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بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اشتغال در بخش صنعت ایران
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الهام پیروز 1
منصور عسگری2، نویسنده مسئول

چکیده 
ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین 

می شود.  محسوب  اقتصادی  سیاست گذاران  و  برنامه ریزان  مسائل 

اقتصاد  مهم  مسائل  از  اشتغال  تقاضای  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی 

بخش هایی  از  یکی  صنعت  بخش  که  می شود  محسوب  ایران 

که در فرایند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد.  است 

اشتغال در  تقاضای  بر  مؤثر  و تحلیل عوامل  مقاله تجزیه  این  هدف 

نفر   10 دارای  رقمی  دو   ISIC کدهای  تفکیک  به  صنعت  بخش  

دیتا  پانل  رویکرد  از  استفاده  با   1375-94 دوره  در  بیشتر  و  کارکن 

کامال  مربعات  حداقل  و  یافته  تعمیم  گشتاورهای  برآوردگرهای  و 

اشتغال  تقاضای  کشش  می دهد  نشان  نتایج  است.  شده  تعدیل 

و   0/48 تا   0/46 از  تولید   ،-0/14 تا   -0/15 از  به دستمزد  نسبت 

اشتغال  سهم  بیشترین  و  است   0/13 تا   0/08 از  سرمایه  موجودی 

کک، پاالیشگاه های نفت و سوخت   به ترتیب در صنایع تولید زغال 

هسته ای است. 

L60, J20, C23 : JEL طبقه بندی

تقاضای اشتغال / بخش صنعت / GMM /  FMOLS / ایران

1. عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

ma.asgari@gmail.com 2. استادیار و عضو  هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  
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1. مقدمه: طرح مسأله 
جوامع  نیازهای  اساسی ترین  از  یکی  آن،  حفظ  و  اشتغال 

مخرب  پدیده های  از  بیکاری  می شود،  محسوب  بشری 

همواره  آن،  رفع  که  است  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

یکی از دغدغه های برنامه ریزان در هر کشوری است. اشتغال 

اجتماعی   - اقتصادی  مهم  موضوعات  جمله  از  بیکاری  و 

یکی  بیکاری  کاهش  و  اشتغال  افزایش  که  به گونه ای  است 

از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می گردد. شرایط 

یادی حاصل تشدید  کم بر اقتصاد ایران که تا حدود ز فعلی حا

سیاست های  پیاده سازی  ضرورت  و  اقتصادی  تحریم های 

تولیدات  از  حمایت  افزایش  طریق  از  مقاومتی  اقتصاد  کلی 

زیرساخت های  نمودن  فراهم  راستای  در  تالش  داخلی، 

گردیده  مناسب تولید به ویژه در بخش صنعت بوده، سبب 

گیرد به گونه ای  که این بخش مورد توجه سیاست گذاران قرار 

این  در  اشتغال  بر  مرتبط  متغیرهای  عملکرد  و  اشتغال  که 

بخش اهمیت خاصی یافته است. در حال حاضر، بیکاری 

و تبعات ناشی از آن، یکی از معضالت اساسی کشور به شمار 

عظیم  خیل  از  متأثر  اول  مرحله  در  ایران  در  بیکاری  می آید. 

شغل،  جویندگان  به  اخیر  سال  چند  در  که  است  جوانانی 

از  ناشی  دوم  مرحله  در  و  شده اند  اضافه  کشور  کار  بازار  به 

کاهش  از جمله  کاهش تقاضای اشتغال به دالیل مختلف 

ی  کاهش تقاضای نیرو کاالها و خدمات و نهایتًا  تقاضا برای 

کار در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش صنعت 

کشور است. 

نقش  کشور  اقتصاد  در  صنعت  بخش  آن که  به  توجه  با 

همین  دارد،  اشتغال زایی  و  ارزش افزوده  ایجاد  در  مهمی 

کشور با تنوع  موضوع سبب شده  است هر بخش از صنعت 

از  صنعت  بخش  اخیر،  سال های  در  باشد.  همراه  باالیی 

کشور، نوسانات  کم بر اقتصاد  شرایط داخلی و بین المللی حا

عمده  گردیده  موجب  امر  این  که  می کنند  تجربه  را  یادی  ز

کشور به رغم باالتر بودن ظرفیت های نصب شده اما  صنایع 

از سوی  تولید به فعالیت مشغول باشند.  از ظرفیت  کمتر  با 

کالن  دیگر، به دلیل آثار چشم گیر بخش صنعت بر متغیرهای 

تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال،  از جمله  اقتصادی 

فرایند  در  صنعت  کلیدی  نقش  کلی  به طور  و  صادرات 

بخش  این  کلیدی  متغیرهای  است  ضروری  ملی،  توسعه 

نظیر تقاضای اشتغال و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه بیشتری 

باشد. 

نهاده های  از  استفاده  با  اقتصادی(  )واحد  بنگاه  یک 

است  بدیهی  می کند،  محصول  تولید  به  مبادرت  مختلف 

که میزان به کارگیری نهاده های تولید از طرف بنگاه، به میزان 

تابعی  نیز  تولید  میزان  است  واضح  و  دارد  بستگی  تولید 

محصول  برای  تقاضا  است.  محصول  آن  برای  تقاضا  از 

برای  تقاضا  و  استفاده  میزان  تعیین  در  مهمی  عامل  بنگاه، 

برای  تقاضا  هرچه  و  بود  خواهد  بنگاه  در  تولید  نهاده های 

برای  نیز،  بنگاه  آن  تقاضای  باشد،   بیشتر  بنگاه  محصول 

ی  نهاده ها بیشتر خواهد بود. بر این اساس، تابع تقاضای نیرو

از تولید محسوب می شود  کار، یک تابع تقاضای مشتقه ]1[ 

که تولید و سرمایه گذاری در بنگاه صورت نگیرد،  و تا زمانی 

از  بود.  نخواهد  امکان پذیر  نیز  کار  ی  نیرو تقاضای  تحقق 

این میان،  و در  تولید است  فرایند  تابع  سوی دیگر، اشتغال 

تولیدی  بخش های  مهم ترین  از  یکی  صنعتی  بخش های 

اساسی  نقش  دارای  مولد  اشتغال  ایجاد  در  که  هستند 

برنامه ریزی  نظام  ویژه ای در چارچوب  که جایگاه  می باشند 

اقتصادی در سطح ملی نیز دارد. بخش های صنعتی دارای 

کارکن و بیشتر با توجه به ویژگی های رفتاری و شرایط  10 نفر 

خاص خود از نظر ساختار تولید، نحوه مدیریت، نحوه تأمین 

و  تولید  عوامل  بازار  در  فعالیت  چگونگی  هم چنین  و  مالی 

کشور هستند.  بازار محصول، دارای نقش مهمی در صنعت 

اساسی ترین  از  یکی  بیکاری  کاهش  و  اشتغال  موضوع 

یک  به عنوان  بیکاری  می شود.  تلقی  جامعه  یک  نیازهای 

محسوب  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مخرب  پدیده 

اساسی  اولویت های  از  یکی  به عنوان  باید  آن  رفع  و  می گردد 

کامل از منابع انسانی به عنوان  کشور لحاظ شود و بهره برداری 
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توجه  با  شود.  گرفته  نظر  در  توسعه  راهبردی  اهداف  از  یکی 

