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 : موضوع گزارش

 ایزدی  نجمه: تنظیم کننده برگردان و  1400/ 08/ 05 :تاریخ ارائه

 

باال  د یتول   بر مبنای   توسعهاز کشورها بدون    یتعداد کم اد.  انده یرس   ی درآمد   یبه سطوح  از دهه    نیبا  ،  1980حال، 

  ی تر نییبا درآمد کم و متوسط در سطوح پا  یاز کشورها  یعیوس   فیدر ارزش افزوده و اشتغال در ط  د یسهم تول  بیشترین

  «زودرس زدایی  یصنعت»که نگران    یکسان  .رو اتفاق افتاده استکشورهای با درآمد باال و صنعتی پیشاز درآمد سرانه  

 کنند.   تیدرآمد حماکم   یدر کشورها  د یگسترش تول  یبرااند تا از تالش  خواسته  فته ایها و جامعه توسعههستند از دولت

افراد نسبتاً   یبزرگ را برا  اس یاشتغال در مق   جاد یو ا  یور رشد بهره  تی، دو مزد یتول  یدر گذشته، توسعه تحت رهبر

ز ریغ داشت.  به همراه  اقتصاد    یربنای ماهر  بازارها  ی ، دسترس بزرگ  اس یمقدر  آنها  ب  یبه  و    ینوآور،  یالملل  ن یبزرگ 

  اد ی کار ز   ازمند ین  زیبود. خدمات ن  هیبا سرماهمراه  ماهر  رینسبتاً غ  یرو یاستفاده از ن   یی، همراه با توانایبخش  نیارتباطات ب

محدودتر    یی توانا  و   شود   ی تر مبزرگ  ی به بازارها  ی و مصرف دارند که مانع دسترس   د یتول   یهمزمانبه    از یهستند، اما اغلب ن

را    ی نوآور  ی ها  زه یو هم انگ بزرگ    اس یمقدر  کار، هم اقتصاد    ی روین  ی ور بهرهنفوذ    یبرا  ه یاستفاده از سرما  ی آنها برا

 است.  نیبدبخدمات  یتوسعه خدمات تحت رهبر یعقل متعارف نسبت به چشم اندازها نیبنابرا کند. ی محدود م

کشورهای با درآمد کم و  در  خوب یشغل یگسترش فرصت ها یکه خدمات برا نیوجود دارد: اول ا  راهبردی سوالدو 

مشاغل در طول زمان    نیا  شیکارگران کم مهارت و افزا  یشغل برا  جاد یبر ا  نجایبحث در ا  شتریچقدر است؟ ب  متوسط 

د و درآم   یور کند تا از سطح بهره  مککم درآمد ک  یتواند به کشورها  ی، بخش خدمات تا چه اندازه م اًیمتمرکز است. ثان

  ی ، نوآور اس یمقاندازه    ق یاز طر  ی ور بهره  شیافزا  یهابحث بر فرصت  نیا  شتر یکنند؟ ب یرو یبا درآمد باالتر پ  ی کشورها

 بخش ها متمرکز است.  ن یو ارتباطات ب

توسعه تحت هدا انداز  نقطه شروع، چشم  مقا  ت یبه عنوان  تول  ی ا  سه یخدمات  اددار   د یبا بخش  اما   د یبا   سه یمقا  ن ی، 

 اشتغالو    ی در رشد بهره ور  یری نظ  یشد که سهم ب  یتصور م   یکه زمان  ید یتول   ی ها  یژگی و  داشته باشد.  ایپو  یدگاهید

فزا به طور  اشتراک گذ   ی ا  نده یدارند،  به  فناور   یم  اشتهدر بخش خدمات    ی فرصت ها   ی تالیجید   یهایشود. شتاب 

 آورد.  ی بخش ها به ارمغان م نیو گسترش ارتباطات ب ی ، نوآوراس یمقاندازه   ی را برا ید یجد 

 مقدمه-
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  ی بان یپشت  د یکه از تول  ردیقرار گ  تیمورد حما  د یمسئله نبا  نی ، اکشورهای با درآمد کم و متوسط گذاران در  استیس   یبرا

بایا خدمات  کنند  بلکه  برا  لیکه پتانس  کنند مسئله را درک    نی ا  د ی،  و مشاغل در حال   ی بهره ور  شی افزا  ی خدمات 

 .نمایند آن استفاده  یایاز مزا د یاست و آنها با شیافزا

 

در دو دهه گذشته شده    کشورهای با درآمد کم و متوسط در    یرشد بهره ور   ش یاشتغال و افزا  جاد یبخش خدمات باعث ا

 دی بر بخش تول  یافته جامعه توسعه    ن یهمچنو  موضوع    اتیادب  شتر یب  را یروندها چندان مورد توجه قرار نگرفته ز  نیاست. ا

 تمرکز کرده اند. 

 یخدمات، مشاغل و تحول اقتصاد

  رییبدون تغ  باًیتقر  2018تا    1991  یهاسال  نیب  کشورهای با درآمد کم و متوسط از کل اشتغال در    یسهم بخش صنعت

  50به    40از    - سهم بخش خدمات از کل اشتغال  ش ی، افزاجهی . در نته استدرصد بود  20و به طور متوسط    ه ماند   یباق

 ( 1)نمودار   .شده استجبران  یکاهش سهم بخش کشاورز  با  باًیتقر -درصد 

 1991-2018کشورهای با درآمد کم و متوسط در کل اشتغال در  یسهم بخش نیانگیم: 1نمودار 

 

در    ی ساختار  ریی تغ  ی الگو  نیا  و  کند صدق می   ی ناخالص داخل  د یتول  ی بخش  های سهم  رییدر مورد تغ   یمشابه  یروندها

بهره را از    نیشتریکه ب  ی شرق  یو اروپا  ایشرق آس   یاز کشورها  ری، به غنیعالوه بر ا.  مناطق مختلف سازگار بوده است

کشورهای با درآمد  در    عیخدمات و صنا  یکار در بخش ها   ی روی ن  یصادرات برده اند، رشد بهره ور   تیتحت هدا  داتیتول

 (. 2 نمودار بوده است ) سه یقابل مقا 2018تا   1995 ی هاسال نیب باًیمناطق تقر دیگر در  کم و متوسط 

 

 

 

 و خدمات کاالها-
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 1995-2018هر کارگر، بر اساس منطقه و بخش   یرشد ارزش افزوده به ازا : 2نمودار  

 

  یور بهره   شی(، افزاقایو شمال آفر  انهیخاورم)به جز    کشورهای با درآمد کم و متوسط است که در    نینکته قابل توجه ا

  ی شکاف ها  نیبا درآمد باال فراتر رفته است. ا  ی از کشورها  2018تا    1995  یهاسال  نیخدمات ب   بخش   کار در   ی روین

کم درآمد   یکشورها  ییتواند به توانا  یدهد که رشد خدمات م  ی را ارائه م  یشواهد دلگرم کننده ا  یکاهش بهره ور 

 کمک کند. 

