بررسي وضعيت ،شناسايي مزيت نسبي و تدوين
برنامه استراتژيك توسعه اشتغال با استفاده از

مدلهاي تغييرسهم ،ضريب مكاني و سوات ()SWOT

(مورد مطالعه :شهرستان بيرجند)

علي حاجينژاد *،جعفر قادري **،سيدهسميه خاتمي ***،غالمرضا يونسي
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تاريخ دريافت 1392/5/28

تاريخ پذيرش 1393/3/28

از جمله چالشهاي مطرح در اقتصاد مناطق حاشيه کشور از جمله خراسان جنوبي ،افزايش نرخ بيکاري و نابساماني

وضعيت اشتغال ميباشد .با توجه به روند رو به افزايش جمعيت بهويژه در مناطق شهري ،بررسي و تحليل اشتغال

مناطق جهت تدوين برنامهاي مطلوب در راستاي توسعه ضرورتي انکارناپذير دارد .تحقيق حاضر با هدف بررسي
وضعيت اشتغال و شناسايي مزيت نسبي شهرستان بيرجند با استفاده از مدل تغيير سهم و ضريب مکاني ،به تحليل

گروههاي عمده فعاليت در مقاطع آماري  1385 ،1375و  1390پرداخته است .اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي

و از لحاظ روش توصيفي ـ تحليلي ميباشد .دادههاي مورد نياز نيز از مطالعات كتابخانهاي گردآوري شده است.
براساس نتايج مدل تغيير سهم و ضريب مکاني ،تکيه بر مزيت نسبي و قابليت صادراتي زيربخشهاي صنعت شامل
معدن ،تأمين آب ،برق ،گاز و ساختمان و خدمات بهويژه مالي و بيمه ،آموزش ،امور عمومي و دفاع ميتواند نقش

مؤثري در رشد اشتغال بيرجند داشته باشد .در اين راستا سرمايهگذاري بخش خصوصي در کشاورزي و صنعت،

ايجاد كارگاههاي صنعتي در نقاط شهري و روستايي ،بهكارگيري تكنولوژي سازگار با دانش بومي و ارتقاي

فعاليتهاي بخش تأمين آب ،برق و گاز در راستاي افزايش صادرات پيشنهاد داده شده است.

كليدواژهها :اشتغال؛ مزيت نسبي؛ مدل تغيير سهم؛ مدل اقتصاد پايه؛ مدل سوات؛ شهرستان بيرجند؛

استان خراسان جنوبي؛ ايران
* دانشيار برنامهريزي توسعه روستايي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان (نويسنده مسئول)؛ Email: ahajinejad@gep.usb.ac.ir

** استاديار گروه اقتصاد ،دانشكده اقتصاد ،دانشگاه شيراز؛
*** كارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان؛

Email: jghaderi@rose.shiraz.ac.ir

Email: khatami.somayeh@gmail.com

**** كارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،دانشگاه پيامنور بيرجند؛ Email: Reza.unosi@gmail.com

فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیستویکم ،شماره هفتادونه ،پاییز 1393
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مقدمه
ايران بهواسطه داشتن پهنهاي وسيع و شرايط ناهمگون اقتصادي اجتماعي و زيستمحيطي،
تاكنون نتوانسته در اجراي برنامهها و سياستهاي كالن توسعه ،در نواحي مختلف و در سطوح

محلي مانند سطح ملي توفيق داشته باشد .عدم توجه به برخي از سطوح محلي در برنامهريزيها

و ناديده گرفتن قابليتهاي اين مناطق باعث شده تا شكاف و عدم تعادل ميان سطح ملي و مناطق
توسعهنيافته افزايش يابد .اين مسئله افزايش نرخ بيكاري در برخي از سطوح محلي و افزايش
روند مهاجرت به شهرهاي بزرگ را در پي داشته است .لذا توجه به ظرفيتهاي درون منطقهاي
و تالش براي ارتقاي نهادهاي محلي به مثابه كليد اصلي توسعه ،ضرورتي انكارناپذير دارد.

مطالعات صورت گرفته در اين زمينه (جدول  )1نيز حاكي از نقش مهم قابليتها و

مزيت نسبي مناطق در رشد اقتصادي كشورها است.

جدول  .1نمونهاي از مطالعات صورت گرفته پيرامون مسئله مورد بررسي
محقق

سالتحقيق

روش تحقيق

نورث

1385

مدل پايه صادرات

اميني و منصوري

1385

مدل تصحيح خطاي برداري

فرهودي و محمدي

1385

مدل تغيير سهم

نتايج تحقيق
درآمد ناشــي از صادرات موجب رشــد و رونق
اقتصاد منطقهاي ميشود

با افزايش تحصيالت و فناوري ،شاغالن از بخش
كشاورزي به صنعت منتقل ميشوند

جهت توســعهيافتگي بايد مزيت نســبي استان و
پتانسيلهاي اقتصادي در نظر گرفت ه شود

مأخذ :منابع تحقيق.

در اين مقاله سؤال اصلي اين بوده كه وضعيت اشتغال در شهرستان بيرجند در طي

دورههاي مورد بررسي چه تغييراتي كرده و اين تغييرات ناشي از چه عواملي است .مقاله ،در
نهايت به ارائه راهكارهايي جهت افزايش فرصتهاي اشتغال در اين شهرستان پرداخته است.
تحقيق حاضر با هدف بررسي وضعيت اشتغال و شناسايي مزيت نسبي شهرستان بيرجند،

با استفاده از مدل اقتصادي تغيير سهم 1و ضريب مكاني 2،وضعيت اشتغال را در سه بخش
1. Shift Share
2. Location Quatient
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كشاورزي ،صنعت و خدمات طي مقاطع آماري  1375و  1385و  1390و فاصله زماني بين اين

سالها بررسي كرده است .از آن جايي كه نتايج حاصل از اين پژوهش به بيان تغييرات ساختاري
و رقابتي اشتغال در سطح محلي و مقايسه آن با سطح ملي و نيز شناسايي مزيت نسبي در شهرستان

بيرجند پرداخته است ،ميتواند راهنماي مفيدي براي برنامهريزان و مديران محلي باشد.

 .1مباني نظري
ايده اصلي مزيت نسبي توسط اقتصاددانان كالسيك ارائه شده است .آدام اسميت 1در كتاب

ثروت ملل بيان ميكند كه هر ملتي ميل دارد در گونهاي از توليد تخصص پيدا كند كه
با اجراي اصل اساسي تقسيم كار بهطور طبيعي استعداد بيشتري دارد .ديويد ريكاردو 2نيز

درخصوص اهميت مزيت نسبي تأكيد داشت كه هر كشور در توليداتي كه بيشترين مزيت
نسبي را دارد بايد تخصص كسب كند (جعفري صميمي و نقوي .)4 :1387 ،بيتوجهي

به استعدادها ،تواناييها و مزيتهاي نسبي هر منطقه درزمينه فعاليتهاي اقتصادي موجب

ميشود تا سرمايهگذاريها متناسب با امكانات و ظرفيتهاي بالقوه مناطق صورت نگيرد

(جانارانجانا و ديگران )2-4 :2010 3،و بهرغم اجراي برنامههاي متعدد توسعه ملي و منطقهاي،
همچنان روند توسعه نيافتگي مناطق ادامه يابد .بنابراين درصورتيكه عوامل مؤثر بر رشد

اقتصادي مناطق شناسايي شود ،ميتوان زمينه ارتقاي سطح سياستگذاريهاي مرتبط با مناطق
و اتخاذ تصميمسازي و تصميمگيري درست و مبتنيبر آگاهي را براي سياستگذاران ملي و
محلي فراهم كرد (صادقي شاهداني و غفاري فرد .)116 :1388 ،به نقل از تودارو 4،توسعه
اقتصادي مستلزم توجه به نيازهاي محلي ،شناخت نقاط قوت و ضعف مناطق و حداكثرسازي

پتانسيلها و از بين بردن چالشها و محدوديتها در سطح مناطق ميباشد .لذا هدف عمده
انجام مطالعات اقتصادي آگاهي از تركيب اقتصادي ،ارزيابي حيات اقتصادي و پيشبيني

وضعيت آينده اقتصاد محلي است تا از اين طريق بتوان زمينه رشد و توسعه منطقه را پيشبيني

كرده ،تبلور فضايي كالبدي آن را در شكل مناسب به تجسم درآورد (تودارو.)248 :1378 ،
1. Adam Smith
2. Ricardo
3. Janaranjana and etal.
4. Todaro
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در اين راستا سه رويكرد مطرح علم اقتصاد (رويكرد نئوكالسيك ،1نئوكينزين 2و

نهادگرا )3با توجه به اصول اساسي خود ،راهكارهايي را ارائه دادهاند .رويكرد نئوكالسيك
بر تعادل و جابهجايي تأكيد دارد .براساس اين رويكرد رشد اقتصادي مناطق ،مستلزم توازن

در بخشهاي اقتصادي يك منطقه است .نئوكالسيكها بر اين نظرند كه با اصالح رفتار

جستوجوي شغل ،بازار كار خود به خود متعادل ميشود (برانسون .)157 :1383 ،تعادل
بازار جايي است كه عرضه و تقاضاي نيروي كار برابرند .از نگاه آنان همواره اقتصاد در حد
اشتغال كامل يا بالقوه آن است .بدين جهت نيازي به استفاده از سياستهاي پولي و مالي براي
رساندن اقتصاد به اشتغال كامل وجود ندارد (رحماني.)30-80 :1389 ،

