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  چکیده
که هایی  گذاري در بخش سرمایه. باشد مییکی از مشکالت اقتصاد ایران در مناطق شهري  به عنوان نرخ باالي بیکاري

حل براي برطرف کردن مشکل بیکاري به شمار رود لذا  تواند به عنوان یک راه هستند می زایی را دارا بیشترین توان اشتغال
براي این  .باشد می هاي اقتصادي استان سیستان و بلوچستان در مناطق شهري زایی بخش بررسی اشتغال هدف این پژوهش،

هاي کلیدي اقتصاد استان از دیدگاه  منطق فازي، بخش اي، تحلیل عاملی و ستانده منطقه - فاده از جدول دادهمنظور با است
به کار  ،کل و مستقیم اشتغال و توان بالقوه اشتغال پیوندهاي پیشین، کششو  ندشناسایی شد اشتغال در مناطق شهري

 ،فروشی و خردهفروشی  خدمات عمدههاي ساختمان و  که در مناطق شهري استان، بخش دادنتایج نشان . دشگرفته 
 استان سیستان و بلوچستان عمالً تاپیوندهاي ضعیف بین بخشی موجب شده همچنین  .زایی را دارند بیشترین اشتغال

  .ها و کشورها باشد ردکننده نیروي کار از سایر استانوا
 ، خدماتتحلیل عاملی، منطق فازي ، اقتصاد شهر،زایی اشتغال :هاي کلیدي واژه

  .JEL: C67, J23, R12, R15بندي  طبقه
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  مقدمه -1
نیروي کار به عنوان مهمترین عامل تولیـد، نقـش    

ــاد ب ــزایی در اقتصـ ــورها داردسـ ــل در . کشـ ــن عامـ ایـ
کند؛ به  اي ایفا می صادي، نقش دوگانههاي اقت ریزي برنامه
 ،اي که از یک طرف به عنوان نهاده و از طرف دیگـر  گونه

بسیاري از لذا هدف  شود؛ محسوب میابزاري براي توسعه 
ـ  ریزي برنامه ی و کیفـی نیـروي   هاي توسعه، گسترش کم

هاي چهارم و پنجم توسعه  رو در برنامه از این بوده کهکار 
به  .ل اختصاص داده شده استبه بهبود اشتغا مواردينیز 

بـه جـذب    ،رنامه چهارم توسعهب 24 عنوان مثال در ماده
هاي شغلی اشـاره   افزایش فرصتگذاري به منظور  سرمایه

 به اشـتغال  ،برنامه پنجم توسعه 80 مادههمچنین  ،شده
اي در  طقـه هـاي من  پایدار و برطرف نمـودن عـدم تعـادل   

 ایـن در حـالی اسـت کـه     .کیـد دارد خصوص اشـتغال تأ 
دچار معضل بیکاري  اقتصاد استان سیستان و بلوچستان

 1355-65هـاي   رشد جمعیت طی سال نرخ باالي .است
کــاهش نــرخ مــرگ و میــر  درصــد بــوده و 6در اســتان 

نوزادان، افزایش امید به زندگی، افـزایش نـرخ مشـارکت    
مین و تأ زنان در بازار کار به دلیل سطح تحصیالت باالتر

جب شده که عرضـه نیـروي کـار طـی     مخارج زندگی، مو
در استان افـزایش قابـل تـوجهی داشـته      ،هاي اخیر سال

حــدودیت بــازار فــروش کــاال و از ســوي دیگــر، م. باشــد
هـاي مـازاد و بـدون اسـتفاده در      ، وجود ظرفیـت خدمات

 ،عد تقاضـاي نیـروي کـار   در ب تاسطح استان سبب شده 
با توجـه بـه مـوارد    . وضعیت مناسبی وجود نداشته باشد

اي صـورت   ریزي جامعی در سطح منطقه باید برنامه فوق،
ب، با معضل گیرد تا با شناسایی و اتخاذ راهکارهاي مناس

یکـی از راهکارهـاي   . بیکاري در این استان مقابلـه شـود  
ایی ه بخشمناسب براي کاهش میزان بیکاري، شناسایی 

زایـی را در سـطح منطقـه     است که باالترین توان اشتغال
گــذاري و توســعه در ایــن  بــا ســرمایه تــوان و مــیدارنــد 
 زیـرا  را براي کاهش بیکاري فراهم نمود؛ ها، زمینه بخش

هـاي مختلـف    هاي مختلف کشور، از جنبه وضعیت استان
ها  ختسایط زیستی، دسترسی به منابع و زیرمح اقلیمی،

زایـی را در   هاي اشـتغال  توان ظرفیت نمیمتفاوت است و 
یی هاي اقتصـادي در عرصـه کشـور شناسـا     سطح فعالیت

د و بـر اسـاس   ها تعمیم دا نمود و آن را  به تمامی استان
سنجی  ؛ لذا بهتر است چنین پتانسیلکرد ریزي آن برنامه

بتواند ساختار اشتغال  تااي صورت گیرد  در سطح منطقه
عالوه بر این،  .بهتر توصیف نماید ،را در منطقه مورد نظر

زا در مناطق شهري استان از  هاي اشتغال شناسایی بخش
  :باشد میجهت حائز اهمیت  سه

نشـینی  طبق گزارش مرکز آمار ایـران، رونـد شهر   - 1 
درصـد در سـال    3/61در کشور سـیر صـعودي داشـته و از    

در سـال  . رسیده است 1390درصد در سال  4/71به  1375
نیــز اســتان سیســتان و بلوچســتان داراي جمعیــت   1390

ــیش  6/49شــهري  ــوده و پ ــی مــی درصــدي ب شــود در  بین
هاي آتی نیز روند صعودي داشته باشد؛ زیرا بـه عنـوان    سال

