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اي ميزان تأثير ابزارهاي سياستي بر اشتغال ارزيابي مقايسه

ي اقتصادي ايران مبتني بر هابخشو تقاضاي نيروي کار در 

 رويکرد عدم تعادل در بازار کار
 

  حميد عزيزمحمدلو
 

 19/46/1397تاريخ پذيرش:           13/43/1396تاريخ وصول: 

 

 چکيده
در چارچوب رويکرد عدم تعادل در بازار کار و مبتني بر مدل پوياي تقاضاي  ،در اين مقاله

 هاي صنعت ونيروي کار،  نقش متغيرهاي اثرگذار بر اشتغال و تقاضاي نيروي کار در بخش

مورد  ،هاي همگرايي و الگوهاي تصحيح خطامعدن، کشاورزي و خدمات در قالب تحليل

که  دهديمنشان  ،بررسي و مطالعه قرار گرفته است. تخمين مدل پوياي تقاضاي نيروي کار

  در ميان متغيرهاي اثرگذار بر تقاضاي نيروي کار، متغيرهاي توليد، صادرات و شاخص

ي هاي مختلف اقتصادمتغير بر تقاضاي نيروي کار در بخش نياثرگذارتر عنوانبه ؛مزددست

توجه زيادي که در رغم علي ،يگذارهيسرمااين در حالي است که متغير  ؛وندريمبه شمار 

ي عهتوس، انتظارات را مبني بر تقويت و رديگيمي نسبت به آن صورت گذاراستيسمحافل 

 اهميّتحاکي از آن است که دست آمده،به همچنين نتايج  ؛است نکرده اشتغال برآورده 

 ؛متفاوت است ،هاي مختلفبر تقاضاي نيروي کار در بخش ،نسبي تأثير هر يک از متغيرها

وليد، متغيرهاي ت بيشترين تأثير به ترتيب از آنِ ،ي که در زير بخش صنعت و معدناگونهبه

عوامل  نيمؤثرتر ،در زير بخش کشاورزي کهيدرحال؛و صادرات است مزددستشاخص 

ين همچن ؛، توليد و صادراتمزددست :زا اندعبارت ترتيب به ،اثرگذار بر تقاضاي نيروي کار

بيشترين تأثير را بر تقاضاي نيروي کار  ترتيب به ،و صادرات مزددست متغيرهاي توليد،

 . اندداشتهبخش خدمات 

 JEL: J21  ،J23 ،J43 بندي طبقه

   تقاضاي نيروي کار، همگرايي، صنعت و معدن، کشاورزي، خدماتهاي کليدي: واژه

                                                           
 ايران. قزوين. المللي امام خميني قزوين)ره( استاديار اقتصاد دانشگاه بين . 

(azizmohammadlou@soc.ikiu.ac.ir) 
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 مقدمه  -5

( و کوانت و 1971) 1که توسط روزن و کوانت، مدل عدم تعادل در بازار کار طبق 

بيشتر از  ،نيروي کار ي عرضهدر اقتصادهايي که ؛ ( مطرح شده است1911روزن ) 

خورد، مطالعه مي چشم بهو عدم تعادل در بازار نيروي کار  است تقاضاي نيروي کار 

 ي درتوجهقابلنقش  توانديم ،آني کنندهنييتعتابع تقاضاي نيروي کار و عوامل 

  کند.ايفاء  بر آن مؤثري هااستيسو  ساختار اشتغالشناخت و بررسي 

طي  ،رشد سريع جمعيتدليل بهاست که اقتصادهايي  ازجمله ،اقتصاد ايران

 نيروي کار بر تقاضاي نيروي کار است ي عرضه شاهد فزوني اکنونهمهاي اخير، دهه

ي بر گواه رياخي هاسال)نرخ بيكاري دو رقمي اعالمي توسط مرکز آمار ايران طي 

از مناطق روستايي به  رويهبيي هامهاجرت گسترش ،گريداين نكته است(. از طرف 

( نيز باعث 1391، حسيني و ديگران، 1391، همكارانو  زاده سرور) مناطق شهري

 است.شده نيروي کار در مناطق مختلف  ي بازارامنطقهبه هم خوردن توازن و تعادل 

ي است که بخش اعظم جمعيت در اگونهبه ،ترکيب سني جمعيت نيز در حال حاضر

)مرکز آماري  دارد قرارسال  63تا  34سني  ينيروي کار فعال و در دامنه يزمره

هاي کافي براي ظرفيت اکنونهم( که 1391و مسكن سال  نفوسايران، سرشماري 

 فراهم نيست. هاآنجذب تمامي 

هاي مناسب، منجر به عدم وجود ناکافي بودن ظرفيت و فراهم نبودن زمينه

روي ي از نيتوجهقابلو همواره درصد  شده است قاضاي کافي براي تمامي نيروي کارت

 ندتوايم، در اين راستا شناخت دقيق ساختار تقاضاي نيروي کار؛ بيكار هستند، کار

 ابزارها و رهنمودهاي مناسبي را جهت رفع اين مشكل فراهم آورد. 

هاي مختلف اقتصادي کشور در بخش ،ساختار تقاضاي نيروي کار ،از طرف ديگر

 هاآنو فرآيندهاي تكنولوژيكي موجود در هريک از  هاآنحاکم بر ماهيّت با توجه به 

اي بر تقاض مؤثر غيرهايي متکنندگنييتعقدرت  به اين معني که؛ متفاوت است

هاي مختلف اقتصادي تقاضاي نيروي کار در بخش يدهجهتدر هدايت و ، نيروي کار

تحت تأثير عوامل مختلفي از قبيل نوع تكنولوژي  ،با يكديگر متفاوت است. اين امر

و فرآيند تشكيل سرمايه در هر يک از ها، ساختار در هريک از بخش مورداستفاده

هر  جا کهاز آني عوامل توليد قرار دارد و وربهرهو ميزان  مزددست ها، ساختاربخش

                                                           
1 Rosen & Quandt 



...  اشتغالاي ميزان تأثير ابزارهاي سياستي بر ارزيابي مقايسه   31 

 

 اثرگذاري ؛ بنابراينهاي مختلف وضعيت متفاوتي دارنددر بخش ،يک از اين موارد

تقاضاي نيروي کار نيز بر ساختار تقاضاي نيروي کار يكسان  يکنندهنييتععوامل 

ج ي بخشي است که مبتني بر نتايهااستيستجويز يست. در اين حالت بهترين راه، ن

که آشكار است مربوط به هر بخش است.  يجداگانه هاي پژوهشاز  دست آمدهبه

 هاي اقتصاديدرک صحيح رفتار تقاضاي نيروي کار در هريک از بخش ،صورت نيادر 

 هايبر رفتار تقاضاي نيروي کار در بخش مؤثرو شناخت ميزان تأثير متغيرهاي 

 .استي مربوطه هايگذاراستيسو ضروري براي تقويت نتايج  مختلف شرط الزم

اين مقاله درصدد است تا تابع تقاضاي نيروي کار را  ،در راستاي چنين ضرورتي

بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزي  جمله ازاقتصاد ايران ي عمدههاي در بخش

تطبيقي  پژوهشبخش خدمات مورد بررسي و مطالعه قرار دهد و ضمن انجام يک و 

هاي مختلف اقتصادي، نقش متغيرهاي اثرگذار بر رفتار تقاضاي نيروي کار بين بخش

هر يک از متغيرهاي اثرگذار را بر تقاضاي اهميّـ و ضريب کند را بررسي و تحليل 

ي مناسب سازوکارهاهاي مختلف مشخص سازد و از اين مسير نيروي کار در بخش

براي رسيدن به  کندهاي مختلف ارائه بخش را جهت تقويت تقاضاي نيروي کار در

ر آن مبتني بدنبال بهادبيات نظري موضوع مرور شده است.  ،در بخش بعداين هدف 

هاي مربوط به تقاضاي نيروي کار مورد بحث ها و مدلرويكرد عدم تعادل، تئوري

ايران،  هاي اقتصادبخشها و اطالعات با استفاده از داده ،قرار گرفته است. در ادامه

قرار گرفته است. در پايان نيز بر  ليوتحلهيتجزبرآورد شده و مورد  پژوهشمدل 

کنترل و هدايت مطلوب  منظوربهرهنمودها و پيشنهادهايي دست آمده بهاساس نتايج 

 هاي مختلف اقتصادي ارائه خواهد شد.تقاضاي نيروي کار در بخش

 

 ي پژوهش پيشينهادبيات و  -2

ي حوزهجامع و وسيع در هاي پژوهشهاي محدودي براي انجام پيش تالش هامدتتا 

پژوهش توان به (. از اين ميان مي1،1993)هارت استشده  تقاضاي نيروي کار انجام

زد مدستواکاوي شرط برابري  است تا باکرده که سعي کرد اره ( اش1934) 3ميكسل

 دتمکوتاهتعادلي نيروي کار با ارزش درآمد نهايي آن در شرايط انحصاري، تقاضاي 

                                                           
2 Hart 

3 Mikesell 
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( 1931) 3مورد بحث قرار دهد. يودر طور گستردهبهنيروي کار را در شرايط انحصاري 

 و به مالحظاتي پرداخته است کهمتمرکز شده  ،ار تقاضاي نيروي کاربر بررسي ساخت

بايد  ،در آن افتهيانجاموي کار و بررسي تغييرات هنگام ارزيابي ساختار تقاضاي نير

( تقاضاي نيروي کار را از منظر کالن و در چارچوب 1963) 1مد نظر قرار گيرد. ميشان

هاي کينزي و کالسيكي مورد بررسي و مقايسه قرار داده و سعي کرده است تحليل

تقاضاي نيروي  نقش متغيرهاي اقتصادي را بر ،هادگاهيدتا در قالب هر يک از اين 

 کار مورد بحث قرار دهد. 

ضمن معرفي چارچوب تئوريک مربوط به عرضه و  6(1961) کافمن و براون

تقاضاي نيروي کار، تقاضاي کاال و خدمات و وضعيت تكنولوژي را به عنوان دو عامل 

 اندکردهو اثرگذار بر تقاضاي نيروي کار معرفي  کنندهنييتع

را  اقتصادداناني عالقهتوجه و  ،تقاضاي نيروي کارتجربي هاي پژوهشاخيراً 

نوعي در مورد نسبتاً متهاي پژوهش ،آن تبعبهو کرده به خود معطوف  شيازپشيب

 ي تخمين توابع تقاضايهاروشبر رفتار نيروي کار و  مؤثرعوامل تقاضاي نيروي کار، 

 نيروي کار انجام يافته است. 