يكي از مشخصات مهم مدل نئوكالسيكها اين است كه در اين مدل ميتوان حركت

منابع توليد (مهاجرت سرمايه و نيروي كار) را در بين مناطق بررسي كرد و اين امر تأثير زيادي
بر رشد مناطق خواهد داشت .بنابر نظر نئوكالسيكها ،سرمايه و نيروي كار بهسوي مناطقي

ميروند كه نرخ بازگشت بيشتري داشته باشند .توليدكنندگان همواره بهدنبال نقاطي ميگردند

كه سودشان را بيشتر كند و نيروي كار نيز در جستوجوي مناطقي است كه دستمزد بيشتري
ميپردازند .بنابراين نابرابريهاي رشد در مناطق تنها به علت تفاوتهاي نرخ رشد دروني منطقه
نيست ،بلكه به سبب عدم تحرك منابع نيز ميباشد .در اين راستا بهبود خدمات اطالعاتي،

توجوي شغل با افزايش منافع آن از طريق حذف مقرريهاي بيكاري
كاهش هزينههاي جس 
از جمله اقدامات مورد حمايت نئوكالسيكهاست (صباغ كرماني.)229 :1380 ،

ازسوي ديگر كينزينها معتقدند بازار كار با وجود انحصارات ،بازاري ناكامل است و

تعديل خود به خودي در آن صورت نميگيرد .بنابراين تعديلهايي از جانب دولت در كل

مخارج دولتي الزم است تا سطح قابل قبولي از اشتغال حفظ شود .آنها افزايش تقاضاي مؤثر
يا تقاضاي كل را براي افزايش اشتغال الزم ميدانند .كاهش مالياتها ،افزايش عرضه پول،
افزايش خريد كاال و خدمات توسط دولت و حتي استخدام مستقيم بيكاران توسط دولت

از اقدامات مورد حمايت كينزينهاست (براون و هاس .)472 :1987 4،با توجه به آنچه گفته
1. Neo Classic
2. Neo Cannesian
3. Institutionalist
4. Browne and Hass
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شد ،ديدگاههاي مذكور مسيري افراطي را پيمودهاند .در يك حد افراطي تغيير در سطح

قيمتهاي واقعي ،اثري روي اشتغال تعادلي ندارد و ازسوي ديگر تغيير مذكور سطح اشتغال
را بهطور كامل تحت تأثير خود قرار ميدهد (برانسون.)158 :1383 ،

برخالف ديدگاه نئوكالسيكها ،نهادگرايان ،خواهان افزايش حضور مؤثر دولت جهت

شكلدهي و حمايت از نهادهاي اجتماعي و اقتصادي ميباشند (هيكو .)383-395 :1999 1،درواقع
نهاد دولت حكم متني را دارد كه تحوالت اجتماعي در بستر آن انجام ميپذيرد (زماني.)76 :2007 ،

به اعتقاد نهادگرايان ،رويكرد نئوكالسيك ،رفتار انسانها را در مدلهاي مرسوم خود بسيار

سادهانگارانه در نظر گرفته است (نورث ،واليس و وينگست ،)20-17 :2006 2،در حاليكه در
عالم واقع ،انگيزههاي كنشگران اقتصادي بسيار پيچيدهتر از آن است كه در مدلهاي انتزاعي
نئوكالسيك فرض ميشود .نهادگرايان بهجاي اينكه پديدههاي اقتصادي را در چارچوب يك
نظم متوازن و مبتنيبر همكاري ناشي از عملكرد آزادانه معامالت اقتصادي بدانند ،تأكيد بيشتر

بر تعارض و تضاد در فضاي اقتصادي دارند .بنابراين تضاد ذاتي موجود در روابط اقتصادي ،بايد

با ساختاربندي نهادها و طراحي و ايجاد يك مكانيسم كنترل اجتماعي (نظام حقوقي اجتماعي)
جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي كاناليزه گردد (استيون ،مودما و مركور .)450 :2003 3،درواقع،

نهادها ،زيرمجموعهاي از ساختارهاي اجتماعي و سازمانها ،زيرمجموعهاي از نهادها ميباشند

(هادگسون .)97 :2007 4،ازنظر پارسونز يك نظام كنشي نهادينه ،به گسترهاي گفته ميشود

كه در آن كنشگران در يك ارتباط مداوم هستند و كنش آنها بهسوي يك مجموعه عام از

استانداردهاي هنجاري و الگوهاي ارزشي جهت مييابد (صانعيپور .)14 :1385 ،لذا نهادها با

ارائه ساختارهايي براي زندگي روزمره ،عدم اطمينان را كاهش داده و تعيينكننده عملكرد

اقتصاد در بلندمدت ميباشند (نورث.)20 :1385 ،

در نگرش نهادگرا ،توسعه در پاسخ به تكامل تدريجي نهادهاي حمايتي ،اجتماعي و

تجارت ايجاد ميگردد .بنابراين ميزان موفقيت برنامههاي توسعه در گرو شناخت آنها از
نهادهاي موجود و پيشبيني مكانيسمهايي براي متناسبسازي نهادها از طريق برنامهريزي
1. Heico
2. North Wallis and Weingest
3. Steven, Modema and Mercuro
4. Hodgson
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و دخالت هوشمندانه دولت براي بهرهبرداري از ظرفيتهاي دنياي مدرن ميباشد
(متوسلي و فتحاللهي .)47 :1389 ،لذا رويكرد نهادگرا بر ساماندهي و توسعه بخشهاي

اقتصادي مبتنيبر تغييرات ساختاري و بنياني ،بهبود ساختارها و ايجاد عرصهاي رقابتي در
جهت توسعه بخشهاي اقتصادي يك منطقه تأكيد دارد (نورث .)80 :2004 ،در اين راستا

ميتوان براساس نتايج حاصل از تحليل مدل تغيير سهم ،عوامل اثرگذار بر رشد واقعي اشتغال
منطقه (تغييرات ساختاري و رقابتي) را شناسايي و در جهت بهبود آن گام برداشت .مبتنيبر

اين رويكرد ،تأكيد بر دانش بومي مناطق ،كنش جمعي و فرايندهاي نهادسازي مورد توجه
قرار گرفته و ضمن توجه به جنبههاي تصميمگيري و برنامهريزي مشاركتي ،تأكيد خاصي بر
فنون برنامهريزي شده مبتنيبر كنشها و تصميمات جمعي را سرلوحه كار خود قرار ميدهد.

در اين رويكرد باور اساسي به توسعه درونزا و از پايين به باالست و لذا ترغيب عقالنيت
منطقهاي و ارتقاي توان يادگيري توسعه و توليد دانش را بهعنوان يك الزام انكارناپذير براي
توسعه منطقه مورد تأكيد قرار ميدهد .در اين رويكرد تأكيد ميشود كه صرف وجود نهادها

و تعامالت ميان نهادها ،عامل توسعه منطقهاي نيست ،بلكه ميزان توانايي اين نهادها براي
پيشبيني ،تعقيب و سازگاري با تحوالت بيرون و درون منطقه است كه منجر به توسعه مناطق

ميگردد و بر همين اساس بر يادگيري و توان انطباق ،تأكيد فوق العاده ميورزد .هرقدر
ناحيه از ثبات و استحكام بيشتري برخوردار باشد و وسايل ارتباطي ،حيات اقتصادي ناحيه
را تقويت كنند ،ورود آن به فضاي ملي و ايفاي نقش در ابعاد گستردهتر ،بهتر انجام خواهد
گرفت (آسايش و استعالجي.)42 :1382 ،

 .2روششناسي پژوهش
روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع توصيفي ـ تحليلي بوده و جهت گردآوري اطالعات و

دادههاي مورد نياز از شيوه اسنادي ـ كتابخانهاي بهره گرفته شده است .محدوده مورد مطالعه
شهرستان بيرجند و جامعه آماري گروههاي عمده فعاليت در سالهاي  1375و  1385و 1390

در سه سطح شهرستان بيرجند ،استان خراسان جنوبي و ايران ميباشد .در اين تحقيق بهمنظور

بررسي وضعيت اشتغال و علتيابي رشد مثبت يا منفي اشتغال در بخشهاي مختلف و تعيين
مزيت نسبي محدوده مورد مطالعه ،به سه رويكرد نئوكالسيك ،نئوكينزين و نهادگرا استناد
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شده است .در تبيين ديدگاه نئوكالسيك از مدل تحليل موقعيت اقتصادي ،براي رويكرد
نئوكينزين از مدل اقتصاد پايه و براي رويكرد نهادگرا از مدل تغيير سهم استفاده شده است.

