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	طرح پژوهش:كليات  -3

 هاي خدماتزايي در زيربخشهاي اشتغالشناسايي ظرفيت: عنوان	

 هاي مختلف اقتصادي هاي اشتغال در بخششناسايي ظرفيت ،به دليل دورقمي بودن نرخ بيكاري در كشور :تحقيق لهمسا
هاي صنعت و دهنده رشد بخش خدمات در مقابل بخشروندهاي تاريخي نشان. از آنجا كه باشداهميت ميبسيار حائز 

	.شودزايي توجه ميهاي خدمات به لحاظ اشتغالدر اين مطالعه به زيربخش ،باشندكشاورزي در چند دهه اخير مي
 خدمات، شناسايي عوامل موثر بر ميزان  هايبررسي وضعيت اشتغال در زيربخش: اهداف اين تحقيق عبارتند از: هدف

	.ها و ارائه راهكارهايي به منظور گسترش اشتغالاشتغال هريك از زيربخش
 1383تا  1345 :قلمرو زماني	

 هاي بخش خدماتهاي توليدي ايران شامل صنعت، كشاورزي و خدمات و همچنين زيربخشبخش :قلمرو مكاني.	
 ي با تحليل: روش تحقيقهاي اقتصادسنجياستفاده از تكنيكهاي كم	
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 مدل مدل فوچز: مدل مورد استفاده ،OLS مدل ،VAR تكنيك تاكسونومي و	

 خالصه فصول:	
كليات طرح شامل بيان مساله، اهداف، فرضيات، روش تحقيق و مشكالت به بررسي  »كليات«با عنوان فصل اول  -

	.تحقيق پرداخته است
در قالب نظريات توليد » تقاضا براي نيروي كار و اشتغال در بخش خدماتمباني نظري «با عنوان  فصل دوم نيز -

ايستاي تقاضاي نيروي كار يعني  در اين فصل نظريه .به بررسي مباني نظري پرداخته است اقتصاد خرد
اي دوره حداكثرسازي سود توليدكننده و نظريات پوياي تقاضاي نيروي كار شامل نظريه پوياي ساده و مدل بين

نظريات براساس . نيز ارائه شده است يا تناقض بامولي 1در اين فصل نظريه بامول .اندمورد بررسي قرار گرفته
بخش داراي تقسيم كنيم، با گذشت زمان وري پايين وري باال و بهرهبا بهره، اگر اقتصاد را به دو بخش اقتصادي

مقايسه با هاي اخير كه در شد بخش خدمات در دههراما . شودتوسط بخش ديگر كنار زده ميتر وري پايينبهره
، مدل جريان شغل 2مدل فوچز. موجب بروز تناقض بامولي شده است تري دارد،وري پايينهاي توليدي بهرهبخش
و همچنين مدل بانك و اشتغال نيز در اين فصل مورد بررسي  4، مدل آزادسازي سرمايه و اشتغال اكل3تهاربرول

	. قرار گرفته است
بررسي رويكرد مكاتب مختلف به  »تاريخچه و جايگاه بخش خدمات از ديدگاه مكاتب اقتصادي«با عنوان  فصل سوم -

، كالسيكديدگاه مكاتب سوداگري، تكنوكراسي،  در اين فصل ابتدا .اقتصادي نسبت به بخش خدمات پرداخته است
شود و سپس نظريات بخش خدمات بيان مي ماركسيسم، نئوكالسيك، نهادگرايي و كينزي در ارتباط با جايگاه

هدف نهايي اين فصل آشنايي با روند . شوديتر ارائه ميپشوم عقايد بخش خدمات مانندجايگاه جديد در باب 
	.باشدتحوالت مباني نظري بخش خدمات مي

داخلي و خارجي اختصاص  بررسي مطالعات تجربيبه » مروري بر مطالعات انجام شده«عنوان  فصل چهارم تحت -
	.يافته است

و وضعيت چند كشور منتخب  بررسي روند بازار كار ايران با تاكيد بر اشتغال بخش خدمات«با عنوان  فصل پنجم -
در اين فصل  .پرداخته است كشور 26شامل  ايبه بررسي روندهاي بازار كار در ايران و نمونه »در اين زمينه