به این که در سال های اخیر، بیکاری به دلیل افزایش نیروهای 

کشور تبدیل شده  فارغ التحصیل به عنوان چالش اساسی در 

کید بر اهمیت این مسأله دستیابی به  است، از این رو برای تأ

رشد شتابان، پایدار و اشتغال زا به عنوان یکی از اساسی ترین 

توسعه  ششم  برنامه  قانون  در  اشتغال  فرابخش  در  اهداف 

بخش  اشتغال  دیگر،  سوی  از  است.  شده  بیان  کشور 

تحریم ها  مجدد  اعمال  به دلیل  اخیر  سال های  در  صنعت، 

که این بخش به واردات  و افزایش نرخ ارز و وابستگی باالیی 

گرفته  قرار  تهدید  مورد  دارد،  واسطه ای  و  سرمایه ای  کاالی 

که با عنایت به اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد  است 

از  استفاده  با  عشایری  و  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال 

کاهشی ایجاد اشتغال در  منابع صندوق توسعه ملی از روند 

گفت  کاسته شده است. هم چنین می توان  کشاورزی  بخش 

است  یافته  افزایش  ناقص  اشتغال  سهم  اخیر،  سال های  در 

مواجه  تضعیف  با  کار  بازار  وضعیت  که  هنگامی  در  چون 

کاهش یافته و در  کار تمام وقت  ی  می شود، تقاضا برای نیرو

مقابل استخدام پاره وقت افزایش می یابد و به دنبال آن، سهم 

کار افزایش می یابد. اشتغال ناقص در بازار 

گانه دار یا 10  تجزیه و تحلیل سهم بخش های صنعتی 22 

از حیث شاخص های اشتغال و ستانده  و بیشتر  کارکن  نفر 

بیشترین  که  می دهد  نشان   1375-94 دوره  طی  )تولید( 

مربوط  درصد   28.16 با  صنعتی  بخش های  تولید  در  سهم 

با  سهم  کم ترین  و  نفت  پاالیشگاه های  و  زغال کک  تولید  به 

ک، عمل آوردن و رنگ کردن  0.12 درصد مربوط به تولید پوشا

و  صنایع غذایی  دوره  همین  در  است.  بوده  پوست خزدار 

کم ترین  آشامیدنی بیشترین اشتغا ل زایی صنعتی را داشته و 

و  تریلر  و  موتوری  نقلیه  وسایل  تولید  گروه  به  اشتغال  میزان 

نیم تریلر اختصاص دارد.

اشتغال  تقاضای  تحلیل  و  تجزیه  مقاله  این  از  هدف 

 ISIC رقمی  دو  کدهای  تفکیک  به  کشور  در بخش صنعت 

به   1375-94 دوره  طی  در  بیشتر  و  کارکن  نفر   10 دارای 

و  پانل دیتا ]2[  از رهیافت  با استفاده  و  ثابت 1383  قیمت 

گشتاورهای تعمیم یافته ]GMM( ]3( و حداقل  برآوردگرهای 

کامال تعدیل شده ]FMOLS( ]4( است. این مقاله  مربعات 

تجربی،  نتایج  نظری،  مبانی  شامل؛  بعدی  بخش های  در 

جمع بندی و توصیه های سیاستی ادامه خواهد یافت.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
الف: مبانی نظری

کار، نظریه های متفاوتی وجود دارد  ی  در رابطه با تقاضای نیرو

کدام بر فروض مخصوص به خود استوار است. در این  که هر 

کاربرد و محبوبیت  کار از  ی  کالسیک تقاضای نیرو بین، مدل 

بیشتری در بین پژوهشگران برخوردار است. در بلندمدت و در 

کار، متغیر دستمزد در تعیین  ی  کالسیک تقاضای نیرو مدل 

بر  عالوه  که  است  مهمی  نقش  دارای  اشتغال  تعادلی  سطح 

مؤثر  اشتغال  سطح  تعیین  در  نیز  بنگاه  تولید  متغیرهای  آن، 

بر  مؤثر  و  اصلی  عوامل  بلندمدت  در  دیگر،  سوی  از  است. 

دستمزد،  متغیرهای  صنعت،  بخش  در  اشتغال  تقاضای 

جای  به  که  است  سرمایه  از  استفاده  هزینه های  و  ستانده 

از  که  نمود  از موجودی سرمایه استفاده  هزینه سرمایه می توان 

آن به عنوان اثرات جایگزینی مقیاس نیز تعبیر می شود ]5[. از 

کارگری تمایل به افزایش دستمزدها  سوی دیگر، اتحادیه های 

کار نسبت به  ی  کاهش تقاضای نیرو کارفرمایان با  که  را دارند 

کنش نشان می دهند ]6[.  آن وا

ب: پیشینه تحقیق

کار  ی  نیرو تقاضای  خصوص  در  شده  انجام  مطالعات 

از  استفاده  با  و  مختلف  کشورهای  در  صنعت  بخش  در 

دارای  گرفته  صورت  اقتصادسنجی  مختلف  تکنیک های 

کشورهای توسعه یافته می توان  نتایج متفاوتی بوده  است. در 

 ]8[ همریمش   ،)1982(  ]7[ مدوف  و  فریمن  مطالعات  به 

گرلیچر ]9[ )1994( و انرن ]10[ )2008(  )1993(، برمن، باند و 

کمتر توسعه یافته  کشورهای در حال توسعه و  اشاره نمود و در 
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رابرتز   ،)1995( ]11[ تیل  توسط  گرفته  انجام  به مطالعات  نیز 