  1995  یهاسال  نیب  کشورهای با درآمد کم و متوسط از    سیاریدر ب  ، صنعت و خدماتیبه سه بخش کشاورز   یبا نگاه

  تشکیل  از جهان   کار را به طور متوسط در هر منطقه   یرو ین   یورحداقل دو سوم رشد بهره   یدرون بخش  ش ی، افزا2018تا  

آس (.  3  نموداردهد. )یم ورایبه جز شرق  بهره  ب  ی، رشد  بهره  شیدر بخش خدمات  به رشد   یوراز رشد  در صنعت 

سوم تجاوز    کی در هر منطقه از    ی بخش  نیبولفه  ، اگرچه درصد مشارکت م نیعالوه بر ا  .کرده استکمک  کل    ی وربهره

 (.3نمودار شود ) ی سهم خدمات در کل اشتغال حاصل م شیسهم از افزا نیکند، اما عمده اینم

 1995-2018هر کارگر، بر اساس منطقه،  یرشد ارزش افزوده به ازا هیتجز: 3نمودار 

 

کرده   فای ( ایشرق  ی کمتر، در اروپا  ی )و تا حد  ایو غالب را در شرق آس  ژه ی: اول، صنعت نقش ودهد کهنشان می   قیحقا

توسعه آنها از صنعت   ی ، به طور متوسط، به اندازه محرک اصلمناطق  گر یدر د  کشورهای با درآمد کم و متوسط است.  

 . ستین رتر ، صنعت ذاتاً از خدمات باًی. ثانند سود نبرده ا
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از    د ی و خدمات نبا  د یتول  تیتوسعه تحت هدا  نی، انتخاب بکشورهای با درآمد کم و متوسط از    ی اریبس  ی، برانیبنابرا

،  یو در موارد متعدد   -را  یتواند رشد بهره ور   ی دهد که خدمات م  یبرخوردار باشد. داده ها نشان م  یفوق العاده ا  تیاهم

است که    نیادهد  یقرار م  ریتحت تأث را  خدمات  بلندمدت و بالقوه    سعه. آنچه توبه همراه داشته باشد   -از صنعت   تر عیسر

کار ماهر )مانند   یرو ین  ی شغل برا  جاد یرا در کنار ا  سرریزهاو    ی، نوآور اس یمقاندازه  شدن که    یصنعت   یهایژگ یو  ایآ

 شود.  یدر بخش خدمات به اشتراک گذاشته م   یا نده یکند، به طور فزا  ی( فعال میشرق یایآس 

 

 د یتول یدیکل  یهای ژگ یو

،  اس یتوسعه مق  ی آن را برا   لیبخش، پتانس  ک ی  ی د یکل  ی ها  یژگ ینشان داده است که چگونه و  د یتول  ت یتوسعه تحت هدا

را از مصرف جدا   د یتوان تول  یم  نیو قابل انتقال هستند. بنابرا  رهی، کاالها قابل ذخاوال  دهد.  یشکل م   زهایو سرر  ینوآور 

  یالملل  نیکه کاالها ب  یهنگام  ژهی بزرگ به دست آورد، به و   اس یدهد تا مق  یامکان را م   نی ا  د یامر به بخش تول  ن یا  .کرد

  ی مازاد از کشاورز   ی روی، حرکت نثانیا  کنند.  دایپ  ی دسترس   یتوانند به تقاضا فراتر از بازار داخل  ی م  ن یو بنابرا  شدهمعامله  

بخش    ی وندهایثالثاً، پ  .است  ی، ضرورد یتول  تیدر مدل توسعه تحت هدا  ی نوآور  یی ایدر پو  ( ی)شهر  د ی( به تولیی)روستا

  یکاالها  د یبه تول  - زاتیآالت و تجه  ن یو ماش   یمثال فلزات اساس   یبرا   - شده  د یتول   یشود کاالها  ی باعث م  ی فرع  یها

 کمک کنند.   یتر  دهیچیپ

 خدمات تی ماه رییتغ

 اسیو مصرف، مق  د ی، همزمان بودن تولاوال  : را ندارد  ها یژگیو  ن یا  را یشده ز  زیمتما  د یاز تول  قاً ی، خدمات دقیبه طور سنت

در رستوران، معامالت    یی غذا  یمو، وعده ها   ش ی. آراه استبزرگ را محدود کرد   یبه بازارها  یو دسترس   د یتول بزرگ  

کار در خدمات، آن را کمتر در برابر انباشت   یرو ین  ی، نقش ذات اًیثان  شود.  یانجام م  یها به صورت حضور  یو جراح  یبانک

  جادیآنها ا  یرا برا  ی شتریب  یتواند مدل موها  ینم  شگرانیبه آرا  شتریب   یچی کند. دادن ق  ی مستعد م  ه یسرما  یو نوآور 

  یمحدود به خدمات  زهای، سررثالثا  کند.   یدارد که موها را کوتاه م   ی به مهارت شخص  ی ادیز  ی مدل مو بستگ   تیفی کند و ک

  ی کاالها  د یبا تول  یکه ارتباط تنگاتنگ   ه( بودی و خرده فروش   ی تجارت عمده فروش   یعنی)   عی مانند حمل و نقل و توز

 .رند دا  ی د یتول یو کاالها ی کشاورز

خدمات در حال   ی برخ  یتواند برایم  یسنت  ی هایژگیو  نیدهد که اینشان م   تالیجی د  یها یحال، ظهور فناور   نیبا ا

و توسعه    ق یتحق  ق یاز طر  ی . نوآوری( و خدمات تجار ICTاطالعات و ارتباطات )  ی فناوراستفاده از  مثال    ی باشد. برا  ر ییتغ

 ن ی ارتباط ب  ومتمرکز شده    ICT  یتیچندمل   یهادر شرکت  ی اد یثبت اختراع نرم افزار تا حد ز  لیبه دل   1990از دهه  

