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  مقدمه -1
طور عمده ناشي از فزوني عرضه بر تقاضاي نيروي  بيكاري نتيجه عدم تعادل بازار كار بوده كه به

طور كامل مورد  هاي اقتصادي، نيروي كار به واسطه وقوع چرخه كار است و در مواردي هم به
هاي مناسب براي دسترسي به اشتغال كامل  اتخاذ سياستگيرد. در هر دو صورت،  استفاده قرار نمي
ها تقاضاي نيروي كار توسط بنگاه  ست. براساس ديدگاه اقتصادي كالسيكها يكي از ضرورت

ثباتي از نرخ دستمزد و عرضه آن نيز تابع مستقيم و با تابعي معكوس از نرخ دستمزد حقيقي بوده
تر  را برحسب درآمد از دست رفته، گران حقيقي است. افزايش در دستمزد حقيقي استراحت

رو، افراد به افزايش عرضه كار تمايل خواهند داشت. اين مسأله اثر جانشيني ناميده  كند و ازاين مي
شود. از سوي ديگر، افزايش در دستمزد حقيقي نيز وضعيت كارگران را بهتر خواهد كرد،  مي
بيشتر باشند. از اين مسأله نيز با عنوان اثر  توانند در پي انتخاب استراحت طوري كه آنها مي به

كند كه اثر جانشيني بر اثر درآمدي غالب است،  شود. مدل كالسيك فرض مي درآمدي ياد مي
  دهد. طوري كه عرضه كار به افزايش دستمزد حقيقي واكنش مثبت نشان مي به

و  تعادل يبرا الزم شرط. ندستين جدا گريكدي از تعادل و كامل اشتغال ها نئوكالسيك شهياند در
 نرخ و دستمزد مت،يقپذيري  وسيله انعطاف به كه است بازاركننده  هماهنگ نقش كامل، اشتغال
اند  جسته سود كالن اقتصادي ها مدلي برا خرد اقتصاد مباحث از ها نئوكالسيك. شود مي نييتع بهره
 بحث نيهمچن و كاري رويني تقاضا و ديتول امر در ها بنگاه ديتول ماتيتصم كردن نهيبه شامل كه
 در بيني شده پيشي ها سياست مكتب، نيا دگاهيد از. است كار يروين عرضه در تيمطلوب تابع

 با ونيست  كامل كار بازار اطالعات و شود مي اشتغال و ديتول رييتغ موجب مدت اغلب كوتاه
 خدمات ارايه بهبودرو،  . ازاينرسد مي تعادل به خود خودبه كار بازار شغل،ي وجو جست و اصالح

 و انتظارات اقتصاد، در شده جاديا نوسانات حيتوضي برا و شنهاديپ را كار بازار در اطالعات
 شامل ديتول و اشتغال نوسانات در مؤثر عوامل دگاهيد نيا از. كند مي مطرح راي تصادفي خطاها

 و اتيمالهاي  نرخ ،يواردات خام موادي نسب هاي قيمت ،يطيمح طيشرا رييتغ ،هاي فناوري كوش
  .نباشند ثابت زيمدت ن كوتاه در توانند مي و هستند افراد حاتيترج

اي در اقتصاد نداشته باشد، ممكن   داري دولت نظارت و مداخله از نظر كينز اگر در نظام سرمايه
شكل گيرد؛ ندرت در سطح اشتغال كامل  تر يا باالتر و به است تعادل درآمد ملي در سطحي پايين

از  ،نز معتقد استيرو خواهد بود. ك غالباً اقتصاد با مقداري ركود و بيكاري يا تورم روبه ،رو ازاين
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توان در شرايط ركود اقتصادي زمينه افزايش  طريق افزايش مخارج عمومي از سوي دولت مي
رو، براي خروج  ازاينتقاضاي كل و در نهايت، عرضه كل را فراهم كرد و بيكاري را كاهش داد.  

بر افزايش مخارج  عمومي و كاهش  هاي انبساطي مبني از شرايط ركود و كاهش بيكاري سياست
هاي انقباضي مانند كاهش مخارج عمومي و افزايش  و در شرايط تورمي، سياستها  ماليات
  كند. ها را به دولت توصيه مي ماليات
هاي ايستا و پوياي  ر اقتصاد به دو قسمت نظريهطور كلي الگوهاي تابع تقاضاي نيروي كار د به

شوند. نظريه ايستاي تقاضاي نيروي كار وضعيت تقاضاي نيروي كار  تقاضاي نيروي كار تقسيم مي
سازي تابع  سازي تابع سود يا حداقل اقتصادي براساس حداكثرهاي  را از سوي كارفرمايان يا بنگاه

هاي پوياي تقاضاي نيروي كار،  تقاضاي اين نهاده  نظريهدهد.  هزينه مورد تجزيه و تحليل قرار مي
گيرند. تفاوت بين تقاضاي واقعي و  هاي توليدي در نظر مي را طي چند دوره زماني از سوي واحد

ها به دنبال  آيند. بنگاه وجود مي هاي تعديل و عدم تعديل به واسطه  هزينه مطلوب براي عامل كار، به
  اي تعديل و عدم تعديل هستند. ه سازي مجموع هزينه حداقل

طور خالصه  اين مقاله در قالب ادبيات اقتصاد كالن و نظريات مكاتب مختلف اقتصادي كه به
هاي مختلف مؤثر  اي به آنها شد و با توجه به ساختار اقتصاد ايران به بررسي عوامل و سياست  اشاره

چهار قسمت تنظيم شده است: در بخش پردازد. در اين راستا اين مقاله در  در ايجاد اشتغال مي
نخست، به بررسي ادبيات نظري پيرامون اشتغال و بيكاري و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد پرداخته و 

ها و  داده ،شود. در بخش دوم طور اجمال معرفي مي مطالعات تجربي انجام گرفته در اين زمينه به
يج تجربي، برآورد آماري و اقتصادسنجي شود. بخش سوم به نتا نحوه تجزيه و تحليل بيان مي

  شود. دست آمده ارايه مي نتايج به ،چهارم بخشاختصاص دارد. در 
  
 ادبيات نظري و تجربي -2

  ادبيات نظري  - 2-1
هاي واقعي و برپايه نظريه سيكل  هاي جديد، سطح دستمزد ها و كالسيك براساس ديدگاه كالسيك

هاي تكنولوژيكي (فناورانه)، تغييرات شرايط محيطي،  واقعي تجاري،  عوامل طرف عرضه (شركت
هاي مالياتي و تغيير سليقه افراد نسبت به كار و  تغييرات نسبي قيمت مواد اوليه وارداتي، سياست

ها و  ترين عوامل مؤثر بر رشد اشتغال است، در حالي كه براساس ديدگاه كينزين فراغت) مهم
هاي دولت و  است كه به رشد توليد از طريق سياست هاي جديد، افزايش تقاضاي مؤثر كينزين



 49سيزدهم شماره سال  )(رويكرد اسالمي ـ ايراني اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    180

 

شود. از سطح دستمزد اسمي و واقعي، چگونگي   هاي مديريت تقاضاي محصول منجر مي سياست
ترين عوامل مؤثر بر رشد اشتغال نام برده  وري نيروي كار و... مهم گيري انتظارات، بهره شكل
ع رشد اشتغال در مباني تئوريك (نظري) و بندي در قالب مناب شود و حتي گاهي اين تقسيم مي

  ستانده بيان شده است.  ويژه در جدول داده و مطالعات تجربي، به
 اقتصاد در» 1دولته مداخل عدم استيس« موافق ها، كالسيك مانندهاي جديد  كالسيك دگاهيد