 .2-1معرفي مدلهاي مورد استفاده

 .2-1-1مدل تحليل موقعيت اقتصادي

روش تحليل موقعيت اقتصادي بهمنظور شناخت و پيشبيني سهم بخشهاي اقتصادي منطقه در
مقايسه با كشور بهكار گرفته ميشود .در اين روش تغييرات ايجاد شده در درآمد و اشتغال محلي

در ارتباط با تحول اقتصادي كشور بر سهم هر يك از عوامل مؤثر در تغيير ساختار اقتصادي
محلي مشخص ميگردد .براي بهكارگيري اين روش از تكنيك ترسيمي طولي عرضي ايزارد
استفاده ميشود .اين روش تفاوت رشد در بخشهاي اقتصادي محلي را در قياس با رشد همان

بخشها در سطح ملي مدنظر دارد .اين تفاوتها كه ممكن است مثبت يا منفي باشد بيانگر تغيير

موقعيت يا جابهجايي سهم اقتصاد محلي در اقتصاد ملي است (زياري.)192 :1378 ،
 .2-1-2مدل تغيير سهم

اين روش ،رشد اقتصاد يك منطقه (ازنظر اشتغال) را ناشي از سه عامل رشد ملي ،رشد ناشي
از مزيت رقابتي و رشد ساختاري در اثر تجمع صنعتي (تركيب فعاليتها) ميداند.

الف) رشد ملي :اين رشد نشاندهنده سهم منطقه از رشد ملي است كه درجه تغيير در رشد يك
منطقه را در ارتباط با منطقهاي بزرگتر ميسنجد .رشدي كه از اين طريق اندازهگيري ميشود در

حقيقت رشد و يا ركودي است كه تحت تأثير رشد در كل كشور و به فرض ثابت بودن ساير عوامل

نصيب فعاليت منطقه ميشود .بهاينترتيب كه اگر اشتغال دركل كشور افزايش يا كاهش پيدا كند،

انتظار ميرود كه اين مسئله اثرات مشابه مثبت يا منفي بر روي رشد اشتغال در سطح منطقه بگذارد.

ب) رشد رقابتي :تغييرات رقابتي يا بهعبارتديگر رشد ناشي از ويژگيهاي منطقه يا
استان مربوطه است .اين ويژگيها تحت تأثير امتيازات خاص هر استان شامل خصوصيات

جغرافيايي ،منابع طبيعي و موقعيت سياسي ـ اقتصادي ميباشند .تغييرات رقابتي مربوط به كليه
عوامل در منطقه به غيراز عامل تجمع صنعتي است ،لذا اين جزء بهنحوي قدرت رقابتي بهتر
و يا امتيازات مكاني بهتر يك منطقه را نسبت به ساير مناطق نشان ميدهد.
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اين جزء ميتواند به تصميمگيران منطقهاي براي تشخيص صنايعي كه منطقه در آن

مزيت دارد و تشخيص اين موضوع كه آيا مزيت رقابتي منطقه در مسير رشد اقتصاد منطقه

حركت ميكند يا خير ،كمك كند .يك سهم رقابتي مثبت بيانكننده مزيت نسبي يك منطقه
در يك بخش اقتصادي خاص است و يك سهم رقابتي منفي بيانكننده نداشتن يا از دست

دادن مزيت نسبي در يك بخش اقتصادي است (صادقي شاهداني و غفاري فرد.)122 :1388 ،
ج) رشد ساختاري (تركيب صنايع يا تجمع صنعتي) :اين رشد ،تركيب صنايع ،نوع ساختار

و تجمع صنايع هر استان يا شهرستان درزمينه شاخص مورد مطالعه در مقايسه با تركيب صنايع در
سطح كشور را نشان ميدهد .البته فرض مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه بايد تركيب

صنايع در سطح كشور مطلوب باشد .هر استاني كه تغييرات ساختاري مثبت داشته باشد به معني دارا
بودن صنايع يا فعاليتهاي اقتصادي با رشد سريع درزمينه اشتغال است .اما اگر استاني داراي تغييرات

ساختاري منفي باشد ،داراي تركيب صنايع نامطلوب با رشد كند است .بهطوركلي ميتوان گفت
منطقهاي كه فعاليتهاي اقتصادي با نرخ رشد باال را در خود متمركز ساخته داراي رشد ساختاري

مثبت و منطقهاي كه در آن فعاليتهاي اقتصادي با رشد كم متمركز شدهاند ،با تغييرات ساختاري

منفي روبهرو است (سبحاني و درويشي .)169-171 :1384 ،لذا تحليل اقتصاد منطقه با استفاده از سه
عامل صورت ميگيرد .1 :سهم ملي .2 ،1تغييرات ساختاري .3 ،2تغييرات رقابتي.3

درواقع وضعيت اشتغال مناطق حاصل جمع اين سه عامل ميباشد .بهدست آوردن اين سه

عامل مشروط به داشتن چند داده آماري و انجام دادن چند مرحله است:

داده اول :تعداد كل شاغالن ناحيه مورد مطالعه در ابتدا و انتهاي دوره مورد بررسي،

داده دوم :تعداد كل شاغالن در سطح مرجع در ابتدا و انتهاي دوره مورد بررسي،

داده سوم :تعداد شاغالن به تفكيك گروههاي شغلي ناحيه مورد مطالعه در ابتدا و انتهاي
دوره مورد بررسي،

داده چهارم :تعداد شاغالن به تفكيك گروههاي شغلي در سطح مرجع در ابتدا و انتهاي دوره
مورد بررسي.

مرحله اول :محاسبه تغيير كل اشتغال مرجع
)1. National Share (NS
)2. Industry Shift (IS
)3. Regional Shift (RS
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)تعداد كل شاغالن سطح مرجع در سال پايه -تعداد كل شاغالن سطح مرجع در سال مورد بررسي(
(تعداد كل شاغالن سطح مرجع در سال پايه)

مرحله دوم :عدد حاصل از مرحله قبل را در تعداد شاغالن (گروههاي شغلي مورد بررسي)
محلي در سال پايه ضرب كرده ،عدد حاصل همان  NSيا سهم ملي ميباشد.
مرحله سوم :محاسبه تغيير گروه شغلي مورد بررسي در سطح مرجع

(تعداد شاغالن گروه شغلي مرجع در سال پايه -تعداد شاغالن گروه شغلي مرجع در سال مورد بررسي)

(تعداد شاغالن گروه شغلي مرجع در سال پايه(

مرحله چهارم :عدد حاصل از مرحله اول را از عدد حاصل از مرحله سوم كم ميكنيم.

مرحله پنجم :عدد حاصل از مرحله قبل را در تعداد شاغالن گروه شغلي سطح محلي در سال
پايه ضرب ميكنيم .عدد بهدست آمده همان  ISميباشد.

مرحله ششم :بهدست آوردن تغييرات اشتغال در گروههاي شغلي سطح محلي

(تعداد شاغالن گروه شغلي سطح محلي در سال پايه -تعداد شاغالن گروه شغلي سطح محلي در
سال مورد بررسي)

مرحله هفتم :بهدست آوردن تغييرات رقابتي منطقه

-NS-ISعدد حاصل از مرحله قبل

 .2-1-3مدل اقتصاد پايه

از لحاظ نظري اقتصاد منطقه به دو بخش تقسيم ميشود :فعاليتهاي پايهاي و فعاليتهاي

غيرپايهاي .فعاليتهاي پايهاي ،فعاليتهايي هستند كه كاال و خدمات را به خارج از محدوده
اقتصاد جامعه صادر ميكنند و يا كاالها و خدماتشان را به افرادي عرضه ميكنند كه از خارج از

مرزهاي اقتصادي جامعه آمدهاند .فعاليتهاي غيرپايهاي ،آنهايي هستند كه نيازهاي ساكنين داخل

محدوده اقتصادي جامعه را تأمين ميكنند .فعاليتهاي غيرپايهاي يا تبعي هيچ كاال و خدمات تمام

شدهاي را صادر نميكنند ،بلكه هم ازنظر توليد و هم ازنظر بازار محلي هستند .معموال با افزايش
فعاليتهاي پايه در يك منطقه جريان درآمد منطقه افزايش مييابد .اين افزايش موجب ازدياد
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تقاضا براي كاال و خدمات در درون آن منطقه شده و در نتيجه افزايش فعاليتهاي غيرپايهاي در

منطقه را موجب ميگردد .برعكس با كاهش فعاليتهاي پايهاي ،درآمد منطقه نيز كم شده و ميزان

تقاضا براي فعاليتهاي غيرپايهاي نقصان مييابد .بدين ترتيب فعاليتهاي پايهاي محرك اصلي

در هر تغييري به حساب ميآيند و روي اقتصاد منطقه تأثير افزايشي دارند (زياري.)174 :1378 ،

براي بهدست آوردن نسبت مكاني ) (LQهر صنعت ،ميتوان از اين رابطه استفاده كرد:
(كل شاغالن محلي /تعداد شاغالن محلي در يك گروه شغلي)
(كل شاغالن مرجع /تعداد شاغالن مرجع در همان گروه شغلي)

اين نسبت اگر برابر يك باشد ،بدين معني است كه مصرف آن كاالي خاص در منطقه برابر

با توليد آن كاال است و در نتيجه هيچيك از كاركنان ،كاال و خدمات خاصي را بهعنوان صادرات

توليد نميكنند .اگر  LQمساوي  5باشد توليد آن كاالي خاص  5برابر مصرف محلي است و بنابراين

تنها يكپنجم كاركنان آن صنعت براي بازار داخلي و چهارپنجم براي بازار صادراتي توليد ميكنند.

