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  1358- 1387هاي تخمين تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت طي سال
  و مديحه آشتياني محمد مواليي

  
  27/10/1390: تاريخ پذيرش      22/2/1390: تاريخ دريافت    

  
طوري دارد، بهميزان اشتغال در بخش صنعت در مباحث اقتصادي اهميت زيادي 

هاي توسعه صنعتي به شمار كه درصد كارگران و متخصصان صنعتي يكي از شاخص
عوامل متعددي در تقاضا براي نيروي كار در بخش صنعت مؤثر است و . آيدمي

بنابراين، . كندكارفرمايان را ترغيب به افزايش يا كاهش تعداد كارگران مي
نيروي كار در بخش صنعت حايز اهميت  شناسايي اين عوامل در مدل تابع تقاضاي

در اين مقاله، به دنبال تخمين تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت طي . است
و بررسي درجه اهميت عوامل مؤثر بر آن در دو الگوي  1358- 1387هاي سال

مدت و بلندمدت نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در كوتاه. ايستا و پويا هستيم
يروي كار رابطه معكوس با دستمزد نيروي كار و رابطه مستقيم با تقاضا براي ن

رو، لحاظ درجه ازاين. كار داردوري نيروي افزوده، موجودي سرمايه و بهرهارزش
گسترش تقاضا  منظورهاي كالن اقتصادي، بهگذارياهميت عوامل يادشده در سياست

  .رسدبراي نيروي كار ضروري به نظر مي
  

  .JEL: C500, D220, J010بندي طبقه
كار، تابع تابع تقاضاي نيروي كار، بخش صنعت ايران، تابع تقاضاي ايستاي  نيروي :هاواژهكليد

  .تقاضاي پوياي نيروي كار
  

                                                                                                                   
 اه بوعلي سينا، گروه اقتصاد، پست الكترونيكيعضو هيأت علمي دانشگ :Mowlaei @ basu. ac. Ir. 

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بوعلي سينا، گروه اقتصاد.  
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  مقدمه -1
سهم اشتغال صنعت از . شودهاي اقتصاد محسوب ميترين بخشبخش صنعت در ايران يكي از مهم

درصد است كه براساس سند راهبرد توسعه صنعتي  20 كل اشتغال كشور در حال حاضر حدود
همچنين براساس اسناد توسعه اشتغال، مصوب . درصد افزايش يابد 25، بايد به 1404كشور در افق 

درصد در نظر گرفته شده كه تقريباً دو برابر  6شوراي عالي اشتغال، رشد اشتغال در بخش صنعت 
  .1رشد متوسط سه دهه گذشته است

هاي اقتصادي نيز باالست، اما زايي غيرمستقيم نسبت به ساير فعاليتمندي صنعت در اشتغالگرچه توان
درصد نيروي  2/11اي كه گونهبه لحاظ سطوح تخصصي، اشتغال بخش صنعت مطلوب نيست، به
وري نيروي كار در بخش صنعت كار صنعتي، تكنيسين و باالتر هستند و اين امر در افزايش بهره

بنابراين، در فرآيند توليد كاالها و خدمات در اين بخش، نقش منابع انساني و به . ي داردتأثيري منف
تبع آن، اشتغال نيروي كار حايز اهميت است، زيرا ساير عوامل توليد مانند سرمايه در صورتي در 

  .توليد كاالها و خدمات مشاركت دارند كه نيروي انساني در چرخه توليد حضور داشته باشد
كننده شود، منعكساشتغال كه از بازخورد نيروهاي عرضه و تقاضاي نيروي كار حاصل ميسطح 

از جمله عوامل مؤثر در تقاضاي نيروي كار، . سطح تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار است
توان آثار و افزوده است كه ميوري آن، موجودي سرمايه و ارزشدستمزد نيروي كار، ميزان بهره

  .غيرها را در تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت مورد مطالعه قرار دادروابط اين مت
 1358- 1387هاي هدف از اين تحقيق، تخمين تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت طي سال

آمار و اطالعات تحقيق، از روش اسنادي به صورت مطالعه . در دو الگوي ايستا و پويا است
نفر كاركن به  10هاي آماري مركز آمار ايران براي صنايع داراي دادهاي و با استفاده از كتابخانه

 Eview 6افزارهاي متداول اقتصادسنجي و با استفاده از نرمباال است و تحليل اطالعات با روش
  .شودانجام مي Microfit-4و 
  
  مروري اجمالي بر مباني نظري تقاضاي نيروي كار -2
براي استخراج تابع تقاضاي نيروي كار وجود دارد كه هر يك از هاي مختلفي طور كلي، روشبه

هاي مطرح شده در زمينه تقاضاي نيروي كار، برخي از نظريه. آنها در شرايط خاصي مناسب هستند