 هينظر« و» 3يا دوره نيبي نيجانش هينظر«، »2يعيطب نرخ نظريه«ق يطر از نظر مورد استيس واست 
 انتظاراتهاي جديد  كالسيك گفت ديبا حال نيع در شوند مي تيحما» 4يتجاري واقعل كيس

 نرخ) كاهش( بهبود كهكنند  اظهار مي وكنند  مي كيكالسي اقتصادي الگو وارد رايي عقال
گيري  شكل ليدل به باالتر تورم به) كامل اشتغالي كاريب نرخي (كاريبي عيطب نرخ به نسبتي كاريب
 نوسانات باعث كه است كلي تقاضا بيني نشده پيش راتييتغ تنها شود، مي منجري تورم ظاراتتان

 .رود مي نيب از بلندمدت در نوسانات مدل، در آنها ليتعد با و شود مي موقت طور به اشتغال و ديتول
 رييتغ موجب مدت اغلب دركوتاه بيني شده پيشي ها سياست مكتب، نيا دگاهيد از بيترت نيا به
 بازار شغل،ي وجو جست و اصالح با ونيست  كامل كار بازار طالعاتو ا شود مي اشتغال و ديتول
 و شنهاديپ را كار بازار در اطالعات خدمات ارايه بهبودرو،  ازاين رسد، مي تعادل خود به به خود كار
   .كردند مطرح راي تصادفي خطاها و انتظارات اقتصاد، در شده جاديا نوسانات حيتوضي برا

هاي متعدد  از ديدگاه كينز اشتغال كامل عوامل توليد، وضعيتي نادر در اقتصاد بوده و بروز بحران
پذيري  اقتصادي و نرخ بيكاري باال، تأكيدي بر مطلب فوق است. شرايط رقابت كامل، انعطاف

اشتغال كامل شود.  وجود نخواهد آمد تا باعث ايجاد خود به خودي ها به كامل دستمزدها و قيمت
تنها تابعي از سطح متوسط دستمزدهاي واقعي  شود، نه كينز اعتقاد داشت مقدار كاري كه عرضه مي

هاي  وجود اتحاديه است، بلكه تابعي از سطح  دستمزدهاي اسمي نيز هست و همچنين با توجه به
دهند، اما با  ن ميالعمل نشا ، كارگران در هنگام كاهش دستمزدها عكس»5توهم پولي«كارگري و 

دهند. هرچند كينز درباره  ها حساسيت نشان نمي ثابت ماندن دستمزد پولي در هنگام  افزايش قيمت
باالتر از «و » در اشتغال كامل«، »تر از اشتغال كامل تعادل پايين«تعادل و اشتغال معتقد به سه نوع 

                                                                                                                   
1- Laissez-Fair Policy 
2- Natural Rate Theory 
3- Inter Temporal Substitution Theory 
4- Real Business Cycle Theory 
5- Money Illusion 
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پاتينكن  .اند غال كامل بررسي كردهها تعادل را تنها در حالت اشت است، نئوكالسيك» اشتغال كامل
ها در  كند كه كينز نيز تنها اقتصاد را در حالت عدم تعادل بررسي كرده است، زيرا كينزي مطرح مي

مورد بيكاري غيرارادي معتقدند، در صورتي كه دستمزدهاي واقعي ثابت باشد و نيروي كار براي 
تقاضايي  شد چون در بازار كار براي آنحداكثر كردن مطلوبيت، دستمزدهاي بيشتري را طالب با

د ماند و اين نوعي بيكاري غيرارادي است، اما پاتينكن معتقد است، اگر وجود ندارد، بيكار خواه
طور اساسي بيكاري  دستمزدهاي پولي منعطف باشند و تعادل در بازار كار وجود داشته باشد، به

ارادي در شرايط عدم انعطاف دستمزدهاي  غيررو، بيكاري  وجود نخواهد آمد، ازاين ارادي به غير
  پولي و عدم تعادل بازار كار قابل طرح خواهد بود.

هاي نيوكينزي، برخالف ديدگاه كينز، برخي اشكال رقابت كامل براي بازار محصول  در مدل
هاي دستمزد اسمي  جاي چسبندگي هاي توليد به فرض شده است و تمركز بر چسبندگي قيمت

كنند كه  مورد نظر عالوه بر دستمزد پولي، عوامل واقعي چسبندگي را معرفي مي هاي است. مدل
هاي نسبي بنگاه در صورت تغييرات تقاضاي كل  باعث چسبندگي دستمزدهاي واقعي يا قيمت

طور عمده ناشي از هزينه فرصت،  ها و دستمزدها به ها براي كاهش قيمت شوند. اين چسبندگي مي
اي ازكارگران حاضرند در   وزش، اخراج نيروي كار و... است. حتي عدههاي استخدام، آم هزينه

هاي جاري كار كنند، اما به دليل عدم كاهش دستمزدها، نيروي كار  تر از دستمزد دستمزدهاي پايين
توانند ميزان  ها با تحريك مستمر اقتصاد مي يابد. دولت تواند كار پيدا كند و بيكاري تداوم مي نمي

ها و  هايي مانند محدود كردن قدرت اتحاديه متر از بيكاري طبيعي كاهش دهند و اقدامبيكاري را ك
هاي مختلفي در اين خصوص مطرح  تصحيح در اطالعات بازار كار مؤثر است. براساس اين، نظريه

،  »نظريه داخلي ـ خارجي«، »نظريه دستمزد كارا«، »نظريه هزينه فهرست«توان به:  شده است كه مي
ها در قالب  اشاره كرد. اين نظريه» نظريه تناوب دستمزد  قيمت«و » حد عقالنيت نظريه«
هاي  هاي اشتغال دولتي و سياست گيرند كه شامل سياست قرار مي» هاي مديريت تقاضا سياست«

تقاضاي محصول است. سياست اول به استخدام نيروي كار در بخش دولتي و سياست دوم به  باال 
  صول و اثربخشي آني بر كل اشتغال تأكيد دارد.بردن تقاضاي كل مح

  
  
  
  



 49سيزدهم شماره سال  )(رويكرد اسالمي ـ ايراني اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    182

 

  مطالعات تجربي -2-2
مقررات بازار كار از ديدگاه طرفداران مقررات  اي به فلسفه وجودي  در مقاله ،1)2005سي برت (

كند كه چون تعداد افراد بيكار از تعداد شاغالن كمتر است و در عمل  بازار كار اشاره و بيان مي
هاي كارگري نيستند و در احزاب سياسي نيز داراي نماينده نيستند، در نتيجه، از نظر  عضو اتحاديه

ري برخوردارند. در اين مقاله از ديدگاه مخالفان مقررات سياسي نسبت به شاغالن از اهميت كمت
پذيري بازار  هاي كار و كاهش انعطاف شود كه اين قوانين با افزايش هزينه بازار كار استدالل مي

به  ،2)2003جان فري بايرن ( شوند. ويژه بيكاري در درازمدت مي كار در عمل موجب بيكاري، به
ن استراليا مانند محدوديت دستمزد، نظام مالياتي و تأمين اجتماعي ارزيابي تأثير وضعيت اقتصاد كال

پردازد. نتايج حاكي از آن بوده  هاي آموزش و پرورش بر اشتغال و بيكاري اين كشور مي و سياست
مدت  هاي محدوديت دستمزد، اشتغال را در كوتاه هاي اقتصاد كالن و سياست است كه سياست

اي و بخشي را در بازار كار مورد   اي آثار منطقه  ، در مقاله3)2002ندز (و م دزفرناندهد.  افزايش مي
كه بخش كشاورزي و صنعت رشدي كمتر از رشد اشتغال مورد  ررسي قرار دادند. نتايج نشان دادب

هاي بخش خدمات داراي رشدي باالتر از رشد اشتغال مورد  انتظار داشتند، در حالي كه فعاليت
هاي كشاورزي  دهنده آن است كه تركيب فعاليت بخش خدمات نسبت به بخش انتظار بوده و نشان

گذاري در  منظور سرمايه گيري منابع و امكانات را به و صنعت مطلوب است و اين تركيب جهت
لي لي سانگ و ديگران  بخش خدمات در اقتصاد اين كشورها بيشتر قابل توجيه خواهد كرد.