از  1385تـا   1375اسـتان طـی دوره   مثال جمعیت شهري 
  .نفر افزایش یافته است 1,193,198به  794,528

نرخ بیکاري در مناطق شهري استان سیستان و  -2
ــر منــاطق روســتایی  و  بــودهبلوچســتان بــیش از دو براب

. تدابیري اندیشـیده شـود   ،ضروري است براي این مشکل
ري ، نرخ بیکا1390طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 

 18در منــاطق شــهري اســتان سیســتان و بلوچســتان   
  .درصد بوده است 6/5درصد و در مناطق روستایی 

از سوي دیگر باید این نکته را مدنظر داشت که  -3
تـا   1391نرخ بیکاري در این استان طـی دوره تابسـتان   

درصــد افــزایش یافتــه و  2/14درصــد بــه  8/9از  1392
ــت    ــن اس ــاري در ای ــرخ بیک ــانگین ن ــتان می ان در تابس

درصد بیش  4) 1386اي ایران،  هاي منطقه حساب(1392
 .از میانگین کشوري بوده است

موارد فـوق، در ایـن پـژوهش کوشـش      با توجه به
در هاي کلیـدي اسـتان از منظـر اشـتغال      شود بخش می

شناسـایی   ،هاي مختلف مناطق شهري با استفاده از روش
ستانده استان  -هاین پژوهش، جدول دادپایه آماري . شود

بـه   AFLQ1که بـه روش   باشد میسیستان و بلوچستان 

                                                        
1- Adjusted Flegg Location Quotient 
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ــت  ــده اس ــت آم ــویري وا  .دس ــدول، تص ــن ج ــی از ای قع
ها و پیوندهاي متقابـل اقتصـادي را بـه صـورت      وابستگی

کنـد و در   یمنسجم و در چارچوب یـک جـدول ارائـه مـ    
هــاي اجــزاي  اقــع، ابــزاري بــراي تعیــین کمــی ویژگــیو

تـرین   سیستم اقتصـادي، بـه تفصـیلی   یک دهنده  تشکیل
هـاي   شـاخص سپس با توجه بـه   .باشد میصورت ممکن 

ین بـردن همبسـتگی بـین    منتج شده از این جدول و از ب
هـاي کلیـدي    خـش ها با روش تحلیـل عـاملی، ب   شاخص

اده از روش منطق اقتصاد استان در مناطق شهري با استف
  . دنشو فازي شناسایی می

  
  پیشینه تحقیق -2

ثیرات اي در خصـوص تـأ   در مطالعه )2011( 1اویدر
اشتغال و بیوتکنولـوژي در آلمـان بـا اسـتفاده از جـدول      

ثیر مسـتقیم  به ایـن نتیجـه رسـید کـه تـأ      ستانده -داده
هـاي   ي بر تولید خـالص و اشـتغال در بخـش   بیوتکنولوژ
ــ ،اقتصــادي ــه اهمیــت نســبی  بســیار متف اوت اســت و ب

بسـتگی  هـا  آالتی آن ماشینها و عوامل مکانیکی و  مکانیزم
قیم مسـت همچنین نتـایج نشـان داد کـه تـأثیر غیر    . اردد

  .ثیر مستقیم آن استاشتغال ایجاد شده، بیشتر از تأ
در پژوهشی به بررسی  )2008(و همکاران  2نیووال

هاي زیستی بـر اشـتغال بـا     هاي سوخت تأثیرات سیاست
داد ن نتایج نشا. ستانده پرداختند -استفاده از جدول داده

هـاي زیسـتی    که دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه سـوخت     
تواند بدون عوارض و پیامـدهاي جـانبی در خصـوص     می

  .اشتغال به دست آید
بــا اســتفاده از جــدول ) 2007( 3ولفگنــگکــولر و 

 کشور اتریش به این نتیجه رسـیدند  2002ستانده  -داده
هاي کشـاورزي از لحـاظ ایجـاد     که تولیدات در زیربخش

  .دنبر بخش جنگل برتري دار ،ارزش افزوده اشتغال و
به بررسـی صـنایع    ،در پژوهشی) 2005(ولدخانی 

ــ  ســهدر  ه کــه کشــور اســترالیا، ژاپــن و آمریکــا پرداخت
                                                        
1- Wydra 
2- Neuwahl 
3- Koller and Wolfgang 

نتـایج وي نشـان   . کننـد  بیشترین اشـتغال را ایجـاد مـی   
دهد کـه چهـار بخـش محصـوالت غـذایی و تنبـاکو،        می

والت محصـ  محصوالت شیمیایی و نفت، فلزات اساسـی و 
ایـی را در ایـن سـه کشـور،     ز الستیکی، بیشترین اشتغال

  .اند ایجاد کرده
به بررسـی   ،در پژوهشی) 1392(کهنسال و رفیعی 

هـاي   هزایـی بخـش کشـاورزي در عرصـ     یل اشتغالپتانس
نتایج این پژوهش کـه در  . اقتصاد شهر و روستا پرداختند

خصوص استان خراسان رضوي صورت گرفته است، نشان 
زا در  بخــش کشــاورزي، دومــین بخــش اشــتغال کــه داد

استان است و قابلیـت بـاالیی در تأثیرگـذاري بـر      اقتصاد
 .باشد را دارا میهاي دیگر اقتصاد  بخش

ــفندیاري اي،  در مطالعـــه) 1389( ترحمـــی و اسـ
د هـاي اقتصـا   زایـی بخـش   هاي تولیدي و اشتغال پتانسیل