                                                                                                                   
  .169، ص 1385كازروني و سجودي،  -1
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حتي در شرايط ايستا، . كنندبه صورت ايستا و بعضي ديگر به صورت پويا با موضوع برخورد مي
همچنين در . بت كامل يا ناقص باشد، موضوع متفاوت خواهد بودبسته به اينكه شرايط بازار رقا
  .شودهاي مختلف با اين موضوع برخورد ميشرايط ايستا يا پويا با نگرش

) فرض(ها براساس فرض تعادل در بازار كار و برخي ديگر برپايه از سوي ديگر، برخي از نظريه
  .شودها به اختصار توضيح داده ميز روشدر اينجا برخي ا. اندعدم تعادل در بازار طراحي شده

  
  روش حداكثر كردن سود  - 2-1

در اين روش، تابع تقاضاي نيروي كار از طريق حداكثرسازي توليدكننده، تحت شرايط رقابت 
به عبارت ديگر، در شرايط رقابت كامل، كارفرما تا جايي به استخدام . شودكامل استخراج مي

 Kنيروي كار،  Lمعرف تابع توليد،  F(L,K)اگر . ش حداكثر شودپردازد كه سودنيروي كار مي
هزينه  bقيمت محصول،  Pقيمت استفاده از سرمايه،  rقيمت نيروي كار،  Wموجودي سرمايه، 

  :هزينه كل توليد باشد، تابع سود توليدكننده، عبارت است از Cثابت توليد و 
= p.f (L,K) – W.L- r.k-bπ  

توان نشان داد كه تابع تقاضاي نيروي كار به تابع و حل شرايط مرتبه اول مياز حداكثر كردن اين 
  :صورت زير است

Ld=Ld (W,r,P) 
  . عوامل توليد و قيمت محصول است بنابراين، در شرايط رقابت كامل، تقاضاي نيروي كار تابعي از قيمت

  
  روش حداقل كردن هزينه - 2-2

ها در رابطه با سطح داقل كردن مخارج روي نهادهدر اين روش، بنگاه اقتصادي اقدام به ح
گيري از تابع براساس لم شپارد با مشتق. كندها ميهاي ستانده و نهادهمفروضي از توليد و قيمت

در صورتي كه كار . آيددست ميها بهها، تابع تقاضاي نهادههزينه توليدكننده نسبت به قيمت نهاده
هاي نيروي كار، به ترتيب قيمت yو r,wاشند و با فرض اينكه و سرمايه دو عامل اصلي توليد ب

  :شودسرمايه و سطح توليد باشند، تابع هزينه توليدكننده به صورت زير تعريف مي
C=C (W,r,y)  

در صورتي كه از تابع . اين تابع، همگن از درجه يك است و با متغيرهاي مستقل رابطه خطي دارد
مشتق جزيي گرفته شود، تابع تقاضاي  (W)دستمزد يا قيمت نيروي كار  هزينه يادشده نسبت به 

              :دست خواهد آمدنيروي كار به
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L

توان تقاضاي نيروي كار، از ويژگي همگني درجه صفر برخوردار است، ميبا توجه به اينكه تابع 
  :تابع تقاضاي نيروي كار را به صورت زير نوشت

  .بستگي دارد بنابراين، تقاضاي نيروي كار به سطح توليد و قيمت نسبي نيروي كار و سرمايه 
   :زير است رابطه تقاضاي نيروي كار با متغيرهاي مستقل به صورت

0, 0
( )

d dL L
y w

r

 
 




  

تقاضا  -قيمت نسبي نيروي كار و سرمايه -رو، با افزايش سطح توليد و ثابت بودن ساير شرايطازاين
از سوي ديگر، با افزايش قيمت نسبي نيروي كار و ثابت . براي نيروي كار افزايش خواهد يافت

  .شوديابد، يعني سرمايه جانشين نيروي كار ميبودن سطح توليد، تقاضا براي نيروي كار كاهش مي
  
  پيشينه تحقيق -3

برخي از مطالعات خارجي در ارتباط با عوامل مؤثر بر تقاضا براي نيروي كار در بخش صنعت به 
  :شرح زير است

، اقدام به مطالعه عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار در صنعت )1992( 1مك دونالد و مورفي -
در اين مطالعه، تقاضاي . مدت و بلندمدت كردندهاي فصلي در كوتاهستفاده از دادهانگلستان، با ا

نيروي كار در صنعت تابعي از ميزان توليد، شاخص دستمزد واقعي، هزينه نسبي مواد اوليه، هزينه 
نسبي سوخت و موجودي سرمايه در نظر گرفته شده كه اثر متغيرهاي موجودي سرمايه و سطح 