دولت استراليا را براي كاهش بيكاري مورد ارزيابي قرار هاي سياستي مختلف  ، گزينه4)2001(
دادند. براساس مطالعه آنها، براي بلندمدت نتيجه اين است كه نرخ تورم به سمت يك نرخ نايرو 

هاي سياستي نشان  سازي مدت، شبيه مدت و ميان هاي كوتاه گرايي دارد. براي دوره زا هم برون
وري نيروي كار و  الن، تغييرات دستمزد، تغييرات بهرههاي اقتصاد ك دهد تغييرات سياست مي

، بررسي كرد كه 5)2001دوپك (دهد.  تغييرات نرخ نايرو اشتغال و بيكاري را تحت تأثير قرار مي
هاي معين رشد، اشتغال بيشتري را براي اقتصاد اروپا  تواند خارج از نرخ چه سياست اقتصادي مي

ن بيكاري و رشد و ضرايب اوكان كشورها مورد بررسي قرار فراهم كند. در اين خصوص ارتباط بي
                                                                                                                   
1- Siebert W. S 
2- John Freebairn 
3- Fernandez, M.M and Mendez, A.J. L 
4- Lei Lei Song  et al 
5- Jorge Dopke 
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زايي رشد از متغيرهاي دستمزد واقعي، سهم خدمات نسبت به  گرفت. براي تخمين شدت اشتغال
پذيري بازار كار و نوسانات نرخ ارز در مقايسه بين كشورهاي اروپايي  كل توليد، وضعيت انعطاف

كه در بسياري از كشورهاي اروپايي ارتباط بين بيكاري و  استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد
زايي در اروپا شامل باال بودن  عالوه عوامل اشتغال اشتغال و رشد هنوز معتبر است. به به نوعيرشد و 

هاي واقعي نيروي  پذيري بازار كار، هزينه سهم بخش خدمات از كل توليد، باال بودن درجه انعطاف
، تقاضاي پوياي نيروي كار در كلمبيا، 1)2000( فان زلبر و مالوني بوده است.كار، ثبات در نرخ ارز 

هاي اقتصادي مورد بررسي قرار دادند. در اين مطالعه،  هاي بنگاه شيلي و مكزيك را در سطح داده
اشتغال تابعي از اشتغال باوقفه، دستمزدهاي جاري و باوقفه كارگران ماهر و غيرماهر، محصول 

ه هر بنگاه خاص، محصول صنعت و آثار سطوح مختلف زماني است. نتايج اين جاري و باوقف
پذيرتر از تقاضا  ماهر بسيار كشش ماهر و نيمه دهد كه تقاضا براي نيروي كار غير مطالعه نشان مي

طور معمول نزديك به صفر و حتي  براي نيروي كار ماهر است. همچنين كشش بلندمدت توليد به
  دهد. تمال مقياس باالي اقتصادي بنگاه را نشان ميمنفي است كه عدم اح

بخش  14اي به تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار در سطح   در مقاله)، 1381اميني (
اقتصادي پرداخت. الگوي استفاده شده از نوع پويا بود كه با شرايط رقابت ناقص هماهنگي داشت. 

اي واقعي استفاده از نيروي كار و سرمايه بيشترين تأثير ه دست آمده، توليد و هزينه براساس نتايج به
هاي واقعي استفاده از نيروي كار تأثير  را بر تقاضاي نيروي كار دارند. در كل سياست كاهش هزينه

اي به ارزيابي   در مقاله )،1384ازوجي و عسگري (مثبت بسيار كمتري بر تقاضاي نيروي كار دارد. 
اي پرداختند.   هاي  تجاري و منطقه برخي از كشورها در قالب اتحاديه عوامل مؤثر بر رشد اشتغال

هاي تجاري مهم جهان مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج  كشور در بين اتحاديه 45براي اين منظور، 
پذيري بازار  المللي و انعطاف نشان داد كه رشد اقتصادي، درجه باز بودن تجاري، جريان سرمايه بين

برقي اسكوئي  اي دارند.  هاي تجاري و منطقه كننده در ايجاد اشتغال اتحاديه ينكار نقشي تعي
، 1380و ماتريس حسابداري اجتماعي سال  2با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه )،1387(

اثر آزادسازي تجاري روي سطح اشتغال نيروي كار ماهر و ساده و نرخ دستمزدها از طريق 
سازي كرد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه با كاهش  كاهش نرخ تعرفه را شبيهسناريوهاي مختلف 

                                                                                                                   
1- Fajnzylber, Pablo and William.F.Maloney 
2- Computational General Equilibrium 
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ماهر  عمومي نرخ تعرفه كاالهاي وارداتي، سطح اشتغال كل و همچنين سطح اشتغال نيروي كار غير
  يابد.  افزايش مي

 
  تصريح مدل -3

زماني از سوي هاي پوياي تقاضاي نيروي كار، تقاضاي نيروي كار را طي چند دوره  نظريه
واسطه   گيرند. تفاوت بين تقاضاي واقعي و مطلوب براي عامل كار، به هاي توليدي در نظر مي واحد
ها در طول زمان به دليل  آيند. بدين معنا اگر بنگاه وجود مي هاي تعديل و عدم تعديل به هزينه

هاي  ند، بايد هزينهرسيدن به يك سطح مطلوب اشتغال، نظر به تعديل نيروي كار خود داشته باش
هاي استخدام يا اخراج نيروي كار است) را متحمل شوند، اما ممكن است  تعديل (كه شامل هزينه

ها به  هاي تعديل، هزينه عدم تعادل را قبول كند و به اين ترتيب بنگاه بنگاه به دليل باال بودن هزينه
هاي پوياي  . در بحث نظريههاي تعديل و عدم تعديل هستند سازي مجموع هزينه دنبال حداقل

ها  هاي تعديل كه بنگاه كنند. هزينه هاي تعديل نقش بسيار مهمي را ايفا مي تقاضاي عامل كار، هزينه
  شود: به دو دسته زير تقسيم مي ،شوند هنگام تعديل نيروي كار متحمل مي

اج يا هاي تعديل متغيركه بستگي به تعداد نيروي كاري دارند كه بنگاه قصد اخر هزينه - 1
 هاي آموزش نيروي كار از اين دسته هستند. استخدام آنها را دارد. هزينه

هاي اداري  هاي تعديل ثابت كه بستگي به تعداد نيروي كار ندارد. بسياري از هزينه هزينه - 2
هاي  شوند. هزينه ها محسوب مي در جريان ورود و خروج نيروي كار جزء اين هزينه

هاي دولت،  كن است متقارن نباشند، زيرا سياستاستخدام و اخراج نيروي كار مم
عالوه در برخي  كند. به كارفرما را ملزم به پرداخت خسارت هنگام اخراج نيروي كار مي