هاي مختلف اقتصادي ارائه و ميزان اشتغال بخش بيكاريكار، تقاضاي نيروي كار، ضه نيروي متغيرهاي جمعيت، عر

																																																													
1Baumol's disease  
2 Fuchs 
3 Brulhart 
4 Eckel 
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دهد كه سهم شاغلين بخش خدمات ايران در مقايسه نتايج مقايسه ميان ايران و ديگر كشورها نشان مي. شده است
- هاي عمدهباالترين سهم اشتغال مردان در بخش خدمات مربوط به بخش. با كشورهاي پيشرفته بسيار كم است

هاي آموزش و بهداشت و درمان نيز بيشترين بخش. باشدونقل و انبارداري ميفروشي، اداره امور عمومي و حمل
	.باشندسهم اشتغال زنان را دارا مي

 فصل در اين .به تشريح روش تحقيق اختصاص يافته است »شناسي و تبيين الگوهاروش«فصل ششم تحت عنوان  -
روش اول استفاده  .شودهاي خدمات ارائه مير زيربخشهاي اشتغالزايي دشناسايي ظرفيتچهار روش تحقيق براي 

روش دوم استفاده از  .كندهاي آن را بررسي ميو زيربخشباشد كه سهم اشتغال بخش خدمات از مدل فوچز مي
هاي زيربخشروش سوم، بررسي مدل بامول در . بخش خدمات در ايران استبرآورد تابع تقاضاي نيروي كار 
روش چهارم مقايسه . هاي داراي بيماري بامولي را تشخيص دادتوان زيربخشخدمات است و از اين طريق مي

هاي خدمات ايران با چند كشور منتخب با استفاده از روش محك هاي ايجاد اشتغال در زيربخشظرفيت
)Benchmarking( و تاكسونومي )Taxonomy( است.	

	 .ها و تشريح نتايج نموده استاقدام به برآورد مدل »وتحليل اطالعاتبرآورد مدل و تجزيه«با عنوان  فصل هفتم -
پيشنهادات و راهكارهاي تحقيق اختصاص  نتايج، به بيان »گيري و پيشنهاداتنتيجه«با عنوان  فصل هشتم نيز -

بخشي، زيربخشي و  گيري تحقيق به چهار قسمت نتايج كالن،بندي و نتيجهدر اين قسمت جمع .يافته است
	.مطالعه بين كشورها تفكيك شده است

 نتايج:	
	:براساس نتايج كالن بايد گفت كه

قش جهاني شدن اقتصاد كه در سه پيامد آزادسازي تجاري، رشد تكنولوژي اطالعات و ارتباطات و ورود سرمايه از ن  -
برآيند سه پيامد بر اشتغال اي است كه ، به گونهتواند بر بازار كار اثرگذار باشدهاي چندمليتي ميطريق شركت

	.شودمثبت ارزيابي مي
بر نيروي كار ماهر و غيرماهر متفاوت ) و ورود سرمايه ICTآزادسازي، رشد (اثرات پيامدهاي جهاني شدن اقتصاد  -

	.اي كه ميزان تاثير بر نيروي كار ماهر بيشتر استاست به گونه
	.است) ارزش افزوده(ها، توليد ها و زيربخشمهمترين عامل تقاضا براي نيروي كار در تمام بخش -

  :توان گفت كه براساس نتايج بخشي مي
باعث افزايش سهم اشتغال در بخش ) كشاورزي و صنعت(وري بين بخش خدمات و كااليي افزايش شكاف بهره -

	.شودخدمات مي
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د زيرا خواهد بوبراي بخش خدمات  تقاضاي كار، منافع حاصل از آن عمدتادرصورت وجود عدم تعادل عرضه و  -
	.به دنبال مشاغل غيررسمي و عمدتا خدماتي استكار براي يافتن شغل و كسب درآمد، معموال  نيروي

شكلي است كه بخش اثر سه پيامد جهاني شدن اقتصاد بر سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات به در مجموع  -
  .شودها منتفع ميديگر بخشخدمات بيش از 

  :دهد كهنتايج زيربخشي نيز نشان مي
نه نيازهاي افزايش درآمد سرا زيراشود افزايش درآمد سرانه باعث افزايش سهم اشتغال بخش خدمات اجتماعي مي -