  .اثر ساير متغيرها منفي بوده استتوليد مثبت و 
از جمله صنايع (اي صنعت كارخانه 13، الگوي تقاضاي نيروي كار را در )1992( 2شيخ و اقبال  -

طور مجزا برآورد به...) آالت الكتريكي، دخانيات وآالت، شيميايي، ماشينونقل، ماشينحمل
افزوده صنعت، متغير روند، ي از ارزشعنوان تابعدر اين مطالعه، تقاضاي نيروي كار به. كردند

در همه موارد، . متوسط هزينه هر شغل و سطح اشتغال با يك وقفه زماني در نظر گرفته شده است

                                                                                                                   
1- Mac donald and Murphy  
2- Sheikh and Ighbal 
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افزوده و سطح اشتغال با يك وقفه زماني مثبت و ضريب هزينه متوسط هر شغل  ضريب متغير ارزش
ونقل و دارويي مثبت و در صنايع لالبته ضريب متغير روند در صنايع شيميايي، حم. منفي است

  .آالت منفي بوده استالستيك و ماشين
، الگوي پويايي تقاضاي نيروي كار را در بخش صنعت انگلستان مورد مطالعه )1993( 1بورگس -

هاي استخدام و هزينه(هاي تعديل نيروي كار وي در مطالعه خود تأكيد خاصي بر هزينه. قرار داد
ارد و با ارايه رهيافت تقاضاي نيروي كار و رهيافت محدوديت مقداري، د) اخراج نيروي كار

هاي مواد خام و سوخت، تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت را تابعي از دستمزد واقعي، قيمت
، موجودي )متغير روند(روند تجارت جهاني، شاخص قيمت محصوالت، متغير پيشرفت فني 

يك وقفه زماني، دستمزد واقعي با يك وقفه زماني و متغير سرمايه، نسبت نيروي كار به سرمايه با 
شامل (هاي تعديل نيروي كار دهد كه هزينهنتايج تحقيق نشان مي. گيردتكانه تقاضا، در نظر مي

  .نقش بسيار مهمي در ميزان استخدام و اخراج نيروي كار دارند) اخراج و استخدام
ع ترانسلوگ تقاضاي نيروي كار را در ده صنعت ، با استفاده از تاب)1998( 2نكاب و حشمتي -

پذيري كشور زيمبابوه مورد مطالعه قرار دادند و عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار و ميزان انعطاف
پذيري صنايع، ميزان نتايج مطالعه آنها حاكي از آن است كه ميزان انعطاف. صنايع را بررسي كردند

ه و متغير روند زماني، اثر معناداري بر تقاضاي نيروي كار توليد، دستمزد حقيقي، موجودي سرماي
هاي تقاضاي نيروي كار نسبت به توليد، دستمزد و از سوي ديگر، محاسبه كشش. اندداشته

دهد كه كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به سطح توليد از كشش تقاضا موجودي سرمايه نشان مي
  .رمايه كمتر استدستمزد و موجودي س براي نيروي كار نسبت به

مورد  1973 -1930بازار كار اياالت متحده آمريكا را در دوره زماني ) 1997( 3روزن و كوانت -
آنها در اين مطالعه، براي بررسي تابع تقاضاي نيروي كار و شناسايي عوامل مؤثر . مطالعه قرار دارند

. در دوره مزبور بررسي كردندبر آن، چهار معادله در نظر گرفتند و اثر تعديل دستمزد حقيقي را 
هاي ساالنه مربوط به اشتغال نيروي كار، ميزان دستمزد و حقوق حقيقي، در اين بررسي، از داده

گذاري حقيقي در بخش توليد، قيمت سرمايه، ظرفيت توليدي و توليد ناخالص ملي به سرمايه
ت كه در اين دوره، ميزان نتايج تحقيق حاكي از آن اس. استفاده شده است 1958قيمت ثابت سال 

                                                                                                                   
1- Burgess  
2- Ncub and Heshmati  
3- Rosen and Quant  
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حقوق و دستمزد حقيقي، توليد ناخالص ملي به قيمت ثابت و متغير روند زماني اثر معناداري بر 
  .تقاضاي نيروي كار داشته است

، فاجنزيلبر و )2001( 1توان به مطالعه ژواز جمله مطالعات ديگر درباره تقاضاي نيروي كار مي
  .اشاره كرد) 2008( 3، و راسماواتي و اسمدي)2004( 2مالوني

  :اند ازبرخي از مطالعات داخلي درباره عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار عبارت
اي به بررسي تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت و معدن ، در مطالعه)1377(اميني و فليحي  -

ان با استفاده از تابع هزينه توليدكننده و توتقاضاي نيروي كار در هر بخش توليدي را مي. پرداختند
براساس اين، تقاضاي نيروي كار تابعي از سطح توليد و قيمت نيروي كار . دست آوردلم شپارد به