كنند، ماليات بيشتري  كه اقدام به اخراج نيروي كار ميهايي  ها از بنگاه موارد، دولت
طور عمده  از استخدام است. به هاي اخراج بيشتر طور معمول هزينه رو، به د. ازايننگير مي

هاي تعديل با يك نرخ صعودي با تغييرات اشتغال افزايش  شود كه هزينه نيز فرض مي
  يابد. مي

آرامي به  شود كه بنگاه سطح اشتغال خود را به هاي تعديل متغير  منجر به آن مي وجود هزينه
ش (دايمي) قيمت محصول باعث طور مثال، افزاي سمت مقدار تعادلي يا مطلوب آن تعديل كند؛ به

شود، اما انتقال فوري به تعادل جديد با استخدام يكباره تمام نيروي كار  افزايش توليد و اشتغال مي
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تدريج در طول زمان نيروي كار خود را  رو، بنگاه به مورد نياز، براي بنگاه پرهزينه است، ازاين
هاي  مچنين به دليل عدم تقارن در هزينهدهد تا تعادل جديد ايجاد شود و برعكس، ه افزايش مي

  تري همراه است. هاي زماني طوالني تعديل، كاهش نيروي كار با وقفه
شوند تغييرات  ويژه هنگامي كه بزرگ باشند) سبب مي هاي ثابت تعديل نيروي كار (به هزينه

ممكن است بنگاه به طور مثال، با تغيير قيمت،  اشتغال در بنگاه نسبتاً بزرگ و ناگهاني روي دهد؛ به
هاي ثابت تعديل هيچ تغييري در نيروي كار ايجاد نكند، اما زماني كه كاهش قيمت از  دليل هزينه

شود. در اين حالت،  حد الزم فراتر رود، نيروي كار به يكباره به سطح تعادلي جديد تعديل مي
ف در الگوي پوياي شود. با اين توصي تغييرات اشتغال به صورت هموار و يكنواخت انجام نمي

شود كه اشتغال از سطح مطلوب و بهينه آن فاصله دارد و الگوي  تقاضاي نيروي كار فرض مي
  :1تقاضاي نيروي كار به صورت زير است

)1( ttntn uxfLNL  )(*
  

*
tN  ،سطح اشتغال مطلوب يا بلندمدتtX  بردار متغيرهاي مستقل مورد نظر در تابع تقاضاي

  جمله اختالل است. tuنيروي كار و 
براي استخراج تابع تقاضاي نيروي كار از فرمول نرالو يا فرآيند تعديل جزيي استفاده شده  

)است كه در اين فرآيند دو نوع هزينه تعادل و تعديل وجود دارد. هزينه تعادل )DC كه تابعي
*است از تقاضاي مطلوب نيروي كار (

tN)منهاي تقاضاي موجود نيروي كار (tN. (  

)2( )( *
tntn NLNLfDC   

)هاي تعديل هزينه )ACي كار در از اختالف بين سطح تقاضاي واقعي نيرو است كه تابعي
)دوره جاري  tN )1واقعي در دوره قبل و سطح تقاضاي نيروي كار ( )tN .  

)3(       )( 1 tntn NLNLgAC    
هاي اقتصادي در طول زمان تصميم به تعديل نيروي كار خود داشته  بدين صورت كه اگر بنگاه

هاي استخدام يا اخراج كارگران را بپردازند و  تعديل از جمله هزينههاي  لزوم بايد هزينه باشند، به
با حداقل  ،هاي عدم تعادل و تعديل خود هستند ها به دنبال حداقل كردن مجموع هزينه چون بنگاه

  دست آورد. توان فرم قابل تخمين تابع تقاضاي كار را به كردن تابع هزينه كل مي
                                                                                                                   

  مدل براي اطالع بيشتر ر.ك به:در ارتباط با نحوه تصريح  -1
Cervena, Marianna (2009), Daynamic Models of Labor Demand, Handbook of 
Labor Economics, Chapter 9 (S. J. Nickell). 
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در آن، كه

21
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شود. رابطه فوق به سازوكار تعديل جزيي  ضريب تعديل ناميده مي

توان نوعي ارتباط بين تقاضاي مطلوب  (فرمول نرالو) معروف است. براساس رابطه يادشده مي
  د:دست آور نيروي كار و تقاضاي واقعي نيروي كار برقرار كرد و فرم قابل تخمين تابع تقاضا را به

  
ttntntn uxfLNLNL   )()1( 1  

  
كننده آن است كه بعد از چند دوره، شكاف  شود و بيان در اينجا مفهوم سرعت تعديل بيان مي
. در 1است /1شود. سرعت تعديل نيروي كار برابر با بين سطح مطلوب و واقعي اشتغال پر مي

شود تقاضاي  بر حداكثرسازي سود بنگاه است فرض مي كه مبتنيرهيافتي ديگر تقاضاي نيروي كار 
نيروي كار برابر سطح اشتغال است. نكته قابل توجه آن است كه تقاضاي واقعي براي نيروي كار به 

هاي تعديل با تقاضاي مطلوب نيروي كار متفاوت خواهد بود. بنابراين، بايد نوعي  دليل وجود هزينه
حل اين مسأله در سازوكار تعديل  و تقاضاي مطلوب برقرار كرد. راه ارتباط بين تقاضاي واقعي

  شود: جزيي است. فرض كنيد تقاضا براي نيروي كار در بلندمدت به صورت رابطه زير بيان مي

      tt
d
t uxfN  )(  

نيز مانند   tuبردار متغيرهاي مستقل وtXتقاضاي مطلوب براي نيروي كار و  dNكه در آن،
غيرقابل مشاهده است، از سازوكار تعديل  dNحالت قبل جمله اختالل است. از آنجا كه متغير

شود. در اين روش، تابع  گيري استفاده مي براي تبديل آن به مقادير واقعي و قابل اندازهجزيي 

),,,(واقعي به صورت درآمد خالص t
t

m
tt KP

PDNRR  شود كه  معرفي ميtN ،اشتغال

tK،موجودي سرمايهmtP ،قيمت موادtP قيمت محصول وtD دهنده  دهنده متغيرهاي انتقال نشان

                                                                                                                   
  .27-45، صص 1384ريزي،  مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه  -1

)4(  

)5(

)6(
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قيمت از هزينه نهايي  ،البته در اين الگو، فرض رقابت ناقص اعمال شده و بنابراينتقاضاست. 
  كند كه سود مورد انتظارش حداكثر شود: را طوري انتخاب ميtNانحراف دارد. حال بنگاه 

  

)( 11   t
d
ttt NNNN   
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1,, ttttttt
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Pنرخ دستمزد واقعي،  tWكه در آن،

Pm ،نسبت قيمت مواد به محصولtC هاي  هزينه
 tq ،tCنرخ رها كردن شغل است كه با حل مسأله يادشده براي tqتعديل نسبت به دستمزد و 

  معين و ثابت خواهيم داشت:

  *

0
1 )1)(1( it

t

i
tt NaaNN 




  

 
*) برابر نرخ بهره واقعي است. α -1طوري كه ( يك پارامتر بوده، به αكه در آن 

itN  
itدهنده سطح بهينه اشتغال مورد انتظار در دوره نشان    وλ  ضريب تعديل بوده كه تابعي ازtq ،

tC  وα ) دهنده طرح بهينه بنگاه براي  ) نشان9است. معادلهN هاي  خواهد بود و ارزشtq ،tC 
بيني شود. در  تواند پيش نمي tq ،tCشد. البته در هيچ روشي  براي آينده داده شده فرض مي