و   )2003(  ]13[ نکوب  و  حشمتی   ،)1997(  ]12[ سوکافیاز  و 

ینی ]14[ )2009( اشاره نمود.  الساندر

تجزیه  به  خود،  مطالعه  در   ،)2014(  ]15[ ماتوس  و  آدام 

ناحیه  کشور  دوازده  در  کار  ی  نیرو تقاضای  توابع  تحلیل  و 

دیتا  پانل  روش  از  استفاده  با   1970-2007 دوره  طی  در  یورو 

پهنای  در  آمده  به دست  کشش های  می کنند  نتیجه گیری 

کاهش رشد  0/26 تا 0/43 هستند و افزایش دستمزد سبب 

کشورهای مورد مطالعه می شود.  اشتغال در 

نام  به  مطالعه ای  در   ،)2001(  ]16[ همکاران  و  کونینگز 

به  نگاهی  روسیه،  در  کار  ی  نیرو تقاضای  و  مارشال  قواعد 

بنگاه های   4800 به  مربوط  اطالعات  از  استفاده  با  مبانی، 

سه  در  روسیه  منطقه  چهار  در  مختلط  و  خصوصی  دولتی، 

و  تجارت  و  ساختمان  معدنی،   و  صنعتی  تولیدات  بخش 

برآورد   1997 سال  برای  را  کار  ی  نیرو تقاضای  توابع  یع،  توز

کار  ی  گر معادله تقاضای نیرو کرده اند. نتایج نشان می دهد؛ ا

برای تمام مناطق و تمام بخش ها به صورت جمعی تخمین 

کار از دیدگاه بین المللی بی کشش  ی  زده شود تقاضای نیرو

در  کاماًل  که  روسی  بزرگ  و  متوسط  بنگاه های  و  بود  خواهد 

و  دستمزد  متقابل  روابط  زمینه  در  شده اند  وارد  گذار  مرحله 

اشتغال هنوز رفتار خاصی از خود بروز نداده اند.

خود،  مطالعه   در   ،)1998(  ]17[ موللرز  و  بیسینگر 

تغییرات دستمزد و عملکرد اشتغال را در انگلستان، فرانسه، 

آلمان و ایتالیا نسبت به شوک در درجه انعطاف پذیری بازار 

کرده  بررسی   )1965-71( و   )1973-92( دوره های  در  کار 

دستمزد  مطالعه،  مورد  دوره  طی  که  می کنند  نتیجه گیری  و 

واقعی تأثیر معنی داری بر سطح اشتغال نداشته است. 

مهم ترین  خود  مطالعه  در   ،)1395( همکاران  و  جعفری 

اشتغال  بر  آن ها  اثرگذاری  و  اشتغال  بر  مؤثر  زیرساخت های 

نتیجه گیری  و  نمودند  یابی  ارز را   1393-1358 دوره  طی 

بر  اجتماعی  و  اقتصادی  زیرساخت های  متغیر  می کنند 

اشتغال در ایران مؤثر هستند و در بین متغیرهای زیر ساخت 

به ترتیب  ارتباطات  و  انرژی  نقل،  و  حمل  بخش  اقتصادی، 

درجه اثر بخشی، بر متغیر اشتغال اثر مثبت دارند، هم چنین 

گردشگری،  بخش  اجتماعی  زیر ساخت های  بخش  در 

تأمین اجتماعی، مسکن، بهداشت، نفت و آموزش به ترتیب 

بیشترین اثر مثبت را بر اشتغال می گذارند. 

کتشافی  امینی )1394(، در مطالعه خود با روش تحقیق ا

کلیدی  کار و شاخص های  ی  نیرو و توصیفی روند تحوالت 

کشور را طی سال های 1368 تا 1389 بررسی نموده  کار  بازار 

تولید  پایدار ماحصل رونق  که اشتغال  گرفته  و نتیجه  است 

آن جهت گیری صحیح  که پیش نیاز  و سرمایه گذاری است 

به  کشور  اقتصادی  کالن  سیاست های  مجموعه   اصولی  و 

جهت  کار  و  کسب  مناسب  و  باثبات  فضای  ایجاد  سمت 

افزایش تولید و سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی است.

بررسی  به  خود  مطالعه  در   ،)1393( همکاران  و  آرمن 

از  استفاده  با  بیکاری  و  دستمزد  حداقل  بین  طرفه  دو  رابطه 

می دهد  نشان  که  پرداختند  خودهمبستگی برداری  روش 

برقرار  بیکاری  و  دستمزد  حداقل  بین  طرفه ای  دو  رابطه 

و  تقاضا  میزان  بر  دستمزد  حداقل  سطح  تعیین  و  نمی باشد 

کار مؤثر نیست.  ی  اشتغال نیرو

ی  نیرو تقاضای  تابع  برآورد  با  روشنی)1393(،  و  باصری 

اشتغا ل زایی  روند  گلستان  استان  کوچک  صنایع  در  کار 

موجود  اطالعات  به  استناد  با  و  دادند  قرار  مطالعه  مورد  را 

روش  اساس  بر  کار  ی  نیرو تقاضای  گلستان  استان  در 

کثر سازی سود تولیدکننده نشان دادند متغیرهای ارزش  حدا

 افزوده و موجودی سرمایه اثر مثبت و دستمزد رابطه منفی با 

کار دارد.  ی  با تقاضای نیرو

بررسی  به  خود  مطالعه  در   ،)1392( موسوی  و  سعدی 

از  استفاده  با  ایران  اقتصاد  در  اشتغال  ایجاد  بر  مؤثر  عوامل 

و  پرداخته   ARDL تکنیک  به کارگیری  و  ساالنه  داده های 

از  استفاده  با  می توان  کوتاه مدت  در  می کنند  نتیجه گیری 

تسهیالت و تحریک تولید، اشتغال را افزایش داد و مهم ترین 

عامل برای ایجاد اشتغال در بلندمدت سرمایه گذاری است.
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به  اقدام  مطالعه ای  در   ،)1390( همکاران  و  صیدایی 

سال های  طی  ایران  در  بیکاری  و  اشتغال  وضعیت  بررسی 

و  بیکاری  یابی وضع موجود  ارز و  تا 1389، شناخت   1335

نشان  نتایج  کرده اند،   1389 تا   1335 سال  از  اشتغال زایی 

کاهش محسوس در نرخ بیکاری برخی  که با وجود  می دهد 

کشور )14/6 درصد(، رقم باالیی  استان ها، نرخ بیکاری در 

یافته دارد و دلیل آن هم رشد  کشورهای توسعه  را نسبت به 

هم چنین  و  کار  ی  نیرو عرضه  افزایش  و  جمعیت  روزافزون 

پایین بودن ظرفیت های تولیدی است.

