
Journal of Economic Policies and Research                           
Vol 1 (issue 2), Summer 2022, PP: 113-142 

jepr.uok.ac.ir 

DOI: https://doi.org/10.34785/J025.2022.017   

 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
A

cc
ep

te
d

: 
1

8
.0

9
.2

0
2

2
 

 
R

ec
ei

v
ed

: 
1

4
.0

8
.2

0
2

2
  
  

  
  
  

  
 

 
 

 
eI

S
S

N
: 

2
8

2
1

-1
7

4
X

 
 

Investigating the employment generation potential 

of sectors of Iran's economy separated by gender 

and academic fields, using the Input-Output tables 

Abstract 
Economic planners and policymakers have always emphasized on reforming 

the investment system as well as on the purposeful allocation of resources in 

order to generate employment in accordance with the economic structures of 

the country. For example, based on 78 sections of the announced policies of 

the country's 6th development plan, the government was obliged to regulate 

the mutual relationship between education and employment and adjust the 

levels and fields of study to the comprehensive scientific map of the country 

and production and employment needs. This study will help the policy makers 

to gain a higher knowledge of the structural relationships of Iran's economy, 

especially by focusing on the structure of employment generation as well as 

the formed demand for labor force. However, it should be noted that the results 

of this study were obtained based on the current structure of Iran's economy, 

and it is possible to change the country's economic structure and shape to a 

more favorable structure desired by the policymaker by carrying out targeted 

planning and policies. 

The analysis of the employment rate of the economic sectors and the 

employment structure of a country requires accurate knowledge of their 
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potentials in order to formulate a balanced employment and production plan. 

In fact, determining the employment generation potential of the sectors helps 

policy makers and planners to allocate resources correctly according to policy 

goals such as reducing unemployment. Therefore, the purpose of this study is 

to analyze the employment process and its structure at the country level and 

separately for men and women. The table used for analyzes is the symmetric 

table of activity in activity with activity technology of input-output table 

produced by Statistical Center of Iran in 2016. According to the results of 

labor force survey in 2016, for ease of review, this table has been aggregated 

into a table with dimensions of 19*19. The traditional method has been used 

to measure the direct and indirect employment generation potential (person-

employment) and the indirect employment potential (person-employment) of 

different sectors of the economy. Direct and indirect increasing coefficients of 

employment have also been calculated using Leontief's demand-oriented 

model. The results are analyzed from the point of view that the increase of one 

unit (one billion Rials) of investment in each of the economic sectors how 

much employment will result in the sectors as well as the whole economy. 

Finally, the sectors that have the most employment generation potential in 

2016 will be identified and introduced for investment based on the IO of 2016.  

The results show that the sectors of other services, professional, scientific and 

technical activities, administrative activities and support services, and 

agriculture have the highest investment value in terms of employment 

generation potential. Also, only the activities of education and activities 

related to human health and social assistance have created more direct 

employment for women compared to men. Meanwhile, the indirect 

employment generation of all activities has been more for men than for 

women. Because according to the results of the labor force survey, men have 

a share equal to 83% of the total employees of 10 years and older. In addition, 

based on the results of the 2015 labor force survey, the employment 

coefficients for workers aged 10 years and above with higher education have 

been calculated according to gender and major groups of study fields, 

separated by the status of economic activity. Among the 21 major groups of 

study fields of the mentioned survey, the occupations with the highest and 

lowest employment rates have been investigated and determined. The results 

show that among the 21 fields of study, the share of employees who have 

education in engineering fields and engineering professions, Business and 

administrative affairs, and humanities were more than others, with shares of 

21.3%, 19.2% and 10.3% respectively. For the graduates of the first two fields 

of study, the most job creation in the field of professional, scientific and 
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technical activities with increasing coefficients of direct and indirect 

employment of 0.36 and 0.6, respectively, and for the study field of 

humanities, the most job creation has been in education activities, with 

increasing coefficients of employment Direct and indirect 0.51. In general, it 

can be said that professional, scientific and technical activities with a 

coefficient of 2.81 and education with a coefficient of 1.85 have created the 

most employment for educated workers. Another conclusion that can be 

drawn is that the graduates of law, business and administrative affairs, 

architecture and construction and engineering and engineering professions are 

more attracted to professional, scientific and technical activities, respectively. 

Also, the graduates of human sciences and teacher training and educational 

sciences have been attracted to education activities with a large difference in 

the size of their increasing coefficient. 

Therefore, it can be said that in Iran's economy, most of the added value has 

been achieved in the sectors that have limited employment generation 

capacity, and the highest amount of employment has been generated in the 

sectors that have had a small contribution to the creation of added value. 

Employment in sectors with low added value will cause the purchasing power 

of working people to be low, and therefore this issue will significantly have 

welfare and social consequences. In other words, in such a situation, we will 

face a group of workers who do not have high economic power. If the goal of 

the government and the policy maker is only to generate employment, it is 

possible to create inclusive employment by focusing on investing in the 

mentioned sectors, but if the goal is to remove the root of deprivations and 

improve the purchasing power of workers, creating jobs with limited added 

value will not help this goal. In relation to the gender view of the employment 

category, as mentioned, only in the education and human health sectors have 

higher direct job creation for women compared to men, therefore, in order to 

generate employment opportunities for women and use this high potential of 

the workforce and create added value for the country, 2 solutions can be 

imagined. First, expansion of investment and development of human health 

and education sectors, and as a result, more use of women's capacity in the 

labor market, and second, providing suitable conditions for the presence of 

women in other career fields. 

Keywords: symmetrical Input-Output table (IO), employment generation 

potential, Leontief model, increasing coefficients of employment 

JEL Classification: C67, J21, D57, E27 
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های اقتصاد ایران به تفکیک  زایی بخشبررسی توان اشتغال

 ستانده   - کارگیری جدول دادهبههای تحصیلی با  جنسیت و رشته 

 *1مینا منصوری 
دانشکده اقتصاد، دانشگاه    ،یو توسعه اقتصاد  ی ز یرگروه برنامه    کارشناس ارشد اقتصاد،

 ران یتهران، ا ،یئ عالمه طباطبا 

 ایوب فرامرزی 
اقتصاد  اریاستاد اقتصادی،  ،یعلوم  آمارهای  ا  ی پژوهشکده  گروه   ران،یآمار 

 ران یتهران، ا

 ران یفارس، ا راز،یدانشکده علوم، دانشگاه شگروه ریاضی،  ،یاضیر  یدکتر یادرعباس م 

 چکیده

اشتغال  توان  این مطالعه  از جدول  هابخشزایی  در  استفاده  با  اقتصاد  شده  تجمیع  متقارنی مختلف 

است. در این راستا ضرایب  با روش سنتی، سنجیده شده   1395مرکز آمار ایران سال    (IO)ستانده  داده 

برای    دهداست. نتایج نشان میشده استفاده از الگوی تقاضامحور لئونتیف محاسبه  فزاینده اشتغال با

  های ، و فعالیت فنی علمی و ،ی احرفه یهافعالیت، های سایر خدماتساله و بیشتر، بخش  10شاغلین 

بیشترین ارزش سرمایهپشتیبانی به  خدمات  و  اداری یی زااشتغال   لحاظ توانگذاری بهترتیب دارای 

زایی  بیشترین اشتغال  ،اندبرده، برای افرادی که دارای تحصیالت عالی بوده هستند. از میان شاغلین نام

زایی  است. در مقایسه توان اشتغال، و آموزش صورت گرفته فنی  علمی و  ، یاحرفه  یهافعالیتدر  

  اجتماع  مددکاری  و  انسان  سالمتبه   مربوط  هایفعالیت  و  آموزش  فعالیت  ، فقطبرحسب جنسیت

  مردان   برای   ها فعالیت   همه   غیرمستقیم  زاییاشتغال   .اندداشته   زنان  برای   بیشتری   مستقیم  زاییاشتغال 

ی  هارشته دارای تحصیالت در  رشته تحصیلی، سهم مربوط به شاغالنی که    21از میان    .استبوده   بیشتر

اند؛ بیش از سایرین بوده  های مهندسی، بازرگانی و امور اداری، و علوم انسانی بوده مهندسی و حرفه