تغيير خواهد كرد و يك طرح بهينه جديد شكل خواهد گرفت كه در  tq ،tCشروع دوره بعد 
ها  اما بين طرح ،درون يك طرح ثابت است λآيد. پس  دست مي به λنتيجه، ارزش متفاوتي براي 

به صورت زير  λتغيير خواهد كرد. از آنجا كه مقدار مناسب نرخ بهره بلندمدت ثابت خواهد بود، 
  شود: تعريف مي

  0,0,, 








qC

qC tt
  

شود. انتظار بر اين است كه بيشتر از  در اينجا فرم الگو به صورت لگاريتمي در نظر گرفته مي
Iiد داشته باشد. فرض كنيديك وقفه براي متغيرهاي الگو وجو ,....2,1 هاي تعديل  با هزينه

 N*وجود خواهد داشت، اما تعادل بلندمدت همان iرو، در الگو  متفاوت وجود دارد و ازاين
  شود: وسيله معادله زير مشخص مي هاست. تحت اين شرايط اشتغال كل ب
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عملگر وقفه است. جمع كردن روي انواع مختلف نيروي كار با هزينه استخدام و Lكه در آن
) با چندين وقفه روي 10رود فرم معادله ( اخراج متفاوت، آثار مشابهي خواهد داشت. انتظار مي

را  dN*)، 9) داشته باشد. حال اگر از معادله (8تري نسبت به معادله ( متغير وابسته ساختار پيچيده
  ) جايگزين كنيم، خواهيم داشت:10در معادله (







 
J

kj
jktttkj

J

j
jtttjt XqCBNqCN

1,01

),(),( 
  

تواند شامل دستمزد واقعي، قيمت واقعي  كه در اين الگو بردار متغيرهاي مستقل است كه مي
ضا و... باشد. اين الگو با يك تغيير در پارامترها مواد، موجودي سرمايه، متغيرهاي شوك تقا

  تواند به صورت زير ارايه شود: مي
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)1(كه در آن،  L  0و/
0

kk   00و   ،است. براساس مدل نظري
شود،  ) در نظر گرفته مي12هاي وابسته و مستقل در رابطه رگرسيوني به صورت معادله ( بردار متغير

طوري كه اشتغال در يك دوره تابعي از مقادير با وقفه خود و نيز تابعي از بردار متغيرهاي مستقل  به
  شود: است كه فرم كلي آن به صورت زير ارايه مي

),,cot,,,,,,( ttttttttitt FDIopentasppkwyNfN   
  

t ،tاشتغال در دورهtNدر رابطه يادشده  iN  ،مقادير باوقفه اشتغالty ارزش توليد ناخالص
شاخص بهاي توليدكننده، tppدرجه باز بودن اقتصاد، topenدستمزد واقعي،  twداخلي واقعي، 

ttas  ،مانده تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتيcottها و  ماليات بر درآمد شركتtFDI

  است. گذاري مستقيم خارجي سرمايه
  

  ها  و روش تجزيه و تحليل داده - 3-1
در قسمت قبل متغيرهاي الگو معرفي شدند. در اين بخش اثر انتظاري آنها بر متغير وابسته و برخي 

  گيرد: هاي آماري آنها مورد بررسي قرار مي مشخصه

)11(  

)12(  

)13(  
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 وقفه آن اشتغال و مقدار با -1-1- 3

وقفه آن  هاي تعديل مقدار با دليل وارد كردن هزينهدر اين الگو متغير وابسته اشتغال است، اما به 
رود اثري مثبت روي  ناپذيري بازار كار وارد الگو شده كه انتظار مي عنوان شاخصي از انعطاف به

تر از واحد باشد تا ضريب تعديل در  اشتغال داشته باشد. ضريب مقدار باوقفه اشتغال بايد كوچك
بناميم و  اگر ضريب متغير وابسته با يك وقفه زماني را  ،گردست آيد. به عبارت دي بازار كار به

آيد، ضريب تعديل بازار كار خواهد بود و اين عدد  دست مي از يك كم كنيم عددي كه به
رود، است. هرچه  دهنده ميزان اختالف بين تقاضاي واقعي و مطلوب كه در هر دوره از بين مي نشان

پذيري بازار كار بيشتر خواهد بود و در واقع، جريان ورود  تر باشد، انعطاف ك نزديكاين عدد به ي
ويژه از ناحيه قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار بيشتر است و برعكس.  و خروج به بازار كار، به

  )، استخراج شده است.1384آمار اشتغال از برآوردهاي صورت گرفته در مطالعه اميني (
 يد واقعي اقتصادتول -1-2- 3

طوري كه افزايش سطح توليد  اي مثبت برقرار است، به بين اشتغال و توليد ناخالص داخلي رابطه
هاي اقتصادي  اقتصاد به سطح بيشتر اشتغال منجر خواهد شد. آمار توليد ناخالص داخلي از داده

  بانكي مركزي گرفته شده است.
 دستمزد واقعي -1-3- 3

دهند كه نيروي كار كمتري جذب  ها ترجيح مي ي كار افزايش يابد، بنگاههرچه هزينه واقعي نيرو
رو، تغيير در سطح دستمزد واقعي به تغيير  كنند يا تغيير در سطح اشتغال كمتر از قبل باشد، ازاين

توان  ها منجر خواهد شد. در اين صورت مي جهت هزينه واقعي نيروي كار براي بنگاه مثبت و هم
  سي بين تغيير دستمزد واقعي براي اشتغال نيروي كار وجود دارد.گفت ارتباط معكو

 موجودي سرمايه -1-4- 3

كنندگان و توليدكنندگان در اقتصاد با محدوديت  مطابق اصل لوشاتوليه در اقتصاد هرچه مصرف
دهند.  العمل نشان مي تر عكس رو باشند، همواره به تغييرات محيط اقتصادي خود آسان كمتري روبه

دت م ها وجود دارد، اما در كوتاه در بلندمدت امكان جايگزيني نيروي كار و سرمايه براي بنگاه
رو بوده و امكان جايگزيني بين كار و سرمايه دشوار  بنگاه با محدوديت ثابت بودن سرمايه روبه

رود در بلندمدت تغييرات سرمايه اثر معكوسي بر تقاضاي نيروي كار  است، به اين ترتيب انتظار مي
  داشته باشد. 
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 گذاري مستقيم خارجي درجه باز بودن تجاري و سرمايه -1-5- 3

الملل نقش مؤثري در تحوالت بازار كار و اشتغال  اي و كااليي در سطح بين  ت سرمايهجريانا
عنوان شاخصي  به GDPگذاري مستقيم خارجي به  خواهد داشت. به اين ترتيب سطح باالتر سرمايه

عنوان شاخص  الملل و سطح باالتر تجارت خارجي به اي در نظام بين  براي تحركات سرمايه
الملل و شاخص جريان باز تجاري به سطوح باالتر اشتغال يا  در تجارت بينتحركات كااليي 
از سايت سازمان كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل  FDIشود. آمار  برعكس منجر مي

  گرفته شده است. 1(آنكتاد)
 ها  ماليات بر درآمد شركت -1-6- 3

رود با افزايش ماليات بر درآمد  انتظار ميعنوان يك متغير سياستي وارد مدل شده است.  اين متغير به
  هاي اقتصادي، ميزان تقاضا براي نيروي كار كاهش يابد. ها به دليل كاهش حاشيه سود بنگاه شركت

 شاخص قيمت توليدكننده -1-7- 3

ها تابعي مستقيم از قيمت محصول است و  براساس ادبيات اقتصاد خرد بنگاه، تقاضا براي نهاده
ها را در پي دارد. در اين الگو نيز  تقاضاي باالتر نهادهدر نتيجه، آوري باالتر و افزايش قيمت سود

عنوان متغير جايگزين قيمت محصول وارد تقاضا براي نيروي كار شده  شاخص بهاي توليدكننده به
 است.  