و  تجزیه  به  مطالعه ای  در   ،)1387( طاعی  و  جوادی 

کارخانه ای  بر اشتغال در صنایع  اثر حداقل دستمزد  تحلیل 

کشور در طی دوره 1375 تا 1384 پرداخته اند و نتیجه گیری 

وجود  اشتغال  به  دستمزد  سوی  از  علی  رابطه  که  می کنند 

عالمت  دارای  صنایع  این  اشتغال  تابع  در  دستمزد  و  ندارد 

مورد انتظار نیست. 

جدول 1- خالصه مطالعات انجام شده 

نتیجهروشسالمحققین

بیسینگر و 
موللرز

1998
ارزیابی عملکرد اشتغال نسبت به شوک در درجه انعطاف پذیری 

کار بازار 
دستمزد واقعی تأثیر معنی داری بر سطح اشتغال نداشته است

کونینگز و 
همکاران

کار و تقاضای مارشال2001 قوائد نیروی 

کار برای تمام مناطق و تمام بخش ها به صورت جمعی  گر معادله تقاضای نیروی  ا
کار از دیدگاه بین المللی بی کشش است تخمین زده شود تقاضای نیروی 

گذار وارد شده اند در زمینه  کاماًل در مرحله  که  بنگاه های متوسط و بزرگ روسی 
روابط متقابل دستمزد و اشتغال هنوز رفتار خاصی از خود بروز ندادند

آدام و 
ماتوس

کار با استفاده از روش پانل دیتا2014 تجزیه و تحلیل توابع نیروی 
افزایش دستمزد سبب کاهش رشد اشتغال در کشورهای مورد مطالعه شده 

است.

آرمن و 
همکاران

1393
بررسی رابطه دو طرفه بین حداقل دستمزد و بیکاری با استفاده از 

روش خودهمبستگی
رابطه دو طرفه ای بین حداقل دستمزد و بیکاری برقرار نمی باشد و تعیین سطح 

کار مؤثر نیست حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی 

جوادی و 
طاعی

کارخانه ای1387 تجزیه و تحلیل اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در صنایع 
رابطه علی از سوی دستمزد به اشتغال وجود ندارد و دستمزد در تابع اشتغال این 

صنایع دارای عالمت مورد انتظار نیست

صیدایی و 
همکاران

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران1390

کاهش محسوس در نرخ بیکاری برخی استان ها، نرخ بیکاری در  که با وجود 
کشورهای توسعه یافته دارد و دلیل  کشور  )14/6 درصد(، رقم باالیی را نسبت به 
کار و هم چنین پایین بودن  آن هم رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی 

ظرفیت های تولیدی است

اکبریان و 
محتشمی

1385

اثر آزادسازی اقتصادی را بر اشتغال بخش صنعت بررسی می کنند 
کار در بخش صنعت به صورت تابعی از  که تابع تقاضای نیروی 

ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از سرمایه 
و شاخص های جهانی شدن

به غیر از دستمزد حقیقی، سایر متغیرها دارای رابطه مثبت و معنی دار با اشتغال 
در بخش صنعت

باصری و 
روشنی

1393
کوچک بر اساس روش  کار در صنایع  برآورد تابع تقاضای نیروی 

حداکثرسازی سود با کمک روش پنل دیتا
متغیرهای ارزش افزوده و موجودی سرمایه اثر مثبت و دستمزد رابطه منفی با 

کار دارد تقاضای نیروی 

سعدی و 
موسوی

1392
عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از داده های 
ساالنه و به کارگیری تکنیک ARDL به برآورد مدل پویای تقاضای 

نیروی کار

کوتاه مدت می توان با استفاده از تسهیالت و تحریک تولید، اشتغال را افزایش  در 
داد و مهمترین عامل برای ایجاد اشتغال در بلند مدت سرمایه گذاری است

جعفری و 
همکاران

1395)FA( و تحلیل عاملی )PCA( متغیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال در ایران مؤثر می باشندروش آماری تحلیل مولفه های اصلی

منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق
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کبریان و محتشمی )1385(، در مطالعه خود اثرآزادسازی  ا

که  می کنند  بررسی  صنعت  بخش  اشتغال  بر  را  اقتصادی 

تابعی  به صورت  صنعت  بخش  در  کار  ی  نیرو تقاضای  تابع 

از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده 

شده  گرفته  نظر  در  شدن  جهانی  شاخص های  و  سرمایه  از 

سایر  حقیقی،  دستمزد  از  غیر  می دهد  نشان  نتایج   است. 

بخش  در  اشتغال  با  معنی دار  و  مثبت  رابطه  دارای  متغیرها 

صنعت در دوره مورد مطالعه هستند.

بیکاری:  عنوان  تحت  تحقیقی  در   ،)1384( مهاجرانی 

می دهد  نشان  ایران،  در  آن  نوسان های  و  ابعاد  علت ها، 

بیکاری یکی از مهم ترین مشکالت اجتماعی در بسیاری از 

که به ویژه در مناطق شهری  کشورهای در حال توسعه است 

و  است  یافته  افزایش  تحصیل کرد ه ها  و  جوانان  میان  در  و 

کار عامل اصلی  ی  کافی نیرو عرضه رو به رشد و تقاضای نا

کشورها است.  بیکاری در این 

بر  مؤثر  عوامل  تحلیل  به  مطالعه ای  در   ،)1381( امینی 

کار در چهارده بخش اقتصادی پرداخته است.  ی  تقاضای نیرو

واقعی  هزینه های  تولید،  سطح  به ترتیب  می دهد،  نشان  نتایج 

اشتغال  بر  را  تأثیر  بیش ترین  سرمایه  و  کار  ی  نیرو از  استفاده 

بخش  )به جز  اقتصادی  بخش های  همه  در  تولید  متغیر  دارند. 