ست.  اگرفتهصورت    فنی  علمی و  ،یاحرفه های  یی در رشته فعالیت زااشتغال که در این میان، بیشترین  

 زایی، الگوی لئونتیف، ضرایب فزاینده اشتغال  ، توان اشتغالستانده جدول متقارن داده   ها:لیدواژهک

 JEL :27, E57, D21, J67C بندیطبقه
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 مقدمه

  لیتبدی اساسی اقتصاد ایران ها چالش نیترمهمی شغلی به یکی از هافرصت امروزه بیکاری و خلق 

ی صحیح برای  زیربرنامه   منظوربه یی  هاحلراه اقتصادی همواره به دنبال    گذاراناستیساست.  شده 

شمسی، افزایش نرخ مشارکت زنان   60و    50ی  هادهه در    ولد  و زادکاهش بیکاری هستند. افزایش  

که    است یی  هامؤلفه فراغت و کار جمعیت شاغل، از    نی زمان بدر بازار کار، تغییر رفتار در تخصیص  

نیروی کار روند صعباعث گردیده عرض از طرف دیگر محدوده  نماید.  نرخ رشد  ودی طی  بودن 

ی جدید باعث گردیده  هایفناوری مختلف اقتصادی، نرخ پایین انباشت سرمایه و پیدایش  هابخش

ی غلبه بر بحران بیکاری،  هاراه باشیم. یکی از نداشته  که در بعد تقاضای نیروی کار وضعیت مناسبی

آگاهانه  هافرصتگسترش   افزایش  طریق  از  شغلی  و  هات یفعالدر    هایگذارهیسرمای  کاربر  ی 

یی یکسانی زااشتغال ی اقتصادی کشور، از میزان  هابخش . زیرا تمامی  هاستآن شناخت توان اشتغال  

هم نیستند.  پیامدهای  جهت    گذاراناستیسچنین،  برخوردار  از  و  نامطلوب عدمجلوگیری  اشتغال 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را -توزیع نابرابر آن، در تالش هستند تا این معضل چندجانبه اقتصادی

توسعه    منظوربه هایی  ها اتخاذ سیاستاین تالش  ازجملههای مشخص حل نمایند.  ها و برنامه با سیاست

-مناسب برای شناخت توان اشتغال  هایزایی باال است. یکی از روشهای دارای توان اشتغالبخش

داده زایی بخش از جدول  استفاده  منطقه  اقتصادی  استهای    ,Valinejad Turkmani)  ستانده 

Zarei & Ghalbash, 2010) . 

-یی بخشزااشتغال ستانده در راستای بررسی توان    -   که اشاره شد، استفاده از جداول داده   طورهمان

گذاری بیشتر در جهت کاهش  اقتصاد برای سرمایه  تیبااهمهای  تعیین بخشهای مختلف اقتصادی و  

یی مستقیم و  زااشتغال. زیرا به پژوهشگر امکان بررسی توان  استهای مناسب  بیکاری یکی از روش

دهد و از این  ای را میهای اقتصادی با استفاده از ماتریس مبادالت واسطه غیرمستقیم هریک از بخش 

بررسی  کهیی ازآنجا.  ها ضروری استمحاسبه آن جهت تحلیلنظر   گرفته در  های صورتآخرین 

یی، مربوط به آخرین جداول داده ستانده نیستند، در این مطالعه سعی بر این است  زااشتغال رابطه با  

و توسط مرکز آمار   است 1395ستانده آماری کشور که مربوط به سال  - که از آخرین جدول داده 
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کارگیری نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران در سال  چنین با بهاست، همشده ن یتدون تهیه و  ایرا

های  یی بیشتری در مقایسه با سایر بخشزااشتغال هایی از اقتصاد که پتانسیل به شناسایی بخش  1395

ان و زنان  گرفته در این پژوهش در سه سطح کل کشور، مردهای صورتشود. بررسیاقتصاد پرداخته 

های  هستند تا بتوان با توجه به آخرین نتایج آمارگیری در کل کشور تغییرات احتمالی در توان بخش 

هر سه سطح   با مطالعات صورت  ذکرشده اقتصادی در  و    نی شیپ گرفته  را  ی  هاتفاوت مقایسه کرد 

بخشزااشتغال ضرایب   تصویر  یی  به  بهتر  زنان  و  مردان  برای  را  مختلف  به    کشید.های    ن یامقاله 

های  یافته  رنده یبخش سوم دربرگ  و تحقیق  ادبیات در بخش دوم که،   استشده   یدهسازمان  صورت

به  نیز  است. بخش پنجم  شده   ارائه  های سیاستی در بخش چهارمو توصیه   گیرینتیجه هست.    تحقیق

 .پردازدمی منابع

  گرفته داخلیمطالعات صورت

عنوان  Maaboudi (2021)  مطالعه اشتغال  افزوده ارزش  ریتأث  تحت  بر    های ناستا  بخش صنعت 

صنعت بر اشتغال کشور طی دوره    افزوده ارزشپارامتری به بررسی اثر  ایران: رهیافت پانل دیتا نیمه

است.  پرداخته  1بالتاگی و لی  با استفاده از رهیافت پانل دیتا پارامتری به روش  1384- 1395زمانی  

بخش صنعت و    افزوده ارزشنتایج این پژوهش در بخش پارامتری نشان داد در هر دو گروه افزایش  

مزد حقیقی به کاهش معنادار اشتغال منجر موجودی سرمایه به افزایش معنادار اشتغال و افزایش دست

های برخوردار  سرمایه انسانی بر اشتغال در هر دو گروه استان  ریتأث شود. در بخش ناپارامتری نیز  می

   صنعت باال و پایین، مثبت و معنادار است. افزوده ارزشاز سهم 

  ی ابیدست  یبرا  یمختلف اقتصاد  یهااشتغال در بخش  جادیا  تیظرف   نییتععنوان    تحت  ایدر مطالعه

 Joodaki, Jamour & Sadiqi Shahdaniه  ستاندداده   کردی به اهداف برنامه ششم توسعه با رو

به شناسایی کاراترین روش   RASو به روش  1390ستانده سال  -  با استفاده از جدول داده  (2018)

نفر    952379برنامه ششم توسعه که شامل ایجاد شغل ساالنه برای  یابی به اهداف  ممکن برای دست

خدمات    های سایربخشی، بخش کند که از نظر رشد اشتغالاست پرداختند. نتایج این پژوهش بیان می

 

1. Baltagi  & Li 
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 ، ساختمان  ،آموزش  ،های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت  ،عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

و  فروشعمده  کاالهاتعمی   ،یفروشخرده ی  و  نقلیه  وسایل  امور عمومی  ،ر  شهری    ،اداره  و خدمات 

  کهیدرحالیابی به اهداف مذکور بودند.  دست  منظوربه ترتیب دارای بیشترین رشد میزان اشتغال  به

ماهیگیریبخش و  فروشعمده   ،های کشاورزی، شکار، جنگلداری،  وسایل فروشخرده ی  تعمیر  ی، 

کاالها و  به   ،ونقلحمل  ،ساختمان  ،نقلیه  صنعت  و  پست  میزان  انبارداری،  بیشترین  دارای  ترتیب 

   زایی هستند.اشتغال

توان    یکم  یبررسای تحت عنوان  در مقاله  Valinejad Turkmani & et al (2010)  چنینهم

از روش ضر  یاقتصاد  یهابخش  ییزااشتغال  استفاده  با  تهران  بررسی   خالص  نده یفزا  بیاستان  با 

داده  نتیجه    -   جداول  تهران  استان  بیشتر    رند یگیمستانده  ناخالص  فزاینده  که در رویکرد ضرایب 

و صنعت  بخش کشاورزی  نظیر  کاالیی  واسطه  خاطربههای  اهمیت  سهم  حائز  باال،  .  باشندیمای  

باشند که  های خدماتی دارای اهمیت باالیی میدر رهیافت ضرایب فزاینده خالص، بخش   آنکهحال

   توجیه است.بودن ساختار اشتغال استان تهران قابلباتوجه به خدماتی

اشتغال و درآمد    د، یتول  ینده یفزا  ای تحت عنوان ضرایب در مقاله  ، Bazzazan (2011)و در آخر  