 خدمات زیو سرر ی، نوآوراسیدامنه مق-
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  ییو کارا  تیف یها کداده  ل یو تحل  ه یتجز   را یاست ز  افتهی  شی ها افزابخش  ریاطالعات و ارتباطات و سا  ی خدمات فناور

 است. ده یرا بهبود بخش د یتول  یندهایفرا ه یکل

 بخش خدمات یبرا ی گونه شناس

و    - و مشاغل  ی بهره ور   ی خدمات برا  ل یتا از پتانس  دهقائل ش   ز یمختلف تما  ی بخش ها  ری ز  ن یمهم است که ب  نیبنابرا

و شدت   زها یسرر،  ینوآور  ،اس ی. تنوع در مقگردید مطلع    -است   ریی در کجا و چگونه در حال تغ  لیپتانس  ن یا  کهنیا

  نوآورانهشوند: خدمات    لیو تحل  هی چهار گروه تجز  درتوانند    ی خدمات م  یفرع  یهادهد که بخش  یمهارت نشان م

 . نییبا مهارت پا یداخل  دماتبا مهارت باال و خ ی، خدمات اجتماعنیی، خدمات قابل معامله با مهارت پایجهان

و خدمات   یاطالعات و ارتباطات، امور مال  ی)شامل فناور  یجهان  نوآورانهدهد که خدمات    ینشان م  یگونه شناس   نیا

دارند. در    یینسبتاً مهارت باال  زی به طور معمول ن  -را دارند   زها یو سرر  ی، نوآوراس یکه حداکثر دامنه مق  -(ی حرفه ا

ه میزان  ب (  یو خدمات شخص  ی، تجارت خرده فروش حیو تفر  ی با مهارت کم )مانند هنر، سرگرم  ی مقابل، خدمات داخل

 دهد.  یو ارتباطات ارائه م  ی، نوآور اس یمق ق یاز طر ی بهره ور ل یپتانس شیافزا اندکی

و تجارت   ییو غذا  ی، خدمات اقامتیحال، خدمات قابل معامله با مهارت کم )خدمات حمل و نقل و انباردار  نیدر ع

شود. حمل و نقل و    ی م   جاد یاشتغال ا  ز یماهر نریکارگران غ  ی برا   شده و معامله    ی الملل  ن ی( در سطح بیعمده فروش 

خدمات با صادرات کاال   نیاست. در واقع، صادرات اها مرتبط  بخش  ریبه شدت با سا  زین  ی خدمات تجارت عمده فروش 

 کند.  یفراهم م  یالملل نیتخصص ب ی برا ی کم ی فرصت ها نی دارد و بنابرا ی ارتباط تنگاتنگ 

 

خدمات   ن یرابطه مثبت وجود دارد. ا  زها یو سرر  ی ، نوآوراس یمق   یبرا   شتر یب  لیدرآمد سرانه و سهم خدمات با پتانس  نیب

درصد از اشتغال خدمات را در    10تا    5(  یاطالعات و ارتباطات و خدمات حرفه ا   ی ، فناوری)امور مال  یجهان  نوآورانه 

  یدر مقابل، خدمات خانگ .  دهد   ی م  ل یبا درآمد باال تشک  یدرصد در کشورها  20تا    15با    سهیکم درآمد در مقا  یکشورها

( حدود دو سوم خدمات یتیو حما ی ت ادارو خدما  ح یو تفر یهنر، سرگرم   ، یخدمات شخص  ، ی کم مهارت )خرده فروش 

 درصد است.  30پردرآمد حدود  یکه در کشورها ی دهد در حال ی کم درآمد نشان م ی را در کشورها

  ایبه خدمات کم مهارت )قابل معامله    ز ین  کشورهای با درآمد کم و متوسط توسعه اشتغال در بخش خدمات در    شتریب

،  یتجارت عمده فروش بخش  در    کشورهای با درآمد کم و متوسط شود. سهم کل اشتغال در    ی( نسبت داده میداخل

  الدرصد در س   26به    1991درصد در سال    18و خدمات حمل و نقل از متوسط    ییو غذا  ی ، خدمات اقامت یخرده فروش 

  نوآورانه . سهم خدمات  است  یعمده فروش   ای  یاز آن مربوط به تجارت خرده فروش   ی میحدود ن  - است  افتهی  شیافزا  2018

 در خدمات کم مهارت متمرکز شده است کشورهای با درآمد کم و متوسطمشاغل در -
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درصد در سال    5به    1991درصد از کل اشتغال در سال    3است، از حدود    افتهی  شیافزا  ز ی( نیو تجار  ی)مال  یجهان

2018 . 

 

که موانع ورود کارگران    ییمرتبط است، جا  یررسمیبه بخش غ  زینپایین  مهارت  با  در خدمات    یی بخش اعظم اشتغال زا

، حدود سه چهارم کارگران در خدمات مربوط به تجارت و مهمان  تمام کشورهای با درآمد کم و متوسط حداقل است. در  

  ی کار انجام م   بدون قرارداد   ایهستند    یخود اشتغال  ای(  ییو غذا  ی و خدمات اقامت  یو خرده فروش   ی )عمده فروش   ی نواز

 دهند.

در    کشورهای با درآمد کم و متوسط اند. سهم کارگران زن در  مند شدهبهرهپایین  مهارت  با  از گسترش خدمات    زیزنان ن

، به طور  د یکه در بخش تول  یدرصد است، در حال  45ها و رستوران ها در حال حاضر  ، هتلی و خرده فروش   یعمده فروش 

 کنند.یم ت یفعال ی وش عمدتا در خدمات خرده فر زیزن ن   نانیکارآفرباشد.  می درصد  38متوسط، 

، فقر  یررسمی، از جمله در بخش غپایینمهارت  با  خدمات    نیبه مشاغل در ا  کشاورزی که حرکت افراد از    نینکته مهم ا

کند.   ی م  جادیا  ی از بخش کشاورز   دارتریو اغلب پا  یمشاغل درآمد باالتر  نیاز افراد، ا  یاری بس  یرا کاهش داده است. برا 

مهارت با  خدمات    یبهره ور   ییربنایز  ییای، هم به پویساختار  عنادارتحول م  جادیا  یبلندمدت بخش خدمات برا  لیپتانس

که    یی هاارتباط با بخش  ق یتواند از طر  ی م  ی جهان  نوآورانه خدمات    ی بهره ور   ی ایمزا  ایآ کهنیدارد و هم ا  یبستگ پایین  