از قبيل تغييرات فني، تكنولوژي، تجارت و ( نقش عواملي 1441) 7پال و سيگل

ب پويا بر اشتغال و ترکي يهزينهي توليد را با استفاده از يک مدل تابع سپاربرون

تحليل جامعي از  ،هاآن. چارچوب پيشنهادي انددادهقرار مرود بررسي نيروي کار 

وجود م تعامالت عديل مربوط به تغييرات وهاي تزيرا هزينهکند؛ مينيروي کار را ارائه 

 پيشين مورد غفلت هايپژوهشي توليد که در سپاربرونبين تكنولوژي، تجارت و 

 وارد شده است.  هاآنواقع شده بود، در تحليل 

ي تجاري را بر تقاضاي نيروي کار به تفكيک سطوح آزادساز( اثر 1443) 1مولهي

 يدورهطي  خُرد،  سطحهاي در صنايع تونس با استفاده از داده هاآنمختلف مهارتي 

ي آزادسازو به اين نتيجه رسيده است که اثر کرده بررسي 1993تا  1913 زماني

طور هبي بنگاه بستگي دارد. هايژگيوتجاري بر تقاضاي نيروي کار به مشخصات و 

                                                           
4 Yoder 

5 Mishan 

6 Kaufman & Brown 

7 Paul & Siegel 

8 Mouelhi 
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 ؛ي صادرات محور داردهابنگاهي تجاري تأثير مثبتي بر اشتغال در آزادسازخاص 

ي تجاري بر تقاضاي آزادسازمحور نيستند  صادراتيي که هابنگاهدر  کهيدرحال

ي تجاري بر آزادسازهمچنين اثر منفي ؛ ها تأثير منفي خواهد داشتنيروي کار آن

 نيروي کار ماهر کمتر از نيروي کار غير ماهر است.

( نيز ساختار تقاضاي نيروي کار را به تفكيک ماهر 1441) و همكارانش 9اديسون

بررسي  1441-1993 يدورهاهر در بخش صنعت و خدمات آلمان طي و غير م

را در تعيين مزدها دستو نقش عواملي چون تكنولوژي، تجارت و سطح  اندکرده

 . انددانسته کنندهنييتعرفتار تقاضاي نيروي کار 

( تابع تقاضاي پوياي نيروي کار را با استفاده از 1441) و همكارانش 14برونو

قيم تأثير مست ،هاآن پژوهش. نتايج اندکردهل براي صنايع ايتاليا برآورد هاي پانداده

هد شوا ،بلكه در عوضکند؛ نميرا بر تابع تقاضاي نيروي کار تأييد  شدنيجهان

هاي ناشي از مقياس و توليد بر تقاضاي نيروي کار محكمي در خصوص تأثير صرفه

 است.  کرده ارائه 

را در  بلندمدت( تقاضاي نيروي کار 1447) و همكارانش 11جرگنسون

جمعيت شناختي و همچنين تغييرات تكنولوژي  مسائلاز منظر تأثير  متحدهاالتيا

 توجهقابلمؤيد نقش  هاآن وهشپژاز  دست آمدهبهقرار داده و نتايج پژوهش مورد 

 رشد توليد و جانشيني کار و سرمايه در تعيين رفتار سمت تقاضاي نيروي کار در

 است.  متحدهاالتيااقتصاد 

 را در ها ي و بخشي دادهادوره( بحث تجميع 1447و همكارش ) 11وارجائو

با استفاده از يک  هاآن. انددادهقرار مورد توجه هاي تابع تقاضاي نيروي کار تخمين

هاي ها در سطح بخشنشان دادند که تجميع داده ،دوم تعديل هزينهي درجهمدل 

 بر مؤثرهاي زماني برآوردهاي قابل قبولي از متغيرهاي طي دوره صنعت و همچنين

 نمايدميرفتار تقاضا را ارائه 

                                                           
9 Addison 

10 Bruno 

11 Jorgenson 
12 Varejao 



 1397 .پاييز3 شماره . 11يدوره هاي اقتصادي سابق(.)بررسياقتصاد مقداري ي فصلنامه                  44
 

 نيروي بلندمدتو  مدتکوتاه( با تخمين تابع تقاضاي 1411) 13ليچتر و پيچل

دريافتند که تأثير منفي  ،ي کشور آلماناکارخانههاي صنايع کار با استفاده از داده

 است. بلندمدتبيشتر از  مدتکوتاهبر تقاضاي نيروي کار در  مزددست

 ،هاي اشتغالبنگاه و پوياييي اندازهبين  يرابطه( با بررسي 1411) 13کولينگ

 غالِساختار اشت تربزرگي هابنگاهنسبت به  ترکوچکي هابنگاهدريافته است که 

 پوياتري دارند. 

تجوي شغل، دريافته است که با ( در قالب يک مدل پوياي جس1413) 11سوراتو

شروع از مرحله خودکفايي، در صورت باز شدن اقتصاد و افزايش صادرات، اشتغال 

( تقاضاي 1411) و همكاران 16. کوپرشوديمنابرابرتر مزد دستو يابد ميافزايش 

 . انددادهپوياي نيروي کار در بخش دولتي و خصوصي چين را مورد مطالعه قرار 

ا ر( تأثير کسري حساب جاري را بر نرخ بيكاري در ترکيه 1416) 17اوزر و يلدان

از سمت کسري تراز تجاري به نرخ  طرفهکمورد مطالعه قرار داده و وجود عليت ي

با هدف تعيين  پژوهشي( در 1417) 11بيكاري را نتيجه گرفته است. دراوناچوکوا

 وليد ناخالص داخليدريافته است که برخالف ت ،بر بيكاري در نيجريه مؤثرعوامل 

ندارد، متغيرهايي چون مخارج دولي، نرخ  ي بر نرخ بيكاريداريمعنواقعي که تأثير 

 بر نرخ بيكاري هستند. داريمعنداراي تأثير  تورم و جمعيت

است که  افتهيدراين کشور، ها و اطالعات ( نيز با بررسي داده1417) 19رايفو

وضعيت نرخ بيكاري را در اين کشور  مدتکوتاهو  بلندمدتميزان باز بودن تجاري در 

متغيرهاي کالن اقتصادي را بر نرخ  ( نقش1417ِ) 14. فالوو و آدبوجکنديمبدتر 

يد که اگرچه تول اندافتهيدرو  قرار دادهبيكاري در کشورهاي غرب آفريقا مورد بررسي 

از نظر آماري  اين تأثيرامّا  ؛ي بر نرخ بيكاري دارداکاهندهناخالص داخلي تأثير 

ي نيروي کار و جمعيت نيز تأثير مثبتي وربهرههمچنين نرخ تورم، ؛ نيست داريمعن

 بر نرخ بيكاري دارند. 

                                                           
13 Lichter& Peichl 
14 kolling 
15 Suverato 
16 Cooper 
17 Ozer & Yeldan  
18 O’Nwachukwu 
19 Raifu 
20 Folawewo & Adeboje 
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در خصوص تقاضاي نيروي کار انجام شده است که از هايي پژوهشدر ايران نيز 

( با مطالعه 1311) ( و باليي1377) : نعمتيکرد به موارد زير اشاره توانيم ،آن جمله

يكي از عوامل اصلي عنوان بهرا  مزددستتقاضاي نيروي کار در بخش کشاورزي، 

 .اندکردهتقاضاي نيروي کار معرفي  يکنندهنييتع

 ( و سبحاني و عزيزمحمدلو1311) (، اميني و پژويان1377) اميني و فليجي

و  انددادهالعه قرار ( نيز تابع تقاضاي نيروي کار را در بخش صنعت مورد مط1313)

 کنندهنييتعتوليد و سرمايه را در تعيين تقاضاي نيروي کار در اين بخش  مزددست

هاي مختلف بر تقاضاي نيروي کار را در بخش مؤثر( عوامل 1311) اند. امينيدانسته

 ي نموده است. نيبشيپو اشتغال را طي برنامه سوم  کردهتحليل 

آزادسازي تجاري بر ساختار  ريتأثهدف بررسي ( با 1311) کميجاني و قويدل

 لندمدتبکه تابع تقاضاي نيروي کار ايران در  انددهيرسبازار کار ايران به اين نتيجه 

در ؛ امّا رديپذينم( 1314-13ي )بررس مورد ي دورهي از آزادسازي تجاري در ريتأث

باز بودن اقتصاد ي درجهاز  هاحالتتابع تقاضاي نيروي کار، در بيشتر  مدتکوتاه

بررسي  ( با هدف1311ي )جانيصادقي و آذرباتوسط  افتهيانجامپژوهش  شودميمتأثر 

 1314-1314 يدورهان در طي بر تقاضاي نيروي کار ايري آورفندانش و  ريتأث

آوري بر تقاضاي نيروي کار هاي دانش و فندار شاخصمثبت و معني ريتأث حاکي از

 ايران است. 

تابع تقاضاي نيروي کار در بخش صنعت و  با برآورد (1391) و آشتيانيمواليي 

ه اند کدادهنشان عوامل مؤثر بر آن در دو الگوي ايستا و پويا اهميّت  يدرجهبررسي 

يروي ن مزد دستمعكوس با ي رابطهمدت و بلندمدت تقاضا براي نيروي کار در کوتاه

 .نيروي کار دارد يوروجودي سرمايه و بهرهافزوده، ممستقيم با ارزش يرابطهکار و 

فناوري اطالعات و ارتباطات با اند که دادهنشان ( 1393) صميمي و هژبرکياني

شاخص استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بر اشتغال کل نيروي کار  يريکارگبه

اثر مثبت و بر اشتغال نيروي کار  ،اي ايراندر صنايع کارخانه و نيروهاي متخصص

  منفي دارد.تأثير  ،ساده

و تأثير ثير منفي اندازه دولت بر اشتغال ( تأ1393و ديگران )پور پژوهش علي

گذاري بر اشتغال نيروي کار را نشان مثبت نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و سرمايه

 داده است. 
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براي پذير محاسبهعمومي  يک مدل تعادلدر چارچوب ( 1393) منظور و بهاءلو

اشتغال نيروي کار ساده مزد دستاند که با افزايش حداقل نشان داده ،بازار کار ايران

ي کشاورزي، باالدستي نفت و گاز، ساير هاي توليدي شامل بخشهابخشي همهدر 

 انواع انرژي، خدمات، صنايع غذايي و آشاميدني، صنعت و توليد فلزات کاهش يافته

ي کشاورزي و خدمات افزايش هااشتغال نيروي کار ماهر در بخش کهيدرحال است؛

 .ها کاهش يافته استو در ساير بخش

پيشين در داخل کشور يا بر بررسي  هاي پژوهششود، مالحظه ميطور که همان

و يا کل اقتصاد را بدون تفكيک  کردهيک بخش خاص تمرکز  کار درتقاضاي نيروي 

و يا اينكه تقاضاي نيروي کار را با تأکيد بر تأثير يک متغير  ؛انددادهقرار  پژوهش مورد

ي ادامهشود تا در سعي مي ،حاضر پژوهشدر اند. قرار دادهخاص بر آن مورد ارزيابي 

هاي ي در بخشاسهيمقاطور به ،، تابع تقاضاي نيروي کارافتهيانجامهاي پژوهش

 ،تا حد امكانشود ميعالوه بر آن سعي  ؛مختلف اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد

 ز يكي ديگر ا شود؛تأثير متغيرهاي متعدد اثرگذار بر تقاضاي نيروي کار برآورد 

بررسي همزمان توابع تقاضاي  ،با مطالعات پيشين پژوهش هاي متفاوت اينجنبه

 و بلندمدت نيروي کار است. مدتکوتاه
 

 مباني نظري و مدل -3

تقاضاي نيروي کار  متفاوتي در مورد يهايتئوراز ديدگاه عدم تعادل، رويكردها و 

ي جملههاي متعددي در اين چارچوب ارائه شده است که از مطرح شده است و مدل

اي تقاضاي نيروي کار توان به مدل عدم تعادل در بازار کار، مدل بين دورهميها آن

 شود.ره ميو مدل پوياي تقاضاي نيروي کار اشا
شود که در بازار کار عدم تعادل وجود فرض مي ،در مدل عدم تعادل در بازار کار

شامل چهار معادله  ؛( مطرح شده1971اين مدل که توسط روزن و کوانت ) دارد.