مخرج كسر (سهم اشتغال ملي از توليد كااليي خاص) براي نشان دادن اين كه چقدر

از توليد محلي بايد براي رفع نيازها و تقاضاي داخلي تخصيص داده شود ،معياري را تعيين

ميكند .بهطور نمونه اگر  1درصد از اشتغال ملي در اين صنعت يا توليد كااليي خاص در
صنعتي خاص باشد ،منطقه نيز تنها الزم است كه  1درصد از اشتغال خود را در اين صنعت

براي رفع تقاضاي منطقه اختصاص دهد .حال اگر اشتغال واقعي در اين صنعت  6درصد كل
اشتغال در منطقه باشد (صورت كسر  ،)0/06يكششم از نيروي كار براي مصرف منطقه
توليد ميكنند و پنجششم ديگر براي صادرات .براي هر صنعت خاص ،نسبت مكاني تخميني
را از اشتغال در بخش صادراتي مشخص ميكند .اگر  Tiكل اشتغال در صنعت iو  Liنسبت
مكاني آن صنعت باشد .ميزان اشتغال صادراتي در آن صنعت برابر خواهد بود با:

Xi=(Li-1/Li)×Ti

براي مثال اگر  Li=4و  Ti=800و  Xiبرابر با  600شود ،يعني سهچهارم كاركنان

آن صنعت براي صادرات توليد ميكنند .كل اشتغال صادراتي منطقه را ميتوان از مجموع

اشتغالهاي صادراتي در صنايع مختلف بهدست آورد .ضريب اشتغال مساوي كل اشتغال
تقسيم بر اشتغال صادراتي است (صباغ كرماني.)151 :1380 ،
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 .2-1-4مدل تحليلي سوات

تكنيك يا ماتريس سوات ( ،)Swotابزاري براي شناخت تهديدها 1و فرصتهاي 2موجود

در محيط خارجي يك سيستم و بازشناسي ضعفها 3و قوتهاي 4داخلي آن بهمنظور سنجش
وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت و كنترل آن سيستم است .اين مدل يك نوع تجزيه و

تحليل سازماني است كه به سازمانها كمك ميكند تا بتوانند منابع داخلي خود را در دورههاي
قدرت و ضعف تجزيه و تحليل كرده و آنها را در برابر محيط خارجي در دورههاي فرصت

و تهديد با هم هماهنگ كنند .اين روش بهترين استراتژي براي سازماندهي فضاست (مرادي

مسيحي .)40 :1381 ،درواقع برحسب وضعيت سيستم چهار دسته راهبرد ميتوان تدوين كرد:

 .1راهبرد تدافعي ( :)WTهدف كلي راهبرد دفاعي يا حداقل حداقل كه ميتوان آن را

راهبرد «بقا» نيز ناميد ،كاهش ضعفهاي سيستم براي كاستن و خنثيسازي تهديدهاست .در
اين راهبرد تأكيد بر رفع آسيبپذيري منطقه مورد مطالعه است.

 .2راهبرد رقابتي ( :)WOراهبرد انطباقي يا حداقل حداكثر تالش دارد تا با كاستن از
ضعفها بتواند حداكثر استفاده را از فرصتهاي موجود ببرد.

 .3راهبرد محافظه كارانه ( :)STاين راهبرد مبتنيبر حداكثر حداقل در تنوعبخشي بر نقاط
قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز بوده و بر پايه بهره گرفتن از قوتهاي سيستم براي
مقابله با تهديدات تدوين ميشود و هدف آن به حداكثر رساندن نقاط قوت و به حداقل
رساندن تهديدات است.

 .4راهبردهاي تهاجمي ( :)SOدر اين راهبردها تمركز بر حداكثر حداكثر نقاط قوت

دروني و فرصتهاي بيروني استوار است .در چنين وضعيتي سازمان با استفاده از نقاط قوت
خويش براي گسترش بازار توليدات و خدمات خود گام برميدارد (ابراهيمزاده.)83 :1389 ،

 .3معرفي محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه شهرستان بيرجند ،مركز استان خراسان جنوبي است كه در طول شرقي
1. Threats
2. Opportunity
3. Weaknesses
4. Strength
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 58درجه و  36دقيقه تا  59درجه و  40دقيقه و عرض شمالي  32درجه و  38دقيقه تا  33درجه
و  35دقيقه گسترده شده است .براساس آخرين تقسيمات كشوري ،مشتمل بر شهر بيرجند با

 178020نفر جمعيت و  6دهستان القورات ،باقران ،شاخن ،شاخنات ،فشارود و كاهشنگ با
 74859نفر جمعيت ميباشد (مركز آمار ايران.)1392 ،

شكل  .1محدوده مورد مطالعه

مأخذ :مركز آمار ايران (.)1391

براساس نتايج آماري سال ،1390نرخ مشاركت اقتصادي شهرستان بيرجند  40/52درصد

بوده كه در مقايسه با سال  1385حدود  3درصد كاهش داشته است .با اين وجود از  86341نفر

جمعيت فعال حدود  92درصد شاغل بودهاند و نرخ بيكاري  8/2درصد بوده است.

جدول  .2مقايسه تعداد شاغالن شهرستان بيرجند در دوره آماري  1385 ،1375و 1390
به تفكيك گروههاي عمده شغلي
گروههاي شغلي

شهرستان بيرجند

1375

1390

1385

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

كشاورزي

18958

30/97

12427

16/91

14773

18/52

صنعت

25590

41/81

18779

25/56

17966

22/53

خدمات

32028

52/33

42249

57/51

46994

58/93

كل

مأخذ :همان.

61200

100

73455

100

79733

100

بررسي وضعيت ،شناسايي مزيت نسبي و تدوين برنامه استراتژيك  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ17

آنگونه كه در جدول  2آمدهاست ،تعداد شاغلين در سال  1385نسبت به  1375حدود

 20درصد و در سال  1390نسبت به  1385حدود  9درصد افزايش داشته است .همچنين در
دوره آماري مورد بررسي بخش خدمات بيشترين تعداد شاغالن و بخش كشاورزي كمترين
تعداد شاغالن را داشته است.

 .3-1يافتههاي تحقيق
 .3-1-1تحليل موقعيت اقتصادي
جدول  .3تعداد شاغالن گروههاي عمده شغلي در سطح شهرستان ،استان و كشور در
دورههاي آماري  1385 ،1375و 1390

بيرجند

ايران

خراسان جنوبي

گروههاي شغلي

1375

1385

1390

درصد تغييرات  85به 75

درصد تغييرات  90به 85

1375

1385

1390

درصد تغييرات  85به 75

درصد تغييرات  90به 85

1375

1385

1390

درصد تغييرات  85به 75

درصد تغييرات  90به 85

كشاورزي

5/84 -0/61 3902403 3686747 3358000 12/15 13/66 73914 65902 57980 18/87 -34/44 14773 12427 18958

صنعت

-7/5 45/15 6005705 6493398 4473000 -10/14 14/91 43638 48564 42260 -4/32 -26/61 17966 18779 25590

خدمات

8/48 45/47 10638766 9808691 6484000 15/86 70/7 91411 76492 44656 11/23 31/91 46994 29147 26440

جمع

0/34 40/51 20546874 20476344 14572000 8/06 32/02 208963 193362 146459 8/54 -4/07 79733 71324 71824

مأخذ :همان.

با توجه به مندرجات جدول  3و اشكال شماره  2و  3در سالهاي  1375-1385متوسط

رشد اقتصادي (اشتغال) شهرستان بيرجند منفي بوده است.
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شكل  .2تحليل موقعيت اقتصادي شهرستان بيرجند در سالهاي 1375-1385
20
15
10

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﯾﺮان

0
ﺧﺪﻣﺎت

ﺻﻨﻌﺖ

درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

5

ﮐﺸﺎورزي
-5
-10
-15

ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

شكل  .3تحليل موقعيت اقتصادي شهرستان بيرجند در سالهاي 1385-1390
80
60
40

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﯾﺮان

درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

20
0
ﺧﺪﻣﺎت

ﺻﻨﻌﺖ

ﮐﺸﺎورزي
-20

ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

-40

مأخذ :همان.

طي سالهاي  1385تا  1390متوسط رشد اقتصادي (اشتغال) بيرجند به  8/54درصد

ميرسد كه به علت تغييرات مثبت بخش كشاورزي و خدمات بوده است .در سطح استان نيز
رشد بخش خدمات نسبت به متوسط رشد اقتصادي استان در هر دو دوره مورد بررسي بيشتر

بوده است .در سطح ملي ،بخش كشاورزي و خدمات از رشد مثبتي برخوردار بوده و در طي

دوره  1375تا  1385بخش كشاورزي در سطح ملي رشد منفي داشته است .اما در سالهاي

 1385تا  1390حدود  6درصد رشد مثبت داشته است.

بررسي وضعيت ،شناسايي مزيت نسبي و تدوين برنامه استراتژيك  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19

درمجموع بررسي متوسط رشد اقتصادي (اشتغال) در سالهاي  1375تا  1390حاكي از

آن است كه رشد اقتصادي (اشتغال) در سطح ملي و سطح استاني كاهش پيدا كرده است،
ولي در سطح محلي از روند مثبتي برخوردار بوده است.

