایه

منب  :بر اساس مدل اقتصاد پایه بدست آمده است

کشاورزی

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /دوره  ،7شماره  -20بهار 1396

همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،بخش م دن در
اسههتان سههمنان در سههالهای  1394 -1384 -1374جههزء
بخشهای پایه بوده است هرچند که این بخش میتواند نقش
مهمی را در رشد و توس ه استان ایفا نماید ،اما ضری LQ
مربوطه دارای روند نزولی است بخش خدمات در سالهای74
و 84جزء بخش پایه ای استان بوده است :این بخش با رونهد
نزولی ضری  LQدر سال  94به بخهش خودکفها در اسهتان
تبدیو شده است بخش صن ت اسهتان در سهالهای  65و75
جزء بخش غیر پایه بوده است ولی در سالها  94بها افهزایش
ضری  LQبه  1.05به بخش خودکفها و پایهه تبهدیو شهده
است گرچه زیر بخش بر ،،گهاز وآد در سهال  1374جهزء
بخش غیهر پایهه ایهی بهوده اسهت ،بها افهزایش ضهری LQ
درسالهای  84و 94به بخش پایه ایهی تبهدیو گشهته اسهت
بخش کشاورزی و زیر بخش ساختمان در سه دههه گذشهته

م دن

خودکفا

اوهار نشده

0.74

0.82

0.62

بخش

پایه

ساختمان
خدمات

0.97
1.11

0.75
1.13

0.93
1

شرح

1384

*

*

*

*

*

صن ت

*

بر ،وآد وگاز

*

ساختمان
خدمات

غير پایه

بر ،وآد وگاز

0.76

1.10

1.15

1374

1394

پایه

صن ت

0.74

0.84

1.05

خودکفا

م دن

13.42

3.17

2.83

*
*

*

*

*

*
*

*

غير پایه

0.88

0.92

0.97

کشاورزی

1374

*
*

*

منب  :جدول 5
نتای حاصو از بکارگیری مدل تغییر سهم در جهدول 7
خالصه شده است تحلیو روند ساختار اشتغال استان نسبت
به کشور در دوره  1394-1374با بهره گیری از مدل تغییهر
سهم میتوان گفت که اقتصهاد کشهور دارای ضهری مثبهت
 0.861میباشهد کهه حهاکی از رونهد صه ودی در تغییهرات
اشتغال است تغییرات بخش م دن در س کشور ص ودی و
دارای ضری  +3.843میباشد در حالیکه عملکرد این بخش

جدول شماره :7بررسی وض یت اقتصادی استان سمنان نسبت به کشور طی دوره  1374تا 1394
شرح

1374

خودکفا

1384

1394

 84 ،74و  94همواره جزء بخش غیر پایه ایهی اسهتان بهوده
اند نکته مهم دیگر اینکه ف الیتهای اوهار نشده و نامشخص
از سال  74تا  94نه تنها جزء بخش غیر پایه ایهی محسهود
میشوند بلکه ضری  LQمربوطه در دهه 94نسهبت بهه 84
دارای روند نزولی نیز میباشد این پدیده یهک امهری مثبهت
است،چرا که عدم رشد ایهن ف الیتهها مبهین وجهود مشهاغو
مناس وکافی در استان است که مان از جذد شهاغلین بهه
ف الیتهههای نامشههخص میگههردد در جههدول  ) 6ف الیتهههای
اقتصادی استان بر حس بخش پایه ،غیر پایه وخود کفها در
سالهای  1394 -1384 -1374نشان داده شده است
جدول :6تفکیک ف الیتهای اقتصادی استان سمنان به بخشهای
پایه،غیر پایه وخودکفا در سالهای 1394 -1384 - 1374

1394

LQ85

A

B

C

0.294

0.073

0.97

3.843

-3.746

2.83

استان سمنان

کل کشور

استان سمنان

کل کشور

کشاورزی

25077

3190764

30818

3686747

0.861

م دن

3886

32370

3722

152254

0.861

صن ت

9614

1451333

31454

3485191

0.861

1.54

0.87

1.05

بر ،وآد وگاز

618

91044

2231

224811

0.861

1.608

1.141

1.15

ساختمان

10468

1206265

21128

2631142

0.861

1.32

-0.163

0.93

خدمات

46338

4670048

84719

9808691

0.861

1.239

-0.272

1

اوهار نشده

2389

359727

2620

487507

0.861

0.494

-0.259

0.62

جم کو

98390

11001551

176692

20476343

-

-

-

-
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تحلیل ساختاری مزیت نسبی بخش معدن استان سمنان از نظر اشتغال 67 /...
در استان سمنان با ضری  -3.746نزولی اسهت بهر اسهاس
نتای این مدل بخشهای م دن ،صن ت ،خدمات زیهر بخهش
آد ،بر ،وگاز و زیر بخش سهاختمان در کشهور دارای رونهد
ص ودی است در استان سمنان بخشهای کشاورزی ،صن ت
و زیر بخش بر ،،آد وگاز نسبت به کشور از رونهق و مزیهت
رقابتی برخوردارهستند
 -5نتيجه گيری و پيشنهادات