نتایج این پژوهش که با . اند ایران را مورد بررسی قرار داده
دهد  نشان می استخراج شد 1380استفاده از جدول سال 

از دیدگاه تولیـد و   ،هاي کلیدي در اقتصاد ایران بخشکه 
 .اشتغال متفاوتند

  
  روش تحقیق -3

سـتانده   -جدول داده ،هاي آماري این پژوهش پایه
اي منتشر شـده   هاي منطقه و حساب 1386کشوري سال 

جـدول بـه روز شـده    ایـن  . توسط مرکز آمار ایران اسـت 
و  بـوده مرکز آمار ایران  1380ستانده سال  -جدول داده

البـرز   مهندسان مشـاور آمـایش و توسـعه   توسط شرکت 
ــدهمنتشــر ) 1389( ــا اســتفاده از جــ. اســت گردی دول ب

اسـتان  سـتانده   -جدول داده ،AFLQالذکر و روش  فوق
هـایی   سپس شاخص. شود بلوچستان تهیه میسیستان و 

سـتانده اسـتانی تهیـه شـده، تحلیـل       -از جدول داده که
، مـورد  و بـه عنـوان ورودي منطـق فـازي     گردیدهعاملی 

 -الزم به ذکر است که جدول داده. گیرند استفاده قرار می
که با توجه به آمار  بودهبخش  56داراي  ،ستانده کشوري

و  1385هـاي   استان در سالهاي اقتصادي  اشتغال بخش
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شــود و مبنــاي  مــی 1تجمیــع ،بخــشدر چهــارده  1390
  .گیرد محاسبات قرار می

 ،ستانده بـه اشـتغال   -به منظور ارتباط جدول داده
که تقاضاي نهـاده نیـروي کـار در هـر      بر آن استفرض 
با سطح تولید آن بخـش در مقطـع زمـانی مـورد      ،بخش
بیـان   2شـتغال تناسب دارد که به صورت ضـریب ا  ،بحث

تعـداد شـاغالن بالفعـل    : Liاگر فرض کنیم کـه  . شود می
در دوره مورد بررسی  iکل ستانده بخش : Xiام و iبخش 

  .آید به دست می) 1(از فرمول ام iباشد، ضریب اشتغال 

)1فرمول 
 i

i
i X

Le    i=1,2,…,n                             

از تقسیم اشـتغال بالفعـل    ،بنابراین ضریب اشتغال
ـ    . آیـد  ه دسـت مـی  هر بخش به ستانده کـل آن بخـش ب

ضریب اشتغال به این مفهوم است که به ازاي یک واحـد  
 اگر هریـک از . ام، چه میزان شغل نیاز استiتولید بخش 

ei ها را در قطر اصلی یک ماتریسn×n   بنویسیم و دیگـر
رایب عناصر این ماتریس را صفر قرار دهیم، مـاتریس ضـ  

  . شود ایجاد می) 2فرمول ( 3اشتغال
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حال اگر مـاتریس ضـرایب اشـتغال را در مـاتریس     
ضـرب کنـیم، مـاتریس معکــوس     4معکـوس لئـون تیـف   

  : )3فرمول ( آید دست می هب 5اشتغال
    )  3فرمول 

1)(  AIeL   
با ضرب ماتریس معکوس اشتغال در بردار تقاضاي 

ه هاي مختلف اقتصاد بـ  بخش، توان بالقوه اشتغال 6نهایی
  .)1389 ترحمی و اسفندیاري،(آید  میدست 

                                                        
1- Aggregate 
2- Employment Coefficient 
3- Employment Coefficient Matrix 
4- Leontief Inverse Matrix 
5- Employment Inverse Matrix 
6- Final Demand 

تعریف، کشـش اشـتغال، درصـد تغییـرات در     بنابه 
درصد تغییر در تقاضـاي نهـایی   اشتغال کل به ازاي یک 

کشـش اشـتغال    بنـابراین  ؛کند گیري می ستانده را اندازه
تم اقتصـادي بـه صـورت زیـر     یک صنعت در کـل سیسـ  

  :)4فرمول ( شود تعریف می
  ) 4فرمول 

L
F

F
L

E j

j

e
j 




 

  
  که در رابطه فوق

 L= تعداد کل شاغالن در اقتصاد  
 Fj =  تقاضاي نهایی از ستانده صنعتj   

jF
L



 
   .است jضریب فزاینده اشتغال صنعت  =

دهد کـه بـه    به عبارت دیگر شاخص فوق نشان می
ازاي یک درصد افزایش در تقاضاي نهایی بخش مفـروض  

شاغلین کشـور چنـد درصـد افـزایش      ، تعداد کل)jمثالً (
  .یابد می

درصد تغییرات  ،)5فرمول ( کشش اشتغال مستقیم
به یک درصد تغییـر  ) j مثالً(در اشتغال بخش مورد نظر 

  . دهد قاضاي نهایی همان بخش را نشان میدر ت

)5فرمول 
 j

j

j

je
j L

F
F
L

E 



'                           

   
  که در رابطه فوق

 Lj=  تعداد شاغالن در بخشj  
 Fj =  تقاضاي نهایی بخشj   

j

j

F
L



عناصر قطر اصلی ماتریس معکوس اشتغال  =

 .)1384 بزازان،(است 

الزم به ذکر است که در ایـن پـژوهش بـه منظـور     
*روش از  ،تهیــه جــدول اســتانی  

ijAFLQ   اســتفاده
   .(Lehr et al., 2008) )6فرمول ( شود می
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  توابع عضویت مورد استفاده در پژوهش - 1نمودار 
  )محاسبات نگارندگان( :منبع                   

                                                             ) 6فرمول 

     j2
*
ij

*
ij SLQ1LogFLQAFLQ                                   

  که در آن
 ١SLQj  = ضریب مکانی ساده  
 FLQ*ij  =باشد مکانی فلگ می ضریب.  