تهران و  ای برای استان  ستانده دو منطقهی با استفاده ضرایب داده ا دو منطقه  ی ستانده   – در مدل داده  

-ای، بینی تولید، اشتغال و درآمد در سطوح بخشی، درون منطقه سایر اقتصاد ملی، ضرایب فزاینده 

است. نتایج این  ی استان تهران و سایر اقتصاد ملی را مورد سنجش قرار داده ای و ملی دو منطقهمنطقه

ی  استثنابه )  موردمطالعهی درآمدزایی دو منطقهیی و زااشتغالدهد که ساختار تولید، مطالعه نشان می

های استان تهران  چنین، کارایی نیروی کار بخشبندی متفاوتی دارند. همبخش معدن( اهمیت و رتبه

های استان  ی اشتغال بخشامنطقهاثرات بینها است و  های متناظرشان در سایر استانباالتر از بخش

  مربوط   نتایج یشترین اثر در استان تهران مربوط به بخش صنعت است.  ها و ب تهران بیشتر از سایر استان

دهند که بخش ساختمان در استان تهران و  ای درآمد نیروی کار نشان میمنطقهدرون  اثربخشی  به

کنند  در سایر اقتصاد ملی باالترین درآمد نیروی کار را ایجاد می  فروشیخرده و    فروشیعمده بخش  

 .طقه کماکان کمترین اهمیت اقتصادی را داردو بخش معدن در دو من



 1401تابستان  | 2شماره  | 1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |120

 گرفته خارجیمطالعات صورت

سازی کربن بر اشتغال در بخش برق  عنوان اثر ذخیره با    Jiang, Lei, Yan & Yang (2019)  همقال

استفاده از الگوی داده   با  بررسی میزان    -کشور چین  به بررسی سناریوهای مختلف جهت  ستانده 

دهند که میزان  است. نتایج نشان میسازی کربن پرداختهافزوده با و بدون اثر ذخیره اشتغال و ارزش

بخش  اشتغال در  دیگر بخشذخیره زایی  از  بیشتر  کربن  درسازی  است.  برق  صنایع  حالی   های  که 

ای در استخدام و اشتغال بخش  مربوط به استخراج معادن، تولید تجهیزات و صنایع فلزی سهم عمده 

 سازی کربن دارد.ذخیره 

مقاله  Sasahara (2018)  چنینهم محتوای  در  صادرات:  اشتغال  اثر  تبیین  عنوان  تحت  ای 

های صادراتی بر اشتغال کشورها با استفاده از تحلیل  افزوده مهم است به بررسی تأثیر فرصتارزش

کند.  متحده، چین و ژاپن را برآورد کرده و تحلیل میستانده جهانی، با تمرکز بر ایاالت   -   جدول داده 

افزوده از ارزشهای اقتصادی مانند خدمات، منابع طبیعی و پارچه که  دهد که در بخشنتایج نشان می

 شود.  باالیی برخوردار هستند، افزایش صادرات کاالها و خدمات به افزایش اشتغال منجر می

ای تحت  در مطالعه Alhowaish, Alsharikh, Alasmai & Alghamdi (2015)در این راستا 

تحلیل    عنوان تکنیک ضریب مکانی و تحلیل اقتصادی مناطق: مطالعه موردی استان تبوک عربستان به

دهند که بخش خدمات بیشترین  ضرایب مکانی استان تبوک کشور عربستان پرداختند. نتایج نشان می

هایی از جمله صنعت،  ریزی مناسب اشتغال در بخشسهم را در اشتغال و رشد منطقه داشته و با برنامه

با    ر خواهد شد.ونقل، خدمات انرژی، آب و ارتباطات منطقه از رشد اقتصادی باالیی برخورداحمل

( 1095)باتوجه به جدول    هابخشاز    کیکدام ی اعم از  سؤاالتتوان به  استفاده از نتایج این مطالعه می

از    کیکدام است؟  شغل( مستقیم یا غیرمستقیم بیشتری در کل اقتصاد داشته  - )نفر  زاییتوان اشتغال 

یی دارد؟  زااشتغال لحاظ توان  ی را به گذارهیسرما( بیشترین ارزش  1095)باتوجه به جدول    ها بخش

های مختلف برای مردان و زنان چه  زایی فعالیت، میزان اشتغال1395باتوجه به طرح نیروی کار سال 

تر  شیساله و ب   10  ی برای افراداقتصاد  تی فعالاز    کیکدام   زاییاند؟ میزان اشتغالهایی داشتهتفاوت
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ی  کل  طوربه ،  1395است؟ باتوجه به طرح نیروی کار سال  ین بوده ی بیش از سایرعال  التیتحص   یدارا

ی  عال  التی تحص  یتر داراشی ساله و ب   10  رشته تحصیلی بیشترین سهم مربوط به شاغالن  21از میان  

اند؟  ی شده اقتصاد  های تیفعالاز    کیکدام بیشتر جذب    هاآن های تحصیلی بوده و  از رشته  کیکدام

 پاسخ داد.

 ادبیات تحقیق 

 بانی نظری م

منسجم در    صورتبه ها و پیوندهای متقابل اقتصادی را  ستانده تصویری از وابستگی  -  الگوی داده 

-های اجزاء تشکیلابزاری برای تبیین کمی ویژگی  واقع درنماید و  چارچوب یک جدول ارائه می

  1395ستانده سال    -   داده   جدول.  هستترین صورت ممکن  هنده یک سیستم اقتصادی به تفصیلید

های  های اجرایی و طرحدستگاه   ثبتی  آماری و با استفاده از اطالعاتنیمه   صورتبهمرکز آمار ایران،  

همشده   ه ی تهآمارگیری   تدوین است.  برای  دستورالعمل  لجدو   چنین،  آخرین  و  از  استانداردها  ها، 

  است.استفاده گردیده  یالمللن یب  یهای بندطبقه 

ستانده، جداول عرضه و مصرف هستند و اگرچه که این جداول اولین قدم   -  های اصلی داده جدول

ستانده هستند ولی باید به این نکته توجه داشت که خود این جداول نیز چه    -  در تهیه جداول داده 

جدول عرضه حاوی    ابزار کنترل کیفیت دارای کاربردهای مهمی هستند.  عنوانبه تحلیلی و چه    نظر  از

با   اطالعاتی را در مورد    درواقعدهد.  تهیه محصوالت و خدمات ارائه می  منشأاطالعاتی در رابطه 

دهد. جدول  های اقتصادی و واردات محصول از خارج ارائه میتوسط فعالیت  شده دی تولمحصول  

ها ارائه  مصارف محصوالت و خدمات و ساختار هزینه رشته فعالیت   نه یزم  در مصرف اطالعاتی را  

ها  مرکز آمار ایران برای ستون 1395ستانده سال  -  دهد. در تدوین جداول عرضه و مصرف داده می

رشته فعالیت( و برای سطرها )محصوالت( از     82های ملی )( از سطح انتشار حسابها)رشته فعالیت 

داده  سال    -  ابعاد جدول  از  1390ستانده  استفاده   155،  همگن  )گروه محصولی(    عنوان محصول 

 است.   شده 
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های  ها برای تحلیلتوان از آنستانده هستند که می  -  های تحلیلی یکی از انواع جدول داده جدول

از    معموالًاست زیرا    ازیموردنستانده، ماتریس متقارن    -  های داده اقتصادی استفاده کرد. برای تحلیل

می مربع  بهماتریس  برای  تهیه  توان  جهت  کرد.  استفاده  لئونتیف  معکوس  ماتریس  آوردن  دست 

سطر  72ا به همرکز آمار ایران تعداد سطرها و ستون 1395ستانده سال  - جداول متقارن جدول داده 

ی با فرض تکنولوژی  سازمتقارنچنین جهت حذف عناصر منفی در روش  و ستون کاهش یافت. هم

 استفاده شد.    1محصول، از الگوریتم آلمن 

جدول متقارن به دو صورت جدول محصول در محصول یا فعالیت در فعالیت است. در تهیه جدول  

چنین ساختار ثابت فروش فعالیت یا محصول  محصول و هممتقارن از فروض تکنولوژی فعالیت یا  