 .3-1-1-1بررسي نتايج مدل تغيير سهم

با توجه به جدول  ،4رشد شاغالن بخش كشاورزي و صنعت در شهرستان با سهم ملي آن متناسب نبوده

و كمتر ميباشد كه به علت تغييرات ساختاري و رقابتي منفي است ،آنگونه كه تغييرات ساختاري
در بخش كشاورزي نشان ميدهد ،تمركز شاغالن در اين بخش با رشد كند همراه بوده و تركيب

فعاليتهاي بخش كشاورزي نسبت به سطح مرجع نامتناسب بوده است .تغييرات سا ختاري نشاندهنده
رشد كند فعاليتهاي كشاورزي است كه ميتواند ناشي از بهكارگيري شيوههاي سنتي ناكارآمد و يا

تكنولوژي ناسازگار با شرايط محيطي و در نتيجه كاهش فرصتهاي اشتغال در دهه مورد بررسي باشد.
تغييرات رقابتي منفي در سطح استان حاكي از كاهش قدرت رقابتي شهرستان در بخش كشاورزي

استان است .اين مسئله بيشتر به خاطر بروز پديده خشكسالي و كاهش منابع آبي شهرستان ميباشد.

جدول  .4نتايج تغيير فرصتهاي شغلي با استفاده از روش تغيير سهم در شهرستان بيرجند
نسبت به استان و كشور ،دوره آماري 1375-1385
گروههاي
عمده شغلي
كشاورزي
صنعت

خدمات

سهم ملي
استان

كشور

شهرستان نسبت به استان و كشور

تغييرات ساختاري
استان

كشور

تغييرات رقابتي

استان

كشور

وضعيت اشتغال

-7798/56 -3481/07 7681/034 6071/36

-6413/47 -9121/29

-6531

1188/34

-18367/4 -10628/31

-6811

-4377/98 10368/06 8195/29

12387/53 12976/48 10257/08

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

1588/34

-4343/83 -12423/60

10221

تنها بخش خدمات است كه رشد واقعي آن نزديك به سهم استان و كشور (سهم ملي)

ميباشد و اين رشد مثبت ناشي از شرايط خاص منطقه نيست (چون تغييرات رقابتي منفي ميباشد)،

بلكه به خاطر تركيب فعاليتها در بخش خدمات و تغييرات ساختاري مثبت آن ميباشد .اين مسئله

بيانگر آن است كه اين بخش در حال از دست دادن مزيت نسبياش در استان است .درصورتيكه
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در چشمانداز رشد منطقه از اهميت ويژهاي برخوردار بوده است ،لذا با داشتن سهم رقابتي منفي،
رشد واقعي آن نيز در بلندمدت كاهش خواهد يافت .در مقايسه با سطح كشور نيز بخش خدمات

وضعيتي مشابه دارد .اما بخش صنعت با وجود رشد واقعي كمتر از سهم ملي در دهه ،1375-1385

عملكرد مثبتي ازنظر تغييرات ساختاري در سطح كشور داشته است .بااينحال بهواسطه تغييرات
رقابتي منفي مزيت نسبي خود را در سطح كشور از دست داده است.

اما تغييرات رخ داده در  5سال بعد (جدول  )5حاكي از آن است كه رشد اشتغال

شهرستان بيرجند در بخش كشاورزي و خدمات بيشتر از رشد اشتغال مورد انتظار در سطح
كشور و استان (سهم ملي) ميباشد .بهويژه در مقايسه با سهم آن در سطح كشور كه بخش
خدمات  4745و بخش كشاورزي 2346فرصت شغلي در شهرستان ايجاد كرده است.

جدول  .5نتايج تغيير فرصتهاي شغلي با استفاده از روش تغيير سهم در شهرستان بيرجند
نسبت به استان و كشور ،سالهاي 1385-1390
گروههاي
عمده
شغلي

شهرستان نسبت به استان و كشور
سهم ملي

تغييرات ساختاري

تغييرات رقابتي

وضعيت اشتغال

استان

كشور

استان

كشور

استان

كشور

كشاورزي

1002/58

43/013

508/23

683

835/19

1619/98

2346

خدمات

3408/53

146/23

3292/66

1159/33 -1956/19 3439/43

4745

صنعت

1515/04

65/00

1091/81 -1474/35 -3419/85

596/35

-813

مأخذ :همان.

بخش صنعت شهرستان بيرجند طي مدت مورد بررسي رشدي كمتر از سهم استان و كشور

(سهم ملي) داشته است كه ناشي از تغييرات ساختاري منفي ميباشد و حاكي از آن است كه فعاليت

صنعت در مقايسه با ديگر فعاليتها رشد كندتري داشته است .بااينحال تغييرات رقابتي پيشآمده در
اين دوره گوياي آن است كه شهرستان بيرجند در اين بخش داراي مزيت نسبي ميباشد و درصورت

بروز تغييرات ساختاري مثبت ،انتظار ميرود كه نقش مؤثري در رشد اشتغال منطقه داشته باشد.

درمجموع فعاليتهاي اقتصادي شهرستان بيرجند در دوره  1385-1390در هر سه

بخش كشاورزي ،صنعت و خدمات نسبت به دهه  1375-1385بهويژه در مقايسه با سهم آن
در سطح كشور كه داراي مزيت نسبي نيز ميباشد ،روند رو به رشدي داشته است.

بررسي وضعيت ،شناسايي مزيت نسبي و تدوين برنامه استراتژيك  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21

 .3-1-1-2بررسي نتايج مدل اقتصاد پايه

بررسي ضريب مكاني بخشهاي اقتصادي در شهرستان بيرجند حاكي از آن است كه در

سطح استان فعاليت بخش صنعت و خدمات فعاليت پايه منطقه ميباشد ،بخش كشاورزي با
اينكه ميتواند نقش مؤثري در توسعه اقتصادي منطقه داشته باشد ،اما هنوز به حد خودكفايي
نرسيده است .با استفاده از دادههاي سطح كشور فعاليتهاي بخش خدمات بيرجند داراي

مزيت نسبي ميباشد و بخش صنعت نيز در سال  1375فعاليت پايه بوده اما در سالهاي 1385

و  1390ضريب مكاني آن كاهش يافته كه متأثر از تغييرات ساختاري ذكر شده در مدل تغيير
سهم بوده است .با اين وجود شهرستان بيرجند در بخش صنعت قابليتهاي صادراتي دارد و

ميتوان با ارتقاي فعاليتهاي صنعتي شهرستان و ايجاد فرصتهاي شغلي و مزيتهاي رقابتي
براي آن در سطح استان ،گامي در جهت توسعه اقتصادي اين شهرستان برداشت.

در سال  1385تعداد شاغالن كارگاههاي صنعتي  2705نفر بوده كه  73درصد كل

شاغالن كارگاههاي صنعتي استان را شامل ميشود و  61/4درصد ارزش افزوده كارگاههاي

صنعتي استان را ايجاد كرده است (معاونت برنامهريزي دفتر برنامهريزي و بودجه.)1387 ،

عالوهبر اين بخشودگي هزينههاي ناشي از تغيير كاربري اراضي به صنعتي ،فراهم كردن
امكان صادرات مواد معدني ،تبديل دانشگاه صنايع و معادن استان به دانشگاه صنعتي شرق
كشور از جمله فرصتهاي پيش رو براي توسعه اين بخش ميباشد.

جدول  .6نتايج تحليل اقتصاد پايه در شهرستان بيرجند نسبت به استان و كشور 1385 ،1375 ،و 1390
1375

گروه شغلي
سطح مرجع

استان

كشاورزي

0/63

0/97

خدمات

1/33

0/90

صنعت

مأخذ :همان.

1/16

1385

كشور

استان
0/50

0/94

1/41

1/20

1/09

1/02

1390

كشور

استان
0/52

0/98

1/35

1/14

0/81

1/08

كشور
0/77

با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  6بخش صنعت در سطح استان و بخش خدمات

در سطح استان و كشور داراي مزيت نسبي ميباشد و قابليتهاي صادراتي براي شهرستان
بيرجند فراهم كرده است .لذا براساس رابطه شماره ( 1ميزان اشتغال صادراتي) ميتوان اذعان
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داشت كه اگر فعاليتهاي بخش صنعت و خدمات كه داراي مزيت نسبي در منطقه است،
احيا و توسعه يابد باعث ايجاد  1330فرصت شغلي صنعتي در سطح استان 12183 ،فرصت
شغلي خدماتي در سطح استان و  5771فرصت شغلي خدماتي در سطح ايران خواهد شد.

Xi = (Li-1 / Li)×Ti

رابطه ( 1ميزان اشتغال صادراتي)

 =Liضريب مكاني بخشهايي كه داراي مزيت نسبي هستند

 Ti=90تعداد شاغالن در بخشهاي داراي مزيت نسبي در سال

بخش صنعت در سطح استان= (1.08-1 / 1.08)×17966= 1330

بخش خدمات در سطح استان= (1.35-1 / 1.35)×46994=12183

بخش خدمات در سطح كشور= (1.14-1 / 1.14)×46994=5771

حال با در نظر گرفتن اين كه بخش صنعت و خدمات بهعنوان فعاليت پايه معرفي شده

است ،در ادامه ،تحليل مختصري از زيربخشهاي صنعت و خدمات در شهرستان بيرجند
صورت گرفته است.