در این پـژوهش، فاکتورهـاي مسـتخرج از تحلیـل     
ر نرمـال توابـع  مقـدا  عاملی بـراي هـر بخـش اقتصـادي،    

                                                        
1- Simple Location Quotient  

دهد و حد باال و پـایین ایـن تـابع     عضویت را تشکیل می
 عضویت با اضافه کردن و کـم کـردن یـک و دو انحـراف    

هـر   بنابراین بـراي . آید معیار، از مقدار نرمال به دست می
که سطوح بسیار  شود بخش، پنج تابع عضویت تعریف می

         کـــم و بســـیار کـــم را نشـــان   زیـــاد، زیـــاد، نرمـــال،
تابع عضویت مورد اسـتفاده در  ). 1378 طاهري،(دهد  می

  .نشان داده شده است )1( این پژوهش در نمودار
  
  
  
  

005/0 -  0 005/0  01/0  015/0  02/0  025/0  

0 

5/0  

1 
m I h 

  :بدین ترتیب که
  بسیار کم  کم  نرمال  زیاد  بسیار زیاد

vh  h  m  l  vl  
2sd  sd  میانگین  -sd  -2sd  
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هر  ،بنابراین براي هر بخش اقتصادي، پنج مجموعه 
به ایـن پـنج مجموعـه،    . گردد کدام با پنج عدد ایجاد می

بعد از آن که نقاط شکسـت  . شود نقاط شکست گفته می
هـا بـا    هاي اقتصادي به دست آمد، باید مقادیر داده بخش

منطق فازي یا چند ارزشی، . ها مرتبط شود هاي اندازه رده
اي منعطف کـه اعضـاي آن بـه وسـیله توابـع       از مجموعه

این توابـع بـه   . شود، تشکیل شده است معین میعضویت 
شود؛ بلکه یک مقدار از  تعریف نمی» همه یا هیچ«وسیله 

تواند با بـیش از یـک مجموعـه یـا تـابع       یک شاخص می
 ،به عنوان مثال، اگر مقدار شـاخص . همراه باشد ،عضویت

خیلی زیاد باشد، به محل شاخص نسبت به نقاط شکست 
وجه به توابـع عضـویت تعریـف    شود؛ یعنی با ت مربوط می

هـا در کـدام    گردد که مقـدار واقعـی داده   شده، معین می
در مرحله بعد، با توجه به اینکه حدود . گیرد ناحیه قرار می

مشخص شده است، یکی از سطوح بسیار زیاد، زیاد، نرمال، 
کم و بسیار کم به عنوان خروجی براي هر بخش اقتصادي 

گیـري،   قواعـد تصـمیم   مرحله بعد، بـه . شود مشخص می
کنند کـه   گیري مشخص می قواعد تصمیم. اختصاص دارد

چگونه توابع عضویت با یکدیگر ترکیب شوند تـا سـطوح   
تعداد قواعد . هاي اقتصادي ایجاد گردد همراهی براي بخش

، Nآید که در آن  به دست می Nدر پایگاه قواعد، از رابطه 
رهـاي مسـتقل   ، تعـداد متغی tتعداد متغیرهاي گفتاري و 

در این پژوهش، تعداد متغیرهاي گفتاري بـراي  . باشد می
باشـد؛ لـذا    مـی  5برابـر  ) دو فاکتور(هر دو متغیر مستقل 

جـدول  . گیري ایجاد نمود قاعده براي تصمیم 25توان  می
هاي مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش را بیـان       قاعده) 1(

  .کند می

  

  
 استفاده در این پژوهشگیري مورد  قواعد تصمیم -1جدول 

 فاکتور دوم فاکتور اول قواعد
درجه بخش اقتصادي از نظر کلیدي 

 بودن با نگرش اشتغال
 درجه

 1 خیلی بزرگ بسیار زیاد بسیار زیاد 1
 8/0 خیلی بزرگ زیاد بسیار زیاد 2
 1 بزرگ نرمال بسیار زیاد 3
 8/0 بزرگ کم بسیار زیاد 4
 8/0 متوسط بسیار کم بسیار زیاد 5
 8/0 خیلی بزرگ بسیار زیاد زیاد 6
 1 بزرگ زیاد زیاد 7
 8/0 بزرگ نرمال زیاد 8
 1 متوسط کم زیاد 9

 8/0 کوچک بسیار کم زیاد 10
 1 بزرگ بسیار زیاد نرمال 11
 8/0 بزرگ زیاد نرمال 12
 1 متوسط نرمال نرمال 13
 8/0 کوچک کم نرمال 14
 1 کوچک بسیار کم نرمال 15
 1 بزرگ بسیار زیاد کم 16
 1 متوسط زیاد کم 17
 8/0 کوچک نرمال کم 18
 1 کوچک کم کم 19
 8/0 خیلی کوچک بسیار کم کم 20
 8/0 متوسط بسیار زیاد بسیار کم 21

 8/0 کوچک زیاد بسیار کم 22

 1 کوچک نرمال بسیار کم 23
 8/0 خیلی کوچک کم بسیار کم 24
 1 خیلی کوچک بسیار کم بسیار کم 25

  )محاسبات نگارندگان: (منبع         



  101 فرهاد ترحمی، مهدي خداپرست مشهدي ــــــــــــــــــــــــــ.../ زا در مناطق شهري با استفاده  هاي اشتغال شناسایی بخش
 

 

سازي است کـه در   آخرین مرحله از تحلیل، قطعی
شـوند تـا    هاي فازي، به اعداد قطعی تبدیل می آن، ارزش