هاي موجود اقتصاد ايران، از يك مدل آنها در اين مطالعه، با توجه به واقعيت. و سرمايه خواهد بود
هاي ظرفيت توليدي و عنوان شاخصوري سرمايه بهتجربي كه در آن موجودي سرمايه و بهره

نتايج تحقيق آنها . كنندكارگيري آن كه جايگزين متغير توليد شده است، استفاده ميميزان به
گذاري و ارتقاي ظرفيت توليدي، به تنهايي به افزايش نيروي حاكي از آن است كه افزايش سرمايه

هاي مناسب كارگيري سياستار واحدهاي توليدي، بهبراي رفع ظرفيت بيك. كار منجر نخواهد شد
  .كنندبراي كاهش رشد سريع قيمت نسبي نيروي كار و تورم را در جامعه پيشنهاد مي

به بررسي اثر آزادسازي اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت در ايران ) 1382(اكبريان و محتشمي  - 
 افزودهبخش صنعت به صورت تابعي از ارزشبراي اين منظور، تابع تقاضاي نيروي كار در . پرداختند

هاي جهاني شدن در نظر گرفته حقيقي، نرخ دستمزد حقيقي، هزينه استفاده از سرمايه و شاخص
افزوده حقيقي و نسبت افزوده حقيقي، نسبت واردات به ارزشنسبت صادرات به ارزش. شده است

هاي باز بودن اقتصاد يا جهاني شاخصعنوان  افزوده حقيقي بهمجموع صادرات و واردات به ارزش
براي تخمين تابع  1350 -1382در دوره زماني  OLSآنها از روش . شدن به كار برده شده است

كننده آن است كه غير از نرخ دستمزد حقيقي، ساير متغيرها نتايج تحقيق بيان. تقاضا استفاده كردند
  .ت در ايران هستندداراي رابطه مثبت و معناداري با اشتغال در بخش صنع

، به بررسي تأثير آزادسازي تجاري بر ساختار بازار كار ايران )1385(دل كميجاني و قوي -
آنها براي اين منظور، تابع تقاضا براي نيروي كار ماهر و غيرماهر، به تفكيك دوره زماني . پرداختند

                                                                                                                   
1- Zhou   
2- Fajnzilber and Maloney  
3- Rusmavati and Asmaddy  
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 ARDLبا استفاده از روش  مدت و بلندمدت و همچنين اقتصاد همراه با نفت و بدون نفت راكوتاه
گونه نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تابع تقاضاي نيروي كار در بلندمدت هيچ. برآورد كردند

دهد، اما در از خود نشان نمي) 1350 -1383(تأثيري از آزادسازي تجاري در دوره مورد بررسي 
از درجه باز بودن اقتصاد از خود  ها تأثير مثبتيمدت تابع تقاضاي نيروي كار، در بيشتر حالتكوتاه

دهد كه در هر دو مورد نيروي كار ماهر و غيرماهر اثر درجه باز بودن اقتصاد، در اقتصاد نشان مي
  .مدت بيشتر از اقتصاد بدون نفت استهمراه با نفت در كوتاه

ازروني و توان به مطالعه كاز ديگر مطالعات درباره عوامل مؤثر در تابع تقاضاي نيروي كار مي
، كازروني و )1383(، صفوي )1383(، زراء نژاد و حجت )1382(، طيبي )1381(محمدزاده اكبري 

  .اشاره كرد) 1386(و زعفرانچي ) 1385(سجودي
  
  مدل و روش تخمين تابع تقاضاي صنعت در ايران  -4

  :كنيمبراي تخمين تابع تقاضاي صنعت در ايران، از دو مدل استفاده مي
  )OLSبراساس روش (ستا مدل اي -الف
  )هاي گستردهبراساس مدل خودتوضيح برداري با وقفه(مدل پويا  -ب
  

  )OLSبراساس روش كالسيك (روش تخمين مدل ايستا  -الف
ترين روش براي برآورد توابع در اقتصادسنجي، روش حداقل مربعات دانيم متداولچنانكه مي

شوند كه ي توضيحي طوري انتخاب ميدر اين روش، ضرايب متغيرها. است (OLS)معمولي 
ماركوف، بهترين  -براساس قضيه گاووس OLSزننده مجموع مربعات خطاها مينيمم شود و تخمين

  .1هاي خطي و بدون تورش استزننده خطي و بدون تورش در بين تخمين زنندهتخمين
  )ARDL 2:هاي گستردهبراساس مدل خودتوضيح برداري با وقفه(روش تخمين مدل پويا  - ب