 يشدهنيروي کار، مقدار مشاهده  ي عرضهوري نهايي نيروي کار، است که براي بهره

اند. در اين مدل تابع در نظر گرفته شده مزددستتعديل ي معادلهنيروي کار و 

تقاضاي نيروي کار از طريق برابري توليد نهايي نيروي کار با دستمزد واقعي حاصل 

 زير است.ي معادلهصورت شود که بهمي

(1)                                                                         )t,Q,W(L tt
d
t  
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dکه در آن 

tL  ،تقاضاي نيروي کارtw نيروي کار و  مزددستt Q توليد است. تابع 

استراحت  -تئوري انتخاب کار اساس بر ،در اين مدل شدهارائهنيروي کار  يعرضه

 .استزير  به شكلاست و 

(1)                                                                       )A,W(hL ntnt
S
t  

Sکه در آن 

tL نيروي کار، ي عرضهntW خالص و  مزددستntA  درآمد غيرکاري

برابر حداقل  ،نيروي کاري شدهخالص است. در مدل عدم تعادلي، تعداد مشاهده 

 يعني: ؛جاري استمزد دستمقدار عرضه و تقاضا شده در 

(3)                                                           )Lln,L(lnMinLln d
t

s
tt  

نيروي کار وجود دارد، مقدار اشتغال  يعرضهدر شرايطي که مازاد  کهيطوربه

معادالت عرضه و تقاضاي نيروي  ،برابر مقدار تقاضاي نيروي کار است. در اين مدل

سپس  ؛ي اقتصادسنجي برآورد شدههاروشواقعي از طريق  مزدي دستمعادلهکار و 

 ود.شنيروي کار، سطح اشتغال تعيين مي شدهمشاهدهمقدار  يرابطهبا استفاده از 

 مبتني بر روشي است که ابتدا موجوديِ ،اي تقاضاي نيروي کارمدل بين دوره

قاضاي نيروي کار را استخراج تابع ت ،آن اساس برمطلوب سرمايه را تعيين و سپس 

 توان از فرآيند حداکثرموجودي مطلوب سرمايه را مي يکنندهکنند، عوامل تعيينمي

گذاري جريان سود کردن ارزش فعلي يک بنگاه که در تصميمات جاري سرمايه

با فرض اينكه بنگاه  ،در اين روش کرد؛دارد، استخراج انتظاري آينده را منظور مي

ي هاتيمحدود، هدف حداکثر نمودن ارزش فعلي سود بنگاه با توجه به رقابتي است

ه تابع زير کي رابطه صورتبه لهأمساستهالک سرمايه است. اين ي هزينهتكنولوژي و 

 شودمياست، تعريف  کردهترکيب  باهمي بنگاه را هاتيمحدودهدف و 

(3)                

 1

1
( , , ) ( , )

(1 )

(1 )
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t t t t t t t t t t tt
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روي کاالهاي  شدهانجامو مخارج  tNtWبا مخارج دستمزد  t ytPتفاضل فروش 

tاي سرمايه

I

t iP  استمبين سود بنگاه . ),( ttt KNyy  مبين محدوديت

حجم  t Kساعات کار و  tNزماني، ي دورهمحصول هر  tyتكنولوژي است که در آن 

 دهد.نشان ميرا   tسرمايه )کارخانه و تجهيزات( در زمان 
ttt LKK  )1(1  

 از طريق تابع الگرانژ ،لهأمس. حل کامل اين استمبين محدوديت استهالک بنگاه 

 دهد:مي به دستصورت زير بهتابع ضمني تقاضاي نيروي کار را 
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(1)                                                                        )C,y,P,E(NN EE  

، قيمت محصول، سطح توليد مزددستبه سطح  ،تقاضاي نيروي کاربر اين اساس 

تقاضاي نيروي کار با  ،فوق يرابطهبستگي دارد، در  ،استفاده از سرمايهي هزينهو 

 (.1997، 11)برانسون مستقيم داردي رابطهمعكوس و با بقيه ي مزد رابطهدست

ه شده ارائ ،الگوهايي که براي بررسي تقاضاي نيروي کار نيترمناسبيكي از امّا 

است که در قالب رهيافت پوياي تقاضاي  است، الگوي پوياي تقاضاي نيروي کار

هاي پژوهشقابل بحث است. رهيافت پوياي تقاضاي نيروي کار ابتدا در  ،نيروي کار

 اي تقاضاي نيروي کاردنبال آن تحليل تئوريكي الگوي پويمطرح و به 11برچلينگ

اين روش، سطح اشتغال با استفاده  اساس بر. شد ارائه 13طور گسترده توسط نيكلبه

وي شود که تقاضاي نيرشود و فرض ميها تعيين مياز حداکثر کردن تابع سود بنگاه

تابع درآمد خالص واقعي  ،در اين روش .است Nبرابر با سطح اشتغال   Ndکار

K,p/p,D,N(R(صورتبه ttmttt  که  شودميمعرفيtN  ،اشتغالtK  موجودي

متغيرهاي  يدهندهنشان tDقيمت محصول و  tpقيمت مواد، mtp سرمايه، 

ابراين، بن ؛فرض رقابت ناقص اعمال شده ،البته در اين الگو ؛ستتقاضا يدهندهانتقال

کند که را طوري انتخاب مي tNهاي نهايي انحراف دارد. حال بنگاه قيمت از هزينه

 از قبل معين است(. K)البته  شود سود مورد انتظارش حداکثر

(6)          ])1([})/(,,{ 2

2

1

ttttttttmttt

t
n

t

qNNWCNWDNRP  



  

هاي تعديل هزينه tCنرخ تنزيل واقعي،  tpواقعي،  مزددستنرخ  tWکه در آن 

 tCو  tqفوق براي  يلهأمسنرخ رها کردن شغل است که با حل  tqو  مزدست

 معين و ثابت خواهيم داشت:

(7)                               *

1 )()1)(1( it

i

t

tt NNN 





 


 

*واقعي است.  يبهره( برابر نرخ -1که )طوريبه؛يک پارامتر است که در آن 

itN  

ضريب تعديل   و t+iاشتغال مورد انتظار در دوره ي بهينهسطح  ي دهندهنشان

 ،بنگاه يهطرح بهين يدهنده( نشان7) ي معادله. است و  tC ،tq  است که تابعي از

                                                           
21 Branson 

22 Brechling 

23 Nicel 
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البته در  ؛شودبراي آينده، معين فرض مي t C ،tq هايارزشخواهد بود و  Nبراي 

تغيير  t C ،tq بعدي دوره. در شروع شودبيني تواند پيشنمي tC ،tq  هيچ روشي 

ارزش متفاوتي  جهيدرنتجديد شكل خواهد گرفت که  هخواهد کرد و يک طرح بهين

 هاطرحبين امّا  ؛در درون يک طرح ثابت است بنابراين  ؛آيدمي دستبه براي 

 بلندمدت ثابت خواهد بود ي بهرهمقدار مناسب نرخ  ازآنجاکهمتغير خواهد بود، 

 شود.صورت زير تعريف ميبه

 (1)                                             0,0,),( 










qC
qC tt


 

Iiکنيم بافرض مي ,...,3,2,1 رونيازاهاي تعديل متفاوت وجود دارد و هزينه 

است، تحت اين شرايط،  N*تعادل بلندمدت همان  امّاوجود خواهد داشت؛   iدر الگو 

 شود:ميزير مشخص  يمعادله يوسيلهاشتغال کل به

(9)           *

01
1

)1()()1()1()1(
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هاي با هزينه سازي انواع مختلف نيروي کارعملگر وقفه است، جمعي Lکه در آن 

رود که فرم معادله استخدام و اخراج متفاوت، اثرات مشابهي خواهد داشت، انتظار مي

( 1تري نسبت به معادله )روي متغير وابسته ساختار پيچيده ،( با چندين وقفه9)

در بلندمدت  ،کنيم که تابع تقاضا براي نيروي کار اگر فرضحال ؛ داشته باشد

 شود:صورت زير بيان به

(14)                                                                      tt
*d

t u)x(fN  

d*که در آن 

tN  تقاضاي مطلوب براي نيروي کار وtx  بردار متغيرهاي توضيحي و

tu اختالل است، با جايگذاري  هجمل*dN  (9) يمعادله( در 14) ي معادلهاز، 

 خواهيم داشت:

(11)            
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. اين الگو با يک تغيير در پارامترها استبردار متغيرهاي مستقل  tXکه در اين الگو 

 شود: ارائهصورت زير تواند بهمي
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)1(که در آن  L  و  /Kk   و   است. الگوي فوق شباهات

ي اقتصادسنجي هاروشدارد و از طريق  (ECM)تصحيح خطا  سميمكانزيادي به 

ي هابخشبراي بررسي تابع تقاضاي نيروي کار در  پژوهش،قابل برآورد است. در اين 

 .شوديممختلف اقتصاد ايران از مدل پوياي تقاضاي نيروي کار استفاده 
 

 روش تخمين ومتغيرها  -3

( نشان داده شده است، 13) ( تا11) ( که با روابط3در بخش ) آمدهدستبهدر الگوي 

tX  رفتار تقاضاي نيروي کار در  يکنندهنييتعبردار متغيرهاي مستقل است که

تجربي موجود  هاي پژوهشتصريح متغيرها از منظور به. هستندهاي اقتصادي بخش

، شدههارائهمچنين مباني تئوريک  ؛مورد اشاره قرار گرفتي پژوهش پيششينهکه در 

اثرگذار بر تقاضاي نيروي کار همراه با  ه شده است. بر اين اساس متغيرهاياستفاد

 . دانشده( منعكس 1در جدول ) هااستناد آنمطالعات مورد 
 

 متغيرهاي تأثيرگذار بر تقاضاي نيروي کار و مستندات مربوطه  :5 جدول
 مطالعات مورد استناد متغيرهاي لحاظ شده

 افزودهارزش
(، سبحاني و 1911(، روزن و کوانت)1447(، جرگنسون )1441(، برنو وفالزوني)1996هامرمش )

 (1391(، مواليي و آشتياني)1311(، باليي)1313عزيزمحمدلو)

 گذاريسرمايه
( و سبحاني و 1311(، اميني و پژويان)1314(، پژمان)1377(، اميني و فليجي)1447جرگنسون )

 (1391(، مواليي و آشتياني)1313عزيزمحمدلو)

 دستمزد 
(، 1311(،کريمي)1377(، نعمتي)1911(، روزن و کوانت)1441(، اديسون)1996هامرمش )

 (1391(،مواليي و آشتياني)1311(، باللي)1313(, سبحاني و عزيزمحمدلو)1311باليي)

 (1997برانسون) قيمت محصول

 (1997(، برانسون)1996هامرمش ) نرخ بهره) قيمت سرمايه(

 (، 1311(، کميجاني و قويدل)1441(، اديسون)1443(، مولهي)1441پال و  سيگل) تجارت) صادرات(

   هاي تحقيق: يافتهمأخذ
       

لگاريتم  (،LN) شامل متغيرهاي لگاريتم تعداد شاغلين tXبردار  ،در اين الگو ،بنابراين

 (، لگاريتم ميزان صادراتLY) افزودهلگاريتم ارزش (،LK) ميزان موجودي سرمايه

(LX لگاريتم ،)مزددست (LW،) لگاريتم نرخ بهره (LRو لگاريتم شاخص قيمت ) 

(LP )افزوده، ي اقتصادي است. براي متغيرهاي موجودي سرمايه، ارزشهادر بخش

، نرخ بهره و شاخص قيمت از بانک اطالعاتي سري زماني بانک مزددستصادرات، 

 ي راهبردي رياستزيربرنامهمرکزي و براي متغير اشتغال از بانک اطالعاتي معاونت 

و ارزش اسمي اين  ي سابق( استفاده شدهزيربرنامه)سازمان مديريت و  جمهوري

 يدورههاي در دسترس، متغيرها مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به داده

 محدود شده است. 1391تا  1313ي هاسالبه پژوهش، اين  يزماني مورد مطالعه
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، ساير متغيرها اثر مثبت بر مزددستمتغير شاخص  جزبهاست که  نيا برانتظار 

صحيح الگوي تا در نظر گرفتن متغيرهاي مذکور، باشند. بتقاضاي نيروي کار داشته 

 خطاي برداري به صورت زير تعريف شده است:

(13)          tpttttt UXXXXX     112211 ... 
 