گیري بـر ایـن اسـاس     تصمیم. گیري صورت گیرد تصمیم
را بـه سـطوح    1و  75/0،  5/0، 25/0 ،0است که مقادیر 

ـ    زرگ خیلی کوچک، کوچک، متوسط، بـزرگ و خیلـی ب
 1تـا   0عـددي بـین    ،لذا مقدار خروجـی  .دهد نسبت می

. آیـد  مـی فی از کلیدي بودن بخش به شمار است و توصی
بخـش   ؛بیشتر باشـد  ،بدیهی است هر چه مقدار خروجی

مناطق شهري اقتصاد استان، نقش مؤثرتري  مورد نظر در
هـا بـا    نیـز بـرآورد داده  ) 1(شکل . کند در اشتغال ایفا می

استفاده از منطق فازي به منظـور شناسـایی فاکتورهـاي    
  .دهد را نمایش میکلیدي پژوهش 

  
  ساختار کلی منطق فازي مورد استفاده در پژوهش - 1شکل 

  )ت نگارندگانمحاسبا( :منبع                      
  

   ي تحقیقها یافته -4
هـاي اسـتان    بخشزایی  بررسی توان بالقوه اشتغال

استفاده زیادي به منظور هاي بال ظرفیتدهد که  نشان می
این  .جذب نیروي کار در مناطق شهري استان وجود دارد

 ،نقـل و حمـل  ،هـاي سـاختمان، خـدمات    تفاوت در بخش
با  ،به عنوان مثال. نمود بیشتري دارد ،انبارداري و صنعت

یوندهاي بین بخشی در توجه به ساختار تولید استان و پ

کشـاورزي در منـاطق   نفر در بخش  14046 اقتصاد، باید
 9957شدند ولی به صورت بالفعل فقط  شهري جذب می

اند و این امر موجـب شـده اسـت     کار شده نفر جذب بازار
ضعیت و )2(جدول . صت شغلی از بین برودفر 4089که 

هــاي اقتصــادي اســتان  اشــتغال بالفعــل و بــالقوه بخــش
  :دهد وچستان را در مناطق شهري نشان میسیستان و بل

  

  

  هاي اقتصادي استان سیستان و بلوچستان در مناطق شهري توان بالقوه و بالفعل اشتغال بخش - 2جدول 

توان بالقوه اشتغال استان در   نام بخش  ردیف
  )نفر(مناطق شهري 

توان بالفعل اشتغال استان در 
  )نفر(مناطق شهري 

تفاوت توان بالفعل و بالقوه 
اشتغال استان در مناطق 

  )نفر(شهري 
  4089 9957  14046  کشاورزي  1
  97 573  670  معدن  2
  10227 21261  31488  صنعت  3
  1894 4267  6161  آب و گاز ،برق  4
  19485 38118  57603  ساختمان  5
  6401 43764  50165  فروشی فروشی و خرده خدمات عمده  6
  599 1327  1926  خدمات هتل و رستوران  7
  14088 35039  49127  خدمات حمل و نقل و انبارداري  8
  998 4058  5056  گري مالی خدمات واسطه  9

  621 3227  3848  خدمات مستغالت  10
  7922 39124  47046  خدمات اداره امور عمومی  11
  3530 28193  31723  خدمات آموزش  12
  1379 7654  9033  خدمات بهداشت  13
  5605 14130  19735  سایر خدمات عمومی و اجتماعی  14

 )نگارندگان هاي یافته: (منبع       
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مستقیم بـه اشـتغال   نسبت اشتغال غیر) 3(جدول 
هـاي عمـده    بخـش را با توجـه بـه   مناطق شهري کل در 

شـتغال  ا. دهـد  نشان میاقتصادي استان بر حسب درصد 
کند که بخـش مـورد    غیرمستقیم از آنجا اهمیت پیدا می

 از طریق پیونـدهاي بـین بخشـی در سـایر     تواند  نظر می

. ها تحرك ایجاد نموده و باعث ایجاد اشتغال شـود  بخش
هـاي سـایر    دهـد کـه بخـش    نتایج این جدول نشان مـی 

ــتغال    ــدمات مس ــاعی، خ ــومی و اجتم ــدمات عم ت و خ
هاي  کشاورزي، بیشترین اشتغال غیرمستقیم را در بخش

  . شهري استان دارا هستند
  
 

 هاي استان سیستان و بلوچستان در مناطق شهري تغال غیرمستقیم به اشتغال کل بخشنسبت اش -3جدول 

 میزان نسبت بر حسب درصد نام بخش ردیف

 4/20 کشاورزي 1

 1/3 معدن 2

 7/11 صنعت 3

 3/10 آب و گاز ،برق 4

 8/11 ساختمان 5

 1/5 فروشی فروشی و خرده خدمات عمده 6

 5/14 خدمات هتل و رستوران 7

 3/4 خدمات حمل و نقل و انبارداري 8

 8/5 گري مالی خدمات واسطه 9

 1/22 خدمات مستغالت 10

 8/2 خدمات اداره امور عمومی 11

 7/1 خدمات آموزش 12

 7/3 خدمات بهداشت 13

 5/25 سایر خدمات عمومی و اجتماعی 14

  )نگارندگان هاي یافته: (منبع       
  

هـاي اقتصـادي را از نظـر     جایگاه بخش) 4(جدول 
ســتانده نشــان  -داده شــاخص کشــش کــل و مســتقیم 

که اگر تقاضاي نهـایی  دهد  کشش کل نشان می .دهد می
اشـتغال در کـل    ؛یک درصد تغییر کند ،بخش مورد نظر