 .3-2تحليل بخشهاي داراي مزيت نسبي

 .3-2-1بخش خدمات

جدول  .7نتايج تحليل اقتصاد پايه بخش خدمات در شهرستان بيرجند نسبت به استان و
كشور 1385 ،1375 ،و 1390
خردهفروشي

عمدهفروشي و

ارتباطات

حملونقل و

تأمين جا و غذا

مالي و بيمه

امالك و مستغالت

فعاليت اداري

عمومي و دفاع

آموزشي و علمي

مددكاري

كشور

ساير خدمات

استان

فعاليت خانواري

سطح مرجع

نامشخص

خدمات

برونمرزي

زيربخش

1375

0/97

0/88

1/01 1/06 0/94 0/91

0/79 1/06 0/88 0/92 1/11

0/77

1385

1

0/72

1/45 1/25 1/07 0/89

1/49 1/92 0/99 0/90 1/19

0/75

1390

1/02

0/85

1/31 1/41 1/17 0/99

0/97 1/02 1/19

0/36

0/76

1

1375

0/57

0/55

0/48 0/44 0/6 0/45

0/29 0/62 0/83 1/23 1/89

0

0/68

1385

0/62

0/5

0/81 0/51 0/96 0/55

0/75 0/55 1/06 1/24 2/11

0

0

1390

0/65

0/6

0/61 0/49 1/24 0/52

0/39 0/77 0/99 1/29 1/83

0

1/08

مأخذ :همان.

بررسي وضعيت ،شناسايي مزيت نسبي و تدوين برنامه استراتژيك  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ23

در بخش خدمات آنگونه كه در جدول  7آمده است شهرستان بيرجند در

زيربخشهاي عمدهفروشي و خردهفروشي ،مالي و بيمه ،امالك و مستغالت ،فعاليت
اداري و پشتيباني ،امور عمومي و دفاع ،فعاليتهاي آموزشي و علمي در سطح استان و

در زيربخشهاي مالي و بيمه ،امور عمومي و دفاع ،آموزش و مددكاري در سطح كشور

داراي مزيت نسبي ميباشد.

جدول  .8نتايج تغيير فرصتهاي شغلي با استفاده از روش تغيير سهم زيربخشهاي
خدمات در شهرستان بيرجند نسبت به استان و كشور ،دوره آماري 1375-1385
شهرستان نسبت به استان و كشور
گروه شغلي

سهم ملي
استان

كشور

تغييرات ساختاري
استان

كشور

تغييرات رقابتي

وضعيت

كشور

اشتغال

استان

774/61 2319/24 3605/83

-236/20 -1889/44 407/96

2491

مالي و بيمه

307/56

534/44

137/67

-154

352/51

688

امالك و مستغالت

547/02 140/52 218/47

469/19

-99/49

56/30

666

1/45

4/79

-62

عمدهفروشي و خردهفروشي

دفاتر اداري

53/73

197/82

-101/35 -117/18 34/56

امور عمومي و دفاع

157/70 -3425/7 -5165/18 -2556/12 6623/48 10297/83

1616

آموزش

-676/40 -2294/92 -928/67 -840/19 2758/08 4288/11

1153

مأخذ :همان.

براساس نتايج مدل تغيير سهم در سالهاي ( 1375-1385جدول  )8رشد فرصتهاي

شغلي در زيربخشهاي مالي و بيمه ،امالك و مستغالت بيشتر از سهم مورد انتظار آن از رشد
فرصتهاي شغلي در سطح استان و كشور بوده و با اين وجود در اين زيربخشها مزيت

رقابتي در سطح استان نداشته است .در ساير زيربخشها نيز به علت تغييرات ساختاري منفي،
رشد فرصتهاي شغلي منفي بوده است.
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جدول  .9نتايج تغيير فرصتهاي شغلي با استفاده از روش تغيير سهم زيربخش خدمات در
شهرستان بيرجند نسبت به استان و كشور ،دوره آماري 1385-1390

شهرستان نسبت به استان و كشور
تغييرات رقابتي
تغييرات ساختاري
كشور

وضعيت
اشتغال

عمدهفروشي و خردهفروشي 644/25 1204/02

-174/33 -1464/04 -1421/69

427/80

-392

612/59 1144/86

656/32

531/19

1320

1385-1390

گروه شغلي

استان

مالي و بيمه
امالك و مستغالت
دفاتر اداري
امور عمومي و دفاع

كشور

استان

استان

كشور

652
430/84
91/36
125/86
382/51
95/31 178/12
-759
-3/42
16/58 -838/32 -930/23 82/75 154/65
297
-93/63 -47/56 389/44
342/33
1/19
2/22
-2535 -1721/18 -567/14 -2187/10 -4534/36 1373/28 2566/50

آموزش

مأخذ :همان.

-481/18

176/22

تحليل تغيير سهم در سالهاي ( 1385-1390جدول  )9نيز گوياي آن است كه رشد
فرصتهاي شغلي در زيربخشهاي مالي و بيمه ،دفاتر اداري و آموزش بيشتر از سهم آن در
رشد فرصتهاي شغلي مورد انتظار در سطح استان و كشور بوده است.
رشد منفي ساير زيربخشها نيز به علت تغييرات ساختاري منفي بوده است .بررسي
تغييرات رقابتي بيانگر آن است كه شهرستان بيرجند در زيربخشهاي مالي و بيمه و آموزش
داراي مزيت نسبي در سطح منطقهاي و ملي ميباشد.

 .3-2-2بخش صنعت
جدول  .10نتايج تحليل اقتصاد پايه زيربخشهاي بخش صنعت در شهرستان بيرجند نسبت
به استان و كشور 3851 ،1375 ،و 3901

سطح مرجع
استان

كشور
مأخذ :همان.

زيربخشصنعت
1375
1385
1390
1375
1385
1390

معدن

ساخت

تأمينآب ،برق ،گاز

ساختمان

1/15

1

0/82

0/99

1/09
1/08
0/87
1/71
1/35

0/99
1/03
1/33
1
0/90

1/16
1/24
0/26
1/27
1/28

0/99
0/94
0/56
0/93
1/07

بررسي وضعيت ،شناسايي مزيت نسبي و تدوين برنامه استراتژيك  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ25

با توجه به ضرايب مكاني زيربخشهاي صنعت در شهرستان بيرجند (جدول )10

ميتوان اذعان داشت كه با استفاده از دادههاي سطح استان ،فعاليتهاي معدن ،ساخت
و تأمين آب ،برق و گاز بيشترين مزيت نسبي و قابليت صادراتي را در شهرستان بيرجند

دارا ميباشند .با استفاده از دادههاي سطح كشور نيز فعاليتهاي معدن ،تأمين آب ،برق
و گاز و ساختمان از مزيت نسبي برخوردارند .ازاينرو با سرمايهگذاري و بهينه كردن

زيرساختها در اين زيربخشها ميتوان شاهد تغييرات مثبت فعاليتهاي صنعتي در
شهرستان بيرجند بود.

جدول  .11نتايج تغيير فرصتهاي شغلي با استفاده از روش تغيير سهم در شهرستان بيرجند
نسبت به استان و كشور ،دوره آماري 1375-1385
شهرستان نسبت به استان

1375-1385

سهم ملي

تغييرات ساختاري

تغييرات رقابتي

كشور

كشور

گروه شغلي

استان

كشور

استان

معدن

89/35

270/51

550/88

-489/24 -110/77

8793/07 2904/52

-6358

-16486/51 -5914/52 -1674/56

102/06

663/25

ساخت
تأمينآب ،برق ،گاز

33/71

ساختمان

5044/76 2390/76 789/72

8/69

استان

-95/96

-8/73

490/25

-1342/52 -4029/47 756/76

وضعيت اشتغال
151
-9368
601
1805

مأخذ :همان.

با توجه به نتايج مدل تغيير سهم در سالهاي ( 1375-1385جدول  )11تنها در زيربخش

ساخت ،رشد اشتغال شهرستان منفي بوده كه آن هم ناشي از تغييرات ساختاري و رقابتي

است .همچنين هيچكدام از زيربخشهاي صنعت در شهرستان بيرجند در طول اين دوره
مزيت نسبي نداشتهاند.
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جدول  .12نتايج روش تغيير سهم در شهرستان بيرجند نسبت به استان و كشور،
دوره آماري 1385-1390

شهرستان نسبت به استان

1385-1390

تغييرات ساختاري

تغييرات رقابتي

سهم ملي
گروه شغلي

استان

كشور

استان

كشور

استان

كشور

معدن

-76/07

-56/28

38

221/54

-165/26 38/07

ساخت

-657/03 796/24 -445/73 -1632/46 -758/22 -1024/78
39/68

تأمينآب ،برق ،گاز

-83/89

-62/06

188/49

255/37

128/40

ساختمان

-720/07

1444/56 -532/77

106/24

1241/53 90/51

وضعيت اشتغال
0
-1861
233
815

مأخذ :همان.

اما با توجه به نتايج ارائه شده در جدول 12كليه زيربخشها در سطح استان داراي مزيت

نسبي ميباشند .تغييرات پيشآمده در سالهاي  1385-1390در زيربخشهاي صنعت گوياي

آن است كه رشد فرصتهاي شغلي شهرستان نسبت به سهم آن در سطح استان و كشور

بهويژه در زيربخشهاي تأمين آب ،برق ،گاز و ساختمان كه نسبت به سهم ملي روند افزايش
زيادي داشته است ،قابل توجه بوده است.

 .3-3تحليل اشتغال با استفاده از مدل سوات
در پژوهش حاضر عوامل دروني (قوتها و ضعفها) و عوامل خارجي (فرصتها و
تهديدات) كه اشتغال در شهرستان بيرجند با آن مواجه است ،با استفاده از مدل تحليلي

سوات (تجميع مطالعات اسنادي كتابخانهاي و نظر عدهاي از كارشناسان حوزه اقتصاد)

ارزيابي شده است.