 . ابد یکند، گسترش  ی را استخدام مپایین مهارت با از کارگران  ی شتریتعداد ب

 

 ی رشد بهره ور یامدهایپ

  -و ارتباطات  ی ، نوآوراس یمق  -بوده اند   د یتول  یبرا   ی رشد بهره ور  ی ربنایکه ز  ی که چگونه سه کانالدهد  شواهد نشان می

 کند.  ی خدمات کمک م یبهره ور  ش یبه افزا

ارتباط ضع  یتر موسسات خدماتاندازه کوچک  .اسیمق ب  فی و  بهره ور   نیتر  به مقیاندازه و  در    اس ی،  کمتر خدمات 

اگرچه موسسات خدمات   .کند   ینم   ی را به طور کامل منتف  اس یمق  ت یحال، اهم  ن یبا اکند.    ی اشاره م   د یبا تول  سه یمقا

  یبهره ور   یایتر هستند، اما مزاپردرآمد کوچک   ینسبت به کشورها  کشورهای با درآمد کم و متوسط به طور متوسط در  

ها و اقامتگاه ها و  ، رستورانیدر خرده فروش   ژهیاست، به و  شتر یب  کشورهای با درآمد کم و متوسط اندازه در    افزایش

ICT .ارائه دهند. اس یبه مق ی ابیدست ی برا ید یجد  یممکن است راه ها ی تالیجی د یها  یفناور ، نیعالوه بر ا 

 شوند یبهره مند مپایین مهارت  باو زنان از گسترش خدمات  یررسمیکارگران اقتصاد غ-

 و مشاغل در خدمات: توجه به شکاف ها یبهره ور-
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سرما  .ینوآور محدود  بخش  ی کیزیف  هی نقش  اکثر  مخابرات  جزبه  -خدمات  یفرع  یها در  و  یخدمات  نقل  و  حمل   ،

تواند نرم افزار، دانش    یم  نیشود. ا  یداده م   نشاناز اشکال نامشهودتر    یدهد که احتماالً نوآور  ینشان م   -یانباردار

  یها  وه یو ش   ی اتیعمل  یاز جمله روش ها  یدانش سازمان  نی ، و همچنیارزش نام تجار  ای،  ی معنو  تیمالک  در نهفته  

کمتر    یراه انداز  ی ها  نهیهز  رایکند ز   یم  لیورود و خروج را تسه  نیهمچن  اندک  یکیزیف  ه یسرمابه    ازیباشد. ن  یتیریمد 

 است. 

کند. از  ی م  فای ا  یوربهره  شیدر افزا  یدهد که ارتباطات نقش مهمی نشان م  نیهمچن   یوربهره   لیو تحل  هی تجز  .وندهایپ

  ی هاشوند که عمدتا به بنگاه  یم   ییهامولد هستند، شامل شرکت  د یتول بخش  از    شتریخدمات که ب  یها  رمجموعه یز

 و حمل و نقل(.  ی ، خدمات مالICTمثال،   ن )به عنوا  ییفروشند تا به مصرف کنندگان نها ی م گرید

 

، مانند شتریب  ی با بهره ور  یجهان  نوآورانهدارد. خدمات    یمختلف ارتباط قو  یدر بخش ها  یشغل با بهره ور   تیفیک

  یدستمزدریغ  یایکنند و اغلب مزا  یرا پرداخت م   ی، دستمزد باالتری اطالعات و ارتباطات و خدمات حرفه ا  ی فناور

و    یبا مهارت کم )مانند خدمات خرده فروش   یدهند. در خدمات خانگ   یکم بهره ارائه م   یهانسبت به بخش  یبهتر

و مشاغل در    ی بهره ور  نیشوند. رابطه ب   ی مشخص م  یررسمی و بخش بزرگ غ  نیی(، مشاغل اغلب با دستمزد پایشخص

  کی دستمزد پرداختی در  ،  بنگاهمناسب در سطح    ی داده ها  یدارا   ی در کشورها  نیانگ یت. به طور م اس   ی قو  ز یها نبخش

 نیی شرکت در دهک پا  ک یپرداختی دستمزد در  از    شتر یبرابر ب  4.3از    ش یتا ب  1.9باال از    ی شرکت در دهک بهره ور

در خدمات   شتریب  ایزنان    را یزنان و مردان همچنان وجود دارد، ز  ن ی، شکاف دستمزد بیت یجنس  ی در مورد برابر  است.

 کنند.  یکار م یجهان انه مشاغل کم مهارت خدمات نوآور ای

کشورهای با  از مشاغل در    یسهم کمتر  ( هستند د ی)نسبت به تول  شتر یب  ی بهره ور  یخدمات که دارا  ی فرع  یهابخش

  ی فرع   بیبتوانند ترک  کشورهای با درآمد کم و متوسط پردرآمد دارند. اگر    یبا کشورها  سهی را در مقا  درآمد کم و متوسط 

 ن ی با ا.  ابد ی  شیسوم افزا  ک یتواند تا    ی م  ی دهند، بهره ور   ریی درآمد باال تغ  ی دارا  یبخش خدمات خود را به کشورها

  نوآورانهخدمات    ن یکار توسط ا  ی رو یجذب ن   زان یدر م  یقابل توجه  ی هاتی، محدود یکاف  یانسان  ه ی حال، بدون سرما

 با مهارت باال وجود دارد.  یجهان

دهد، یخدمات نشان م ریرا مشابه سا ی وروجود دارد که رشد بهرهپایین مهارت با خدمات   نیدر ب ز یمولد ن یهافرصت

مهارت با  خدمات    یدر بهره ور   یقابل توجه  ی، ناهمگوننیشود. عالوه بر ا  یشروع م  یبهره ور  نییهر چند از سطح پا

 شرفت یپ  ل یدهنده پتانس  ان با درآمد باال وجود دارد، که نش  ی و کشورها  کشورهای با درآمد کم و متوسط   نیبپایین  

 است. 