و بر اساس رهيافت پوياي  شدهيمعرفحال در چارچوب الگوي تصحيح خطاي 

 بر نيروي کار در  مؤثر عوامل ريتأثتقاضاي نيروي کار، سعي بر آن است تا 

 يشيوهمورد بررسي قرار گيرد.  مدتکوتاههاي اقتصادي ايران در بلندمدت و بخش

جهت تخمين  Microfitکار مبتني بر روش جوهانسون بوده و از بسته نرم افزاري 

 شود. هاي سري زماني استفاده ميو تحليل داده
 

 هاافتهبرآورد مدل و تحليل ي -1

 تعادلي بين متغيرهاي الگو، نخستين گام تعيين  يو رابطهدر تحليل همگرايي 

ي کليهجمعي بودن متغيرهاست. جهت رسيدن به اين مقصود مانايي ي مرتبه

مورد آزمون  ،ها در دو حالت با روند و بدون روندمتغيرهاي مربوط به تمامي بخش

 ( منعكس شده است. 1) در جدول دست آمده بهقرار گرفته که نتايج 
 

 هاي اقتصادينتايج آزمون مرتبه جمعي بودن متغيرها به تفكيک بخش :2جدول
  صنعت و معدن کشاورزي خدمات

  بدون روند با روند بدون روند با روند بدون روند با روند

11/1- 31/1- 33/1- 11/4- 7/1- 11/4- LN 

37/3- *1/3- * 9/3- * 6/3- *3/3- *3/3- DLN 

63/1- 41/4 33/1- 396/4 1/1- 11/4 LK 

*3/3- *3/3- * 7/3- * 7/3- *7/3- *1/3- DLK 

3/1- 1/4 * 9/3- 16/1 3/1- 76/4 LY 

*7/3- *6/3- *3/1- *9/3- *1/3- *1/3- DLY 

71/1- 61/1- 1/1- 6/1- 1/1- 31/4- XL 

*6/6- *6/6- *9/1- *9/1- *9/3- *9/3- DLX 

*1/3- 39/4 3/3- 69/4 1/1- 9/1- LW 

*7/3- *7/3- *1/3- *3/3- *7/6- *6/6- DLW 

3/1- 1/1- 3/1- 63/4- 3/1- 91/4- LR 

*1/1- *1/1- *1/1- *1/1- *1/6- *1/6- DLR 

47/3- 91/4 3/3- 17/4- 3/1- 39/4 LP 

3/3- *4/3- *3/3- *1/3- *1/3- *9/1- DLP 

 %1دار در سطح معني* 

 : محاسبات تحقيقمأخذ
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دهد که تمامي متغيرهاي بخش صنعت و معدن جمعي از مرتبه نشان مي ،هايافته

متغيرها در حالت بدون  يکليه ،همچنين در مورد بخش کشاورزي هستند؛ I(1يک )

)که جمعي  LY يک و در حالت با روند نيز به استثناي متغيري مرتبهروند جمعي از 

ي کليه ،خدمات نيز در بخشهستند.  I(1) جمعي از مرتبه يک صفر است(ي مرتبهاز 

به  ،يک و در حالت با روند نيزي مرتبهاز  ،در حالت بدون روند جمعي ،متغيرها

 I(1) جمعي از مرتبه يک )که جمعي از مرتبه صفر است( LW استثناي متغير

 ،هاخشزير ب يکليهدر  مطالعه موردشود که متغيرهاي استنباط مي ؛ بنابراينهستند

 ي کاذب برخوردار هستند.هاونيرگرساز شرايط مناسب جهت عدم حصول به 

، ابتدا از معيارهاي انتخاب VARهاي مناسب در الگوي جهت تعيين تعداد وقفه

بيزين  -و شوارتز (LL) نماييدرست، نسبت (AIC)يعني آکائيک  ،VARمرتبه 

(SBC)  سپس جهت اطمينان بيشتر، بعد از برآورد معادالت با  است؛استفاده شده

 Vairable Addition“آزمون افزودن متغير »زماني، با استفاده از آماره  يوقفهيک 

Test” که با Fp دوم و درصورت ي وقفهداري افزودن معني ؛نشان داده شده است

( با در نظر 3) لباالتر متغيرها مورد آزمون قرار گرفته است. در جدو ينياز وقفه

 (LL)، (AIC)براي معيارهاي دست آمده بهگرفتن ماکزيمم طول وقفه سه، مقادير 

 هاي مختلف اقتصادي ارائه شده است.بخش VARبراي الگوي  (SBC)و 
 

  VARآزمون طول وقفه بهينه الگوي  :3 جدول
و  هابخش            

 هاآماره

 طول وقفه

 بخش خدمات بخش کشاورزي بخش صنعت و معدن

 SBC AIC LL SBC AIC LL SBC AIC LL 

4 41/141 41/141 41/141 3/113 3/113 3/113 1/116 1/116 1/116 

1 13/149 19/111 19/341 1/113 1/311 1/377 9/111 7/169 7/311 

1 11/163 31/139 31/337 1/111 1/331 1/336 4/117 1/161 1/366 

3 11/111 97/117 97/343 3/141 1/331 1/379 9/134 1/163 1/314 

 : محاسبات تحقيقمأخذ
       

( نتايج حاصل از آزمون افزودن وقفه دوم متغيرها براي تمام 3همچنين در جدول )

 معادالت هر سه بخش اقتصادي ارائه شده است. 
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 آماره آزمون افزودن وقفه دوم متغيرها :3 جدول
 معادالت

 ي اقتصاديهابخش
DLN DLK DLY DLX DLW DLR DLP 

 13/3 ** 36/1 11/1 13/1 36/4 11/1 66/1 صنعت و معدن

 37/1 73/4 31/3* 43/1 61/1 63/4 37/3* کشاورزي

 66/3* 19/4 17/4 79/4 16/1 19/4 31/1 خدمات

 %1دار در سطح معني* 

 %14دار در سطحمعني **

 : محاسبات تحقيقمأخذ
 

دو مات براي الگوي دو بخش صنعت و معدن و خد شود،ميکه مالحظه  گونههمان

طول  نماييدرستنسبت  اريو مع 1 يبيزين و آکائيک طول وقفه -معيار شوارتز

افزودن  ،آزمون يآمارهاين در حالي است که  کند؛ميهاي باالتر را پيشنهاد وقفه

الگوي  از معادالت ديگر کيچيهبراي  DLPي معادله استثنابهدوم متغيرها ي وقفه

. ودشنميدوم متغيرها تأييد  يورود وقفه ؛ بنابرايندار نيستاين دو بخش معني

 رب شودميطول وقفه انتخاب  نيترمناسبعنوان به ،اول متغيرها يوقفه ،جهيدرنت

اي گونههاي صنعت و معدن و خدمات بهبراي بخش را VECMاين اساس الگوي 

اين  ؛زماني ظاهر شودي وقفهاول متغيرها با يک ي مرتبهکنيم که تفاضل تنظيم مي

 .رديقرار گبرابر دو  VAR يکه مرتبه شودميامر در صورتي مسير 

نسبت  اريو مع 1 يبيزين طول وقفه -معيار شوارتز ،در مورد بخش کشاورزي نيز

 ،آزمون ي امّا آماره کند؛ميهاي باالتر را پيشنهاد و آکائيک طول وقفه نماييدرست

 ؛دار استمعني DLWو  DLNتنها براي دو معادله ، دوم متغيرهاي وقفهافزودن 

نوان عبه ،اول متغيرها يوقفه ،جهيدرنت. شودنميدوم متغيرها تأييد  يلذا ورود وقفه

 1 يه، مرتبشدهمطرحکه مبتني بر استدالل  شودترين طول وقفه انتخاب ميمناسب

براي  VECMشود و شكل مناسب الگوي اين بخش انتخاب مي VARبراي الگوي 

 بود:   خواهد ريزاين سه بخش اقتصادي به شرح 

ttttt UDXXX   211  

 CDt                                                                                        )11( 
],,,,,,[ LPLRLWLXLYLKLNX t  

 ،جوهانسون از نامقيدترين حالت روشها، به براي کليه بخش آمدهدستبهحال الگوي 

بدون  Iاز:  اندعبارتکه رد عرض از مبدأ و روند متغيرها )مقيدترين حالت در موان

با عرض  IIIبا عرض از مبدأ مقيد و بدون روند زماني،  IIعرض از مبدأ و روند زماني، 

 Vبا عرض از مبدأ نامقيد و روند زماني مقيد،  IVاز مبدأ نامقيد و بودن روند زماني، 



 1397 .پاييز3 شماره . 11يدوره هاي اقتصادي سابق(.)بررسياقتصاد مقداري ي فصلنامه                  04
 

 ادر ارتباط بدست آمده بهشده و نتايج  با عرض از مبدأ و روند زماني نامفيد( برآورد

 مطالعه موردي هابخشحداکثر مقادير ويژه و آزمون اثر و به تفكيک براي  ،آزمون

 ( ارائه شده است. 6( و )1ل )در جدو ترتيببه
 

 به منظور تعيين الگوي بردارهاي همجمعي max آزمون :1 جدول

ش
بخ

 ها

0H 

 
 