بررسي وضعيت ،شناسايي مزيت نسبي و تدوين برنامه استراتژيك  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27

جدول  .13عوامل دروني اشتغال در شهرستان بيرجند براساس مدل  swotدر شهرستان بيرجند
عامل قوت
()s

كشاورزي

قوت

وزن رتبه امتياز

رتبه دوم توليد گندم در استان

0/068

4

0/272

وجود مزيت نسبي توليدات كشاورزي (زرشك و زعفران)

0/067

4

0/268

وجود ذخاير غني ژنتيك دامي

0/062

3

0/186

وجود دانش بومي منطقه در زيربخشهاي كشاورزي

0/064

4

0/256

 257هكتــار از اراضي تحت آبياري قطــرهاي و  400هكتار تحت آبياري
باراني است

0/057

3

0/171

جمع

صنعت

1/153

تعداد  48كارگاه صنعتي با  2705شــاغل كــه  410275ارزش افزوده ايجاد
كرده است

0/061

4

0/244

رتبه دوم توليدات معدني در استان

0/063

4

0/252

ســاختار زمينشناســي منحصربهفرد و پتانســيلهاي معدني مثــل طال ،قلع و
تنگستن و...

0/062

4

0/248

كارگاههــاي صنعتي  30درصد از اشــتغال و  20درصــد ارزش افزوده ايجاد
0/059
كرده است

3

0/177

 12درصد معادن در حال بهرهبرداري استان را داراست

0/059

3

0/177

 30درصد شاغالن معدني استان را داراست

0/062

4

0/248

جمع

خدمات

1/346

شاغالن اين بخش  48درصد رشد داشته است

0/063

3

0/189

رشد خدمات از متوسط رشد اقتصادي شهرستان بيشتر است

0/065

4

0/26

رشد واقعي شاغالن خدمات از سهم ملي آن بيشتر است

0/062

4

0/248

تغييرات ساختاري بخش خدمات مثبت است

0/062

4

0/248

كوتاه بودن سيكل اداري و رسيدگي به امور متقاضيان در كوتاهترين زمان

0/064

3

0/192

جمع
مجموع نقاط قوت

1/137
1

3/636
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عامل ضعف
()W

كشاورزي

ضعف

وزن رتبه امتياز

كاهش تدريجي سطح زيركشت اراضي آبي

0/094

2

0/188

رشد واقعي كشاورزي از سهم ملي آن كمتر است

0/088

1

0/088

غرقابي و سنتي بودن اغلب سيستمهاي آبياري

0/092

2

0/184

تغييرات رقابتي بخش كشاورزي منفي است

0/087

1

0/087

جمع

صنعت

0/547

رشد واقعي شاغالن صنعت از سهم ملي آن كمتر است

0/091

1

0/091

كاهش قدرت رقابتي بخش صنعت

0/095

2

0/19

رشد كند فعاليتهاي صنعتي

0/089

1

0/089

عدم خودكفايي در بخش ساختمان و صنعت

0/093

2

0/186

كاهش رشد واقعي بخش صنعت از سهم ملي آن

0/088

1

0/088

جمع
خدمات

0/644

نداشتن نيروي ماهر در مشاغل خدماتي

0/092

2

0/184

كاهش قدرت رقابتي بخش خدمات

0/09

1

0/09

جمع
مجموع نقاط ضعف
جمع قوتها
و ضعفها
()SW

امتياز عوامل دروني

0/274
0/999

1/465

1

5/101

مأخذ :همان.

بررسيها نشان داد كه در عوامل داخلي 16نقطه قوت در برابر  11نقطه ضعف قرار دارد.

مجموع امتياز نهايي عوامل داخلي برابر با  5/101ميباشد و اين بدان معناست كه اشتغال در شهرستان

بيرجند ازنظر عوامل داخلي داراي قوت ميباشد .در ميان عوامل داخلي بيشترين تأثير با  1/346امتياز،

به بخش صنعت اختصاص يافتهاست .درزمينه كشاورزي دارا بودن رتبه دوم توليد گندم در استان
( )0/272و داشتن مزيت نسبي در برخي توليدات كشاورزي ( )0/268بيشترين تأثير را داشته است.

بررسي وضعيت ،شناسايي مزيت نسبي و تدوين برنامه استراتژيك  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29

در صنعت نيز به علت دارا بودن رتبه دوم استاني در توليدات معدني ( ،)0/252ساختار زمينشناسي

منحصر به فرد ( )0/248و دارا بودن  30درصد شاغالن معدني استان ( )0/248نقش عمدهاي در

اشتغال شهرستان داشته است .افزايش رشد واقعي شاغالن بخش خدمات نسبت به سهم ملي ()0/248

و تغييرات ساختاري مثبت اين بخش ( )0/248بيشترين تأثير را در نقاط قوت آن داشته است.

درزمينه نقاط ضعف نيز در بحث كشاورزي كاهش سطح زيركشت اراضي آبي ()0/188

و سنتي بودن اغلب سيستمهاي آبياري ( ،)0/184بيشترين نقش را در ضعف كشاورزي داشته
است .كاهش قدرت رقابتي بخش صنعت ( )0/19و عدم خودكفايي در بخش ساختمان و

صنعت ( )0/186علت عمده ضعف بخش صنعت بوده است .درزمينه خدمات نيز نبود نيروي

متخصص و ماهر در مشاغل خدماتي ( )0/184بيشترين تأثير را در ضعف اين بخش داشته
است (جدول .)13

تحليل عوامل بيروني اشتغال (جدول  )14بيانگر آن است كه  20نقطه فرصت در

برابر  11نقطه تهديد قرار گرفتهاست و بخش صنعت بيشترين فرصتها ( )2/376را دارا

ميباشد و كشاورزي نيز ( )0/642با بيشترين تهديدات مواجه است .درزمينه كشاورزي
امكان سرمايهگذاري بخش خصوصي به سمت فعاليتهاي مولد ( ،)0/2بهينهسازي راندمان

مصرف ( )0/228و توجه به تلفيق دانش بومي و نوين در جهت احيا و توسعه كشاورزي

( )0/236بيشترين تأثير را در ايجاد فرصتها داشته است .در بخش صنعت ،واقع شدن

در كوير و توجه به جنبههاي مثبت توسعه آن ( ،)0/232اتصال مركز استان به راهآهن
بافق ـ مشهد ( ،)0/24حجم زياد سرمايهگذاري در فعاليتهاي معدني ( )0/244و كم بودن

محدوديتهاي زيستمحيطي ( )0/232بيشترين تأثير را داشته است .عدم سرمايهگذاري
بخش خصوصي در زيربخشهاي خدمات ( )0/12نيز بيشترين فرصت را براي بخش
خدمات مهيا كرده است.

درزمينه نقاط تهديد نيز بخش كشاورزي به علت وجود محدوديتهاي دولتي در

سرمايهگذاريها ( ،)0/188خشكسالي ( )0/18و كاهش فرصتهاي اشتغال ( )0/188با
بيشترين تهديدات مواجه است .در صنعت نيز ،وجود محدوديتهاي دولتي ( )0/184بيشترين
نقش را داشته است .در بخش خدمات ،پراكندگي و پايين بودن كيفيت راهها ()0/192
بيشترين تأثير را در بروز تهديدات داشته است.
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جدول  .14عوامل بيروني اشتغال در شهرستان بيرجند براساس مدل  swotدر شهرستان بيرجند
عامل فرصت
()O

كشاورزي

صنعت

وزن

رتبه

امتياز

فرصتها
امكان جابهجايي نيروي انساني از بخش خدمات به كشاورزي
امكان سرمايهگذاري خصوصي به سمت فعاليتهاي مولد
امكان بهينهسازي راندمان مصرف

0/03
0/05
0/057

3
4
4

0/09
0/2
0/228

جمع
 98درصد كارگاههاي صنعتي تحت مالكيت بخش خصوصياند
امكان جابهجايي نيروي انساني از خدمات به صنعت
واقع شدن در كوير و داشتن روزهاي آفتابي
امكان بهرهبرداري از انرژيهاي نو و تجديدپذير
امكان كشت و توسعه چغندر قند در دشت اسدآباد
اتصال مركز استان به راهآهن بافق ـ مشهد

0/054
0/03
0/058
0/043
0/05
0/06

4
4
4
4
3
4

0/061
0/046
0/059
0/043
0/048
0/041

4
3
4
3
3
3

توجه به تلفيق دانش بومي و نوين در احيا و توسعه كشاورزي

كم بودن محدوديتهاي زيستمحيطي

حجم زياد سرمايهگذاري در فعاليتهاي معدني
وجود بازارچههاي مرزي فعال
امكان صادرات مواد معدني
بخشودگي هزينههاي ناشي از تغيير كاربري اراضي به صنعتي
مجاورت با افغانستان و پاكستان
تبديل دانشگاه صنايع و معادن به دانشگاه صنعتي شرق كشور
جمع

عدم سرمايهگذاري بخش خصوصي در زيربخشهاي خدمات

خدمات

گسترش فعاليتهاي بخش حملونقل
امكان ايجاد زيرساختهاي مخابراتي و IT
جمع

0/059

0/058

0/04

0/059
0/052

4

4

3
4
4

مجموع فرصتها

عامل تهديد
()T

كشاورزي

تهديدات

0/236

0/754
0/216
0/12
0/232
0/172
0/15
0/24
0/232
0/244
0/138
0/236
0/129
0/144
0/123
2/376
0/12

0/236
0/208
0/564
3/694

وزن

رتبه

امتياز

محدوديتهاي دولتي در سرمايهگذاريها

0/094

2

0/188

شاغالن اين بخش جذب بخش خدمات شدهاند.