 مانده تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتي -1-8- 3

طور  آيد و همان الي ابزار سياست پولي به شمار ميم مانده تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتي غير
عنوان ابزاري  اي مالحظه شد، غالباً به  هاي توسعه ها در برنامه هاي اشتغال دولت كه در بررسي برنامه
رود افزايش تسهيالت اعطايي به  هاي شغلي به كار گرفته شده است. انتظار مي براي ايجاد فرصت

رو، انتظار يك رابطه مثبت بين اين متغير و متغير اشتغال  شد، ازاينبخش غيردولتي محرك اشتغال با
  وجود دارد.

  
  نتايج تجربي -4

) معرفي شد، با استفاده از روش پوياي 13) و (12هاي ( الگوي تجربي كه براساس رابطه
 هاي شود. در ادبيات پايه اقتصادسنجي استفاده از روش هاي گسترده برآورد مي وقفه با خودتوضيح

برآوردي معمولي مانند روش حداقل مربعات معمولي همواره از كارايي الزم برخوردار نيستند. اين 
                                                                                                                   
1- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  
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در صورتي است كه متغيرهاي مورد استفاده در الگو داراي ريشه واحد يا نامانا باشند. به عبارت 
اده و دست ند ديگر، استفاده از روش حداقل مربعات معمولي برآورد سازگاري از ضرايب الگو به

هاي  داراي اريب خواهند بود. به اين منظور آزمون پايايي متغيرها براي تشخيص پايايي آنها به روش
گيرد. نتايج نشان  يافته و آزمون فيليپس پرون انجام مي مختلفي مانند آزمون ديكي فولر تعميم

بدين ترتيب در اينجا  دهد، اغلب متغيرهاي مورد استفاده داراي ريشه واحد بوده يا ناپايا هستند. مي
هاي تعديل نيروي  منظور اجتناب از اين مشكالت و براساس ادبيات گفته شده در خصوص هزينه به

طور خالصه در مورد  هاي گسترده استفاده شده است كه به وقفه با كار، از روش پوياي خودتوضيح
گو نيست، بلكه تنها بايد شود. در اين روش الزامي به پايا بودن متغيرهاي ال آن توضيح داده مي

اي از متغيرهاي الگو به اين مفهوم  جمعي بين مجموعه جمعي آن انجام گيرد. وجود هم آزمون هم
است كه از سويي، يك رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرها وجود دارد و از سوي ديگر، با استفاده 

بدون تورشي از ضرايب توان برآورد كامالً سازگار و  از روش حداقل مربعات معمولي مي
) الگوي پويايي است كه با تنظيم رابطه بلندمدت آن 12دست آورد. الگوي ( متغيرهاي الگو به

توان به برآوردهاي بدون تورشي از ضرايب بلندمدت دست يافت؛ براي مثال، شرط آنكه  مي
) 12مدت به سمت الگوي بلندمدت ميل كند اين است كه در رابطه ( الگوي كوتاه 1ˆi

شوند تا تورش مربوط  هاي گسترده در اين الگوها موجب مي وقفه باشد. همچنين وجود متغيرهاي با
هاي كوچك الگوي  به برآورد ضرايب متغيرهاي الگو از بين برود. براي كاهش تورش در نمونه

هاي متغيرها زياد باشد. اين الگوها به الگوهاي  شود كه تعداد وقفه پوياي در نظر گرفته مي
توان  هاي متغيرهاي توضيحي را مي اند. تعداد بهينه وقفه ر شدههاي گسترده مشهو خودتوضيح با وقفه

دست آورد. با توجه به ادبيات نظري و  به  2Rاز معيار اطالعاتي آكاييك، شوارتز ـ بيزين يا 
  مطالعات انجام گرفته و مدل تصريح شده، مدل زير برآورد خواهد شد:

jt

J

j
j

J

j
jtjjt

J

j
jjt

J

j
jjt

J

j
j

J

j

J

j

J

j
jt

J

j
jjtjjtjjtjt

COTTASRWAGOPENFDI

PPKGDPvEMPEMP













  







   





00000

1 0 0 0





 
هاي به كار رفته در مدل را بررسي  قبل از پرداختن به برآورد مدل، الزم است ايستايي متغير

يعني بايد از اين نكته اطمينان حاصل كرد كه در طول زمان ميانگين، واريانس و كوواريانس  ،كرد
 -د ديكيمستقل از زمان باشد. براي اين منظور از آزمون ريشه واح ،متغيرهاي به كار رفته در مدل

)14(  
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شود. از آنجا كه در شروع آزمون ناپايايي يك فرآيند سري زماني لزوم وجود  فولر استفاده مي
گام  به عرض از مبدأ و روند زماني در معادله مورد برآورد روشن نيست، هلدن و پرمن روش گام

كنند. ابتدا معادله  زير را براي آزمون ريشه واحد پيشنهاد مي
tttt uyyty   11 شود سپس، فرضيه آزمون  برآورد مي
)0,0,(),,(    0,0(در مقابل فرضيه,(),,(   شود. چنانچه اين  آزمون مي

و عرض  )(توان آزمون معنادار بودن را براي ضرايب روند  فرضيه رد شود، سري ماناست و مي
وجود عرض از مبدأ و  توان راجع به به ترتيب انجام  داد كه بسته به نتيجه نهايي مي )(از مبدأ 

),,(),0,0(روند در رگرسيون اولي قضاوت كرد. چنانچه فرضيه     تأييد شود در
گام  توان گفت سري داراي شود و بسته به نتيجه نهايي مي آزمون مي 0مرحله بعد، فرضيه 

تصادفي با رانش يا بدون رانش است. آزمون ريشه واحد براي متغيرهاي الگو براساس مباني فوق با 
افزاري مقدار آماره آزمون براي  افزار ماكروفيت انجام گرفته است. در اين بسته نرم استفاده از نرم

نان كوئين و حهاي مختلف تا وقفه در نظر گرفته شده به چهار طريق شوارتز، آكاييك،  وقفه
شود. قضاوت در مورد مانا بودن يا  درصد محاسبه مي 95نمايي در سطح اطمينان  حداكثر راست

اي كه بيشترين مقدار   نبودن يك متغير با مقايسه آماره آزمون محاسبه شده با مقدار بحراني در وقفه
زمون به صورت قدر مطلق گيرد. چنانچه مقدار آماره آ را براي معيار آكاييك داشته باشد، انجام مي

  تر از آماره آزمون وقفه انتخابي باشد، متغير مورد نظر ماناست.  كوچك
شود همه  ، مالحظه مي1با توجه به نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد متغيرها در جدول شماره 

كه جز متغير لگاريتم توليد ناخالص داخلي در سطح مانا نيست. نتايج گوياي آن است  متغيرها به
متغيرهاي لگاريتم اشتغال، لگاريتم موجودي سرمايه، لگاريتم درجه باز بودن اقتصاد و لگاريتم 

لگاريتم مانده تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتي، لگاريتم ماليات بر درآمد  ،دستمزد واقعي
 گذاري مستقيم خارجي، لگاريتم شاخص بهاي توليدكننده و لگاريتم ها، لگاريتم سرمايه شركت