معناست که یک محصول مشخص توسط هر  توان استفاده کرد. فرض تکنولوژی محصول، بدینمی

 ,Steenge, 1990 and DeMesnard)  تفعالیتی که تولید شود، دارای یک هزینه یکسان اس

ایران از فرض تکنولوژی محصول و    مرکز آمار  1395ستانده سال    -  در تهیه جدول داده   .(2011

ثابت فروش محصول   داده گرید  عبارتبه است.  شده   استفاده ساختار  تمامی  ، فرض شده که  ها در 

با نسبت یکسان مصرف شوند و هر محصول ساختار ثابت فروش مختص    دکننده یتول های یک  فعالیت

  -   های داده در جدول است.  خود را دارد و مستقل از فعالیت اقتصادی است که آن را تولید کرده 

حساب  شده ینیبش یپستانده   سیستم  سال  در  ملی  رشته    مورداستفاده بندی  طبقه   2008های  برای 

تجدیدنظر چهارم  فعالیت طبقه  ISICها،  نسخه دوم  مورداستفاده بندی  و   CPC  برای محصوالت، 

بر مبنای آخرین نسخه  مرکز آمار ایران    1395ستانده سال    -  جدول داده های  ستون است.  شده   شنهاد یپ

مبنای آخرین   ، سطرهای جدول بر(ISIC Rev4)های اقتصادی  رشته فعالیت  یالمللن یب  ی بندطبقه 

طبقه  محصوالت    یبندنسخه  سیستم    اندشده   ه یته  (CPC Rev2)محوری  نسخه  آخرین  از  و 

(  2015ستانده اتحادیه اروپا )  -  نامه تهیه جداول داده و آخرین دست  (SNA2008)ملی    یهاحساب

 .استبرای تهیه جدول استفاده گردیده 

 روش تحقیق 

 

1. Almon  
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محصول    ی با تکنولوژ  تیدر فعال  ت یفعالستانده    -   شده داده تجمیع  متقارن در تحقیق حاضر از جدول  

. در این تحقیق در راستای  استشده   استفاده است،    72*72مرکز آمار ایران که دارای ابعاد    1395سال  

جدول متقارن فعالیت در فعالیت    1395ها با استفاده از نتایج آمارگیری نیروی کار سال  تحلیل داده 

ها نیز، ضرایب فزاینده اشتغال  زایی بخش اشتغالاست. برای تعیین توان  سطر تجمیع گردیده   19در  

 . اندشده   محاسبه ها با استفاده از الگوی تقاضامحور لئونتیف بخش

 زیر است:  قراربهدر مطالعه   موردنظردر راستای تحلیل  مورداستفادهروابط ریاضی 

 ستانده  - جدول داده .1جدول 

)نهادها،  هاحساب سایر  

 خارج( انباشت، و دنیای 
  حساب تولید 

 ستانده

[X] 

2    
F 

1     
Z 

 حساب تولید 

  3  
V́ 

 حساب عوامل تولید 

 ( افزوده ارزش)

  [X] ستانده  

𝑍 =  [𝑧𝑖𝑗] :  ی بین بخشیاواسطه ماتریس مبادالت 

𝐹 =  [𝑓𝑖]  :بردار تقاضای نهایی بخش  𝑖 ام  (𝑓𝑖 = 𝐶𝑖 + 𝐺𝑖 + 𝐶𝑓𝑖 + 𝐸𝑖 − 𝑀𝑖)   

𝐶𝑖:  نهایی خانوارها در بخشبردار ستونی مصرف 𝑖  ام 

 𝐺𝑖:  بردار ستونی مصرف نهایی دولت در بخش  𝑖 ام 

𝐶𝑓𝑖  :عالوه تغییر در موجودی انبار در بخشهبردار ستونی تشکیل سرمایه ثابت ب  𝑖 ام 

𝐸𝑖  : بردار ستونی صادرات کاالها و خدمات در بخش  𝑖 ام 

𝑀𝑖 :  خدمات در بخش بردار ستونی واردات کاالها و  𝑖 ام 

𝑋 =  [𝑥𝑖] :   ارزش تولید ناخالص و یا ستانده بخش𝑖 م ا 

�́� =  [�́�𝑗] : بخش   افزوده ارزش𝑗  (افزوده ارزشام )پریم بیانگر بردار سطری 

 برابر است با:   هابخش  تکتکرویکرد تراز تولیدی در کل اقتصاد و   -



 1401تابستان  | 2شماره   | 1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |124

𝑥𝑖 = ∑ 𝑧𝑖𝑗𝑗 + 𝑓𝑖                          𝑖, 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛        (1  )                                      

از آن جذب    زانیو چه م  شودیم  یاواسطه   یتقاضا  زانیناخالص چه م  دیاز کل تول   دهدیکه نشان م

زا و اثرات  تغییر برونی یک  مفهوم ضرایب فزاینده بر تفاوت میان اثر اولیه .  شودیم  یینها  یتقاضا

شوند:  این اثرات به سه دسته تقسیم می.  (Miller & Blair, 2009) ناشی از آن تغییر استوار است  

است و اثرات    محاسبهقابلاثر مستقیم، اثرات مستقیم و غیرمستقیم که از ماتریس معکوس لئونتیف  

  س ی( ماتر1با استفاده از رابطه )  .(Jahangard & Hosiani, 2013)  مستقیم و غیرمستقیم و القایی

 ر یبه روش ز  فیتابع معکوس لئونت ن یچن( و همد یتول ب یستانده )ضرا -  داده  م یمستقفزاینده  بیضرا

 : شوندیمحاسبه م

𝐴𝑖𝑗 =
𝑧𝑖𝑗

𝑥𝑗
= 𝑧𝑖𝑗. [𝑥�̂�]

−1
     ⇒      𝑧𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗 . 𝑥𝑗                     (2 )                               

(  1) ( و 2)   ⇒ 𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑓  

𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑓    ⇒     (𝐼 − 𝐴)𝑥 = 𝑓     ⇒     𝑥 = (𝐼 − 𝐴)−1. 𝑓    (3)                 

شغل(    -یی )نفرزااشتغال شغل( مستقیم و غیرمستقیم و توان    -زایی )نفرگیری توان اشتغالبرای اندازه 

ستانده متعارف و با در نظر گرفتن یک    - های اقتصادی در چارچوب الگوی داده  غیرمستقیم بخش

 : میکنیممراحل زیر را طی  بخشی،  𝑛 اقتصاد

𝒍𝒊  شغل( با استفاده از فرمول  -)نفر  اشتغال  میمستق   بیضرا - =
𝑳𝒊

𝒙𝒊
  محاسبهقابل  

ارزش   𝒙𝒊ام ،  –  𝒊  شغل( بخش-تعداد شاغلین )نفر  𝐿𝑖است. در رابطه فوق  

– 𝒊 در بخش شغل(  -ضریب مستقیم اشتغال )نفر 𝒍𝒊تولید و یا ستانده بخش و  

 ام هستند. 

ابتدا رابطه   برای محاسبه پیوند تقاضای نهایی به تولید و سپس تولید به اشتغال -

 :میسینویمزیر  صورتبه ( را 4)

𝐿 = 𝑙𝑥                              ( 𝑙 ∶                   (             4)                             (ماتریس  قطری

𝑥  صورتبا جایگزینی رابطه مقداری تراز تولیدی لئونتیف که به  = (𝐼 − 𝐴)−1. 𝑓   است در رابطه  

  :دیآی م دستبهزیر  صورتبه ، رابطه پیوند تقاضای نهایی به تولید و سپس تولید به اشتغال  (2)
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𝐿𝑖 = 𝑙𝑖 (𝐼 − 𝐴)−1. 𝑓𝑖                                                                   (5   )                             

l̂i (Iبه ماتریس   - − A)−1    و    شودیمماتریس ضرایب فزاینده اشتغال گفته

 زیر نشان داد:  صورتبه توان آن را  ماتریسی می صورتبه 

𝑙 . (𝐼 − 𝐴)−1 = 𝐾𝑖𝑗 = [
𝐾11       𝐾12 ⋯ 𝐾1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝐾𝑛1        𝐾𝑛2 ⋯ 𝐾𝑛𝑛

]      𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛    (6)     

–  𝑖شغل( مستقیم و غیرمستقیم بخش   -زایی )نفرمحاسبه توان اشتغال   منظوربه  -

زیر نوشته    صورتبه (  6ام ناشی از افزایش یک واحد تقاضای نهایی، رابطه )

 خواهد شد: 

𝛿𝐿𝑖 = 𝑙𝑖 (𝐼 − 𝐴)−1. 𝛿𝑓𝑖                                           (7     )                              

 : استبخشی به فرم زیر  𝑛 برای یک اقتصاد شده استخراجسی فرم ماتری

[
𝛿𝐿1(1)        𝛿𝐿1(2) ⋯ 𝛿𝐿1(𝑛)

⋮ ⋱ ⋮
𝛿𝐿𝑛(1)        𝛿𝐿𝑛(2) ⋯ 𝛿𝐿𝑛(𝑛)

]                              (8                     )      

ام ، ناشی  -𝑗شغل( مستقیم و غیرمستقیم در بخش    -یی )نفرزااشتغالتوان    𝛿𝐿𝑗(𝑖)  در رابطه آخر

 .دهدیمام را نشان -𝑖ی در بخش  گذار هیسرمایک واحد  شیاز افزا

شغل( مستقیم و غیرمستقیم ناشی    -یی )نفرزااشتغال ی رابطه زیر توان  طورکلبه  -

ام )با فرض ثبات ضرایب فزاینده   𝑖ی در بخش  گذارهیسرماافزایش یک واحد  

 :دهدیمرا نشان  اقتصادتولید( در کل 

𝛿𝑇𝐿𝑖 = 𝛿𝐿1(𝑖) + 𝛿𝐿2(𝑖) + ⋯ + 𝛿𝐿𝑛(𝑖)                          (9)                          

از کسر ضرایب فزاینده مستقیم و غیرمستقیم اشتغال و ضرایب مستقیم اشتغال،   -

ناشی از افزایش یک واحد   ام-𝑖  شغل( غیرمستقیم بخش  -یی )نفرزااشتغال توان  

 شود:ی همان بخش حاصل میگذارهیسرما

𝛿𝐼𝐿𝑖 = (𝐾𝑖𝑗 − 𝑙𝑖). 𝛿𝑓𝑖                                                 (10)                                
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 های تحقیق یافته

الگوی  ریکارگبه با   نیروی کار سال    تقاضامحوری  نتایج آمارگیری  از  با استفاده    1395لئونتیف و 

وضع    کیبه تفک   ی اقتصاد  تی عمده فعال  یهابرحسب گروه   شتریساله و ب   10شاغالن  مرکز آمار ایران  

 .اندشده داده نیز نشان  1ی کل کشور به نتایج ذیل رسیدیم که در نمودار شغل

اشتغال مستقیم • )نشان می  ضرایب فزاینده    یهاتیفعال  سایردهد که بخش سایر خدمات 

کاالها و    دی تول  ریپذکیتفک   یهاتیعنوان کارفرما، فعالخانوارها به   یهاتیفعال،  خدماتی

  ی هاو هیئت  هاسازمان یهاتیفعال، خودمصرفی یبرا یمعمول یخدمات توسط خانوارها

  % 0.5رغم اینکه در ستانده کل فقط  ( علینامشخص و اظهارنشده   یهافعالیتی و  مرزبرون

اشتغال مستقیم معادل    .سهم دارد بیشترین ضریب فزاینده  را به خود اختصاص    4.31اما 

بیشترین   3.76با ضریب    فنی  علمی و  ،یاحرفه   یهاتیفعال  آن  از  پساصله  است و بالفداده 

  ی هاتیفعالاست.  های اقتصادی داشته زایی مستقیم را در مقایسه با سایر فعالیتتوان اشتغال

زایی در خود بخش را با  کمترین اشتغال  0.07نیز با ضریب کمتر از    مستغالت   امالک و 

-در کل کشور داشته  1395ستانده مرکز آمار ایران سال    -  استفاده از نتایج جداول داده 

 ست.  ا

ی سایر خدمات و  هابخش که    دهد یمنشان    غیرمستقیم(  ضرایب فزاینده اشتغال )مستقیم و  •

با ضریب    استخراج معدن بیشترین و    4.3و    4.8ترتیب با  به   فنی  علمی و   ، یاحرفه  ی هاتیفعال

 اند. های اقتصاد را داشتهشغل( در کل فعالیت-زایی )نفرکمترین توان اشتغال  0.19

بخش صنعت که بیشترین سهم را در   دهدیم( نشان  غیرمستقیم )ضرایب فزاینده اشتغال   •

( به خود  1زایی غیرمستقیم را نیز )حدود  ستانده کل کشور دارد بیشترین ضریب اشتغال 

از   %20 باًیتقری با اختالف و ماهیگیر  یدارجنگل ،یکشاورز است، بخش اختصاص داده 

ی  شود( با ضریبستانده کل کشور را شامل می  %9.7بخش صنعت در ستانده کل کشور )

است. بخش  قرارگرفتهزایی غیرمستقیم  توان اشتغال   ازلحاظدر جایگاه دوم    0.95حدود  

با ضریبی    کهیدرحالهم    استخراج معدن   باً یتقرچهارمین رتبه در ستانده کشور را دارد 
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ها با استناد به نتایج جداول داده ستانده  زایی را در سایر بخشکمترین اشتغال   0.1معادل  

 است.  آمار ایران داشته مرکز  1395سال 

  بتوان  تا داده   قرار  یکدیگر  کنار  در را  اقتصاد   مختلف  های بخش زاییاشتغال  توان ( 1) شماره   نمودار

 .باشیم  داشته یکدیگر با  هابخش زاییاشتغال توان  با  رابطه  در ترراحت  مقایسه

 
  فعالیت اقتصادی برحسبکل کشور  ساله و بیشتر 10ضرایب فزاینده اشتغال شاغالن . 1نمودار 

 های پژوهش مأخذ: یافته

نیروی کار سال    تقاضامحوری الگوی  ریکارگبه با    مجدداً نتایج آمارگیری    1395لئونتیف بر روی 

ایران   آمار  ب  10  نشاغالمرکز  و  و  برحسب    شتریساله  فعال  یها گروه جنس  به    یاقتصاد  تیعمده 

شغل  کیتفک ذیل  وضع  نتایج  به  نمودارهای    میافتی  دستی  در  جنسیت    3و    2که  تفکیک  به  نیز 

 هستند.  مشاهده قابل

 سایر دهد که برای مردان، بخش سایر خدمات )نشان می  ضرایب فزاینده اشتغال مستقیم •

به   ی هات یفعال،  خدماتی  ی هاتیفعال فعالخانوارها  کارفرما،   ر یپذک یتفک  یهاتیعنوان 
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-سازمان  یها فعالیت،  خودمصرفی  یبرا  یمعمول  یکاالها و خدمات توسط خانوارها  دی تول

( بیشترین ضریب فزاینده نامشخص و اظهارنشده  یهاتیفعالی و مرزبرون  یهائت ی و ه ها

  یهات یفعال  ازآنپساست و بالفاصله  را به خود اختصاص داده   4.31اشتغال مستقیم معادل  

های  زایی مستقیم را در مقایسه با سایر فعالیتن توان اشتغال بیشتری  فنی  علمی و   ،یاحرفه

فعالیت امالک  است. اما  این روند برای زنان برعکس بوده   کهی حال  دراست  اقتصادی داشته

  ستانده   – ه  زایی در خود بخش را با استفاده از نتایج جداول دادکمترین اشتغال   مستغالت   و

 است.  برای زنان و مردان داشته 1395مرکز آمار ایران سال 

و • مستقیم  اشتغال  فزاینده  فزاینده    کامالًروندی    غیرمستقیم  ضرایب  ضرایب  مشابه 

 است.زایی مستقیم داشته اشتغال 

 زایی اشتغال   ضریب  بیشترین   صنعت   بخش   دهد می  نشان  غیرمستقیم  اشتغال   فزاینده   رایبض •

  اختصاص   خود   به   شاغل  مردان  هم   و   شاغل  زنان   با   رابطه   در   هم (  1  حدود )  نیز   را   غیرمستقیم