بر  معنی داری  و  مثبت  اثر  هتل داری(  و  رستوران  بازرگانی، 

همه  در  کار  ی  نیرو از  استفاده  واقعی  هزینه های  دارد.  اشتغال 

دارد.  اشتغال  بر  معنی داری  و  منفی  اثر  اقتصادی،  بخش های 

هزینه های واقعی استفاده از سرمایه در سه بخش، اثر معنی داری 

تأثیر  این  دیگر،  بخش  سه  در  و  نداشته  کار  ی  نیرو تقاضای  بر 

مثبت و معنی دار و در هشت بخش باقی مانده، این تأثیر منفی 

کار و سرمایه در سه بخش جانشین  و معنی دار است. بنابراین 

هم و در هشت بخش مکمل هستند ولی میزان این جانشینی 

مجموع،  در  نمی باشد.  مالحظه  قابل  چندان  بودن  مکمل  و 

کاهش هزینه های واقعی استفاده از سرمایه در مقایسه  سیاست 

کار، تأثیر  ی  کاهش هزینه های واقعی استفاده از نیرو با سیاست 

کار دارد. ی  کمتری بر تقاضای نیرو مثبت بسیار 

3. روش تحقیق 
کار،  روش های مختلفی  ی  برای استخراج تابع تقاضای نیرو

استخراج  شرایط  همان  تحت  نیرو  تقاضای  که  دارد  وجود 

کار  ی  می گردد. در این مطالعه، برای استخراج تقاضای نیرو

کارکن و بیشتر،  گانه دارای 10 نفر  در بخش های صنعتی 22 

استفاده   )1978(  ]18[ یان  وار توسط  شده  ارائه  روش  از 

می توان  را  کار  ی  نیرو تقاضای  تابع  روش،  این  در  می کنیم. 

گرفتن  کردن تابع هزینه نسبت تابع تولید با در نظر  از حداقل 

فروض زیر به دست آورد:

کامل خریداری می شوند. - عوامل تولید از بازار رقابت 

سرمایه  - و  کار  ی  نیرو تولید  عوامل  می شود  فرض 

که در تابع تولید مقدار Y واحد تولید را برای  هستند 

بنگاه به دست می دهند.

تولید  - تابع  با  را  تولید  عوامل  بین  ارتباط  چگونگی 

نشان می دهیم.

در  - که  است   ]19[ گالس  دا  - کاب  نوع  از  تولید  تابع 

این صورت خواهیم داشت:

Y = ALᵅKᵝ    α + ꞵ >0    or <0   or =1   )1(

α, ꞵ > 0     L, K ≥ 0
Y: تولید

A: سطح تکنولوژی

کار ی  L: نیرو

K: سرمایه

α و ꞵ: مقادیر ثابت
کل را برای تولید  کار و سرمایه هزینه  که برای هر مقدار از 

Y واحد حداقل می کند. هم چنین w و r به ترتیب هزینه واحد 

تابع هزینه نسبت  کار و سرمایه است. حداقل سازی  ی  نیرو

می گیرد  صورت  تولید  عوامل  قیمت  و  تولید  ثابت  سطح  به 

که خواهیم داشت:

 C )w, r( = Min )wL + rK(   )2(

s.t

Y = ALᵅKᵝ
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تقاضای  تابع  نهایت  در  حداقل سازی،  فرایند  ادامه  با 

کار به صورت زیر  به دست خواهد آمد: ی  نیرو

01
 

 

  روش تحقیق -3
مختلفی وجود دارد که تقاضای نیروی تحت  هاتا    های  روش  برای استخراج تابع تقاضای نیروی کار،

گانته   22هتای نتتعتی    گردد. در این مطالعه برای استخراج تقاضای نیروی کار در بخش شرایط استخراج می
کتیم در این روش، تتابع   ( استفاده می0791) 0نفر کارکن و بیشتر، از روش ارائه شده توسط واریا  01دارای 

وا  از حداقل کرد  تابع هزیته نسب  تتابع تولیتد بتا در نگتر گتررتن رترو  زیتر        ت تقاضای نیروی کار را می
 بدس  آورد:

 شوند. عوامل تولید از بازار رقاب  کامل خریداری می-0
واحد تولید را برای بتگتاه   Yشود عوامل تولید نیروی کار و سرمایه هستتد که در تابع تولید مقدار  رر  می-2

 دهتد. بدس  می
 دهیم. بین عوامل تولید را با تابع تولید نشا  میچگونگی ارتباط -3
 اس   2داگالس –تابع تولید از نوع کاب -4

 که در این نورت خواهیم داش :

(0) Y AL K 0 or 0 or 1
, 0 L,K 0

    
  

 

Yتولید : 
Aسطح تکتولوژی : 
Lنیروی کار : 
Kسرمایه : 
α  وβ:  مقادیر ثاب 

بته   rو  wچتتین   کتد. هم واحد حداقل می Yکه برای هر مقدار از کار و سرمایه هزیته کل را برای تولید 
سازی تابع هزیتته نستب  بته ستطح ثابت  تولیتد و قیات          ترتیب هزیته واحد نیروی کار و سرمایه اس . حداقل

 گیرد که خواهیم داش : عوامل تولید نورت می

(2) 
C(w, r) Min (wL rK)

s.t

Y AL K 

 



 

 سازی، در نهای  تابع تقاضای نیروی کار به نورت زیر بدس  خواهد آمد: با ادامه ررآیتد حداقل

(3) 1 1rL(w, r,Y) A Y
w


 
 




 

                                                            
1. Varian (1978) 
2 . Cobb-Douglas 

  )3(

 )3( رابطه  در  کار  ی  نیرو تقاضای  تابع  می گردد  مالحظه 

بستگی  تولید  سطح  و  سرمایه  واحد  هزینه  دستمزد،  نرخ  به 

دارد ]20[.

یتم گیری از دو طرف رابطه )3( خواهیم داشت: با لگار

  )4(

11
 

( به نرخ دستمزدد  زدنهته واحتر سترمانه و ستط       3گردد تابع تقاضای نیروی کار در رابطه ) مالحظه می
 .1تولیر بسمگی دارد

 ( خوازیم داشت:3رابطه ) گیری از دو طرف با لگارنمم

(4) 
1Ln(L) Ln(A) (Ln( ) Ln( )) Ln(w)

1Ln(r) Ln(Y)

 
      
     




   

 

 زای اقمصادسهجی را داشمه باشر دارنم: که الگوی فوق قابلیت برآورد با روش برای آن
(5) t 0 1 t 2 t 3 t tLn(L ) Ln(w ) Ln(r ) Ln(Y )      

 طوری که: به

(6) 
0

1 2 3

1 Ln(A) (Ln( ) Ln( ))

1, ,


     

   
 

      
     

 

 تقاضای اشتغال در بخش صنعت تابع  تصریح -3-1
بران اشاره گردنر برای اسمخراج تابع تقاضتای نیتروی کتار در بختع  ته ت از      قبل طور که در قسزت  ززان