  .كنيماستفاده مي ARDLبراي بررسي پويايي در بلندمدت از روش 
آن است كه اين روش بدون در  3انباشتگيهاي همدر بين روش ARDLهاي مهم يكي از مزيت

  . هستند، قابل كاربرد است   I)1( يا I (0)نظر گرفتن اين بحث كه متغيرهاي 

                                                                                                                   
 .70، ص 1381گجراتي،  -1

2- Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL)  
3- Cointegration 
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از آنجا كه . رهاي همبسته از درجه يك و صفر نيستبه عبارت ديگر، در اين روش، نيازي به متغي
- ما را قادر مي 1انباشتگي و تصحيح خطاهاي هماغلب متغيرهاي كالن اقتصادي ناپايا هستند، مدل

براي آزمون رابطه بلندمدت . مدت و تعادل بلندمدت تمايز قايل شويمسازند تا بين نوسانات كوتاه
  :ستفاده كردتوان از مدل زير ابين دو متغير مي

tuxy   
)1(  

 
در واقع،  Ut. شود Ut=0براي اينكه بين دو متغير رابطه بلندمدت برقرار باشد، بايد در بلندمدت 

رود در حول و حوش است كه با فرض وجود رابطه تعادلي بلندمدت انتظار مي» خطاي عدم تعادل«
در » انگل و گرنجر« سيستماتيكي اين استدالل مبناي كار  ميانگين خود نوسان كند و گرايش

  .2انباشتگي استآزمون هم
- هاي كوتاهها و عدم تعادلانباشته و داراي رابطه تعادلي بلندمدت باشند، پويايياگر دو متغير هم

  :توان نشان دادمدت را با مدل تصحيح خطا مي
t1t210 Ecmxy         )2(  

ECMt-1  جمله خطاي رابطه در زمانt -1  است كه در واقع، منعكس كننده انحراف از تعادل
. دهدسرعت تعديل به سمت تعادل بلندمدت را نشان مي 2αاست و ضريب  t -1بلندمدت در زمان 

خودتوضيح برداري با «انباشتگي ، آزمون هم»انگل و گرنجر«هاي اخير، در مقابل روش در سال
هاي ترين روش در برآورد مدلبه معمولي 3و روش جوهانسون ARDL، »هاي گستردهوقفه

با توجه به . گيردهاي تحقيق مورد استفاده قرار ميانباشتگي تبديل شده است كه در آزمون فرضيه
  :پردازيمبراي آزمون فرضيه، به معرفي اين مدل مي ARDLهاي مدل ويژگي

  :مانند الگوي زير. شوندهاي متغيرها نيز وارد مياست كه در آن وقفهطور كلي الگوي پويا، الگويي به
)3(                  aX bX cY  

هاي كوچك، بهتر آن است كه تا اما براي كاهش تورش مربوط به برآورد ضرايب الگو در نمونه
  .يرها در نظر بگيردهاي زيادي را براي متغحد امكان از الگويي استفاده كنيم كه تعداد وقفه

                                                                                                                   
1-. Error Correction Model  

 .76، ص 1378نوفرستي،  -2

3- Johansen, Soreu  
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 :الگويي مانند الگوي زير

)4(        L, P Y ∑ b L, q x c W u  

  ARDL (p,q1,q2,…,qk)هاي گسترده نام دارد كه آن را با يك الگوي اتورگرسيو با وقفه
  :دهند و در آننمايش مي

L, P
b L, q

L : ،عملگر وقفهW  برداري از متغيرهاي ثابت مانند عرض از مبدأ، متغيرهاي مجازي، روند زماني
معادله را براي تمام حاالت و همه  Microfit4افزار نرم. زاي با وقفه ثابت استيا متغيرهاي برون

حداكثر وقفه است كه  m. كندبار برآورد مي k+1 (m+1)ترتيبات ممكن مقادير، يعني به تعداد 
  .شودتعيين مي توسط محقق

 -، حنان(SBC)بيزين  -، شوارز(AIC)در مرحله بعد با استفاده از يكي از معيارهاي آكائيك 
شود تا درجه ، يكي از معادالت انتخاب مي(R-2)يا ضريب تعيين تعديل شده  (HQC)كوئين 

  .آزادي زيادي از دست نرود
ضرايب بلندمدت مربوط به . شوداستفاده ميبراي محاسبه ضرايب بلندمدت مدل از همان مدل پويا 

   :آينددست مي از رابطه زير به Xمتغيرهاي 

)5(    θ ,

,
                 , i 1,2, … , k  

ˆكه در آن 
P  وˆ

iq  برايi=1,…,k مقادير انتخاب شده ،p  و qiبراساس يكي از ضوابط باال هستند.  
حال براي بررسي اينكه رابطه بلندمدت حاصل از اين روش، كاذب نيست، آزمون فرضيه زير را 