 اشتغال جادیا یامدهایپ-
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است.   ج یوجود دارد، را د یخدمات کمتر از آنچه معموالً در تول  ی شغل در بخش فرع  جاد یو ا  ی دستاورد رشد بهره ور   دو 

  ندهی شغل در بخش خدمات را در آ  جادیو ا  یرشد بهره ور   نیب   ی دوگانگ   نیا  ی کیتکنولوژ  راتییتغ  ایاست که آ  نیا  سوال

 دهد. ی کاهش م ایکرده  ت یتقو

آورد، هم از    ی به ارمغان م  یو نوآور  اس یاز اقتصاد مق  یبهره بردار  یرا برا   ید یجد   یهافرصت  ی کیتکنولوژ  راتییتغ

فناور   عیگسترش وس   قیطر از طر  یانقالب  و هم  ارتباطات  و   نیبد   رات ییتغ  نیا  . یظهور هوش مصنوع  ق یاطالعات 

و فروشندگان دارند، خودکارتر از    دارانیخر  نیب  ی کیزیبه مجاورت ف  یکمتر   یاز خدمات وابستگ   یار یمعناست که بس

 شوند. ی نامشهود مشخص م هی با سرما یا  نده یو به طور فزا بوده قبل 

 

 کمتر شده اند ی کیزی: خدمات وابسته به مجاورت ف1روند 

تعامل رو در رو با مصرف کنندگان اندک است،    ازمند یکه ن  یو فن   ی، علمیاطالعات و ارتباطات و خدمات حرفه ا  ی فناور

توانمند  د یجد  ی مشارکت یتالیجی د ی باند و پلتفرم ها یپهنا عیمناسب است. گسترش سر  اریاز راه دور بس لیتحو  یبرا

  ی سی برنامه نو اند، مانند  کرده  جادی را ا  نیآنال  ی از برون سپار  ید یشکل جد   یتال یجید  یبوده اند. بازارها  یمهم  یکننده ها

سازد تا با اشخاص    یرا قادر م   ان یمشتر  ،نییپا  ی جستجو  نهی، که به موجب آن هزیخدمات حرفه ا  ریو سا  یا  انهیرا

 ببندند. دادثالث قرار 

مناسب هستند. به    زین  ی تالیجید  لیتحو  ی از خدمات که در تعامالت رو در رو با مصرف کنندگان هستند، برا  یبرخ

به صورت جداگانه با   ن یآنال  یبسترها  ق یتوانند از طر یم  یدر خدمات مال   ی گذار  هیعنوان مثال، وکال و مشاوران سرما

  ی تحت وب سخنران ی برنامه ها  قیاز طر یتالیج یتوانند به صورت د یم  د یو اسات  لمانمع کرده وارتباط برقرار  انیمشتر

 کنند.

خدمات در ارتباطات رودررو    نیاز فشرده تر   ی کی،  ی، مانند خدمات اقامت و غذا و خرده فروش پایینمهارت  با  خدمات  

به مجاورت    هادارند، اما ارائه آن  یشتر یب  یخدمات با تقاضا و عرضه بازار همخوان  ن یدر ا  یحت  نیآنال  یاست. اگرچه ابزارها

 و مصرف کنندگان وابسته است. دکنندگان یتول ن یب یکیزیف

 

 

 خدمات یمشاغل در بهره ور یدوگانگ رییتغ-

 در خدمات یو نوآور اسیمق رییمحدوده تغ-
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 هستند  کیاز خدمات در حال حاضر اتومات یاری: بس2ند رو

  هقرار داد   ری معمول را تحت تأث  ی از کارها  یاطالعات و ارتباطات عمدتا دامنه نسبتاً محدود  یمربوط به فناور   ونیاتوماس 

  ف یمدون شود. از نظر مهارت باال، وظا  یوتر یکامپ   ق یدق  یدستورالعمل ها  ی سر  ک یتواند به طور کامل به عنوان    ی که م

کند. از    ی م  د یتاک  تیخالق  و   حل مسئله  یی( بر توانایتیریو مد   ی، فن یاز خدمات حرفه ا   یاری)مشخصه بس  یشناخت

وظا کم،  مهارت  ها  یدست   ف ینظر  مراقبت  سازیبهداشت  ی)مشخصه  آماده  سازگار  ی،  بر  نظافت(  و  ،  یت یموقع  یغذا 

 کند. ی م د یتأک  ی و تعامالت حضور  یو زبان ی بصر صیختش

  ی انده یبه طور فزا  ینیصدا و ترجمه ماش   صی، تشخیهوش مصنوع  تیبا قابل  ری تصو  صی حال، استفاده از تشخ  نیبا ا

  ، اطالعات و ارتباطات  ی)مانند فناور  یجهان  نوآورانهخدمات مرتبط است. در واقع، خدمات    فیاز وظا  یعیوس   فیط  یبرا

  ی عی صنا  ءرا دارند، اما جز  یمعمول دست  یانجام کارها  زانیم  نی( کمتریو خدمات مال  یو فن   ی، علمیخدمات حرفه ا

 دارند. ی نیماش  یر یادگی یتناسب را برا  نیشتریهستند که ب

 شوند  ی نامشهود مشخص م   هیبا سرما یا ندهیاز خدمات به طور فزا یاری: بس3روند 

داشته است. با    د ینسبت به تول  یخدمات   یهاشرکت  ن یدر ب  د ی تول  ند یدر فرا  ی کوچک  ارینقش بس  ی کیزیف  هیانباشت سرما

و    یابیشرکت مانند بازار  ی ها  یستگ ینامشهود که از شا  هیدر بخش خدمات به طور معمول با سرما  ی حال، نوآور   نیا

  افته ی   ش یشود، افزایم   یناش   یسازمان  ی ها  وه یکسب و کار و ش  ند ی فرآ  یخاص شرکت، مهندس   ی ، آموزش هایبرندساز

 است. 

و    انه یمربوط به را ی نامشهود مانند نرم افزارها و داده ها یها  هی انواع سرما ر یسا شیبا افزا ی تالیجید  ی ها یانتشار فناور 

  ینرم افزارها  یشرکت ها برا   نهی همراه بوده است. هز  یو توسعه و طراح  قینوآورانه مانند تحق  یها  ی ژگیو  نیهمچن

 است.  ن یشتریب  یو خدمات حرفه ا   ی امور مالبه ازای هر کارگر در    یجهان  انه خدمات نوآور  رداده د   یها  گاهیو پا  ی ا  انهیرا

 

 ، د یتنوع در تول   و قابل توجه    یصنعت  هینوظهور بزرگ با پا  یپردرآمد و اقتصادها  ی در کشورها  شرو یپ  ی د یتول  یهاشرکت

شرکت ها از نظر    نی، اقتیدر حقوابسته هستند.    یابیو بازار  ی، مارک تجاریو توسعه، طراح  قیمانند تحق  یبه خدمات

