
 105     الی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایرانم تأمیننقش 

 است. شده گرری و در سخش آخر پرشنهادهای مبتن  سر پ وهش تحقرق ارائه نترجه

 ادبیات تحقیق. 1

 پیشینه تحقیق .1-1

 الف( مطالعات داخلی:

  در مطالعه خود سه سررس  اهمرت سخش خدمات مال  در اقتصااد  1383کشاورز )
سانتداری و سرمه را تجمراع کارده و    های مؤسیات مال ، پردازد. او سخش کشور م 

است. او استدا سا استفاده از روش تعرارن   سه عنوان سخش خدمات مال  در نظر گرفته
کناد و سادس    ها مشخ  م  سخش کلردی جایگاه این سخش را در سرن سایر سخش

ای سه سررس  اثرات تعطرلا  سخاش خادمات ماال  روی      سا روش استخراج فرشره
نویید که پروندهای این صنعت ساا دیگار    پردازد. او در نتای  م  اشتغال و تولرد م 

ها چندان قاوی نریات ولا  تعطرلا  آن موجاب از دسات رفاتن سارش از          سخش
 شود. فرصت شغل  م  225246.8

شاان ساه سررسا  اثاار ناشا  از تخصار           در مقالاه 1389طرب  و دیگران )
گراری   ات و انادازه های کشاورزی، صنعت و خدم تیهرالت سانت  کشور سه سخش

اند. نتای  این تحقراق نشاان    پرداخته 1352 -1385ها در دوره  زای  آن روند اشتغال
های صانعت و معادن، کشااورزی و     داد که سا اختصاص تیهرالت سانت  سه سخش

خدمات؛ سخش کشاورزی از سایترین مرانگرن ساینه اشاتغال و سخاش خادمات از    
 ال سرخوردار خواهد سود.ترین مرانگرن ساینه اشتغ پایرن

تحلر  آثار سخاش خادمات ماال  در    »  در مقاله خود سا عنوان 1389ترحم  )
اسات. او   های دیگر پرداخته سه سررس  تأثررات این سخش روی سخش« اقتصاد ایران

سا استفاده از پروندهای پیرن و پرشرن و کشش ساتانده و اشاتغال و ساه کاارگرری     
میتقرم و غررمیتقرم سخش خدمات مال  را سر روی  ای آثار روش استخراج فرشره

است. نتای  مطالعاه او حااک  از    اقتصاد ایران سنجش کرده و مورد تحلر  قرار داده
آن است که سا فرض تعطرل  خدمات مال ، طبق الگاوی لوونترا ، اشاتغال معاادل     

 687.038یاسد و طبق الگوی گش، مرازان کااهش اشاتغال     نفر کاهش م  215.814