  :دهيمانجام مي

مدت جمعي يا رابطه بلندمدت است، زيرا شرط آنكه رابطه پوياي كوتاهكننده نبود همفرضيه صفر بيان
براي آزمون . به سمت تعادل بلندمدت گرايش يابد، آن است كه مجموع ضرايب كمتر از يك باشد

يادشده كافي است تفاضل عدد يك را از مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته محاسبه و بر مجموع 
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بحراني محاسبه شده از قدر مطلق مقادير  tاگر قدر مطلق . انحراف معيار ضرايب يادشده تقسيم كنيم
كنيم و وجود يك رابطه تر باشد، فرضيه صفر را رد ميبزرگ 1ارايه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر

  .2پذيريمبلندمدت را مي
  

  تصريح مدل و تخمين تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت - 
، )1992(خصوص مقاالتي مانند مك دونالد و مورفي و به(با توجه به ادبيات نظري و تجربي تحقيق 

دل ، قوي)1997(، روزن و كوانت )1998(، نكاب و حشمتي )1993(، بورگس )1992(شيخ و اقبال 
، در اين تحقيق )1385(دل و كميجاني و قوي) 1382(، اكبريان و محتشمي )1377(، اميني )1385(

  :دهيمر ميالگوي زير را براي تخمين تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت ايران مورد مطالعه قرا
F y , w , k , AP                                                                                                 
F y , w , k , AP                                                                                                  

  نيروي كار در بخش صنعتتقاضاي : 
  افزوده بخش صنعتارزش: 

 :  Wسطح دستمزد نيروي كار در بخش صنعت  
  3موجودي سرمايه در بخش صنعت: 

  4وري نيروي كار در بخش صنعتبهره :
رو، دهيم و ازايندر اين مطالعه، مدل مربوط را به صورت تمام لگاريتمي مورد تخمين قرار مي

-متغيرها، كشش تقاضا براي نيروي كار نسبت به متغيرهاي مورد مطالعه نيز محسوب ميضرايب 

هاي صنعتي ده نفر درضمن، مأخذ آمار مورد استفاده، از نشريه نتايج تفصيلي كارگاه. شوند
  .هاي مورد مطالعه استكاركن و بيشتر مركز آمار ايران طي سال
  :زنيمرا تخمين مي در اينجا ابتدا مدل ايستا و سپس مدل پويا

  
  

                                                                                                                   
1-Banerjee, Dolado and Mestre  

  .98همان،ص -2
k براي محاسبه موجودي سرمايه از رابطه  -3 ko ∑ I D i كه در آنk kموجودي سرمايه درزمان    ,t  موجودي

عرب مازار، عباس . هزينه استهالك سرمايه در بخش صنعت، استفاده شده است D ,tگذاري درزمان سرمايه Iسرمايه در سال پايه،
از جمله افرادي هستند كه از روش يادشده براي محاسبه موجودي ) 1382(و مواليي ) 1379(، آذربايجاني و شهريارپور )1378(

  .اندسرمايه استفاده كرده
  .آيددست ميوده، بخش صنعت بر تعداد كل شاغالن بهافز، از تقسيم ارزش)APt(وري متوسط نيروي كار بهره -4
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  تخمين مدل ايستاي تقاضا براي نيروي كار در بخش صنعت -الف
استفاده  Eviews6افزار با استفاده از نرمOLS مدت متغيرها، از روش براي تخمين رابطه ايستا و كوتاه

در . شودمي براي بررسي مانايي متغيرها انجام 1كنيم، اما پيش از تخمين مدل، ابتدا آزمون ريشه واحدمي
  .كنيم، براي آزمون ريشه واحد استفاده مي)ADF(يافته فولر تعميم - اين مطالعه، از آزمون ديكي

شوند گيري، متغيرها مانا ميبار تفاضلكننده آن است كه بعد از يكنتايج آزمون ريشه واحد بيان
  .نامندمي I (1)كه در اصطالح آن را انباشته از درجه يك يا 

  
  آزمون ريشه واحد متغيرها - 1جدول

 ADFآزمون ريشه واحد   

 t-statistics prob  )برحسب لگاريتم(متغيرها 

LL  91/0  -3456/0  لگاريتم تقاضاي نيروي كار  
LW   7316/0  -0209/1  لگاريتم سطح دستمزد  
LY 8929/0  -4299/0  افزوده لگاريتم ارزش  

LAP 900/0  -3759/0  وري نيروي كار لگاريتم بهره  
LK  827/0  -7205/0  لگاريتم موجودي سرمايه  
∆LL  00/0  -2766/7  تفاضل مرتبه اول لگاريتم  