نظر مـد که در این پژوهش مناطق شهري استان ( اقتصاد
کشـش   ،از سـوي دیگـر  . کند تغییر میچند درصد ) است

ستانده بیانگر آن است کـه اگـر تقاضـاي     -مستقیم داده
در  اشتغال ؛یک درصد تغییر کند ،نهایی بخش مورد نظر

) 4(نتایج جدول . کند همان بخش، چند درصد تغییر می
هـاي   بخش دهد که از نظر شاخص کشش کل، نشان می

ــدمات عمــد  ــی و خــرده هســاختمان و خ ــی،  فروش فروش
در خصـوص   249/0مقـدار  . هاي اول را دارا هسـتند  رتبه

کشش کل اشتغال بخش ساختمان به این مفهـوم اسـت   
ده درصـد   که اگر تقاضاي نهایی بخش سـاختمان فرضـاً  

هـاي شـهري اسـتان     ر کل بخـش افزایش یابد، اشتغال د
  .یابد درصد افزایش می 49/2
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 هاي استان سیستان و بلوچستان در مناطق شهري مقادیر کشش کل و مستقیم بخش - 4جدول 

  مقدار کشش مستقیم مقدار کشش کل نام بخش ردیف
 28/1 06/0 کشاورزي 1
 16/1 002/0 معدن 2
 32/1 124/0 صنعت 3
 30/1 023/0 آب و گاز ،برق 4
 47/1 249/0 ساختمان 5

6 
فروشی و  خدمات عمده

 فروشی خرده
187/0 02/1 

 34/1 008/0 خدمات هتل و رستوران 7
 20/1 17/0 خدمات حمل و نقل و انبارداري 8
 98/0 0164/0 گري مالی خدمات واسطه 9
 14/1 0188/0 خدمات مستغالت 10
 21/1 192/0 خدمات اداره امور عمومی 11
 10/1 126/0 آموزشخدمات  12
 16/1 0369/0 خدمات بهداشت 13
 35/1 0892/0 سایر خدمات عمومی و اجتماعی 14

  )نگارندگان هاي یافته: (منبع       
 

ــدول  ــاثر ) 5(ج ــرایب تک ــانگر ض ــش 1بی ــاي  بخ ه
دهد که با افـزایش   ضریب تکاثر نشان می .اقتصادي است

یک واحدي تقاضاي نهایی بخش مورد نظر، به چه میزان 
در اقتصـاد  ) مستقیم و غیرمسـتقیم ( اشتغال به طور کل

هرچه این مقـدار بیشـتر باشـد بـه ایـن      . یابد افزایش می
زایـی، نقـش    مفهوم است که بخش مورد نظر در اشـتغال 

هـاي   بخشدهد که  شان مینتایج ن .کند مؤثرتري ایفا می
فروشی و  مات عمومی و اجتماعی، خدمات عمدهسایر خد

داراي بیشترین ضریب  ،اداره امور عمومی فروشی و  خرده
هاي خـدماتی   ، بخشبه بیان دیگر. تکاثر اشتغال هستند

زایـی را دارا   بیشـترین اشـتغال   ،مناطق شهري اسـتان  در
  .هستند

  

 هاي استان سیستان و بلوچستان در مناطق شهري بخشضریب تکاثر اشتغال  -5جدول 

 ضریب تکاثر نام بخش ردیف

 00168/0 کشاورزي 1
 00264/0 معدن 2
 00554/0 صنعت 3
 00376/0 آب و گاز ،برق 4
 00518/0 ساختمان 5
 0130/0 فروشی فروشی و خرده خدمات عمده 6
 00367/0 خدمات هتل و رستوران 7
 0106/0 انبارداري خدمات حمل و نقل و 8
 00589/0 گري مالی خدمات واسطه 9
 00109/0 خدمات مستغالت 10
 011/0 خدمات اداره امور عمومی 11
 00827/0 خدمات آموزش 12
 00387/0 خدمات بهداشت 13
 0192/0 سایر خدمات عمومی و اجتماعی 14

 )نگارندگان هاي یافته: (منبع                           

1- Multiplier 
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 شـامل (هـاي فـوق    براي این منظور، ابتدا شـاخص 
ضـریب تکــاثر اشــتغال، کشـش کــل، کشــش مســتقیم،   

براي هر بخـش  ) اشتغال بالقوه و ضریب اشتغال مستقیم
ـ  با استفاده از تحلیل عـاملی   اقتصادي ؤثر، فاکتورهـاي م

ــه  580/0مقــدار  KMO 1 و ضــریب شناســایی شــدند ب
  .استدست آمده 
ماره فوق، بیش از شود، آ گونه که مالحظه می همان

. باشند ها جهت تحلیل عاملی مناسب می بوده و داده 5/0
 10 4آزادي با درجـه  3دو خی داراي توزیع 2بارتلتآزمون 

 100دست آمده در سطح اطمینان ه باشد که مقدار ب می
صفر؛ یعنی رد فرضیه  دهنده نشان 384/55یعنی  ؛درصد

اي با متغیرهاي ناهمبسـته   ها به جامعه متعلق بودن داده
مفهوم اسـت کـه    لذا نتیجه حاصل شده به این ؛باشد می

باشند و باید متغیرهایی کـه بـا هـم     متغیرها همبسته می
  مورد ،همبستگی دارند، تحت عنوان یک فاکتور جداگانه

  
  
  
  
  
  
  
  

ـ    بـه عنـوان    ،ه دسـت آمـده  همچنـین دو فـاکتور ب
هـاي اولیـه انتخـاب     ز شـاخص بهترین ترکیبات خطـی ا 

توان به صورت تابعی خطی  گردیدند که فاکتور اول را می
  :ان دادهاي استاندارد به شکل زیر نش از شاخص
                                                 )  فاکتور اول