دنبال حراقل به زا  بهگاهکهیم. واض  است  نسبت به سط  تولیر ثابت اسمفاده میروش حراقل کردن تابع زدنهه 
سیسمم م ادالت که در نهانت   عوامل زسمهرنك سط  مشخصی از تولیر و قیزت نسبت به بهگاه زدنهه نزودن 
 گردد.  ی عوامل تولیر اسمخراج میتقاضا

توان گفتت در زتر دوره زمتانی اشتمدال در      توجه به مبانی نظری مطرح شره  میبا و ( 5با توجه به رابطه )
جتایی کته دسمرستی بته ممدیتر زدنهته         ه ت کشور تاب ی از دسمزدد  زدنهه سرمانه و میدان تولیر است و از آن

رمانه مشکل و ب ضاً غیر مزکن است در اکثر موارد پژوزشگران بته جتای ممدیتر زدنهته سترمانه از موجتودی       س
کههر که جانشین مهاسبی برای آن خوازر بود  لذا تابع تقاضای اشتمدال متورد نظتر انتن      ( اسمفاده میKسرمانه )
 گردد:  ورت زنر تصرن  می تحقیق به

(6) it 0 1 it 2 it 3 it itLn(L ) Ln(w ) Ln(k ) Ln(Y )
i 1 22, t 1375 1394

      
   

 

Ln اپراتور لگارنمم 
itL  کارگاه اشمدالi دوره امt  

itw  نیروی کار در کارگاه دسمزدد واق یi دوره امt  

itk  کارگاه موجودی سرمانه درi دوره امt  
itY کارگاه ارزش تولیراتi دوره امt  

                                                            
1. Hamermes (1993)  

روش های  با  برآورد  قابلیت  فوق  الگوی  آن که  برای 

یم: اقتصادسنجی را داشته باشد دار

11
 

( به نرخ دستمزدد  زدنهته واحتر سترمانه و ستط       3گردد تابع تقاضای نیروی کار در رابطه ) مالحظه می
 .1تولیر بسمگی دارد

 ( خوازیم داشت:3رابطه ) گیری از دو طرف با لگارنمم
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 تقاضای اشتغال در بخش صنعت تابع  تصریح -3-1
بران اشاره گردنر برای اسمخراج تابع تقاضتای نیتروی کتار در بختع  ته ت از      قبل طور که در قسزت  ززان

دنبال حراقل به زا  بهگاهکهیم. واض  است  نسبت به سط  تولیر ثابت اسمفاده میروش حراقل کردن تابع زدنهه 
سیسمم م ادالت که در نهانت   عوامل زسمهرنك سط  مشخصی از تولیر و قیزت نسبت به بهگاه زدنهه نزودن 
 گردد.  ی عوامل تولیر اسمخراج میتقاضا

توان گفتت در زتر دوره زمتانی اشتمدال در      توجه به مبانی نظری مطرح شره  میبا و ( 5با توجه به رابطه )
جتایی کته دسمرستی بته ممدیتر زدنهته         ه ت کشور تاب ی از دسمزدد  زدنهه سرمانه و میدان تولیر است و از آن

رمانه مشکل و ب ضاً غیر مزکن است در اکثر موارد پژوزشگران بته جتای ممدیتر زدنهته سترمانه از موجتودی       س
کههر که جانشین مهاسبی برای آن خوازر بود  لذا تابع تقاضای اشتمدال متورد نظتر انتن      ( اسمفاده میKسرمانه )
 گردد:  ورت زنر تصرن  می تحقیق به

(6) it 0 1 it 2 it 3 it itLn(L ) Ln(w ) Ln(k ) Ln(Y )
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	)6(

3-1. تصریح تابع تقاضای اشتغال در بخش صنعت 

برای  گردید،  اشاره  آن  به  قبل  قسمت  در  که  همان طور 

کار در بخش صنعت از روش  ی  استخراج تابع تقاضای نیرو

کردن تابع هزینه نسبت به سطح تولید ثابت استفاده  حداقل 

نمودن  حداقل  دنبال  به  بنگاه ها  است  واضح  می کنیم. 

هزینه بنگاه نسبت به یک سطح مشخصی از تولید و قیمت 

تقاضای  معادالت  سیستم  نهایت،  در  که  هستند  عوامل 

عوامل تولید استخراج می گردد. 

مطرح  نظری  مبانی  به  توجه  با  و   )5( رابطه  به  توجه  با 

صنعت  در  اشتغال  زمانی  دوره  هر  در  گفت  می توان  شده، 

است  تولید  میزان  و  سرمایه  هزینه  دستمزد،  از  تابعی  کشور 

مشکل  سرمایه  هزینه  متغیر  به  دسترسی  که  آن جایی  از  و 

جای  به  پژوهشگران  موارد  کثر  ا در  است  غیرممکن  بعضًا  و 

متغیر هزینه سرمایه از موجودی سرمایه )K( استفاده می کنند 

تقاضای  تابع  لذا  بود،  خواهد  آن  برای  مناسبی  جانشین  که 

اشتغال مورد نظر این تحقیق به صورت زیر تصریح می گردد:
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  )7(

یتم Ln اپراتور لگار

،t ام دورهi کارگاه Lit اشتغال 

،t ام دورهi کارگاه کار در  ی  Wit دستمزد واقعی نیرو

،t ام دورهi کارگاه Kit موجودی سرمایه در 

،t ام دورهi کارگاه Yit ارزش تولیدات 

Ɛit عبارت خطا

t نیز دوره 1394 ـ 1375 

کارکن و بیشتر گانه دارای 10 نفر  i بخش های صنعتی 22 

محاسبه  برای  مطالعه  این  در  که  است  ذکر  به  الزم 

موجودی سرمایه از فرمول زیر استفاده شده  است:

Kit = Kit-1 + Iit - 0.05 * Kit-1   )8(

،t ام دورهi موجودی سرمایه در صنعت :Kit

،t-1 ام دورهi موجودی سرمایه در صنعت :Kit-1

،t ام دورهi سرمایه گذاری در صنعت :Iit

موجودی  اولیه  مقدار  و  درصد   0/05 برابر  ک  استهال نرخ 

سرمایه مربوط به سال 1374 می باشد.