DLW  107/0  -6637/3  تفاضل مرتبه اول لگاريتم  
DLY  0007/0  -7640/4  تفاضل مرتبه اول لگاريتم  

DLAP  000/0  -0414/6  تفاضل مرتبه اول لگاريتم  
DLK  000/0  -6969/6  تفاضل مرتبه اول لگاريتم  
  . محاسبات تحقيق: مأخذ

  
  :مدل تخمين زده شده در حالت ايستا به صورت زير است

LL=٠.٥٦٨٠-١٦.٥٠٢LW+٠.١٩٧٤LK+٠.٢٤٢٨LY+٠.١٨٣٠LAP  

D.W=45/2 

67/363=F  

                                                                                                                   
1- Unit root 
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  :دهنده آن است كهنتايج ناشي از تخمين مدل يادشده نشان
يعني (دستمزد رابطه معكوس و با ساير متغيرها بين تقاضا براي نيروي كار در بخش صنعت و سطح 

  .رابطه مستقيم وجود دارد) وري نيروي كارافزوده و بهرهموجودي سرمايه، ارزش
و آزمون واريانس ) براي بررسي همبستگي جمالت اخالل(درضمن، آزمون خودهمبستگي 

كننده فقدان ج آن بيانانجام شد كه نتاي) براي بررسي واريانس ناهمساني جمالت اخالل(ناهمساني 
  .همبستگي جمالت اخالل و همچنين فقدان ناهمساني جمالت اخالل است

  
  )ARDLبراساس روش (تخمين مدل پويا  - ب

و براساس آزمون  Microfit4افزار با استفاده از نرم 1358 -1387تخمين مدل پويا در دوره زماني 
دست آوردن رابطه پويا و بلندمدت به  به، براي ARDL (3,3,1,0,0)به طريق  1بيزين -شوارز

  :دست آمدصورت زير به
L= 25/14  + 239/0  LL ( 1 - ) – 102/0  LL (-2) – 258/0  LL (-3) + 087/0 LY -

029/0 LY( 1 - ) + 066/0 LY ( 2 - ) + 156/0 LY( 3 - ) + 458/0 LW - 505/0 LW ( 1 - + 

025/0 LK – 205/0  LAP 

R ٢-  = .٩٩ 
F (12, 16) : ٣٣/١٩٢  
DW: ٥٥/٢  

براي آزمون مشكل . شناسي همگي از لحاظ اقتصادسنجي قابل قبول هستندهاي آسيبآزمون
كننده نبود همبستگي استفاده شده است كه بيان (LM)خودهمبستگي از آزمون ضريب الگرانژ 

دهنده نرمال بودن مدل و آزمون وايت، همچنين آزمون تصريح صحيح مدل، نشان. در مدل است
  .واريانس ناهمساني در جمالت اخالل استكننده وجود بيان

محاسبه و  ARDLبراي بررسي وجود رابطه بلندمدت در مدل، ضريب بلندمدت را از رگرسيون 
دست آوردن آماره ذكر شده، آن را با مقادير بحراني ارايه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر  با به

  :در مدل يادشده. كنيممقايسه مي
ˆ (0/ 239 0/023 0/ (585) 1 3 /080/ 13408 0/ 1135 0/ 1251

  
   

 
  

                                                                                                                   
1- Schwars- Bayesian Criterion   
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از نظر قدرمطلق از مقدار بحراني جدول بنرجي، دوالدو و مستر در ) - 08/3(با توجه به اينكه عدد 
شود، در نتيجه، يك رو، فرضيه صفر رد ميتر است، ازاينبزرگ) - 28/2(، يعني 95/0سطح اطمينان 

  .وجود داردرابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگوي تقاضا براي نيروي كار در بخش صنعت 
  :برآورد شده است Microfit-4افزار اين رابطه بلندمدت به صورت زير با نرم

LL 12.71 0.24L
0

37.92       2.69         
  

افزوده، موجودي  براي نيروي كار با ارزش كننده آن است كه در بلندمدت تقاضامدل يادشده بيان
وري نيروي كار رابطه مستقيم و با سطح دستمزد نيروي كار رابطه سرمايه واحدهاي صنعتي و بهره

  .معكوس دارد
دهنده هدايت مدل به سمت تعادل بلندمدت است، داراي كه نشان ECMدرضمن ضريب تصحيح 

از عدم  11/0بلندمدت است، يعني در هر سال درصدي در تعادل و پايداري رابطه  11/0نقش 
  .شودتعادل در دوره بعد، تعديل مي

  
  گيرينتيجه -5

مورد  1358 -1387هاي در اين تحقيق، تابع تقاضاي كار در بخش صنعت در ايران طي سال
  .براي اين منظور، تقاضا براي نيروي كار در دو حالت ايستا و پويا مطالعه شد. تخمين قرار گرفت