1H  و روند مبدأحاالت مختلف اعمال قيد در مورد عرض از 

I II III IV V 

صنعت و 

 معدن

r =0 r =1 *9/13 *4/11 *3/13 *3/17 *3/11 

r≤ 1  r =2 *1/33 *6/36 *9/33 *1/31 *1/37 

r≤ 2  r =3 1/17 *7/31 **31 *9/31 *1/31 

r≤ 3  r =4 *7/16 **17 4/13 **19 **19 

r≤ 4  r =5 1/11 **11 1/11 **13 **13 

r≤ 5  r =6 1/6 1/14 1/6 1/14 3/14 

r≤ 6  r =7 16/4 9/1 11/4 7/6 6/1 

 کشاورزي

r =0 r =1 *4/76 *1/76 *1/73 *1/11 *1/11 

r≤ 1  r =2 *3/37 *9/14 *6/39 *9/39 *3/31 

r≤ 2  r =3 *7/31 *7/36 *3/31 **36 **36 

r≤ 3  r =4 6/11 9/16 3/11 97/17 1/17 

r≤ 4  r =5 6/14 7/13 1/13 14/11 3/13 

r≤ 5  r =6 4/6 11/9 47/7 17/13 11/14 

r≤ 6  r =7 1/1 97/1 11/1 43/7 31/6 

 خدمات

r =0 r =1 *3/13 *1/13 *1/13 *1/19 *9/11 

r≤ 1  r =2 *3/34 *3/34 *6/31 *3/33 **31 

r≤ 2  r =3 9/11 9/11 9/11 1/31 7/34 

r≤ 3  r =4 41/14 3/11 3/11 37/11 3/13 

r≤ 4  r =5 41/11 1/11 1/17 9/11 1/11 

r≤ 5  r =6 19/1 46/11 9/11 11/13 9/11 

r≤ 6  r =7 71/1 17/1 449/4 1/14 13/7 

 %1دار در سطح معني* 

 %14دار در سطحمعني **

 : محاسبات تحقيقمأخذ
 

 به منظور تعيين الگوي بردارهاي همجمعي traceآزمون :6 جدول

ش
بخ

 ها

0H 1H 
trace 

 و روند مبدأحاالت مختلف اعمال قيد در مورد عرض از 

I II III IV V 

صنعت و 

 معدن

r =0 r≥1 *174 *199 *173 *111 *114 

r≤ 1  r≥2 *117 *133 *119 *161 *117 

r≤ 2  r≥3 *1/71 *3/97 *4/71 *113 *114 

r≤ 3  r≥4 *9/33 *7/63 9/33 *1/74 *9/67 

r≤ 4  r≥5 3/11 *31 9/19 **31 1/39 

max
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r≤ 5  r≥6 1/6 1/16 3/7 3/17 9/11 

r≤ 6  r =7 17/4 9/1 11/4 6/6 6/1 

 کشاورزي

r =0 r≥1 *111 *111 *197 *111 *113 

r≤ 1  r≥2 *111 *133 *111 *139 *133 

r≤ 2  r≥3 *3/61 *1/13 *7/71 *1/19 **1/11 

r≤ 3  r≥4 6/33 1/36 3/37 3/13 3/39 

r≤ 4  r≥5 1/11 1/19 1/11 3/31 6/31 

r≤ 5  r≥6 1/7 1/11 19/1 1/14 1/17 

r≤ 6  r =7 1/1 97/1 11/1 43/7 31/6 

 خدمات

r =0 r≥1 *116 *179 *174 *141 *193 

r≤ 1  r≥2 *111 *113 *111 *133 *133 

r≤ 2  r≥3 *1/71 *3/13 *6/76 *3/99 *1/93 

r≤ 3  r≥4 *1/36 *3/17 *7/14 *1/61 *7/61 

r≤ 4  r≥5 1/16 *1/36 3/16 *1/31 **39 

r≤ 5  r≥6 43/1 13/17 9/11 **13 37/14 

r≤ 6  r =7 71/1 17/1 449/4 **11 13/7 

 %1دار در سطح معني* 

 %14دار در سطحمعني **

 : محاسبات تحقيقمأخذ
 

خش براي بزمون اثر و حداکثر مقادير ويژه، براي مقادير آ آمدهدستبهبر اساس نتايج 

بر اساس هر دو آماره III در حالت بردار همگرايي 3وجود ي فرضيه ،صنعت و معدن

 3وجود ي فرضيه ،پذيرفته شده است. در مورد بخش کشاورزي نيز traceو 

 حاالت و براساس هر دو آماره پذيرفته شده است. ي کليهبردار همگرايي در 

نشان داد که بردارهاي  ،هر پنج حالت اساس بري جمعي همتخمين بردارهاي امّا 

هم از نظر ميزان سازگاري با انتظارات تئوريک و هم از نظر  IVمربوط به حالت 

بردار  1د وجوي فرضيه ،تر هستند. در مورد بخش خدماتمناسبگرايي همسرعت 

 پذيرفته شده است که بردارهاي بر اساس آماره  در تمام حاالت گراييهم

از نظر انطباق با مالحظات تئوريک و سرعت همگرايي  I)مقيد( برآورد شده در حالت 

بردار  1 وجود ي)الزم به ذکر است که در بخش خدمات فرضيه تر هستند.مطلوب

نظر به ؛ امّا شودپذيرفته نميtraceيک از حاالت بر اساس آماره هيچدر گرايي هم

احتمال بيشتري وجود دارد که در  ،اي مونت کارلومقايسه يمطالعه اساس براينكه 

در  شود،هاي کوچک مقدار آزمون اثر از ميزان طبيعي و صحيح آن منحرف نمونه

نآماره آزمو ،با عنايت به اينكه تعداد مشاهدات نسبتاً محدود است ،نيزپژوهش اين 

رار گرفته است(. قبخش خدمات جمعي همعداد بردارهاي معيار آزمون ت 

max

max

max
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هاي مختلف براي بخش ،تخمين بردارهاي مربوطه در حاالت مشخص شده ينتيجه

 ( منعكس شده است.7) در جدول
 

 هاي اقتصاديبخش کار دربردارهاي همگرايي الگوي تقاضاي نيروي : 1 جدول

 مأخذ : محاسبات تحقيق
 

ي هستند که بلندمدتروابط  يدهندهنشان ،در جدول مذکور شدهمنعكسهاي بردار

ي هادر سيستم جمعيهم براي نشان دادن وجودبين متغيرهاي الگو برقرار است. 

ه که وارد شد کلي به بردارهاي سيستم هر سه بخشبرآورد شده، يک تكانه يا شوک 

 ( نشان داده شده است.3( تا )1ي )هااز اين شوک در شكلدست آمده بهنتايج 
 

 يي نسبت به يک تكانه کلي بر سيستم در بخش صنعتاگرهمبردارهاي  العملعكس :5شکل 

 
 مأخذ: محاسبات تحقيق                   

 
 
 

 بردار بخش
 متغيرها)اعداد داخل پرانتز ضرايب نرمال شده هستند(

Trend LN LK LY LX LW LR LP 

صنعت و 

 معدن

CV1 
- 66/4 

(44/1-) 

19/4- 

(31/4) 

19/4 

(19/4-) 

49/4- 

(11/4) 

11/4 

(11/4-) 

64/4 

(91/4-) 

31/4- 

(73/4) 

CV2 
- 16/4 

(44/1-) 

63/4- 

(71/4) 

11/4 

(63/4-) 

41/4 

(46/4-) 

33/4- 

(39/4) 

14/4- 

(93/4-) 

41/4 

(49/4-) 

CV3 
- 16/1 

(44/1-) 

33/4 

(17/4-) 

63/4- 

(11/4) 

33/4- 

(17/4) 

19/4- 

(13/4) 

41/1- 

(31/4) 

36/4 

(13/4-) 

 کشاورزي

CV1 
43/4  

(41/4)  

13/1- 

(44/1-) 

39/4- 

(11/4-) 

31/4 

(17/4-) 

13/4 

(11/4-) 

99/4 

(37/4) 

11/1 

(11/4) 

16/1- 

(13/4) 

CV2 
41/4- 

(443/4-) 

3/3- 

(44/1-) 

11/4 

(41/4) 

13/1 

(19/4) 

31/4 

(47/4) 

17/4- 

(14/4-) 

49/4 

(41/4) 

71/4- 

(17/4-) 

CV3 
41/4 

(441/4) 

7/3- 

(44/1-) 

36/4- 

(77/4) 

19/1 

(33/4) 

13/4- 

(41/4-) 

96/4- 

(14/4-) 

71/4 

(11/4) 

31/4- 

(49/4) 

 خدمات
CV1 

- 9174/4 

(44/1-) 

7736/1 

(9131/1-) 

1731/3- 

(1433/3) 

1111/4 

(1314/4-) 

1116/4 

(1961/4-) 

3313/4 

(3663/4-) 

1711/1 

(3173/1) 

CV2 
- 4111/4 

(44/1-) 

1431/4 

(3131/9-) 

1914/4- 

(3711/14) 

1196/4- 

(1191/1) 

1193/4 

(4491/14-) 

1643/4 

(1176/6-) 

7136/4- 

(3179/1) 
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 يي نسبت به يک تكانه کلي بر سيستم در بخش کشاورزيگراهمبردارهاي  العملعكس :2شکل

 
 مأخذ: محاسبات تحقيق                    

 

 تكانه کلي بر سيستم در بخش خدمات يي نسبت به يکگراهمبردارهاي  العملعكس :3شکل

 
 مأخذ: محاسبات تحقيق                 

 

هاي برآورد شده   با اعمال يک شوک کلي به سيستم    شود ميگونه که مالحظه همان
ــانات    ــه بخش، نوسـ ــده يادر هر سـ به آرامي از بين رفته و     ،دوره 11، طي جادشـ

 .  گردديبرمبردارهاي همگرايي به وضعيت تعادلي قبلي خود 
اي که نشان دهد گونهبه، ي برآورده شدهگرايي همشناسا شدن روابط  منظور به
کنند، و همچنين به منظور چه مفهومي را بيان ميارتباط با روابط اقتصادي،  که در
بر ضرايب  يب برآورد شده، الزم است قيدهاييبه انحراف معيار ضرايابي دست

 شدهاعمالقيدهاي  . مجموعهشوندو مجدداً برآورد  دشواعمال  آمدهدستبهبردارهاي 
به بخش صنعت و معدن و بخش کشاورزي  بر ضرايب بردارهاي اول، دوم و سوم در

 شرح زير است.
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                                                        )16( 

با هدف برآورد تابع تقاضاي نيروي کار،  ،بر ضرايب بردار اول شدهاعمالقيدهاي 
و  گذاريبر ضرايب بردار دوم با هدف برآورد تابع تقاضاي سرمايه شدهاعمالقيدهاي 
؛ نداتابع توليد تنظيم شده برآوردبر ضرايب بردار سوم با هدف  شدهاعمالقيدهاي 
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 بر ضرايب بردارهاي اول و دوم در بخش شدهاعمالقيدهاي  همچنين مجموعه
 :خدمات به شرح زير است
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بر ضرايب بردار اول با هدف برآورد تابع  شدهاعمالهمانند موارد فوق، قيدهاي 
بر ضرايب بردار دوم با هدف برآورد تابع  شدهاعمالتقاضاي نيروي کار و قيدهاي 

از تخمين بردارهاي  دست آمدهي بهنتيجهاند. گذاري تنظيم شدهتقاضاي سرمايه
 ( ارائه شده است.1) ( در جدولRCV) مقيد

 
 هاي اقتصاديبخش مقيد الگوي تقاضاي نيروي کار در بردارهاي همگرايي: 7 جدول

 مأخذ : محاسبات تحقيق
 

 مدتبلنددر هر بخش، توابع تقاضاي  شدهزدهمبتني بر بردار مقيد اول تخمين حال، 
است. بر اين اساس تابع تقاضاي بلندمدت  استخراجقابلنيروي کار در آن بخش 