  و   داریجنگل   کشاورزی،  بخش   و   مردان  برای   ساختمان  بخش  ازآنپس   است،داده 

  خود  به   فعالیت   رشته   19  میان  از   را   غیرمستقیم  زاییاشتغال  بیشترین   زنان  برای  ماهیگیری

  را   کشور  ستانده   در  رتبه  چهارمین  کهدرحالی   هم  معدن  استخراج  بخش.  اندداده   اختصاص

  با   هافعالیت  سایر  با  مقایسه   در  مردان  برای   هم  و   زنان  برای  هم  را  زاییاشتغال  کمترین  دارد

 .   استداشته  ایران آمار مرکز 1395 سال ستانده  - داده  جداول نتایج به استناد
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   ساله و بیشتر برحسب فعالیت اقتصادی10مردان شاغل فزاینده اشتغال  ضرایب .2نمودار 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 

    یاقتصاد تیبرحسب فعال شتریساله و ب  10اشتغال زنان شاغل  ندهیفزا بیضرا .3 نمودار

 های پژوهش مأخذ: یافته
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 .  استبرابر زنان شاغل    4نزدیک به  کرده ل یتحصاساس این طرح تعداد مردان شاغل بر

ساله و بیشتر دارای تحصیالت عالی برحسب فعالیت    10با محاسبه ضرایب فزاینده اشتغال شاغالن  

 یافت:اقتصادی به نتایج ذیل دست خواهیم

مستقیم  • اشتغال  فزاینده  می  ضرایب  که  نشان  و   ،ی احرفه  ی هافعالیتدهد  )با    فنی  علمی 

)با ضریبی معادل  2.81ضریبی معادل   فعالیت آموزش  و  به1.85(  توان  (  بیشترین  ترتیب 

با سایر فعالیتاشتغال   10های اقتصادی در کل زنان و مردان  زایی مستقیم را در مقایسه 

مستغالت نیز با ضریبی  های امالک و  اند. فعالیتساله و بیشتر دارای تحصیالت عالی داشته 

 اند. زایی را برای افراد دارای تحصیالت عالی داشتهنزدیک به صفر کمترین اشتغال 

روندی کامالً مشابه ضرایب فزاینده اشتغال    غیرمستقیم  ضرایب فزاینده اشتغال مستقیم و •

 است. مستقیم داشته

ی غیرمستقیم تعدادی از  زایتوان اشتغال   دهدنشان می  ضرایب فزاینده اشتغال غیرمستقیم •

  یدارجنگل ، کشاورزی،(ساخت ) صنعتی فعالیت ساختمان، تولید  ازجملهها  رشته فعالیت

و    و مستغالت  امالک   یهات یفعالماهیگیری  اشتغال  و  توان  از  مستقیم  بیش    ها آنزایی 

ا  زایی مستقیم و غیرمستقیم بدر فعالیت استخراج معدن توان اشتغال  کهیدرحالاست.  بوده 

 زایی اشتغال   توان توان اظهار داشتها نیز مییکدیگر برابر بوده و در رابطه با سایر فعالیت

 است.ها بوده زایی مستقیم آنغیرمستقیم با اختالف زیادی کمتر از توان اشتغال 

اقتصادی به تصویر  فعالیت    19نیز این نتایج را برای    4مشاهده است، نمودار شماره  طور که قابلهمان

 است.کشیده 
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 دارای تحصیالت عالی برحسب رشته فعالیت ترشیبساله و  10ضرایب فزاینده اشتغال شاغالن  .4نمودار

 های پژوهش مأخذ: یافته

رشته تحصیلی بیشترین سهم مربوط    21مرکز آمار ایران از میان    1395بر اساس طرح نیروی کار سال  

(، بازرگانی و  21.3های مهندسی )%ی مهندسی و حرفههارشته به شاغالنی که دارای تحصیالت در  

فاده از جداول  است. و با استاند، بیش از سایرین بوده ( بوده 10.3( و علوم انسانی )%19.2امور اداری )%

این سه   الن یالتحصفارغ یی برای زااشتغالتوان نتیجه گرفت که بیشترین می 1395ستانده سال  - داده 

 است: مشاهده قابلنیز  5است، نتایج در نمودار زیر بوده  قراربه رشته تحصیلی 

رشته  -1 در  تحصیالت  دارای  حرفهافراد  و  مهندسی  رشته  های  جذب  بیشتر  مهندسی  های 

معادل   (میرمستقیغ  و   میاشتغال )مستق  نده یفزا  بیضرا)با    فنی  علمی و  ،یاحرفههای  فعالیت

ارتباطات(،  0.36 و  )مستق  نده یفزا  بیضرا)با    اطالعات  معادل   (میرمستقیغ  و   میاشتغال 
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  ( میرمستقیغ  و   میاشتغال )مستق  نده یفزا  ب یضرا)با    تفریح  هنر، سرگرمی و( و سپس  0.24

 اند. ( شده 0.23معادل 

های  های بازرگانی و امور اداری بیشتر جذب رشته فعالیت افراد دارای تحصیالت در رشته  -2

و  ،یاحرفه )مستق   نده یفزا  ب یضرا)با    فنی  علمی  (،  0.6معادل    (میرمستقیغ  و  میاشتغال 

( و  0.3معادل    (میرمستق یغ  و   م یاشتغال )مستق  نده یفزا  ب یضراو بیمه )با    مالی  ی هاتیفعال

اداره  عموم  سپس  )با    اجتماعی  نیتأم  و  دفاع  و  یامور  اشتغال    نده یفزا  بی ضرااجباری 

 اند. ( شده 0.22معادل  ( میرمستقیغ و  می)مستق

آموزش    هایهای علوم انسانی بیشتر جذب رشته فعالیتافراد دارای تحصیالت در رشته  -3

  ب یضرا(، سایر خدمات )با  0.51معادل    ( میرمستقیغو    م یاشتغال )مستق  نده یفزا  ب یضرا)با  

  علمی و  ،یاحرفههای ( و سپس فعالیت0.23معادل  (می رمستقیغ و  میاشتغال )مستق نده یفزا

 اند.( شده 0.19معادل  (م یرمستقیغ و میاشتغال )مستق  نده یفزا بیضرا)با   فنی

 
   رشته تحصیلی  21تفکیک  ساله و بیشتر دارای تحصیالت عالی به 10سهم شاغالن  .5نمودار 

 های پژوهش مأخذ: یافته

، تعداد  1395توان دید که بر اساس نتایج طرح نیروی کار سال  می  6ای شماره  دایره   نمودارباتوجه به  

 است.سال و بیشتر دارای تحصیالت عالی بیش از دو برابر شاغالن زن بوده  10شاغالن مرد 
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  سال و بیشتر دارای تحصیالت عالی   10میان شاغالن سهم زنان و مردان در  .6نمودار 

 های پژوهش مأخذ: یافته

سال دارای تحصیالت برحسب فعالیت    10نتایج محاسبه و بررسی ضرایب فزاینده اشتغال مردان باالی  

 :  هستاست، به شرح ذیل شده   داده هم نشان  7که در نمودار شماره  طورهمان اقتصادی 

مستقیم  • اشتغال  فزاینده  می  ضرایب  که  نشان  و   ،ی احرفه  ی هافعالیتدهد  )با    فنی  علمی 

)با ضریبی معادل   آن   از  پس( و  1.75ضریبی معادل   با اختالف زیادی فعالیت آموزش 

های اقتصادی  زایی مستقیم را در مقایسه با سایر فعالیتترتیب بیشترین توان اشتغال ( به0.83

مردان   داشته  10در کل  عالی  تحصیالت  دارای  بیشتر  و  فعالیتساله  و  اند.  امالک  های 

زایی را برای افراد دارای تحصیالت  با ضریبی نزدیک به صفر کمترین اشتغالمستغالت نیز  

 اند.عالی داشته

و  • مستقیم  اشتغال  فزاینده  فعالیت  باًیتقر  غیرمستقیم  ضرایب  همه  با  در  مشابه  روندی  ها 

 ضرایب فزاینده اشتغال مستقیم دارند.