F1=0.684X1+0.950X2+0.112X3+0.955X4-0.661X5 

در این فاکتور، باالترین ضرایب به ترتیب مربوط به 
هاي اقتصادي و کشش کـل اشـتغال    قوه بخشاشتغال بال

                                                        
1- Kaiser Meyer Olkin  
2- Bartlett 
3- Chi-Square 
4- Degree of Freedom 

هـا جهـت    در مجمـوع، داده  بنـابراین . بررسی قرار گیرند
  . مناسب هستند ،تحلیل عاملی

 نیاز هاي مورد تعیین تعداد عامل

ی هـای  بایـد عامـل  طبـق ایـن معیـار    : 5یزرامعیار کـ 
از . باشـد  ها بیشتر از یکاستخراج شوند که مقدار ویژه آن

راي مقـادیر ویـژه   فاکتور دا دو ،فاکتورهاي استخراج شده
به طوري کـه فـاکتور اول داراي    باشند؛ بزرگتر از یک می

ــژه   ــدار وی ــژه   731/2مق ــدار وی ــاکتور دوم داراي مق و ف
 به دست آمده است و با استفاده از معیـار درصـد   072/1

اراي دو فـاکتور اسـتخراج شـده کـه د    واریانس،  6تجمعی
 درصـد  079/76باشند، جمعاً  می 1قادیر ویژه بزرگتر از م

اي کـه   دهند؛ به گونـه  واریانس کل متغیرها را توضیح می
ــایی    ــه تنه ــل دوم   629/54عامــل اول ب ــد و عام درص

 دهـد  واریانس کل متغیرها را توضیح می ،درصد 450/21
   .)6جدول (

  
  
  
  
  
  
  
  

مشـاهده گردیـد،    )7(گونه که در جـدول   همان .باشد می
ــانس    ــترین واری ــاکتور بیش ــن ف ــد 629/54(ای را ) درص

  :توان به شکل زیر نشان داد داراست و فاکتور دوم را می
    )دومفاکتور 

F2=-0.369X1+0.146X2+0.914X3+0.079X4-0.271X5

    
ب به ترتیب مربوط به در این فاکتور، باالترین ضرای

فـاکتور  . باشـد  مستقیم اشتغال و ضریب تکاثر می شکش
درصد واریانس متغیرها، بعد از 450/21فوق با دارا بودن 

                                                        
5- Kaiser 
6- Accumulation Percent  

  واریانسیزر و معیار درصد تجمعی امعیار ک -6جدول 

 مقادیر ویژه شماره فاکتور
درصد واریانس فاکتور 

Kام 
 امK درصد واریانس تراکمی فاکتور

1 731/2 629/54 629/54 

2 072/1 450/21 079/76 

  )نگارندگان هاي یافته: (منبع      
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هاي  عنوان بهترین ترکیب خطی از شاخص فاکتور اول به

  .گردد اولیه معرفی می
هـاي   مه با ضرب ماتریس اسـتاندارد شـاخص  در ادا

ــاتریس دوراناولیــه در  ــاکتور انتخــابی،   م ــا دو ف ــه ب یافت

شود کـه در واقـع ورودي    حاصل مینمره عاملی  ماتریس
  .آید شمار می روش منطق فازي به

) 7(نتایج به دست آمده از منطق فازي، در جدول 
  .نمایش داده شده است

  
 هاي کلیدي به منظور تشخیص بخشنتایج حاصل از روش منطق فازي  - 7جدول 

 مقدار شاخص فازي نام بخش ردیف

 397/0 کشاورزي 1

  302/0 معدن 2
  515/0 صنعت 3
  336/0 آب و گاز -برق 4
  691/0 ساختمان 5
  649/0 فروشی فروشی و خرده خدمات عمده 6
  309/0 هتل و رستوران 7
  641/0 حمل و نقل و انبارداري 8
  328/0 گري مالی واسطه 9
  320/0 خدمات مستغالت 10
  625/0 اداره امور عمومی 11
  516/0 آموزش 12
  357/0 بهداشت 13
  440/0 سایر خدمات عمومی و اجتماعی 14

  )محاسبات نگارندگان: (منبع                        
 

شود، بخـش سـاختمان    گونه که مالحظه می همان
ق شـهري اسـتان   زایـی در منـاط   اشـتغال داراي بیشترین 

فروشـی و   خـدمات عمـده  هـاي   است و پس از آن، بخش
در  ،فروشــی و خـدمات حمــل و نقـل و انبــارداري   خـرده 

تـوان ایـن سـه     ار دارند؛ لـذا مـی  هاي دوم و سوم قر رتبه
زاي کلیـدي در   اشـتغال هـاي   بخش را بـه عنـوان بخـش   

این نتایج با گزارش  .استان محسوب نمودمناطق شهري 
مطابقــت  1390سرشــماري مرکــز آمــار ایــران در ســال 

بیشترین افـراد شـاغل در    طبق این گزارش، .زیادي دارد
در دو بخـش خـدمات    ،ایـن اسـتان   هـاي شـهري   بخـش 
فروشـی و خـدمات حمـل و نقـل و      فروشی و خرده عمده

ه سوم را رتب ،بخش ساختمان ،انبارداري بوده و پس از آن
 .داراست

  
  گیري و پیشنهاد نتیجه - 5

کمـک   بخـش صـنعت در منـاطق شـهري اسـتان،     
ین در حالی اسـت  ا .کند اندکی به حل مشکل بیکاري می

استفاده زیادي بـه منظـور   هاي بال که این بخش، ظرفیت
به ، با توجه به نتایج از سوي دیگر. جذب نیروي کار دارد