 :به صورت زير حاصل شده است ،نيروي کار در بخش صنعت و معدن
 

)9827.2()5338.2()3782.3()2566.1(:
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 بردار بخش
 پرانتز انحراف معيار ضرايب هستند()اعداد داخل  متغيرها

Trend LN LK LY LX LW LR LP 

صنعت و 

 معدن

RCV1 - 4444/1- 

(------ ) 

3736/4- 

(1973/4) 

3114/4 

(1439/4) 

1361/4 

(4973/4) 

1431/4- 

(4331/4) 

4444/4 

(------) 

4444/4 

(-----) 

RCV2 - 1331/1- 

(4391/3) 

4444/1- 

(------ ) 

9397/4 

(3494/4) 

3313/4 

(1313/4) 

4444/4 

(----- ) 

3941/4- 

(1711/4) 

4444/4 

(----- ) 

RCV3 - 4334/4- 

(3196/4) 

1663/4 

(4934/4) 

4444/1/- 

(------ ) 

1711/4- 

(1141/4) 

4444/4 

(------ ) 

4444/4 

(------ ) 

1966/4 

(1311/4) 

 کشاورزي

RCV1 4411/4-  

(4413/4)  

4444/1- 

(------ ) 

4413/4- 

(14631/4) 

3171/4 

(1677/4) 

4119/4 

(4413/4) 

3711/4- 

(1136/4) 

4444/4 

(----- ) 

4444/4 

(----- ) 

RCV2 4611/4- 

(4171/4) 

1614/1- 

(3913/6) 

4444/1- 

(------ ) 

9334/4 

(1631/4) 

1193/4- 

(3393/4) 

4444/4 

(----- ) 

3974/1 

(1161/4) 

4444/4 

(----- ) 

RCV3 4331/4 

(4671/4) 

3431/1 

(1691/11) 

1371/4- 

(3111/1) 

4444/1/- 

(------ ) 

4111/1- 

(6731/1) 

4444/4 

(------ ) 

4444/4 

(----- ) 

1731/1 

(9144/1) 

 خدمات

RCV1 - 4444/1- 

(------ ) 

3347/1- 

(9397/4) 

4113/3 

(3311/4) 

1131/4- 

(1414/4) 

1111/4- 

(4331/4) 

4444/4 

(------ ) 

4171/4- 

(1171/4) 

RCV2  6933/4- 

(1711/4) 

4444/1- 

(------ ) 

1614/1 

(9491/4) 

1713/4- 

(1699/4) 

4444/4 

(------ ) 

1914/3- 

(1136/4) 

1111/4 

(4197/1) 
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 ،تابع تقاضاي برآورد شده براي بخش صنعت و معدن اساس برشود که مالحظه مي

داراي ارتباط  مزددستدار و شاخص معني متغيرهاي توليد و صادرات ارتباط مثبتِ

، تأثير منفي متغير tبا توجه به آماره  هستند؛  امّادار با تقاضاي نيروي کار منفي معني

ي دليل چنين امر ؛دار نيستعنيگذاري بر تقاضاي نيروي کار از نظر آماري مسرمايه

شود که بخش فرض مي ،. در سناريوي اولکردتوان تحت دو سناريو بررسي مي را

اند. در هاي جديد شدهاندازي بنگاهو راه سيتأسها صرف گذاريغالب سرمايه

ها به توسعه و گسترش گذاريشود که بخش اعظم سرمايهفرض مي ،سناريوي دوم

 ،اول سناريوي کهيدرصورتاند. هاي موجود تخصيص يافتهتشكيالت توليدي بنگاه

 ؛ط منفي بين دو عامل سرمايه و نيروي کار منتفي استامكان ارتبا درست دربيايد،

 تقاضا هاي جديد قطعاًگذاري بيشتر و تأسيس بنگاهزيرا در اين صورت بايد با سرمايه

دوم  که سناريوي رسديمرسد نظر ميبنابراين، به ؛افتييمبراي نيروي کار افزايش 

منفي بين سرمايه و  از صحت بيشتري برخوردار است. ذيل سناريوي دوم، ارتباط

دت تغيير تكنولوژي، ش خاطر بهاول اينكه  ؛تواند ناشي از دو عامل باشدنيروي کار مي

هاي گذاريسرمايه ،جانشيني عامل سرمايه با نيروي کار باال باشد که در اين صورت

مقياس توليدي در اثر  يتوسعه خاطربه. دوم، شونديمجانشين نيروي کار  ،جديدتر

ي( )به هر دليل هاي جديد که در اين صورت اگر قرار باشد مقياس توليدگذاريسرمايه

سرمايه( ) کند که با افزايش يک عامل توليديمنطق اقتصادي حكم مي ،افزايش نيابد

در چنين  گريدعبارتبه[ نيروي کار( کاهش يابد.) ي عامل ديگرريکارگبهميزان 

ي توليد اقدام به جانشيني سرمايه مقدارهمبر روي يک منحني  دکنندهيتولحالتي 

 . ]کندبه جاي نيروي کار مي

که يک درصد افزايش در متغيرهاي توليد و صادرات و يک  دهنديمنتايج نشان 

درصد  1/4و 13/4، 31/4منجر به ترتيب به مزددستدرصد کاهش در متغير شاخص 

يد، متغيرهاي تولاين بخش  در گريدعبارتبه ؛شودمي افزايش در تقاضاي نيروي کار

به ترتيب بيشترين تأثير را بر تقاضاي نيروي کار دارند.  مزددستصادرات و شاخص 

ي هاشوککه تقاضاي نيروي کار چگونه در اثر تغييرات و شود براي اينكه روشن 

اعمال يک تكانه در شود، ميزان تأثير وارده بر متغيرهاي اثرگذار بر آن تحريک مي

هر يک از متغيرها بر تقاضاي نيروي کار محاسبه شده و در قالب نمودارهاي شكل 

 ( نشان داده شده است.3)
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 تأثير يک تكانه در متغيرهاي اثرگذار بر تقاضاي نيروي کار در بخش صنعت و معدن :3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مأخذ : محاسبات تحقيق
 

گذاري تا شش هاي سرمايهکه اعمال يک شوک مثبت بر متغير شودميمالحظه 

باعث تحرک مثبت و بعد از آن باعث تحريک منفي تقاضاي نيروي  ،زمانيي دوره

 ي نيرويريکارگبهامكان  ،مدتکوتاهدر  اگرچهدهد که اين امر نشان مي شودميکار 

 ،بلندمدتدر  امّا ؛گذاري و وام وجود داردها با هدف جذب سرمايهکار توسط بنگاه

ايگزين ج شدهانجامگذاري ليد، سرمايهتو يها براي توسعهبنگاه يعدم انگيزه دليل به

همچنين تأثير کامل يک شوک مثبت وارده به صادرات بر  ؛نيروي کار خواهد شد

 يوسعهت ،گريدعبارتبه ؛يابدتحقق مي سالهششتقاضاي نيروي کار در يک فرآيند 

روي کار ي نيريکارگبه جهيدرنتصادرات از طريق ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و 

 اشتغال در بخش يمؤثر براي توسعه مدتانيميک ابزار  عنوانبهتواند مي ،بيشتر

باعث  ،همچنين اعمال يک شوک مثبت بر شاخص دستمزد شود؛صنعت محسوب 

ود ششود. مالحظه ميتحريک منفي تقاضاي نيروي کار در بخش صنعت و معدن مي

 شود؛ن شوک مثبت کامل تا اثر منفي اي کشديمزماني طول  يدوره 11تا  14که 

  

  

  



...  اشتغالاي ميزان تأثير ابزارهاي سياستي بر ارزيابي مقايسه   61 

 

 لعملاعكسهمچنين اثر تغيير شاخص قيمت بر تقاضاي نيروي کار از طريق تابع 

موجب ک شوک مثبت وارده بر شاخص قيمت، تحريک، حاکي از اين است که ي

اعمال يک شوک مثبت به  شودميتحريک مثبت تقاضاي نيروي کار در اين بخش 

حريک ه است که اين تاضاي نيروي کار گشتمنجر به تحريک مثبت تق ،نرخ بهره نيز

تابع روند نزولي  بعدازآنو  رسديمزماني به حداکثر خود ي دورهمثبت طي هشت 

تقاضاي بلندمدت مستخرج از بردار مقيد اول مربوط به بخش کشاورزي به صورت 

 زير است.
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ه مالحظ ،براي تقاضاي نيروي کار در بخش کشاورزي ،شدهاستخراجبر اساس تابع 

 شود که متغيرهاي توليد و صادرات داراي ارتباط مثبت و متغيرهاي شاخصِمي

ي بر گذارتأثير سرمايه هستندداراي ارتباط منفي با تقاضاي نيروي کار  ،مزددست

ت. ر نيسدابخش صنعت و معدن از نظر آماري معني همانند ،در اين بخش نيز اشتغال

هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن توضيحاتي در ارتباط با علت اين امر نيز در تحليل

است. بر اساس ضرايب تابع تقاضاي بلندمدت نيروي کار در بخش  شدهارائه 

و يک درصد افزايش در  مزددست کشاورزي، يک درصد کاهش در متغير شاخص

درصد افزايش در  41/4و 31/4، 37/4متغيرهاي توليد و صادرات به ترتيب منجر به 

 متغيرهاي شاخص  ،ديگر در اين بخشعبارتبه ؛شودتقاضاي نيروي کار مي

، توليد و صادرات به ترتيب بيشترين تأثير را بر تقاضاي نيروي کار دارند. مزددست

دهند که تقاضاي نيروي کار در بخش کشاورزي چگونه نشان مي (1) نمودارهاي شكل

گذاري، توليد، صادرات، سرمايه هاي وارده بر متغيرهايرات و شوکتغييدر اثر 

 شود.ها تحريک ميشاخص دستمزد، نرخ بهره و شاخص قيمت
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 تأثير اعمال يک تكانه در متغيرهاي مستقل بر تقاضاي نيروي کار در بخش کشاورزي :1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 : محاسبات تحقيقمأخذ
 

گذاري باعث تحريک که اعمال يک شوک مثبت بر متغير سرمايه شودميمالحظه 

 يدورهاين اثر منفي بعد از گذشت سه تا چهار  شودميمنفي تقاضاي نيروي کار 

ا جايي شود. تميزان اين تأثير کاسته مي اززماني به بيشترين حد خود رسيده و بعد 

در صورت اعمال  شودميزماني آثار اين تحريک بسيار ناچيز ي دوره 11که بعد از 

أثر سريع مت طوربه مثبت و طوربهيک شوک مثبت به توليد، تقاضاي نيروي کار 

وره بعد از اعمال شوک اثر مثبت آن بر تقاضاي ي که يک تا دو داگونهبه ؛شودمي

و بعد از طي نوساناتي بعد از گذشت بيست دوره آثار  رسديمنيروي کار به حداکثر 

شود آثار مثبت مالحظه مي همچنان که ؛خواهد رفت نياز بکامالً  ،مثبت اين شوک

زماني ي دورهيک شوک مثبت وارده به صادرات بر تقاضاي نيروي کار بعد از ده 

 .شودمينمايان 

باعث تحريک منفي تقاضاي نيروي  مزد،دستاعمال يک شوک مثبت بر شاخص 

 ،زماني يدورهنُه که طي هشت تا شود شود. مالحظه ميکار در بخش کشاورزي مي
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و بعد از آن به تدريج از ميزان تأثير آن  رسديممنفي اين شوک به حداکثر خود اثر 