در    ی د یتول  ف یکه وظا  ی کنند، در حال  ی م  استفاده خدمات    از   یا   نده یاشتغال خود به طور فزا  ب یدرآمد و ترک  زانیم

  ی ها  رصت توانند از فیم یکمتر صنعت ی است که تا چه حد کشورها  نیا  سوال شود.    ی نجام متر ا نه یکم هز  ی مکان ها

 استفاده کنند.  ی به اندازه کاف د یتول گاهیرشد در بخش خدمات بدون پا

 د؟یخدمات قبل از تول-
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 ی دیخدمات بدون هسته تول

، به  یینها  یدارد: اول رشد تقاضا  یبه اندازه دو کانال بستگ   د یدامنه رشد در بخش خدمات فراتر از ارتباط با بخش تول

-از بخش   یداخل   ی دوم رشد تقاضا  ؛ تربزرگ  یارائه خدمات به بازارها  ی برا   ی به عنوان راه  م ی صادرات مستق  یی توانا  ژه یو

و   ی عموم  ، معدن، ساخت و ساز، خدماتیکشاورز   ی خدمات به عنوان نهاده ها  قش ن  یعنی  -د یاز تول   ریبه غ  گرید  یها

 خدمات. ریسا

 : گسترش صادرات خدماتیی نها یتقاضا

تا   2005  یهاسال  نیب  یپردرآمد در صادرات خدمات نوآورانه جهان  ی سهم کشورها  .ی جهان  نوآورانهصادرات خدمات  

مشهود    یو فن  ی، علمی در خدمات حرفه ا  شتریسهم ب  نی. کاهش اه استافت ی، اگرچه به مرور کاهش  هباال بود  2017

 . ه استافت یکاهش   2017درصد در سال  75به  2005درصد در سال  90بود و از 

از سه    شی، که بافتهی  شیافزا  و متوسط   کشورهای با درآمد پایینصادر شده از    یجهان  انهحال، سهم خدمات نوآور  نیبا ا

کشورهای با  از    ی ، تنها برخجهیدر نتبه خود اختصاص داده است.    یخدمات   نیچن  این کشورها راچهارم از کل صادرات  

  ی سی متنوع کرده اند: برنامه نو  تی خود را با موفق  یصادرات   ی، سبدهایبا تخصص در خدمات تجار و متوسط    درآمد پایین

 .یو مهندس  ی و خدمات معمار ی، توسعه نرم افزار، حسابداروتریکامپ

کشورهای  به   ی خدمات مرتبط با گردشگر نه یدر زم  یالملل نی تخصص ب .نییمهارت پاصادرات خدمات قابل معامله با 

  گاه یجا  ییدهد تا در صادرات خدمات حمل و نقل و اقامتگاه و خدمات غذا  یامکان را م  ن یا  و متوسط   با درآمد پایین

را به    2017خدمات در سال نوع    نیاز کل صادرات ا  ی میحدود ندر این کشورها  خود را به دست آورند. صادرکنندگان  

امکان را داده است تا صادرات خود را به    نیکشور با درآمد کمتر ا  نیبه چند   ی تخصص  نی خود اختصاص داده اند، چن

 ثبات تنوع بخشند.  ی ب مقدماتی  ی هادور از بخش

با مهارت    یخدمات اجتماع  .نییبا مهارت پا  یبا مهارت باال و خدمات داخل  یصادرات با استفاده از خدمات اجتماع

که همه    ست یبدان معنا ن  ن ی، اما اردیگ   ی قرار م  ی الملل  ن یبا مهارت کم، کمتر در معرض تخصص ب  ی باال و خدمات داخل

 وجود ندارد. ی صادرات یهافرصت

 ها در داخل بخش ری: فروش به ساایواسطه یتقاضا
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  2014تا  2000 یهاسال نیب ی و خرده فروش  یعمده فروش   داتیرشد تول .ی خدمات حمل و نقل عمده و خرده فروش

، فروش گریبه عبارت د   بوده است.  باالتر ،  باشد می  شتر یب  د یخدمات به بخش تول  ایواسطهکه رشد فروش    ییدر کشورها

نرخ رشد   -خدمات  ریو سا  یمعدن، ساختمان، خدمات عموم،  یکشاورز   -هابخش  رینسبت به سا  ساختبه بخش    شتریب

از عمده    ایواسطهدهد که فروش    ی نشان م  افتهی  نیبه دنبال نداشت. ا  یو خرده فروش   ی عمده فروش   یرا برا   یباالتر

 صادق است. زیامر در مورد خدمات حمل و نقل ن نیدارد. هم  تیاهم ز یها نبخش ریسا  هب  یو خرده فروش   یفروش 

 ساختبخش    یبه تقاضا  شتریب  ی طور نامتناسبهممکن است ب  یجهان  انه در مقابل، خدمات نوآور  .ی جهان  نوآورانهخدمات  

سهم   زیبخش ها ن  ریدهد که فروش به سا  یمتعدد نشان م  یحال، مثال ها  نیها. در عبخش  ریداشته باشد تا سا  یبستگ 

 داشته است.  یجهان نوآورانهخدمات  نیدر رشد ا  یقابل توجه

 

 ی ، آموزش و هدف گذاریتجارت، فناور

  قی توسعه از طر  ی هافرصت  شیتوانمند، به منظور افزا   یهاو گسترش نقش خدمات به عنوان بخش  ی کیتکنولوژ  شرفتیپ

ا  یاستیس   یکند. حوزه ها  یخدمات اشاره م ،  یمورد بحث قرار گرفته است در چهار بعد تجارت، فناور   نجا یکه در 

 کند.  ی م ه یحرکت تک ن یبر ا ی آموزش و هدف گذار

خدمات   یو مصرف کنندگان، کاهش موانع تجار   دکنندگانی تول  نیب  یکیز یبه مجاورت ف  از ین  یبا کاهش فناور   تجارت.