0/086

1

0/086

خشكسالي

كاهش فرصتهاي اشتغال

0/09

0/094
جمع

2
2

0/18

0/188
0/642
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عامل تهديد
()T

صنعت

وزن

رتبه

امتياز

تهديدات
محدوديتهاي دولتي در سرمايهگذاريها

0/092

2

0/184

شاغالن صنعت جذب خدمات شدهاند

0/087

1

0/087

2

0/178

 20درصد كارگاههاي صنعتي تحت مالكيت بخش عمومياند
كاهش شاغالن بخش صنعت

جمع

خدمات

جمــع فرصتها و
تهديدها ()OT

عدم كارايي مناسب بخش خدمات
پراكندگي و پايين بودن كيفيت راهها
دوري از مراكز عمده شهري
جمع
مجموع تهديدات
امتياز عوامل بيروني

0/089
0/178
0/186
0/192
0/089

1

1

2
2
1

0/089
0/538
0/186
0/192
0/089
0/467
1/647
5/341

مأخذ :همان.

با توجه به يافتههاي تحقيق ،آنگونه كه در شكل  4نشان داده شده است ،قوتها در

ميان عوامل دروني و فرصتها در ميان عوامل بيروني بيشترين امتياز را به خود اختصاص

دادهاند .لذا جهت ارتقاي وضعيت اشتغال در شهرستان بيرجند بايد با استفاده حداكثري از
قوتها و فرصتها ،به سمت راهبردهاي تهاجمي گام برداشت.

شكل  .4ماتريس ارزيابي موفقيت و اقدام استراتژيك

مأخذ :همان.
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جهت حداكثرسازي قوتهاي دروني و حداقلرساني تهديدات بيروني ،ميتوان پيشنهادهاي

زير را با تأكيد بر راهبردهاي تهاجمي ارائه داد.
الف) راهبرد تهاجمي

* سرمايهگذاري بخش خصوصي در جهت افزايش راندمان توليد كشاورزي،

* ايجاد كارگاههاي صنعتي در نقاط شهري و روستايي شهرستان،
* انتقال شاغالن بخش خدمات به ديگر بخشها،

* ايجاد و توسعه صنايع تبديلي محصوالت سازگار با اقليم منطقه،
* افزايش سطح زير كشت زرشك و زعفران،

* بهكارگيري تكنولوژي سازگار با دانش بومي،

* استقرار شبكه هوشمند اطالعرساني هواشناسي براي پيشبيني رخدادهاي طبيعي،

* ساماندهي كارگاههاي كوچك و توسعه فعاليتهاي معدني،

* ارتقاي فعاليتهاي بخش تأمين آب ،برق و گاز در راستاي افزايش صادرات.
ب) راهبرد رقابتي

* صنعتيسازي نواحي روستايي و جذب نيروي انساني به فرصتهاي شغلي ايجاد شده،

* ترغيب سرمايهگذاران بخش خصوصي در راستاي ايجاد كارگاههاي صنعتي،

* ارائه تسهيالت توسط دولت براي جايگزيني آبياري نوين بهجاي شيوههاي نادرست سنتي،
* دادن مشوقهاي سرمايهگذاري توسط دولت،

* بهكارگيري شبكههاي مجازي در ارتقاي بخش خدمات.
ج) راهبرد محافظهكارانه

* خصوصيسازي فعاليتهاي بخش كشاورزي ،صنعت و معدن،

* شناسايي مزيتهاي نسبي توليدات كشاورزي و ارتقاي توليد محصوالتي مثل زرشك و زعفران،
* افزايش حجم سرمايهگذاري در معادن،

* ايجاد و توسعه زيرساختهاي مورد نياز.

بررسي وضعيت ،شناسايي مزيت نسبي و تدوين برنامه استراتژيك  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ33

د) راهبرد تدافعي

* تحت حمايت قرار گرفتن كارگاههاي صنعتي توسط بخش خصوصي،
* بهكارگيري نيروي انساني ماهر و آموزشديده در بخش خدمات،

*كشت محصوالت مقاوم به خشكي،

* مديريت بحران و شناسايي راهكارهاي مقابله با خشكسالي،

* آموزشهاي فني و حرفهاي در راستاي پرورش نيروي كار در زيربخشهاي صنعت،

* تربيت نيروي ماهر در فعاليتهاي معدن و تأمين آب ،برق وگاز.

 .4جمعبندي و نتيجهگيري
در اين پژوهش با استفاده از دادههاي مستند مركز آمار ايران ازگروههاي عمده فعاليت

در سالهاي  1385 ،1375و  1390در سه سطح شهرستان بيرجند ،استان خراسان جنوبي
و ايران به تحليل وضعيت اشتغال در شهرستان بيرجند و شناسايي مزيتهاي نسبي آن
پرداخته شده است.

براساس نتايج مدل تغيير سهم و ضريب مكاني ،شهرستان بيرجند در بخشهاي صنعت

و خدمات داراي مزيت نسبي بوده است .بررسي زيربخشهاي صنعت و خدمات حاكي
از آن است كه با رشد اشتغال در دوره  1385-1390اكثر زيربخشهاي خدمات بهويژه

فعاليتهاي مالي و بيمه ،آموزش ،امور عمومي و دفاع داراي بيشترين مزيت نسبي بودهاند .در
بخش صنعت نيز معدن ،تأمين آب ،برق ،گاز و ساختمان از بيشترين مزيت نسبي برخوردار

بودهاند .ازاينرو انتظار ميرود كه تكيه بر مزيت نسبي و قابليت صادراتي بخشهاي صنعت
و خدمات نقش مؤثري در رشد اشتغال منطقه داشته باشد .مدل سوات نيز با هدف تدوين

كليت برنامه توسعه استراتژيك با تأييد بر يافتههاي تحقيق ،جهت بهبود وضعيت اشتغال در
شهرستان بيرجند ،تكيه بر راهبردهاي تهاجمي را پيشنهاد داده است.
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منابع و مآخذ

1.1آسايش ،حسين و عليرضا استعالجي ( .)1382اصول و روشهاي برنامهريزي ناحيهاي ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،چاپ اول.

2.2ابراهيمزاده ،عيسي ( .)1389آمايش سرزمين و برنامهريزي محيطي در جنوب شرق ايران ،تهران ،انتشارات
اطالعات ،چاپ اول.

3.3اميني ،عليرضا و فرزانه منصوري (« .)1385تحليل عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان به تفكيك بخشهاي عمده
اقتصادي ايران» ،پژوهشهاي اقتصادي.)50( 17 ،

4.4برانسون ،ويليام اچ .)1383( .تئوري و سياستهاي اقتصاد كالن ،ترجمه عباس شاكري ،تهران ،نشر ني.

5.5تودارو ،مايكل ( .)1378توسعه اقتصادي در جهان سوم ،غالمعلي فرجادي ،مؤسسه عالي پژوهش در
برنامهريزي توسعه.

6.6جعفري صميمي ،احمد و سميهسادات نقوي (« .)1387بررسي مزيت نسبي ارزش افزوده بخشهاي
اقتصادي در منطقه خراسان براساس برنامه سوم توسعه» ،دانش و توسعه.)23( 15 ،

7.7رحماني ،تيمور ( .)1389اقتصاد كالن ،انتشارات برادران ،جلد دوم ،چاپ نهم.

8.8زماني ،هادي ( .)2007موانع تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران ،لندن ،جلد اول ،نشر .hz
9.9زياري ،كرامتاهلل ( .)1378اصول و روش برنامهريزي منطقهاي ،دانشگاه يزد ،چاپ اول.

1010سبحاني ،حسن و باقر درويشي (« .)1384بررسي مزيتهاي نسبي و تحليل ساختاري اشتغال در استان
ايالم» ،تحقيقات اقتصادي.)70( 23 ،

1111صادقي شاهداني ،مهدي و محمد غفاري فرد (« .)1388بررسي مزيتهاي نسبي و تحليل ساختاري توليد
ناخالص داخلي در استانهاي كشور» ،فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي.)50( 17 ،

 1212صانعيپور ،محمود ( .)1385كارگاه آموزشي شركتهاي مادر تخصصي ،وزارت كار و امور اجتماعي،
معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال ،چاپ دوم.

1313صباغ كرماني ،مجيد ( .)1380اقتصاد منطقهاي (تئوريها و مدلها) ،تهران ،انتشارات سمت.

1414فرهودي ،رحمتاهلل و اكبر محمدي (« .)1385تحليل و پيشبيني وضعيت اشتغال در شهر سنندج با استفاده
از مدل تغيير سهم ضريب مكاني و ضريب جيني» ،پژوهشهاي جغرافيايي.)55( 10 ،

1515متوسلي ،محمود و جواد فتحاللهي (« .)1389مقدمهاي بر نظريات ويليامسون و كاربرد آن در مسائل
توسعه ايران» ،پژوهشهاي اقتصادي.)3( 10 ،

1616مرادي مسيحي ،واراز ( .)1381برنامهريزي استراتژيك در كالنشهرها ،تهران ،نشر شهرداري.
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