 يدورههمچنين يک شوک مثبت وارده بر شاخص قيمت، تا چهار  ؛شودکاسته مي

چهارم تا نهم باعث ي دورهنفي تقاضاي نيروي کار و از زماني موجب تحريک م

تقاضاي نيروي کار شده است. د از آن مجدداً باعث تحريک منفي تحريک مثبت و بع

زان بر مي که اثر نوسان قيمت محصوالت کشاورزي کردبرداشت شايد بتوان چنين 

توليد )قضيه تارعنكبوتي( باعث ايجاد نوسان در ميزان تقاضاي نيروي کار اين بخش 

همچنين اعمال يک شوک مثبت به نرخ بهره نيز منجر به تحريک مثبت  شود؛مينيز 

ر زماني به حداکثي دورهاست که اين تحريک مثبت طي ده شده تقاضاي نيروي کار 

 شودمي د نزوليرون ،رسد و بعد از آنخود مي
مبتني بر بردار مقيد دوم مرتبط با بخش خدمات، تابع تقاضاي بلندمدت نيروي 

 زير حاصل شده است. صورتبهکار در اين بخش 
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 tدر تابع تقاضاي نيروي کار و آماره ديده شده با توجه به ضرايب متغيرهاي 

 دار و متغير شاخص ها، متغير توليد داراي ارتباط مثبت معنيمتناظر با آن

 ننشانتايج  هستنددار با تقاضاي نيروي کار داراي ارتباط منفي معنيمزددست

درصد  41/3آن هستند که يک درصد افزايش در متغيرهاي توليد منجر به ي دهنده

شود و يک درصد افزايش در تقاضاي نيروي کار در بخش خدمات در بلندمدت مي

درصد کاهش در تقاضاي نيروي کار  11/4منجر به  مزددستافزايش در شاخص 

 به ترتيب ديگر در اين بخش متغيرهاي توليد و شاخص قيمتعبارتبهشود؛ مي

بيشترين تأثير را بر تقاضاي نيروي کار دارند. چگونگي تأثير يک تكانه در هر يک از 

گذاري، توليد، صادرات، شاخص دستمزد، نرخ بهره و شاخص متغيرهاي سرمايه

( نشان 6) ها بر تقاضاي نيروي کار در بخش خدمات از طريق نمودارهاي شكلقيمت

 داده شده است.
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 اعمال يک تكانه در متغيرهاي مستقل بر تقاضاي نيروي کار در بخش خدمات تأثير :6 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ : محاسبات تحقيق

 

 يدورهگذاري تا يک که اعمال يک شوک مثبت بر متغير سرمايه شودميمالحظه 

زماني باعث تحريک مثبت و پس از آن باعث تحريک منفي تقاضاي نيروي کار 

 طورهبمثبت و  طوربهدر صورت اعمال يک شوک مثبت به توليد، نيروي کار  شودمي

ن اثر مثبت آ ،شوک ي که يک تا سه دوره بعد از اعمالاگونهبه ؛شودسريع متأثر مي

روي همچنان ني ،رسد و بعد از آن با اندکي کاهشبر تقاضاي نيروي کار به حداکثر مي

همچنين آثار مثبت يک شوک مثبت وارده به  کند؛ميمثبت متأثر  طوربهکار را 

 شودميزماني نمايان ي دورهصادرات بر تقاضاي نيروي کار بعد از هفت 

باعث تحريک مثبت تقاضاي نيروي  مزددست اعمال يک شوک مثبت بر شاخص

کار در بخش خدمات شده است که اين امر با انتظارات تئوريک و همچنين با عالمت 

 همچنين يک ؛ندارد خوانيهممتغير دستمزد در تابع تقاضاي نيروي کار اين بخش 
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شوک مثبت وارده بر شاخص قيمت و نرخ بهره، باعث تحريک منفي تقاضاي نيروي 

 در اين بخش شده است. کار 

 العملعكس، و توابع شدهاستخراجبا توجه به توابع تقاضاي بلندمدت 

بر تقاضاي نيروي  مؤثرتوان در مورد اثرگذاري بلندمدت متغيرهاي مي ،آمدهدستبه

اگر تمرکز و تأکيد  کردي اقتصادي از دو زاويه تحليل هااز بخشکار در هريک 

آن  باشد، در ي خاص در کل اقتصادگذاراستيسبر يک متغير يا ابزار  گذاراستيس

قرارداد. بر اين  موردنظر( را 9) در جدول شدهمنعكسي بندتياولوتوان صورت مي

توليد  يتوسعهدرصدد باشد تا از طريق سياست  گذاراستيس مثالعنوانبهاگر  ،اساس

ته بايد در نظر داش کند،نيروي کار و تسهيل موانع توليد اقدام به تقويت تقاضاي 

اي هباشد که بيشترين تأثير اين متغير بر تقاضاي نيروي کار به ترتيب در بخش

تمرکز بيشتر بر  ؛ بنابراينابدييمخدمات، کشاورزي و صنعت و معدن تحقق 

هاي با اولويت، اثربخشي اجراي اين سياست توليد در  بخش ي توسعهي هااستيس

 يا اگر هدف اينکرد؛اهد تقاضاي نيروي کار و توسعه اشتغال تقويت خورا در بهبود 

 ودشاقدام به بهبود تقاضاي نيروي کار  صادراتي توسعهاست که از طريق سياست 

و  هاي صنعت و معدن، کشاورزيدر اين صورت اولويت اقدام به ترتيب با بخش

 خدمات است.

 
 ي خاصگذاراستيسبر يک ابزار  گذاراستيس ديمنظر تأکي ابزارها از بندتياولو :3 جدول

 متغيرها

 هااولويت

هاي سياست

 توسعه توليد

اعطاي تسهيالت 

 گذاريسرمايه

هاي توسعه سياست

 صادرات

هاي تعيين سياست

 دستمزد

 کشاورزي  صنعت کشاورزي خدمات اولويت اول

 خدمات کشاورزي صنعت کشاورزي اولويت دوم

 صنعت خدمات خدمات صنعت اولويت سوم

  هاي تحقيق: يافتهمأخذ
 

ار گذار بر تقويت تقاضاي نيروي کتمرکز و تأکيد سياست کهيدرصورت ،از طرف ديگر

وان تگيري از تمامي ابزارها و متغيرها باشد، ميدر يک بخش اقتصادي خاص با بهره

که براي  صورتنيبد کرد؛( عمل 14بندي صورت گرفته در جدول )بر اساس اولويت

بهبود تقاضاي نيروي کار در بخش صنعت و معدن، اولويت مداخله بايد به ترتيب از 

 ؛صورت گيرد مزددستد، توسعه صادرات و تغيير هاي تسهيل توليطريق سياست

ت ، توليد و صادرامزددست اين اولويت به ترتيب از آن ،کشاورزي در بخشکه درحالي
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يت اثرگذاري به ترتيب به ابزارها يا متغيرهاي همچنين در بخش خدمات اولو ؛است

 توليد، دستمزد و صادرات تعلق دارد. 

 
گذار بر تقويت تقاضاي نيروي کار در يک سياست ديمنظر تأکبندي ابزارها از اولويت :51 جدول

 بخش اقتصادي خاص
 هااولويت

 هابخش

 تقاضاي نيروي کارگذاري( بر )ابزارهاي سياست بندي اثرگذاري متغيرهااولويت

 اولويت چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول

هاي توسعه سياست صنعت و معدن

 توليد

 گذارياعطاي تسهيالت سرمايه هاي تعيين دستمزدسياست هاي توسعه صادراتسياست

هاي تعيين سياست کشاورزي

 دستمزد

 گذاريتسهيالت سرمايهاعطاي  هاي توسعه صادراتسياست هاي توسعه توليدسياست

هاي توسعه سياست خدمات

 توليد

 گذارياعطاي تسهيالت سرمايه هاي توسعه صادراتسياست هاي تعيين دستمزدسياست

 هاي تحقيق: يافتهمأخذ
 

شود که از ميان متغيرهاي اثرگذار بر ميدريافت هاي فوق طورکلي از تحليلبه

 عنوانبه مزددستتقاضاي نيروي کار، متغيرهاي توليد، صادرات و شاخص 

هاي مختلف اقتصادي به شمار متغير بر تقاضاي نيروي کار در بخش نياثرگذارتر

ه زيادي که در توج رغمعليگذاري اين در حالي است که متغير سرمايه ؛روندمي

گيرد، انتظارات را مبني بر تقويت و نسبت به آن صورت مي گذاريتمحافل سياس

آن است که  ،است. داللت اساسي اين امر نكردهاشتغال برآورده  يتوسعه

اشتغال در  يتوسعهتواند شرط الزم براي گسترش و هر چند مي ،گذاريسرمايه

ي که تا زمان ،ديگرعبارتهشرط کافي نيست. بامّا  ؛هاي مختلف اقتصادي باشدبخش

هاي اقتصادي فراهم الزم براي توسعه و گسترش توليد در بخشي انگيزهو زمينه 

مكمل عامل نيروي کار عنوان بهگذاري قادر نيست افزايش در مقدار سرمايه ،نباشد

بلكه در اين صورت جانشين  شود؛و باعث افزايش تقاضاي نيروي کار  کند،عمل 

 و حتي منجر به کاهش ميزان اشتغال نيز خواهد شد. شده نيروي کار 

منظور ارتباط دادن روابط تعادلي بلندمدت ميان متغيرها با نوسانات به

 LNمدت، الگوي تصحيح خطاي برداري مربوط به روابط تعادلي مقيد متغير کوتاه
 هاي آزمون مربوط به الگوهايکه آمارهشده است )اشتغال( در هر سه بخش برآورد 

 ( نشان داده شده است. 11) برآورد شده در جدول
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 هاي آزمون الگوي تصحيح خطاي برداري تقاضاي نيروي کارآماره :55 جدول

 صنعت و معدن کشاورزي خدمات
 هاي اقتصاديبخش

 متغيرها

  ضرايب tآماره  ضرايب tآماره  ضرايب tآماره 

----- ----- 1113/3 3116/3 3979/3 7167/1 C 

7119/3 3641/4 1117/4 4334/4 3111/4 4717/4 DLN1 

3311/4 4163/4 1361/4- 4411/4- 1413/3 4774/4 DLK1 

1113/4- 439/4- 1911/4- 4117/4- 6196/4- 4311/4- DLY1 

7316/4 4419/4 4911/4- 4469/4- 1343/1- 4193/- DLX1 

1916/4 4313/4 6713/1- 4111/4- 3611/4- 4143/4- DLW1 

1136/1 419/4 3197/1- 4131/4- 1613/1 4763/4 DLr1 

6171/4- 4176/4- 7713/1 4176/4 1176/1 1311/4 DLP1 

6111/1- 3917/4- 4311/4- 4414/4- 4371/4- 4473/4- 1)-EMC1( 

7719/1- 6333/4- 3137/3- 4313/4- 6941/1- 1311/4- 1)-EMC2( 

-- -- 1146/3- 4191/4- 1611/3- 1131/4- 1)-EMC3( 

6644/4 6311/4 6134/4 1R  

9131/1 1771/1 1319/1  D.W 
7671/7 4337/6 1761/7  F 
4349/4 1141/1 3139/1 Serial Corrrelation -2χ  
3136/4 3111/3 4411/4 Functional  Form -2χ  