تخمین  در  که  است  آن  بر  انتظار  نظری  مبانی  طبق  بر 

مدل تحقیق، رابطه بین متغیر وابسته )اشتغال( و متغیرهای 

توضیحی به صورت زیر ظاهر شوند:

وجود  منفی  ارتباط   )w( دستمزد  و   )L( اشتغال  بین   -  1

کاهش  که افزایش سطح دستمزد منجر به  دارد به طوری 

کار  ی  نیرو واقعی  هزینه  هرچه  شد،  خواهد  اشتغال 

کار  ی  نیرو که  می دهند  ترجیح  بنگاه ها  یابد  افزایش 

کمتر  اشتغال  در سطح  تغییر  یا  و  نمایند  کمتری جذب 

منجر  واقعی  دستمزد  سطح  در  تغییر  لذا  باشد.  قبل  از 

کار برای  ی  به تغییر مثبت و هم جهت هزینه واقعی نیرو
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گفت ارتباط  بنگاه ها خواهد شد. در این صورت می توان 

اشتغال  و  واقعی  دستمزد  سطح  تغییر  بین  معکوسی 

کار وجود دارد. عامل 

دارد  وجود  مثبت  ارتباط   )Y( تولید  و   )L( اشتغال  بین   -  2

که افزایش سطح تولید منجر به افزایش اشتغال  به طوری 

خواهد شد زیرا طبق مبانی نظری تحقیق، تولید تابعی از 

کار و سرمایه است.  ی  نیرو

مثبت  ارتباط   )K( سرمایه  موجودی  و   )L( اشتغال  بین   -3

با فرض  افزایش موجودی سرمایه  که  به طوری  وجود دارد 

خواهد  اشتغال  افزایش  موجب  تکنولوژی  بودن  ثابت 

شد. 

و  کارکن  نفر   10 دارای  گانه   22 صنعتی  بخش های 

 ،)15 )کد  آشامیدنی  و  موادغذایی  صنایع  شامل؛  بیشتر 

تولید  کو و سیگار )کد 16(،  تنبا و  توتون  از  تولید محصوالت 

رنگ  و  عمل  آوردن  ک،  پوشا تولید   ،)17 )کد  منسوجات 

و  چرم  عمل  آوردن  و  دباغی   ،)18 )کد  خزدار  پوست  کردن 

)کد  کفش  تولید  و  یراق  و  زین  و  چمدان  و  کیف  ساخت 

از  غیر  پنبه  چوب  و  چوبی  محصوالت  و  چوب  تولید   ،)19

از نی و مواد حصیری )کد 20(، تولید  کاال  مبلمان، ساخت 

کاغذی )کد 21(، انتشار و چاپ و تکثیر  کاغذ و محصوالت 

کک،  زغال  تولید  صنایع   ،)22 )کد  شده  ضبط  رسانه های 

 ،)23 )کد  هسته ای  سوخت های  و  نفت  پاالیشگاه های 

تولید   ،)24 )کد  شیمیایی  محصوالت  و  مواد  تولید  صنایع 

سایر  تولید   ،)25 )کد  پالستیکی  و  الستیکی  محصوالت 

اساسی  فلزات  تولید   ،)26 )کد  غیرفلزی  کانی  محصوالت 

)کد 27(، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت 

تجهیزات  و  ماشین آالت  تولید   ،)28 )کد  تجهیزات  و 

طبقه بندی نشده در جای دیگر )کد 29(، تولید ماشین آالت 

تولید ماشین آالت  و محاسباتی )کد 30(،  و حسابگر  اداری 

برقی طبقه بندی نشده در  انتقال برق و دستگاه های  و  مولد 

و  دستگاه ها  و  تلویزیون  و  رادیو  تولید   ،)31 )کد  دیگر  جای 

اپتیکی  ابزار  و  ابزار پزشکی  تولید  ارتباطی )کد 32(،  وسایل 

)کد  ساعت  دیگر  انواع  و  مچی  ساعت های  و  دقیق  ابزار  و 

)کد  تریلر  نیم  و  تریلر  و  موتوری  نقلیه ی  وسایل  تولید   ،)33

تولید  و   )35 )کد  نقل  و  حمل  وسایل  سایر  تولید   ،)34

)کد  دیگر  جای  در  نشده  طبقه بندی  مصنوعات  و  مبلمان 

36( هستند.

3-2. داده ها

با  مرتبط  رسمی  داده های  توابع،  مطالعه  این  داده های 

تقاضای اشتغال در بخش صنعت در طی دوره 1375-94 

از رهیافت پانل  با استفاده  که  به قیمت ثابت 1383 است 

آمارهای  مقطعی  با    ]21[ )تلفیق  آمارهای  سری  زمانی  دیتا 

می شود.  استفاده  شده  تصریح  مدل   تخمین  برای   )]22[

سیاست گذاری  استنباط های  می تواند  آمده  به دست  نتایج 

تفضیلی  بررسی  باشد.  داشته  توجهی  درخور  برنامه ریزی  و 

مطالعات  در  می توان  را  دیتا  پانل  به  مربوط  موضوع  ادبیات 

 ]25[ دیلمن   )1986(  ]24[ هسایو   ،)1993(  ]23[ ماداال 

گ  بالتا و  راج   ،)1986(  ]26[ سیویستر  و  ماتیاس   ،)1989(

]27[ )1992( یافت.

4. یافته ها و نتایج
در این قسمت نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل تحقیق یا 

رابطه )6( را ارائه می کنیم. مدل تحت بررسی این مطالعه پس 

به صورت  برآورد  قابلیت  آزمون  مانایی،  آزمون های  انجام  از 

برای  می گردد.  برآورد  هاسمن  آزمون  و  لیمر(   F )آزمون  پانل 

 )IPS( ]28[ ایم، پسران و شین آزمون  از  آزمون مانایی  انجام 

شده  استفاده  مبدأ  از  عرض  و  زمانی  روند  متغیر  با  همراه 

این  در  است.  شده  ارائه   )2( جدول  در  آن  نتایج  که  است 

واحد  یشه  ر نظر  مورد  متغیر  که  است  آن   H0 فرضیه  آزمون 

که متغیر مورد  کن است( و فرضیه H1 آن است  دارد )غیر سا

کن است، وقفه بهینه نیز بر اساس معیار شواترز ]29[  نظر سا

تعیین شده است.
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جدول 2- نتایج آزمون ریشه واحد