-زایی غیرمستقیم فعالیتاشتغالدهد که توان  نشان می  ضرایب فزاینده اشتغال غیرمستقیم  •

و    امالک  یهات یفعال ماهیگیری و    و  یدارجنگل  ، کشاورزی،(ساخت)  صنعتی  ای تولیده
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اشتغالبه  مستغالت توان  از  بیش  آنترتیب  مستقیم  بوده زایی  همها  توان  است.  چنین، 

  اشتغال   نده فزای  فعالیت ساختمان )ضرایب  جزبه ها  زایی غیرمستقیم سایر رشته فعالیتاشتغال 

با یکدیگرند( با اختالف زیادی کمتر    باًیتقرغیرمستقیم    اشتغال   فزاینده   مستقیم و ضرایب 

 ها است.زایی مستقیم آن از توان اشتغال

 
 فعالیتدارای تحصیالت عالی برحسب  ترشیبساله و   10ضرایب فزاینده اشتغال شاغالن مرد  .7نمودار 

 های پژوهش مأخذ: یافته

مرکز آمار ایران از   1395پیداست، بر اساس طرح نیروی کار سال    8که از نمودار شماره    طورهمان

ی  هارشته رشته تحصیلی برای شاغالن مرد، سهم مربوط به شاغالنی که دارای تحصیالت در    21میان  

و حرفه )%مهندسی  مهندسی  )%26.7های  اداری  امور  و  بازرگانی  و ساختما20.4(،  معماری  و  ن  ( 

توان می  1395ستانده سال    -است. و با استفاده از جداول داده  اند، بیش از سایرین بوده ( بوده %10.2)

-زیر بوده   قراربه این سه رشته تحصیلی    النیالتحصفارغیی برای  زااشتغالنتیجه گرفت که بیشترین  

 است:
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رشته  -1 در  تحصیالت  دارای  حرفهافراد  و  مهندسی  مهندسی  های  رشته  های  جذب  بیشتر 

معادل    (میرمستقیغ  و   میاشتغال )مستق   نده یفزا  ب یضرا)با   فنی  علمی و  ،یاحرفه های  فعالیت

( 0.2معادل  (میرمستقیغ  و میاشتغال )مستق نده یفزا بیضرا)با   ارتباطات اطالعات و(، 0.29

معادل    (میرمستقیغ  و   م یاشتغال )مستق  نده یفزا  ب یضرا)با    تفریح  هنر، سرگرمی وو سپس  

 اند. ( شده 0.19

های  های بازرگانی و امور اداری بیشتر جذب رشته فعالیتافراد دارای تحصیالت در رشته  -2

و  ،یاحرفه )مستق   نده یفزا  ب یضرا)با    فنی  علمی  (، 0.35معادل    (میرمستقیغ  و  میاشتغال 

( و  0.34معادل    (میرمستق یغ  و   م یاشتغال )مستق  نده یفزا  ب یضراو بیمه )با    مالی  ی هاتیفعال

اداره  عموم  سپس  )با    اجتماعی  نیتأم  و  دفاع  و  یامور  اشتغال    نده یفزا  بیضرااجباری 

 اند. ( شده 0.18معادل  ( میرمستقیغ و  می)مستق

بیشتر جذب رشته فعالیت افراد دارای تحصیالت در رشته  -3 های  های معماری و ساختمان 

و   ،یاحرفه )مستق  نده یفزا  ب یضرا)با    فنی  علمی  (،  0.35معادل    (می رمستقیغ  و   م یاشتغال 

)با    یهات یفعال  و  فاضالب  پسماند،  مدیریت  ی،رسانآب اشتغال    نده یفزا  بیضرا تصفیه 

  م یاشتغال )مستق  نده یفزا  ب یضرا( و سپس ساختمان )با 0.01معادل    ( میرمستقیغ  و  می)مستق

 اند.( شده 0.08معادل  ( میرمستقیغ و
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  تحصیالت عالی  ی تحصیلی مردان شاغل دارایهارشته سهم عمده  .8نمودار 

 های پژوهش مأخذ: یافته

سال دارای تحصیالت برحسب فعالیت    10نتایج محاسبه و بررسی ضرایب فزاینده اشتغال زنان باالی  

 :  هستشرح ذیل است، به شده  داده هم نشان  9که در نمودار شماره  طورهمان اقتصادی نیز 

مستقیم  • اشتغال  فزاینده  می  ضرایب  که  نشان  و   ،ی احرفه  ی هافعالیتدهد  )با    فنی  علمی 

)با ضریبی معادل  1.06ضریبی معادل   فعالیت آموزش  و  به1.03(  توان  (  بیشترین  ترتیب 

های اقتصادی در کل  زایی مستقیم را با اختالف زیادی در مقایسه با سایر فعالیتاشتغال 

های امالک و مستغالت نیز  اند. فعالیتساله و بیشتر دارای تحصیالت عالی داشته 10زنان 

-زایی را برای افراد دارای تحصیالت عالی داشتهضریبی نزدیک به صفر کمترین اشتغالبا  

 اند. 

و  • مستقیم  اشتغال  فزاینده  فعالیت  باًیتقر  غیرمستقیم  ضرایب  همه  با  در  مشابه  روندی  ها 

 ضرایب فزاینده اشتغال مستقیم دارند.

ایی غیرمستقیم تعدادی  زدهد که توان اشتغال نشان می  ضرایب فزاینده اشتغال غیرمستقیم •

فعالیت  رشته  تولید  ازجملهها  از  ساختمان،    ونقل    و  حمل،  (ساخت )  صنعتی  فعالیت 
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  ها آنزایی مستقیم  ماهیگیری بیش از توان اشتغال  و  یدارجنگل  انبارداری و کشاورزی،

فعالیت  کهیدرحالاست.  بوده  سایر  میدر  توانها  که  داشت  اظهار   زاییاشتغال  توان 

 اند.ها بوده زایی مستقیم آنغیرمستقیم با اختالف زیادی کمتر از توان اشتغال 

 
 دارای تحصیالت عالی برحسب فعالیت ترشیبساله و  10ضرایب فزاینده اشتغال شاغالن زن  .9نمودار 

 های پژوهش مأخذ: یافته

مرکز آمار    1395پیداست، بر اساس طرح نیروی کار سال    10ای شماره  که از نمودار دایره   طورهمان

رشته تحصیلی برای شاغالن زن، سهم مربوط به شاغالنی که دارای تحصیالت در    21ایران از میان  

اند، بیش از  ( بوده 12.7( و بهداشت )%16(، علوم انسانی )%16.5ی بازرگانی و امور اداری )%هارشته 

توان نتیجه گرفت که بیشترین  می 1395ستانده سال  -است. و با استفاده از جداول داده سایرین بوده 

 است:زیر بوده  قراربه این سه رشته تحصیلی  النی التحصفارغیی برای زااشتغال 
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های  های بازرگانی و امور اداری، بیشتر جذب رشته فعالیت افراد دارای تحصیالت در رشته  -1

( و  0.24معادل    (می رمستقیغ  و   م یاشتغال )مستق  نده یفزا  ب یضرا)با    فنی   علمی و  ،یاحرفه

 اند.( شده 0.09معادل  (میرمستقیو غ میاشتغال )مستق  نده یفزا ب یضراسپس آموزش )با 

 ،یاحرفه های های علوم انسانی، بیشتر جذب رشته فعالیتافراد دارای تحصیالت در رشته -2

( و سپس آموزش  0.3معادل    ( میرمستقیغ  و  میستقاشتغال )م  نده یفزا  بیضرا)با    فنی  علمی و

 اند.( شده 0.12معادل  ( میرمستقیو غ  میاشتغال )مستق  نده یفزا بیضرا)با  

دارای تحصیالت در رشته -3 فعالیتافراد  بیشتر جذب رشته  بهداشت،   به   های مربوط های 

معادل   (میرمستقیغ  و  میاشتغال )مستق  نده یفزا  بیضرااجتماع )با    یو مددکار  انسانسالمت  

فعالیت 0.2 سپس  و  )با    علمی  ی،احرفه   های(  فنی  )مستق  نده یفزا  ب یضراو    و   میاشتغال 

 اند. ( شده 0.02معادل  (میرمستقیغ

 
  ی تحصیلی زنان شاغل دارای تحصیالت عالی هارشته سهم عمده :  10نمودار 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 یریگجه ینتبحث و 