1319/1 1741/1 3311/7 Normality -2χ  

1133/1 1371/3 4331/4 Hetrocedasticity -2χ 

  محاسبات تحقيق: مأخذ
 

هاي برآورد شده، حاکي از مطلوب بودن قدرت توضيح مدل2Rآماره هاي کميت

هاي صنعت و معدن، ي که در بخشاگونهبه ؛ها در هر سه بخش استدهندگي مدل

از تغييرات متغير اشتغال  %66و  %63، %61در حدود  ترتيببهکشاورزي و خدمات 

فرض  Fهاي اي ملحوظ در مدل قابل توضيح است. بر اساس آمارهتوسط متغيره

. ودشيمها رد داري کلي ضرايب رگرسيون در تمامي بخشمبني بر عدم معني ،صفر

ها مشاهده يک از مدلمشكلي از نظر خودهمبستگي در هيچ .WDي آمارهبر اساس 

مربوط به آزمون همبستگي سريالي در تمام  2عالوه بر اين، آماره  ؛شودنمي

مبني بر عدم وجود همبستگي سريالي در اجزاي  ،حاکي از قبول فرض صفر ،هابخش

مربوط به آزمون شكل تبعي  2 يآماره اساس برهاي برآورد شده است. اخالل مدل

هاي فرض صفر مبني بر مناسب بودن شكل تبعي مدلها ها، در تمام بخشمدل

مربوط آزمون نرمال  2ي آمارههمچنين با عنايت به  شود؛ميبرآورد شده تأييد 

بودن جمالت اخالل، فرض صفر مبني بر نرمال بودن جمالت اخالل در الگوهاي دو 

 ؛در الگوي بخش صنعت و معدن رد شده استا امّبخش کشاورزي و خدمات تأييد 
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مربوط به آزمون واريانس ناهمساني، فرض صفر  2 يآماره اساس بر، نيا برعالوه 

مبني بر عدم وجود مشكل واريانس ناهمساني، به غير از بخش کشاورزي در الگوهاي 

لي طورکدهند که بهنشان مي ،ي فوقهاآزمونشده است. نتايج  دييتأدو بخش ديگر 

ها از شرايط مناسب براي الگوهاي تصحيح خطاي برآورد شده در تمام بخش

هاي آماري برخوردارند. تعداد جمالت تصحيح هاي اقتصادسنجي و استنتاجتحليل

  بخش ريزآن  جمعيهمخطاي مربوط به الگوي هر بخش برابر تعداد بردارهاي 

دار بودن ضرايب جمالت تصحيح معني در صورتاست که  معني اينبهآمده و دست به

ت )تعداد جمال هايمدت متغير اشتغال متأثر از عدم تعادلخطا، تغييرات پوياي کوتاه

 تصحيح خطا( مربوط به روابط تعادلي بلندمدت است. 

متناسب با الگوي برآورد شده براي تقاضاي نيروي کار در بخش صنعت و معدن، 

گذاري، صادرات و شاخص اول متغيرهاي سرمايه يمرتبهاضل تفي وقفهضريب 

 يجمله، سه جمعيهموجود سه بردار  خاطربهدار است. قيمت از نظر آماري معني

ز اآمده که  دستبهار براي الگوي تصحيح خطاي تقاضاي نيروي ک ،تصحيح خطا

 دومتصحيح خطاي  يجملهآورد شده، ضريب ميان جمالت تصحيح خطاي بر

(ECM2و سوم ) (ECM3از نظر آماري معني ) و حاکي از آن است که بر  استدار

از عدم تعادل  11/4و  13/4 ياندازهبه ترتيب به در هر سال هاآناساس هر يک از 

 شودميبعد تعديل  يدورهيک دوره در تقاضاي نيروي کار در 

براي تقاضاي نيروي کار در بخش  آمدهدستبهدر الگوي تصحيح خطاي 

ي وقفه، ضريب و شاخص قيمت مزددست ي متغير شاخصاستثنابهکشاورزي، 

 ،يستند. در اين بخش نيزندار معني ،اول ساير متغيرها از نظر آماريي مرتبهتفاضل 

تصحيح خطا براي الگوي تصحيح  يجمله، سه جمعي هموجود سه بردار خاطر به

از ميان جمالت تصحيح خطاي برآورد  آمده که دستبهوي کار تقاضاي نيرخطاي 

ي از نظر آمار (ECM3) ( و سومECM2) شده، ضريب جمله تصحيح خطاي دوم

در هر سال به ترتيب ها دهند که بر اساس هر يک از آنو نشان مي استدار معني

 يدورهر از عدم تعادل يک دوره در تقاضاي نيروي کار د 41/4و  43/4 ياندازهبه

 که حاکي از کند بودن سرعت تعديل است.شود ميبعد تعديل 

براي تقاضاي نيروي کار در بخش خدمات،  آمدهدستبهدر الگوي تصحيح خطاي 

 اول متغيرها است، يتفاضل مرتبهي وقفهجمالت تصحيح خطا و  يرندهيدربرگکه 

اول متغيرهاي نيروي کار و نرخ بهره از نظر آماري  يضريب وقفه تفاضل مرتبه
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دو جمله تصحيح خطا براي الگوي تصحيح خطاي  ،دار است. در اين بخشمعني

 اول ها ضريب جمله تصحيح خطايميان آناز  که آمدهدستبهتقاضاي نيروي کار 

(ECM1( و دوم )ECM2از نظر آماري معني )دهد که بر اساس دار است و نشان مي

از عدم تعادل يک دوره  63/4و  39/4به ترتيب به اندازه ها در هر سال هر يک از آن

که حاکي از مناسب بودن سرعت شودميبعد تعديل  ي دورهدر تقاضاي نيروي کار در 

 تعديل است.

 

 گيرينتيجه -6

هاي اقتصادي در راستاي بررسي توابع تقاضاي نيروي کار در بخش ،در اين مقاله

 ،در اين حوزه شدهانجامداخلي و خارجي هاي پژوهش نيترمهمايران، مروري بر 

مثبت تحت تأثير متغيرهايي چون  طوربهنشان داد که تقاضاي نيروي کار 

طور هب و نرخ بهره و دشدهيتولگذاري، توليد، صادرات، شاخص قيمت کاالهاي سرمايه

اين در حالي است که نتايج تجربي ؛ گيردقرار مي مزددستمنفي تحت تأثير شاخص 

نعت )ص اقتصاد ايران ي عمدههاي ناشي از برآورد تابع تقاضاي نيروي کار براي بخش

که مبتني بر رويكرد عدم تعادل و در قالب الگوي  (و خدماتو معدن، کشاورزي 

 ت.هسيز واقعيات ديگري ن يبازگوکننده گرفتهانجامپوياي تقاضاي نيروي کار 

هاي حاصل از برآورد تابع تقاضاي بلندمدت نيروي کار در بخش صنعت و يافته

ترين بيش ترتيب به مزددستدهد متغيرهاي توليد، صادرات و شاخص معدن نشان مي

 تغيرهاي دستمزد، توليدم، تأثير را بر تقاضاي نيروي کار دارند. در بخش کشاورزي

خدمات  . در بخشر را بر تقاضاي نيروي کار دارندبه ترتيب بيشترين تأثي و صادرات،

کار  بيشترين تأثير را بر تقاضاي نيرويترتيب بهو صادرات متغيرهاي توليد، دستمزد 

از  حاکي ،همچنين نتايج حاصل از الگوي تصحيح خطاي تقاضاي نيروي کار ؛دارند

 يدورهتقاضاي نيروي کار در ي دورهعدم تعادل يک  ،هاآن است که در تمام بخش

 شودميبعد به کندي تعديل 

دهد که از ميان متغيرهاي اثرگذار نشان مي اين پژوهش،  هايطورکلي يافتهبه

 عنوانبه ؛بر تقاضاي نيروي کار، متغيرهاي توليد، صادرات و شاخص دستمزد

مار ه شهاي مختلف اقتصادي بمتغير بر تقاضاي نيروي کار در بخش نياثرگذارتر

توجه زيادي که در  رغمعلي ،گذارياين در حالي است که متغير سرمايه ؛روندمي

گيرد، انتظارات را مبني بر تقويت و گذاري نسبت به آن صورت ميمحافل سياست
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آن است که  ،است. داللت اساسي اين امر نيزنكرده اشتغال برآورده ي توسعه

اشتغال در  يتوسعهم براي گسترش و تواند شرط الزگذاري هر چند ميسرمايه

ه ديگر تا زماني کعبارتبه ؛شرط کافي نيست امّا ؛هاي مختلف اقتصادي باشدبخش

هاي اقتصادي فراهم الزم براي توسعه و گسترش توليد در بخشي انگيزهو  زمينه

مكمل عامل نيروي کار  عنوانبهگذاري قادر نيست افزايش در مقدار سرمايه ،نباشد

 جانشين ،بلكه در اين صورت شود؛و باعث افزايش تقاضاي نيروي کار کند عمل 

و حتي منجر به کاهش ميزان اشتغال نيز خواهد شد. با توجه به  شدهنيروي کار 

هاي زير را در جهت تقويت اشتغال و تقاضاي توان توصيهمي پژوهش،هاي اين يافته

 کرداقتصادي ايران ارائه  هاينيروي کار در بخش

توليد و رفع موانع توليد و عدم اتكاء صرف  يتوسعههاي توجه اساسي به سياست -

، پژوهشبر اساس نتايج اين  چراکهگذاري و اعطاي تسهيالت بانكي؛ به سرمايه

ي توسعهامكان  کردن مهيّابدون  ،هاي اقتصاديگذاري در بخشافزايش سرمايه

 بلكه باعث کاهش تقاضاي نيروي ؛به ايجاد اشتغال نخواهد شد نه تنها منجر ،توليد

 کار نيز خواهد شد.

شدن شرايط صادرات و باز مهيّا صادرات؛ چراکه  يتوسعهتسهيل شرايط براي  -

 دشدهيتول، منجر به تقويت و توسعه دکنندگانيتولشدن بازارهاي جديد به روي 

 گذاري و نيروي کار را به دنبال خواهد داشت.که اين امر افزايش تقاضاي سرمايه

ي وسعهتگذاري تسهيل توليد، در نظر گرفتن اولويت متغيرها يا ابزارهاي سياست -

صادرات و تغيير دستمزد براي افزايش تقاضاي نيروي کار و اشتغال در بخش 

 .صنعت و معدن

ليد تسهيل تو مزددستگذاري يا ابزارهاي سياستدر نظر گرفتن اولويت متغيرها  -

 .صادرات براي افزايش تقاضاي نيروي کار و اشتغال در بخش کشاورزيي توسعهو 

مزد  تدس توليد، ي توسعه  گذاريِاست در نظر گرفتن اولويت متغيرها يا ابزارهاي سي 

 .اتصادرات براي افزايش تقاضاي نيروي کار و اشتغال در بخش خدم يتوسعه و
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