  گيري مانا است. دستمزد واقعي با يك بار تفاضل
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  متغيرهاي مدل براساس معيار آكاييك براي سطح و تفاضل نتايج آزمون ريشه واحد - 3جدول 

 متغير
وقفه
 بهينه

مقدار
 آماره

مقدار
 بحراني

وقفهنتيجه
 بهينه

مقدار 
 آماره

مقدار 
 بحراني

نتيجه

LEMP 1 2/05 -2/99 نامانا 1/5- 3/61- 1 نامانا 

DLEMP 0 -1/87 -2/99 مانا 3/62- 5/03- 7 نامانا 

LGDP 3 1/9 -2/99 مانا 3/61- 4/08- 2 نامانا 

LK 9 1/12 -2/99 نامانا 3/61- 1/85- 8 نامانا 

DLK 9 -2/16 -2/99 مانا 3/62- 6/2- 6 نامانا 

LTAS 1 1/65 -2/99 نامانا 3/61- 2/22- 2 نامانا 

DLTAS 1 -2/05 -2/99 نامانا 3/62- 3/47- 0 نامانا 

DDLTAS 0 -7/61 -3/00 مانا 3/64- 7/46- 1 مانا 

LCOT 0 -0/24 -2/99 نامانا 3/61- 2/59- 1 نامانا 

DLCOT 0 -3/52 -2/99 نامانا 3/62- 3/43- 0 مانا 

DDLCOT 8 -3/58 -3/00 مانا 3/63- 4/02- 8 مانا 

LFDI 1 -0/47 -2/99 نامانا 3/61- 1/42- 1 نامانا 

DLFDI 0 -2/00 -2/99 نامانا 3/62- 2/53- 0 نامانا 

DDLFDI 0 -4/82 -3/00 مانا 3/63- 4/7- 0 مانا 

LPP 3 -1/38 -2/99 نامانا 3/61- 2/00- 3 نامانا 

DLPP 2 -1/61 -2/99 نامانا 3/62- 1/95- 2 نامانا 

DDLPP 1 -5/63 -3/00 مانا 3/63- 5/88- 1 مانا 

LOPEN 0 -1/35 -2/99 نامانا 3/61- 1/61- 0 نامانا 

DLOPEN 0 -3/9 -2/99 مانا 3/62- 3/88- 0 مانا 

LRWAG 1 -1/5 -2/99 نامانا 3/61- 2/63- 1 نامانا 

DLRWAG 0 -2/85 -2/99 نامانا 3/62- 2/91- 0 نامانا 

DDLRWAG 0 -5/38 -3/00 مانا 3/63- 5/22- 0 مانا 

  هاي تحقيق. يافتهمأخذ: 
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هاي مختلف مانا هستند و نيز با عنايت به الگوي  با توجه به اينكه متغيرهاي مختلف الگو در  وقفه
برآورد شد. ابتدا مدل با ورود  ARDLنظري در نظر گرفته شده، مدل تحقيق با استفاده از روش 

همه متغيرها به الگو برآورد شد، اما با توجه به سطح معناداري و ميزان اهميت هر كدام در تغييرات 
معني از الگو خارج شدند. در نهايت، مدل با در نظر گرفتن متغيرهاي لگاريتم  اشتغال، متغيرهاي بي

عنوان  ناخالص داخلي و لگاريتم موجودي سرمايه به عنوان متغير وابسته، لگاريتم توليد اشتغال به
زا و متغيرهاي عرض از مبدأ و لگاريتم مانده تسهيالت و لگاريتم شاخص بهاي  متغيرهاي درون

شود  طور كه مالحظه مي عنوان متغيرهاي از پيش تعيين شده برآورد شد. همان كننده به مصرف
),(براساس تابع توليد كه به صورت  LKFY   تعريف شده در اين مطالعه نيز انتظار بر اين

زا داشته باشند و ساير متغيرهاي  است كه متغيرهاي اشتغال، موجودي سرمايه و توليد رفتاري درون
زا و از پيش تعيين شده وارد مدل شوند كه در اين مدل از بين  اثرگذار بر اشتغال به صورت برون

)ده تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتيمتغيرهاي عنوان شده تنها مان )LTAS زا  به صورت برون
زاي  ) و براي ديگر متغيرهاي درون1افزار براي متغير وابسته ( لحاظ شده است. وقفه بهينه با نرم

) انتخاب شده است و در واقع، مدلي به صورت 0موجودي سرمايه و توليد ناخالص داخلي (
)0,0,1(ARDLبرآورد شده است. براي حصول اطمينان از درستي برآورد صورت گرفته شرط

  1ˆi دهيم، يعني بايد مجموع ضرايب باوقفه متغير وابسته بايد  را مورد بررسي قرار مي
بوده و  77/0شود، مقدار اين ضريب برابر  تر از يك باشد كه در اينجا مشاهده مي كوچك

است كه  23/0)، يعني ضريب تعديل بازار كار اقتصاد ايران 1- 77/0طور كه گفته شده ( همان
هاي باالي سياليت نيروي كار است. با توجه به مقدار  حاكي از كندي ورود و خروج و هزينه

 دست آمده كه با توجه به حجم نمونه به - 51/4ضريب وقفه متغير وابسته، مقدار آماره آزمون برابر 
)32=N(  و تعداد پارامتر)5=K ( بوده كه چون  - 43/4برابر  05/0مقدار بحراني در سطح اطمينان

بر نبود رابطه  تر است، پس، فرضيه صفر مبني قدر مطلق مقدار آماره آزمون از مقدار بحراني بزرگ
توان پذيرفت، پس، بين متغيرهاي الگو رابطه بلندمدت وجود دارد. بعد از اين،  بلندمدت را نمي

دست آمده،  ضرايب رابطه بلندمدت برآورد شد كه برپايه تخمين بهARDLراساس رهيافت ب
  داريم:

)92.5()78.1()42.2()57.0(

*16.0*27.0*24.024.1

statt
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درصد تنها عرض از مبدأ معنادار نيست و نتايج  10در سطح اطمينان  tبا توجه به مقادير آماره 
گذاري  دهد، راهكار ايجاد اشتغال در بلندمدت استفاده از منابع بانكي براي سرمايه تخمين نشان مي

دست آمده از برآورد رابطه بلندمدت بين متغيرها رابطه  و رونق توليد است. با توجه به نتايج به
  براورد شد كه خالصه اين برآوردها در رابطه زير آمده است:مدت نيز  كوتاه

7.176.0

)1(*22.0*036.0*062.0lg*055.028.0
2 
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بوده كه از نظر آماري نيز معنادار است و نشان  - 22/0ضريب تصحيح خطا برابر  ،در اين رابطه

ه درصد از فاصله واقعيت تا مقدار تعادلي تعديل خواهد شد. همچنين رابط 22دهد در هر دوره  مي
هاي معطوف به تشويق  توان به سياست مدت مي دهد براي ايجاد اشتغال در كوتاه ) نشان مي15(

  توليد و اعطاي تسهيالت متوسل شد.
  