نظام  ریزان و سیاستبرنامه  د یتأک همواره   اقتصادی بر اصالح  بر  ی و همگذارهیسرماگذاران  چنین 

یافته اقتصادی کشور  ی شکلساختارهاتخصیص هدفمند منابع در راستای ایجاد اشتغال متناسب با  

ی ابالغی برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف  هااستیس  78بر اساس بند    مثال   عنوانبه است.  بوده 
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ی تحصیلی با نقشه  هارشته ی سطوح و  سازمتناسب شد تا به تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و  

گذاران کمک خواهد  جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال بپردازد. این مطالعه به سیاست

رواب  از  باالتری  دانش  به  بتوانند  تا  ایران    افتهیساخت ط  نمود  ساختار   ژه یوبه اقتصاد  بر  تمرکز  با 

برای نیروی کار دست یابند. اما این نکته را باید توجه نمود    گرفتهشکل چنین تقاضای  یی همزااشتغال 

با    توان یمو    اندآمده   دستبه کنونی اقتصاد ایران    گرفتهشکل که نتایج این مطالعه بر اساس ساختار  

ی هدفمند ساختار و شکل اقتصادی کشور را به سمت ساختاری اه گذاریی و سیاستزیربرنامه انجام  

 گذار تغییر داد.سیاست موردنظرو  ترمطلوب

 1395نتیجه گرفت که در سال    توان یمدر این مطالعه،    شده انجامی  هایبررسبا این تفاسیر، باتوجه  

زایی مستقیم را نسبت به سایر شغل( بیشترین توان اشتغال   -)نفر  4.31بخش سایر خدمات با ضریب  

های گذشته به  شدن این بخش در مقایسه با سال  ترت یبااهمدهنده  است. که این نشانها داشتهبخش

شغل( بیشترین توان    -)نفر  0.95یب  است. بخش صنعت با ضردلیل تغییر الگوی زندگی افراد بوده 

یی بخش سایر خدمات،  زااشتغالاست. توان  داشته  ها بخشزایی غیرمستقیم را نسبت به سایر  اشتغال 

،  4.8ترتیب با ضرایب  به  و خدمات پشتیبانی  یادار  یهات یفعالو    فنی  علمی و  ،یاحرفه   یهاتیفعال

  را گذاری در راستای ایجاد اشتغال  ترین ارزش سرمایهها بوده و لذا بیش بیشتر از سایر بخش   2.8و    4.3

دهند که این سه بخش سهم بسیار ناچیزی در تولید ستانده کل کشور در  . اما نتایج نشان میدارند

ی که در جایگاه دوم تولید ستانده کشور )پس از  و ماهیگیر  یدارجنگل   ،یکشاورزمقایسه با بخش  

صنعتی(   تولیدات  داشته قرارگرفتهبخش  هم،  و  نام   نی ا  از  پس چنین  اند  بخش  بخش  سه  برده، 

توجه به نتایج طرح نیروی کار  است. بایی در کل کشور داشتهزااشتغال ی بیشترین ضریب  کشاورز

توان گفت که تنها فعالیت آموزش و  و زنان میزایی مردان  ، از مقایسه ضرایب اشتغال1395سال  

به   ی هاتیفعال انسان و مربوط  برای زنان در  اشتغال   اجتماع   ی مددکار  سالمت  بیشتری  زایی مستقیم 

ها برای مردان بیشتر از  زایی غیرمستقیم همه فعالیتاند. ناگفته نماند که، اشتغالمقایسه با مردان داشته

  ح یو تفر  سرگرمی  فعالیت هنر،   ؛فعالیت آموزش  ؛فنی  علمی و   ،ی احرفه  ی هافعالیت است.  زنان بوده 

های اقتصادی در  زایی مستقیم و غیرمستقیم را در مقایسه با سایر فعالیتترتیب بیشترین توان اشتغالبه
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های امالک و مستغالت  اند. فعالیتساله و بیشتر دارای تحصیالت عالی داشته  10کل زنان و مردان  

اند. بر  زایی را برای افراد دارای تحصیالت عالی داشتهضریبی نزدیک به صفر کمترین اشتغال نیز با  

رشته تحصیلی، سهم    21توان نتیجه گرفت که از میان  می  1395اساس نتایج طرح نیروی کار سال  

بازرگانی و    ؛های مهندسیی مهندسی و حرفههارشته مربوط به شاغالنی که دارای تحصیالت در  

ستانده سال    -   است. با استفاده از جدول داده اند، بیش از سایرین بوده و علوم انسانی بوده   ؛اداری  امور

این سه رشته تحصیلی در    النی التحصفارغیی برای  زااشتغالتوان نتیجه گرفت که بیشترین  می  1395

 است.  بوده  فنی  علمی و  ،یاحرفههای رشته فعالیت

  به   مرکز آمار ایران،  1395ستانده و طرح نیروی کار سال    -  از جدول داده   شده حاصل براساس نتایج  

ریال(   میلیارد  )یک  واحد  بخشگذارهیسرماازای یک  در  بیشتر  بیشترین  ی  اقتصاد،  مختلف  های 

  شده یبررسرشته تحصیلی    21تری که دارای تحصیالت در  ساله و بیش  10یی برای شاغالن  زااشتغال 

های  . بر این اساس رشته فعالیت استگرفتهصورت  فنی    علمی و  ،ی احرفههای  رشته فعالیتهستند در  

گذاری را از جهت ایجاد اشتغال بیشتر در سطح کشور بیشترین ارزش سرمایهفنی  علمی و ،یاحرفه

 است.  داشته 

که توان    اند شده حاصل یی  هابخشدر    افزوده ارزش بیان داشت که در اقتصاد ایران عمده    توان یملذا  

که سهم ناچیزی در    اند جادشده یایی  هابخش یی محدودی دارند و بیشترین میزان اشتغال در  زااشتغال 

در  اندداشته   افزوده ارزش خلق   اشتغال  دارای  هابخش .  تا    افزودهارزش ی  شد  خواهد  سبب  اندک 

این  قد لذا  و  نباشد  باال  شاغل  افراد  خرید  شکل    مسئلهرت  و  توجهقابل به  رفاهی  تبعات  دارای  ی 

شد که  ی از افراد شاغلی مواجه خواهیمامجموعهعبارتی در چنین شرایطی با  اجتماعی خواهد بود. به

با    توان یمایجاد اشتغال باشد    صرفاًگذار  توان اقتصادی باالیی ندارند. اگر هدف دولت و سیاست

برده به ایجاد اشتغال فراگیری دست بزند ولی اگر هدف  ی نامهابخش ی در  گذارهیسرماتمرکز بر  

رفع   اشتغال  کنار  ایجاد    هات یمحرومی  اشه یردر  باشد،  است  شاغل  افراد  خرید  قدرت  ارتقای  و 

افزوده محدود به این هدف کمکی نخواهد کرد. در ارتباط با نگاه جنسیتی به مقوله    باارزشمشاغلی  

یی مستقیم باالتری  زااشتغالی آموزش و سالمت انسان  هابخش که ذکر شد تنها در    گونههماناشتغال  
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از    لذا در راستای ایجاد موقعیت شغلی برای زنان و استفاده   اند داشتهبرای زنان در مقایسه با مردان  

متصور بود.    توانیمراهکار را  دو  برای کشور،    افزوده ارزشاین پتانسیل باالی نیروی کار و خلق  

های سالمت انسان و آموزش و نتیجتاً استفاده بیشتر  گذاری و توسعه بخشنخست گسترش سرمایه

فراهم دوم  و  کار  بازار  در  زنان  ظرفیت  سایر  از  در  زنان  برای حضور  مناسب  شرایط  رشته  کردن 

 ی شغلی. هاتیفعال

 تعارض منافع  

 .تعارض منافع وجود ندارد 

 پاسگزاری س

قدر که نکاتی  و تحقیقات اقتصادی و داوران گران   هااستیاندرکاران فصلنامه ساز دست  لهیوسن یبد 

 . شودح مقاله بیان فرمودند؛ سپاسگزاری میصالارزشمند جهت ا 
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