تواند در داخل    ی م  زیدارد، اما تجارت گسترده ن  یالملل  نیجنبه ب  نیکند. ا  جادیرا ا  یشتریب  اس یتواند اقتصاد مق  یم

خود برسند، اما   کینزد  انیفراتر از مشتر  انیدهد تا به مشتر  یبه مجاورت به مشاغل اجازه م  ازی. کاهش نفتد یاتفاق ب

 بازار را محدود کند. یریتواند رقابت پذ  ی م ی نظارت ی انع و استانداردهامو

  ت یماه  ر ییتحقق هرگونه روند تغ  یبرا   ی شرط ضرورشیپ  کی   یتالیجی د  ی ها  یگسترده به فناور   ی دسترس   .یورافن

به منظور بهبود  فقط  مورد    نیا( است.  یبخش  نینامشهود و ارتباطات ب  ه ی، سرماونیاز راه دور، اتوماس   لیخدمات )تحو

مربوط    ز ین  تال یجید  ی هایو استفاده از فناور  رش یاز پذ   تی، بلکه به حماستیاطالعات و ارتباطات ن  ی فناور  رساختیز

در    ت یفی ک  ش یتواند به افزا  یچارچوب م   ن یبزرگ در ا  یهاداده  ل یو تحل  ه یو تجز  یگنجاندن هوش مصنوع  شود. یم

 کند.  د یتأک نترنتیو ا  انهیگسترش را ق یاز طر شرفت یبر پ نیها و همچن تی از فعال یتر  ع یمجموعه وس 

  شی از افزا  یناش   د یجد   یمهارت ها  یتواند تقاضا  ی م  رانیکارگران و مد   ی بهبود آموزش و توسعه مهارت ها برا  آموزش.

 اطالعات و ارتباطات را برطرف کند. ی نامشهود مرتبط با فناور هیسرما

 استیس یادامه کار خوب: ضرورت ها یبرا یبهره ور شیافزا-
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را مورد هدف قرار    ی توان مواردیها، م بخش  ریخدمات توانمندساز و سا  نیب  شتریارتباطات ب  ص یبا تشخ  .یگذارهدف

 دهد.  شیاثرات چند برابر افزا نیا ق یو مشاغل را از طر یور بهره ی ایسازد تا مزایخدمات را قادر م  نیداد که رشد ا

 

 است  ازیمورد ن ابعاد: همه ی جهان نوآورانهخدمات 

ارتباطات با بخش    ادیهر کارگر و احتمال ز  ی نامشهود به ازا  هی سرما  یاز راه دور، سطوح باال  ل یتحو  تیبا توجه به قابل

 است.   ی اطالعات و ارتباطات ضرور  ی فناور  ل یاستفاده کشورها از پتانس  ی برا  ابعاد از    ک یدر هر    ی ، عملکرد قوگرید  یها

 است ازی، آموزش و تجارت مورد نی: فناوربا مهارت باال یخدمات اجتماع

محدود،    یبخش  نینامشهود و ارتباطات ب  ی ها  هیسرما  ادی، سطوح نسبتاً زیکیزیبه مجاورت ف  از یبا توجه به کاهش ن

 است.  د یتأک ستهیشا ی و آموزش فناور رش یپذ  درآنها هستند که  ییها رشاخهیز  یو بهداشت  یخدمات آموزش 

 است  ازیمورد ن ی، تجارت و هدف گذاری: فناورنییخدمات قابل فروش با مهارت پا

شود اما   ی نامشهود مشخص م  ه ی از سرما  ی نییبا سطوح نسبتاً پا  ی تیو حما  یو خدمات ادار  ی و نقل، عمده فروش   حمل

  ونیاتوماس   ی باال براسازگاری  با    نی و مصرف کنندگان دارد. آنها همچن  دکنندگان یتول  نیمتوسط ب  یکیز یف  ی کیبه نزد  ازین

و    ی ، هدف گذاری، سه مورد فناور نیشوند. بنابرا  ی مشخص م  گر ید  ی با بخش ها  تو ارتباطا  یمرتبط با هوش مصنوع

 خدمات استفاده کنند. نیا رمجموعه یز  لیرا دارند تا از پتانس ت یاهم نیشتریتجارت ب

 است  ازین یکم مهارت: به فناور ی خدمات داخل

،  یو شخص   عمومی ،  یخدمات اجتماع  ریو سا  ی حیو تفر  ی ، سرگرمی خدمات هنر  ، یخرده فروش   ،خدمات اسکان و غذا  در

و    ی بخش  نیها ارتباطات ب  رمجموعهیز  نیو مصرف کنندگان همچنان مهم است. ا  دکنندگانیتول  نیب  ی کیزیف  یکینزد

  یخرده فروش   یبه فضا  ازیکه ن  ی کیدر معرض تجارت الکترون  شدتحال، آنها به    نیدارند. در ع  ینامشهود کم  هیسرما

  ی بهره ور  لیباال باشد تا از پتانس  د یبا  ی فناور  رش یتنها ابعاد پذ ، ویسنار  ن ی، تحت انیبنابرا، هستند.  دهد  یرا کاهش م 

 کند.  تیحما شتریب

 

 تجارت: به حداقل رساندن موانع، توازن معامالت 

 ی، آموزش و هدف گذارینحوه بهبود تجارت، فناور-
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حال، محدوده اصالح مقررات   نی خدمات است. با ا  یریتعرفه ها، مرکز گسترش تجارت پذ   ی به جا  ی اصالح مقررات داخل

خارج  عرضه    ق یخواه از طر  -خدمات از نظر نحوه معامله آنها متفاوت است  ی فرع  یهادهد که بخش  ص یتشخ  د یمربوط با

 . دکنندگانیتول ایمصرف کنندگان   ییجابجا ای، گریدر کشور د  یمرز، حضور تجار از 

را به همراه داشته باشد:   یتواند منافع  یکند، م   یکه واردات خدمات را محدود م   یجانبه موانع نظارت  کی  یآزادساز

  ه ی، سرماشتریرقابت ب  ق یرا از طر  ی تواند بهره ور  ی در خدمات م  شتریب  سرمایه گذاری مستقیم خارجیاجازه دادن به  

حدود دو سوم    دهد.  یفرصت اصالحات متقابل را ارائه م  یتجار   یتوافقنامه هادهد.    شی و گسترش دانش افزا  یگذار

ثبت شده است، بخش خدمات را    یدر سازمان تجارت جهان  2017که تا سال    یح یترج  یتجار   یتمام موافقت نامه ها

 دهد.  یپوشش م

 تالیجی د یها یگسترده فناور رشی: امکان پذیفناور

مناسب،    یها  رساختیمناسب است که ز  یط ی، مستلزم محگریدر بخش خدمات، مانند هر بخش د  یفناور  رش یپذ 

در    تالیج ید  یها   ی. با توجه به ارتباط فناورردیشرکت ها را در بر گ  تیریمد   یها  تی و قابل  ینظارت  یچارچوب ها