آموزش را افزايش داده و از اين طريق باعث افزايش سهم اشتغال بخش خدمات  اجتماعي مانند بهداشت و
	.شودي مياجتماع

. هاي افزايش مشاغل جديد بخش خدمات در مناطق شهري استافزايش سهم جمعيت شهرنشين يكي از اهرم -
فروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات و خدمات كسب و فروشي و عمدههاي خردهزيربخش

هايي هستند كه از رشد شهرنشيني منتفع از جمله زيربخش مستغالت هاي مالي و خدماتگريكار مانند واسطه
	.اندشده

  .هاي خدمات نداردثيري بر سهم اشتغال زيربخشت تعداد دانشجويان به كل جمعيت تانسب -
هتل ، فروشي و عمده فروشي خرده(هاي خدمات تجاري تواند سهم اشتغال زيربخشافزايش نرخ مشاركت زنان مي -

  .افزايش دهد را )و رستوران
هاي مالي، واسطه(كار وارزش افزوده بخش صنعت باعث افزايش سهم اشتغال بخش خدمات كسب افزايش سهم -

	.شودمي) مستغالت و خدمات شخصي
  :باشدنتايج حاصل از مقايسه بين كشوري نيز به شرح زير مي

	.قرار دارد 25هاي اشتغالزايي بخش خدمات در رتبه كشور منتخب به لحاظ استفاده از ظرفيت 27ايران در بين  -
كه سهم مطلوب اشتغال بخش خدمات در سال  دهندميهاي بين كشوري و برآوردهاي تحقيق نشان شاخص -

	.كه باالتر از اهداف برنامه چهارم است باشدمي درصد 6/54، 1388
هاي آن خصوص اشتغال بخش خدمات و زيربخش كه ايران در دهندمينشان  اي بين كشوريهاي مقايسهشاخص -

هاي آن بايست ساختار بخش خدمات و زيربخشمصر و عربستان است، اما براي رسيدن به سطح مطلوب مي مانند
	.همانند كره جنوبي باشد

هاي مالي و گريدر مقايسه با ساير كشورها، باالترين ظرفيت ايجاد اشتغال در بخش هتل و رستوران، واسطه -
	.جود داردهاي كسب و كار وزيربخش مستغالت، اجاره و فعاليت
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دهند كه ظرفيت ايجاد اشتغال در بخش خدمات عمومي و اجتماعي ها نشان ميدر مقايسه با ساير كشورها شاخص -
	.تواند به دنبال ايجاد اشتغال باشدتكميل است و ايران در اين زيربخش نمي

  :واژگان كليدي -4
  بيماري بامولي، تناقض بخش خدمات ،وري نيروي كار، مدل فوچزبهره، بخش خدمات، اشتغال

Employment, Service sector, Labor productivity, Fuchs model, Service sector paradox, 
Baumol's disease 

  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

بخش،  هاي اشتغالزايي در ايندر نهايت با توجه به برسي عوامل موثر بر ميزان اشتغال و با در نظر گرفتن اولويت
  :باشدپيشنهادات محققين به منظور رشد اشتغال در بخش خدمات به شرح زير مي

	وري نيروي كار در بخش خدمات و در بخش كااليي اقتصادتالش براي افزايش بهره -

	افزايش نسبت شهرنشيني -

	شودباال بردن درآمد سرانه به منظور افزايش مخارج خانوار كه صرف خدمات مي -

	و افزايش شمار نيروي كار ماهرآموزش نيروي كار  -

	امكان تعيين دستمزد در بازار كار و خودداري از تعيين قراردادهاي حداقل دستمزد -

	كاهش هزينه سرمايه و هزينه ورود سرمايه به كشور -

	هاي خدماتيتسهيل اعطاي مجوزهاي الزم به منظور گسترش فعاليت -

	دهنده خدمات به بخش خصوصيواگذاري واحدهاي ارائه -

	رطرف نمودن موانع آزادسازي تجاريب -

	افزايش نرخ مشاركت زنان -

	هاي جديد خدماتگسترش زمينه براي رشد بخش -

 