راهکارهای پيشنهادی
توجه جدی به بخش م هدن بها توجهه بهه پتانسهیوههایم دنی استان و هدایت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری
در این بخش
اتخاذ استراتژی ها و سیاستهای دولت با توجه به اولویتسرمایه گذاری در ف الیتهای پایه ای استان نظیر بخهش
صن ت ب نوان بخش مکمو بخش م دن
تکیه بر مزیت نسبی و قابلیتهای صادراتی بخش صن تاستان در رشد اشتغال من قه
منابع و مآخذ

امین بیدختی ،علهی اکبهر"،)1382 ،طهرح م ال هات
جههام توس ه ه اشههتغال اسههتان سههمنان" ،سههازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
خداپرسههت مشهههدی ،مهههدی ،محمههدعلی فالحههی،
مص فی سلیمی فر ،امین حق نژاد"،)1391 ،بررسی
اعتبار قانون واگنهر و دیهدگاه کنهزی بهرای اقتصهاد
ایران :یک تجزیه و تحلیو سری زمهانی)" ،فصهلنامه
پژوهشهای اقتصهادی ،سهال  ،12شهماره  ،1تههران،
صص 87-112
زیاری ،کرامت اهلل"،)1380 ،بررسی،تحلیو و برنامه
ریزی اشتغال در استا ن یزد" ،تحقیقات جغرافیایی،
تابستان
زیاری،کرامت اهلل"،) 1378 ،اصول و روشهای برنامه
ریزی من قه ایی" ،چاپ اول انتشارات دانشگاه یزد
زیاری ،رضا ،طرح بررسی سیاستها وزمینههای ایجاد
اشتغال در استان سمنان،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سمنان1383 ،
سبحانی ،حسن ،درویشی ،باقر" ،)1384 ،بررسی
مزیت نسبی وتحلیو ساختاری اشتغال در استان
ایالم" ،تحقیقات اقتصادی ،پا یز1384
صباغ کرمانی ،مجید ،جمشیدی ،رمضان"،)1380 ،
تجزیه و تحلیو روند رشد اشتغال وتغییرات
ساختاری آن در بخش صن ت در استانهای مختلف
ایران" ،پژوهشهای اقتصادی ،بهار 1380
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در این مقاله دو هدف عمده زیر دنبال گردید:
الف) ت یین ف الیتهای پایهای استان در ایجاد اشتغال
د) ت یین موق یت رقابتی هر بخش اقتصادی استان در
مقایسه با کشور
نتهای حاصهو از تحقیهق بههر آن داللهت دارد کهه رشههد
شاغالن در اسهتان سهمنان بها رشهد آنهها در سه کشهور
متناس نبوده و به عبارت دیگر رشد شاغالن استان سهمنان
کمتر از سهم استان از رشد کشور میباشد کاربرد رهیافهت
تغییر مکان سهم بر آن داللت دارد که علت رشد نامتناسه
شاغالن استان سمنان در عهدم تناسه ترکیه ف الیتههای
استان ریشه دارد که مزیت رقهابتی منفهی بخشههای عمهده
اقتصادی استان نیز بر این عدم تناس افزوده است نتهای
حاصو از کاربرد مدل اقتصاد پایه با روش اسهتخراج ضهری
مکانی  LQبرای سه دهه  1394 -1384 -1374حهاکی از
آن است که بخش م دن در هر سه دوره جزء بخش پایهه ای
بوده ،بخش خدمات در دو دوره  84و  1374بخش پایه ای
ولی در دهه 94به بخش خود کفا تبدیو شده اسهت بخهش
صن ت در دو دوره  74و  84غیهر پایهه و در دههه  94جهزء
بخش پایه ای بوده است زیر بخش بهر ،،آد وگهاز در دههه
 74بخش غیر پایه و در دو دوره  84و  94بخش پایه ای بهه
حساد آمده است بخش کشاورزی و زیر بخش ساختمان در
هر سه دوره جزء بخش غیر پایه ای بوده اند
در راستای تامین اهداف تحقیهق فرضهیه ههای تحقیهق
م رح گردید که نتای بر آن داللت دارد که نتای حاصهو از
کاربرد مدل تغییر مکان -سهم مبین آن اسهت کهه عملکهرد
بخش م دن در استان بر خهالف کشهور دارای رونهد نزولهی
میباشد در حالی که بخشهای کشاورزی ،صن ت و زیر بخش
بر ،،آد وگاز در استان از مزیت رقهابتی در ایجهاد اشهتغال
برخوردار میباشند به عبارتی در دهه آینهده بخهش م هدن
مزیت نسبی خهود را در جهذد شهاغالن از دسهت داده و از
طرفی به دلیو ض ف سهایر بخشهها در جهذد شهاغالن آزاد
شههده از ایههن بخههش ،اشههتغال در بخههش خههدمات و بخههش
غیررسمی گسترش مییابد و این مسئله منجهر بهه انحهراف
برنامههای توس ه استان خواهد گردید و مشکالت خاصهی را

برای دولتها در کنتهرل اشهتغال و بهه طبه رشهد و توسه ه
اقتصادی به همراه خواهد داشت
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