ستقیم اشتغال بخش ثیر متوان گفت که تأ می دست آمده
آن، دو تـا سـه   مسـتقیم  غیرکم و اشتغال  نسبتاً ،صنعت

در منـاطق شـهري اسـتان     برابر بخش خـدمات اسـت و  
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مستقیم بـه  کند؛ زیرا نسبت اشتغال غیر مصداق پیدا نمی
  .بخش داراست 14را در میان  6رتبه  ،اشتغال کل صنعت

دي در بخش ساختمان عالوه بر این که بخش کلیـ 
شود، ظرفیت مناسـبی   شهري استان محسوب میمناطق 

گونـه   همـان  .داراسترا براي جذب نیروي کار در استان 
رتبه اول کشش کل  ،که مشاهده گردید، بخش ساختمان

اثر و رتبه پنجم نسـبت  ضریب تک هشتمو مستقیم، رتبه 
مستقیم به کـل را داراسـت و مجموعـه ایـن     اشتغال غیر

بتوانـد رتبـه اول را    عوامل باعث شده است که این بخش
زایـی در   هـاي اقتصـادي از نظـر اشـتغال     در میان بخـش 

ایـن نتیجـه در راسـتاي دیگـر     . مناطق شهري ایفـا کنـد  
بـه عنـوان   . تحقیقات صورت گرفته در اقتصاد ایران است

قدنـد کـه بخـش    معت) 1386(همکـاران  میرزایی و  ،مثال
زایـی   ه اشـتغال هـایی اسـت کـ    ساختمان از جمله بخـش 

شـود و   رد و موتور اشتغال کشـور محسـوب مـی   ی داباالی
ارتباط بسیار قوي بین رکود یا رونق بخـش سـاختمان و   

بـه   .تغییرات به وجود آمده در اشتغال کشور برقرار است
یم مسـتق زایی باید به اشـتغال غیر  ایند اشتغالدر فر عالوه

شهري دهد که در مناطق  نتایج نشان می. نیز توجه نمود
اي سـایر خـدمات عمـومی و اجتمـاعی،     هـ  استان، بخش

ثیر را از نظـر  مات مستغالت و کشاورزي، بیشترین تـأ خد
هـاي   زایی غیرمستقیم دارا هستند و بیشتر بخـش  تغالاش

زا هسـتند و   ماتی در مناطق شـهري اسـتان، اشـتغال   خد
اند در زمینه اشتغال غیرمستقیم نیز  برخی از آنها توانسته
هـاي سـایر    بخـش  مثـال،  به عنوان برجسته ظاهر شوند؛

جتمــاعی و خــدمات مســتغالت، در و اخــدمات عمــومی 
همچنین  .جایگاه مناسبی دارند ،مستقیمزایی غیر اشتغال

ضریب همبستگی بـین کشـش کـل و مسـتقیم اشـتغال      
اي استان ه به بیان دیگر، بیشتر بخش. رصد استد 5/21

قیم ایجـاد اشـتغال   مسـت در مناطق شـهري، بـه صـورت    
  .کنند می

سـتانده   -نتـایج حاصـل از جـدول داده   نهایت،  در
دهد که هیچ یـک   استان سیستان و بلوچستان نشان می

 50بـیش از  انـد   نتوانسـته  هاي اقتصادي اسـتان  از بخش

مین اي خود را از داخل استان تأ درصد از نیازهاي واسطه
هـاي اسـتان، از    از سوي دیگر، هیچ یک از بخـش . یندنما

هـاي   باط قوي بـا سـایر بخـش   تولیدات، ارتسمت عرضه 
دي استان، هاي اقتصا تصادي ندارند؛ بنابراین اکثر بخشاق

را از طریـق واردات از  اي خـود   بخشی از نیازهاي واسـطه 
ایـن امـر   . کنند ها و خارج از کشور تأمین می سایر استان
بـراي  رغم وجـود ظرفیـت    علی شود که استان موجب می

از سـایر   واردکننـده نیـروي کـار    جذب نیروي کار، عمالً
بـه بیـان دیگـر، ضـعف     . ها و خارج از کشور باشـد  استان

این پیوندهاي بین بخشی در استان موجب شده است که 
ردات از طریـق وا ، نیازهـاي بـین بخشـی خـود را     استان

از نیروي کار خـارج از اسـتان و    ،مین کند و براي تولیدتأ
  .کشور بهره بگیرد

هاي  گذاري مناسب در بخش سرمایه بنابراین باید با
ــاربر ــده  ؛ک ــاختمان، خــدمات عم ــل س ــی و  از قبی فروش
با معضل  ،و نقل و انبارداريفروشی و خدمات حمل  خرده

رایط در شمناطق شهري استان، مقابله نمود و بیکاري در 
هـا، بـه    زایی مسـتقیم بخـش   کنونی باید عالوه بر اشتغال

بـراي مثـال،    .نمـود مستقیم نیـز توجـه   زایی غیر اشتغال
ت هاي سایر خـدمات عمـومی و اجتمـاعی، خـدما     بخش

ــتقیم در      ــورت غیرمس ــه ص ــاورزي، ب ــتغالت و کش مس
   .ثر هستندزایی مؤ اشتغال

معضـل  ن، یکی از مشکالت اقتصـاد ایـرا  در نهایت، 
ایـن آمـار   . اسـت کرده دانشـگاهی  بیکاري افـراد تحصـیل  

ظـور  ادي را بـه من هـاي اقتصـ   هاي بخش تواند ظرفیت می
مشـخص سـازد و از    ،کرده دانشـگاهی جذب افراد تحصیل

 .نمایداین طریق به حل معضل بیکاري این افراد کمک 
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