كننده تقاضا براي استفاده شد كه بيان (OLS)ر حالت ايستا، از روش حداقل مربعات معمولي د
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در . مدت است نيروي كار در بخش صنعت در كوتاه

افزوده،  مدت بين تقاضا براي نيروي كار با دستمزد نيروي كار رابطه معكوس و با ارزش كوتاه
مدت، سطح  بنابراين، در كوتاه. وري نيروي كار رابطه مستقيم وجود داردبهره موجودي سرمايه و

وري باالي نيروي كار و افزايش موجودي سرمايه در افزوده باال، بهره پايين دستمزدها، ارزش
  .افزايش تقاضا براي نيروي كار در بخش صنعت مؤثر است

ار در بلندمدت، از روش خودتوضيح دست آوردن رابطه پوياي تابع تقاضاي نيروي ك براي به
چنانكه مالحظه شد، در بلندمدت نيز تقاضاي . استفاده شد (ARDL)برداري با وقفه گسترده 

افزوده،  نيروي كار در بخش صنعت، با سطح دستمزد نيروي كار رابطه معكوس و با ارزش
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 منظورين، راهكارهاي زير بهبنابرا. وري نيروي كار رابطه مثبت و مستقيم داردموجودي سرمايه و بهره
  :رسدافزايش تقاضا براي نيروي كار در بخش صنعت ضروري به نظر مي

منظور افزايش ظرفيت اعطاي اعتبار به واحدهاي صنعتي براي رفع مشكالت مالي و فني به -
  .توليدي و اولويت قايل شدن براي واحدهاي توليدي كاربر در اعطاي تسهيالت بانكي

منظور كاهش هزينه توليد و افزايش تقاضا براي معقول كردن سطح نسبي دستمزدها بهتثبيت و  -
  نيروي كار 

منظور ارتقا و بهبود سرمايه فيزيكي براي افزايش آالت جديد و مدرن بهكارگيري ماشينبه -
  .افزوده واحدهاي توليدي ارزش

هاي حين كار با از طريق آموزشاستفاده از نيروي كار متخصص و ارتقاي توان فني نيروي كار  -
  .وري آنهدف افزايش بهره

  
  منابع 
  فارسي -الف

هاي ، تخمين تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت طي سال)1389(چنگي آشتياني، مديحه 
ارشد اقتصاد، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه  نامه كارشناسي، پايان)1358- 1387(

  .بوعلي سينا
سازي اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ايران تأثير آزاد، )1382(اكبريان، رضا و عباس محتشمي 

  .هاي اقتصادي ايرانپژوهش ،)1350 -1382(
، بررسي تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت و معدن، مجله )1377(اميني، عليرضا و نعمت فليحي 

  .برنامه و بودجه
، تخمين و تحليل تابع تقاضا براي نيروي كار )1383(ت زراء نژاد، منصور و اميرحسين منتظر حج

  .15در استان خوزستان، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، سال چهارم، شماره 
، برآورد تقاضاي نيروي كار زنان و رويكردي به برنامه چهارم )1386(زعفرانچي، ليالسادات 

  .توسعه، مجله تحقيقات زنان
وري در تعيين سطح دستمزد نيروي نقش بهره ،)1385(سجودي سكينه كازروني، سيد عليرضا و 

فصلنامه تحقيقات ، هاي تلفيقيرهيافت داده): 1382تا 1376( كار در بخش صنعت ايران
  .77اقتصادي، شماره 



 241    1358-1387هاي تخمين تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت طي سال

 

نقش آزادسازي تجاري بر بازار كار و اشتغال و برآورد  ،)1385(دل كميجاني، اكبر و صالح قوي
  . 20پژوهشنامه اقتصادي، شماره  ،وي كار در ايرانتابع تقاضاي نير
تهران،  حميد ابريشمي، انتشارات دانشگاه ترجمةسنجي، مباني اقتصاد، )1381(گجراتي، دامودار

  .جلد اول، چاپ سوم
نامه كارشناسي زايي بخش صنعت ايران، پايانهاي اشتغال، بررسي قابليت)1383(صفوي، بيژن 

  .زاد اسالمي واحد تهران جنوبارشد اقتصاد، دانشگاه آ
هاي ، بررسي و تعيين عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار در بخش)1382(طيبي، كميل 

نامه كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مختلف اقتصاد ايران، پايان
  .خوراسگان

  .1358 - 1387هاي ن و بيشتر، در سالنفر كارك 10هاي صنعتي مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي كارگاه
جمعي در اقتصادسنجي، تهران، مؤسسه خدمات ، ريشه واحد و هم)1378(نوفرستي، محمد 
  .فرهنگي رسا
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