  گيري بندي و نتيجه جمع -5

توان اذعان داشت كه با توجه به اينكه ضريب  با توجه به نتايج حاصل از برآوردهاي تجربي مي
رو، ورود و خروج به  درصد برآورد شده است، ازاين 23ن نزديك به تعديل بازار كار اقتصاد ايرا

هاي بااليي براي نيروي كار و كارفرما همراه  گيرد و تعديل با هزينه كندي صورت مي اين بازار به
پذيري پايين بازار كار ايران پر كردن  به سبب انعطاف«بر اينكه  مبني را است، بنابراين، فرضيه اول

توان رد كرد. همچنين نتايج  ، نمي»گيرد كندي صورت مي فاصله اشتغال واقعي تا اشتغال مطلوب به
زايي در بلندمدت توليد و  ترين عامل اشتغال دهد، مهم حاصل از برآورد رابطه بلندمدت نشان مي

ترين عوامل ايجاد اشتغال در  مهم«كند  رو، اين فرضيه را كه بيان مي ت، ازاينگذاري اس سرمايه
توان رد كرد. با توجه به رابطه تصحيح  ، نمي»گذاري هستند بلندمدت رشد اقتصادي و سرمايه

مدت تأثير مثبتي روي اشتغال  تواند در كوتاه شود، اعطاي تسهيالت مي خطاي برداري مشاهده مي
گذاري مستقيم خارجي و  حاكي از آن بود كه سرمايهARDLايج براورد مدل داشته باشد. نت

رو، اين فرضيه را كه  دستمزدها تأثير معناداري روي تقاضاي نيروي كار نداشته است. ازاين
بر اينكه  و فرضيه ديگر را مبني» گذاري مستقيم خارجي نقش مؤثري در ايجاد اشتغال دارد سرمايه«
توان تأييد كرد. با  نمي، »نيروي كار باال بودن دستمزدهاستيكي از عوامل كمبود تقاضا براي «

  شود: توجه به نتايج حاصل پيشنهاد مي

)16(  
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هاي توسعه اهداف كمي قابل دسترس را  ريزان در تدوين برنامه ضرورت دارد برنامه - 1
اعطاي تسهيالت، زمينه تنها تأكيد بر  با استفاده از ابزارهاي مناسب و نهو تعبيه كنند 

 دسترسي به اهداف تعيين شده را فراهم سازند.

هاي ساالنه و در راستاي  الزم است دولت با استفاده از منابع مالي كه در قالب بودجه  - 2
گيرد، زمينه رشد و رونق اقتصادي را در  اي در اختيار مي  هاي توسعه اهداف برنامه

  طريق زمينه جذب نيروي كار ايجاد شود.هاي مولد فراهم كند تا از اين  فعاليت
هاي  الزم است دولت بانك اطالعاتي از متقاضيان نيروي كار و نيروي كار با تخصص - 3

وجود آيد و نيروي كار و  موجود ايجاد كند تا به اين وسيله سياليت بازار كار به
يروي ها بتوانند با استفاده از اطالعات اين منبع در خصوص عرضه و تقاضاي ن بنگاه

  گيرند.  كار تصميم
اي طراحي شود تا در سطح بخشي عوامل   مطالعهدر خصوص انجام مطالعات بعدي،  - 4

گذاري  مؤثر بر تقاضاي نيروي كار مورد بررسي قرار گيرد تا فضاي سياست
  گذاران ارايه كند.  تري را به سياست تفصيلي

  
  منابع 
  فارسي -الف

هاي  ، ارزيابي عوامل مؤثر بر رشد اشتغال در اتحاديه)1384(الدين و منصور عسگري ازوجي، عالء
هاي اقتصادي،  هاي سياستي براي بازار كار ايران، فصلنامه پژوهش اي و توصيه  تجاري و منطقه

 سال پنجم، شماره چهارم.

، راهنماي نوين اقتصاد كالن، ترجمة خليلي عراقي و علي سوري، )1383(اسنودان و همكاران 
 ت برادران، چاپ اول.تهران، انتشارا

هاي اقتصادي و  ، تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار در بخش)1381(اميني، عليرضا 
 . 74بيني اشتغال در برنامه سوم توسعه، مجله برنامه و بودجه، شماره  پيش

ها) بر  ، آثار آزادسازي تجاري (با تأكيد بر كاهش نرخ تعرفه)1387(برقي اسكوئي، محمدمهدي 
تغال و توزيع درآمد در ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه، رساله دكترا، اش

 دانشگاه تربيت مدرس.



  197هاي مؤثر بر اشتغال نيروي كار   بررسي عوامل و سياست

هاي پولي و مالي بر اشتغال بخش كشاورزي  ، بررسي اثرات سياست)1387(زاده، صديف  بيك
 ايران، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.

ـ ، تهران، مؤسسه فرهنگي Microfitادسنجي كاربردي به كمك ، اقتص)1384(تشكيني، احمد 
 نري ديباگران تهران.ه

هاي اقتصادي، وزارت كار و امور اجتماعي،  ، اشتغال، بازار كار و سياست)1382(سامتي، مرتضي 
 تهران، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، چاپ اول.

مؤسسه خدمات تهران، نجي، جمعي در اقتصادس ، ريشه واحد و هم)1378(نوفرستي، محمد 
  فرهنگي رسا، چاپ اول.

 .1369-1388هاي مختلف  مركز آمار ايران، سالنامه آماري سال

هاي زماني اقتصادي،  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، بانك اطالعات سري
http://tsd.cbi.ir. 

 .www.sci.org.irسايت مركز آمار ايران 

  
  انگليسي -ب

Bean, Charles.R(1994), Economic Politique, Presses Universitaries 
de France(P.U.F) 10 edition. 

Cervena, Marianna (2009), Dynamic Models of Labor Demand, 
Handbook of Labor Economics, Chapter 9 (S. J. Nickell) 

Don Patinkin(1965), Money, Interest and Prices, New york: Haper 
and Row Publishers. 

Fernandez, M.M and Menendez, A.J.L (2002), The Evolution of the 
Employment in the European Union, A Stochastic Shift – share 
Approach, ERSA. University of Oviedo. 

John Freebairn et al (2003), Unemployment Policy: Lessons from 
Economic Analysis, Department of Economics, the University of 
Melbourne and Peter Dawkins Melbourne Institute of Applied 
Economic and Social Research the University of Melbourne, 
Melbourne Institute Working Paper No. 22/03 

Jorge Dopke (2001), The Employment Intensity of Growth in Europe, 
Kiel Institute of World Economics, No. 1021. 

Lei Lei Song et al (2001), Policy Options to Reduce Unemployment: 
TRYM Simulations, Melbourne Institute of Applied Economic and 



 49سيزدهم شماره سال  )(رويكرد اسالمي ـ ايراني اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    198

 

Social Research, the University of Melbourne, Department of 
Economics, the University of Melbourne. 

Lerner,Abba (1973), Flation: Not Inflation of Price, Not Deflation of 
Jobs, (Baltimor: Penguin Books, Inc). 

Malthus, Thomas Robert (1970), An Essay on the Principle of 
Population, in Essay on the Principle of Population and A 
Summery View of the Principle of Population , ed. Anthony Flew 
(Baltimor: Penguin Books , Inc). 

Marshall Alfred (1960), Principles of Economics, ed. C.W.Guillebaud, 
9th ed. (Landon: Macmillan co, Ltd). 

Ricardo, David (1981), Principle of Political Economy and Taxation, 
ed. Gonner (London: George Bell), 

Robinson, Joan (1964), Economics of Imperfect Competition, 
(London: Macmillan and co., Ltd) 

Ronald Schattkat et al (2008), Monetary policy and European 
Unemployment, Department of Economics, University of 
Wuppertal, Germany. Schumpeter Discussion Papers 2008-002. 

Sibert W. S (2005), Labor Market Regulation: Some Comparative 
Lesson, Inst of Economic Affairs, Published by Blackwell 
Publication, Oxford.  