پهن باند و چارچوب   نترنت یبه ا  ی دسترس   گسترش ،  یو نوآور   اس یبه مق  ی ابیدست  ی برا  یخدمات  ی شرکت ها  یتوانمندساز

 داشت.خواهد   یاندهیفزا  تیبر داده حاکم است اهم یمبتن  ی تجار  یکه بر استفاده از مدل ها ی قانون یها

 شرکت ها و کارگران ییتوانا تی آموزش: تقو

صنعت   ریمتغ  یازهاین  یپاسخگو د یتوسعه مهارت با  یهاخدمات با مهارت باالتر، آموزش دانشگاه و برنامه  فیوظا  یبرا

از جمله مهارت فناور   ی هاباشد،  با  برنامه  ی مرتبط  ارتباطات مانند    ی مهندس   ی هامهارت  ایافزار  نرم  ی سینواطالعات و 

 یدرس   یهابرنامه  میدر تنظ  یکم است. مشارکت بخش خصوص  کشورهای با درآمد پایین و متوسط که اغلب در    یلیتکم

 به دنبال آن هستند، کمک کند.  ندهیآ ان یکه کارفرما ییهاتواند به بازتاب انواع مهارت ی م زین

  یشتر یب  اریسهم بس  ی ندارند. آنچه برا  یسیبه نحوه کدنو  یازیکنند ن   ی استفاده م  انه یکه از را  ی حال، همه افراد  نیدر ع

، حل مسئله و ابتکار را  یاست که سازگار  هاییمهارت  نیو همچن  یاد یبن  یشناخت  یهادارد، مهارت   تیاز مردم اهم

تواند با   ی م -است  د یکه در بخش خدمات کمتر از تول -ساختارمند   ت یریمد   ی ها  وه ی، اتخاذ ش سرانجام  کند.   ی م   ت یتقو

 .ابد ی شیافزا زه یبا صدور جا ای می به طور مستق یخدمات مشاوره تجار ریارائه آموزش و سا

 ی باالدست یاز خدمات فعال ساز ی بانی: پشتیهدف گذار
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در    تی عدم قطع  ش یو افزا  ی فناور  عی سر  راتییتغ  ل یممکن است نسبت به گذشته به دل  خاص بخشیمداخالت    اگرچه 

جهان اقتصاد  انداز  مهم  یچشم  ابزار  دادن  قرار  اما هدف  باشد،  تر  ور   شیافزا  یبرا  یخطرناک  با   یبهره  مواجهه  در 

 دولت است. ت یظرف ی ها تیبودجه و محدود یها ت یمحدود

 ن ی ب  ژهیبه و  -هابخش  نیخط ب  رایارزش است ز  رهیزنج  کردی تر باشد، اتخاذ روموثر مهم   ی هدف گذار  یبرا  د یآنچه شا

پرمصرف را    د یدر تول  ندهیآ  یها  تیموفق  ی کمتر صنعت  یکشورها  ی مبهم است. برا  یا  ندهیبه طور فزا  -د یخدمات و تول

معناست   نیبه ا  وندهایپ  نیجدا کرد. ا  عی خدمات توانمند مانند حمل و نقل، تدارکات و توز  یبرخ  تیفیتوان از ک  ینم

 ثر نباشد.ول مربوط ممکن است مبدون بخش خدمات مکم ی د یتول ی هاکه انتخاب بخش

 

  ،از راه دور(  لی)تحو   اس یدر مق  شتر یب  یفرصت ها  قیرا از طر  یتحول اقتصاد   ی ا  ندهیتواند به طور فزا  یخدمات م  بخش

  یکند. کشورها برا  جاد یا ها(به تمام بخش ی )ورود ز ینامشهود( و سرر ه یو سرما تال یجی د ی ها ی فناور  ش ی)آزما  ینوآور 

از    ر یغ  یداخل  ی هابه بخش  وند یپ   ای  یصادرات  یمانند استفاده از بازارها  -کننده  رگوندگ  یفرصت ها   نیاز ا  یبهره بردار 

 .شدن ندارند  یبه صنعت یازین - د یتول

  کی کار ماهر ممکن است در    یرو یو مشاغل ن  ی بهره ور  شیاست که افزا  ن یخدمات اتحت رهبری  بزرگ توسعه    چالش

  یی که دستمزد باال  یجهان  نوآورانهشدن است. خدمات    محدوددر حال    یدوگانگ   نی. اما اردیخدمات قرار نگ   یبخش فرع

کار کم مهارت بهره    یرویها از نبخش  ریق ارتباط با سایتوانند از طر  یهستند، م  یو نوآور   اس یمق  یپردازند و دارا  یم

را جذب  در کشورهای با درآمد پایین و متوسط  مازاد  یرو ین  شتر یکه ب  با مهارت پایینحال، خدمات    نیمند شوند. در ع

داده ها و    ل یو تحل  ه یاز تجز  یتر، بهره مند بزرگ  ی به بازارها  یدسترس  یبرا   شتریب   یتوانند از فرصت ها  ی کنند، م یم

 بهره مند شوند.   ودنامشه هیبر اساس سرمامقیاس  شیافزا

استفاده کند.    ی مشاغل و تحول اقتصاد  ی بخش خدمات برا  لی تواند از پتانس  ی م  ی ، آموزش و هدف گذاریتجارت، فناور 

تواند ی م  یتالی جید  ی ها  ی. گسترش استفاده از فناوردر مرکز توجه قرار دارد  اس یگسترش تجارت خدمات در توسعه مق

سازد تا به مشاغل یرا قادر م  یشتریدهد. آموزش کارگران ب  شی را افزا  ییو کارا  تیفینامشهود و ک   هیدامنه سرما  ،اس یمق

تواند منافع    یکند. و هدف قرار دادن خدمات توانمند م  یم  ت یها را تقو  یجذب فناور  ییبا مهارت باالتر بروند و توانا

 تی اولو  ییکند. شناسای م  جادیا   یشتریب  شاغلداده و م  شیرا افزا   یور بهره    نیدهد، بنابرا  شیرا افزا  زهایاز سرر  یناش 

 تیحاصل کند که توسعه تحت هدا  نان یتواند اطم  ی بخشد، م  ی بهبود م   بعد   4  نیکه عملکرد را در ا  ی استیس   یها

 خدمات در واقع در خدمت توسعه است.

 : در خدمت توسعه؟یریگ جهینت-

 منبع-
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