متغیر
آماره 

تفاضل مرتبه اول متغیرهاسطح

LL9/82-2/26-لگاریتم اشتغال*

LW10/80-2/88-لگاریتم دستمزد*

Lk
لگاریتم موجودی 

سرمایه
-2/34-8/33*

LY 9/42-2/29-لگاریتم تولید*

H0 منبع: محاسبات تحقیق                 *: رد فرضیه

که محاسبات  با توجه به نتایج جدول )2( ضرورت دارد 

الگو  متغیرهای  بین  در  همگرایی  بلندمدت  روابط  وجود 

که نتایج آن در جدول )3( ارائه شده است. گیرد  انجام 

از  همگرا  متغیرهای  سایر  و  وابسته  متغیر  چون  ادامه  در 

کن  مرتبه یک )با یک مرتبه تفاضل گیری تبدیل به متغیر سا

می شوند( هستند برای تخمین رابطه بلند تقاضای اشتغال 

کامال تعدیل  در بخش صنعت ایران از روش حداقل مربعات 

برای  را  اطمینانی  قابل  تخمین های  که   )FMOLS( شده 

ارائه می کند استفاده می کنیم. این روش  کوچک  نمونه های 

شده  ارائه  متغیرها  بین  بلندمدت  رابطه  وجود  بررسی  برای 

که دو تصحیح تورش و تصحیح درون زایی را در تخمین به 

و  امکان  روش  این  واقع  در  است.  داده  انجام  را   OLS روش 

شرایط الزم برای برآورد پارامترهای یک معادله هم انباشتگی 

و  بلندمدت  رابطه  وجود  صورت  در  لذا  می آورد.  فراهم  را 

 FMOLS هم انباشتگی بین متغیرها مدل را می توان به روش

یا DOLS برآرود و ضرایب بلندمدت را به دست آورد.

حداقل  برآوردگر  با  الگو  تخمین  در  می گردد  مالحظه 

انتظار  مورد  عالمت ها  کلیه  شده  تعدیل  کامال   مربعات 

نسبت  کار  ی  نیرو بلندمدت  تقاضای  کشش  است، 

در  شرایط  سایر  ثبات  فرض  با  که  است   -0/15 به دستمزد 

حدود  اشتغال  دستمزد،  در  درصد   100 افزایش  با  بلندمدت 

میزان  به  تولید  افزایش  با  یافت.  خواهد  کاهش  درصد   15

گفت اشتغال با فرض ثبات سایر شرایط  100 درصد می توان 

حدود 46 درصد افزایش می یابد و با افزایش 100 درصدی در 

موجودی سرمایه اشتغال حدود 8 درصد با فرض ثبات سایر 

شرایط افزایش خواهد یافت.

در ادامه جهت تکمیل تحقیق نتایج تخمین الگوی مورد 

 )GMM( گشتاورهای تعمیم یافته نظر را با استفاده از برآوردگر 

ارائه می کنیم. 

FMOLS جدول 3- نتایج تخمین بلندمدت الگو با روش

آماره tضریبمتغیر توضیحی

w-0/15-2/04

Y0/469/92

K0/082/57

94-1375دوره زمانی

22تعداد مقاطع

374تعداد مشاهدات

R297

0/07واریانس بلندمدت

منبع: محاسبات تحقیق  

)GMM( جدول 4- نتایج برآورد الگو طی دوره 94-1375 به روش

احتمال ضریبمتغیر توضیحی

C-0/03-1/99*

)1-(L0/893/14*

w-0/14-11/65*

Y0/4812/57*

K0/131/93**

0/320احتمال آماره آزمون سارگان 

احتمال آماره آزمون همبستگی مرتبه اول پسماندها یا 
AR)1(

0/042

احتمال آماره آزمون همبستگی مرتبه دوم پسماندها یا 
AR)2(

0/319

22تعداد مقاطع

منبع: محاسبات تحقیق        

*: معنی دار در سطح اطمینان 95 درصد، **: معنی دار در سطح اطمینان 90 درصد
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و  سارگان  آزمون  می دهد  نشان   )4( جدول  نتایج 

از مرتبه اول و دوم پسماندها صحت  آزمون های همبستگی 

می کند.  تأیید   )GMM( روش  با  را  الگو  تخمین  اعتبار 

قبل  دوره  یک  در  اشتغال  متغیر  ضریب  می گردد  مشاهده 

ثبات  فرض  با  گفت  می توان  و  است  انتظار  مورد  و  مثبت 

سایر شرایط هرچقدر اشتغال در دوره قبل بیشتر باشد در این 

که نشان دهنده ثبات و  دوره نیز می تواند اشتغال افزایش یابد 

روند مثبت اشتغال نیز می تواند باشد. 

است  درصد   0/48 تولید  به  نسبت  اشتغال  کشش 

 0/13 برابر  نیز  سرمایه  موجودی  به  نسبت  اشتغال  کشش  و 

درصد است. 

ی  نیرو اشتغال  دستمزد،  افزایش  با  می دهد  نشان  نتایج 

کار در بخش های صنعتی 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر 

بخش های  در  کار  ی  نیرو تقاضای  کشش  می یابد،  کاهش 

صنعتی 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد 

ثبات  فرض  با  که  معنی  این  به  است،   -0/14 تا   -0/18 از 

برای  تقاضا  دستمزد،  در  درصد   100 افزایش  با  شرایط  سایر 

کشش  کاهش خواهد یافت.  کار بین 18 تا 14 درصد  ی  نیرو

 0/48 تا   0/57 از  برابر  تولید  به  نسبت  کار  ی  نیرو تقاضای 

در  درصد   100 افزایش  با  شرایط  سایر  ثبات  فرض  با  و  است 

افزایش  درصد   48 تا   57 بین  کار  ی  نیرو برای  تقاضا  تولید، 

کار نسبت به موجودی  ی  کشش تقاضای نیرو خواهد یافت. 

سرمایه نیز  0/09 تا 0/13 است و با فرض ثبات سایر شرایط 

ی  با افزایش 100 درصد در موجودی سرمایه، تقاضا برای نیرو

کار بین 9 تا 13 درصد افزایش خواهد یافت. 

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
در  کار  ی  نیرو تقاضای  تحلیل  و  تجزیه  به  تحقیق  این 

بیشتر  و  کارکن  نفر   10 دارای  گانه   22 صنعتی  بخش های 

به   1375-94 دوره  در   ISIC رقمی  دو  کدهای  تفکیک  به 

قیمت ثابت سال 1383 و با استفاده از روش اقتصادسنجی 

جلوگیری  به منظور  مقاله  این  در  است.  پرداخته  دیتا  پانل 

واحد  یشه  ر آزمون های  کاذب،  رگرسیون های  نتایج  از 

جهت  ضروری  آزمون های  سایر  و  است  شده  انجام  پانلی 

تخمین الگوی تقاضای اشتغال در روش پانل دیتا نیز انجام 

انتخاب  برتر  مدل  به  عنوان  ثابت  اثرات  مدل  است.  گرفته 

و  یانس  وار ناهمسانی  اصالح  جهت  نهایت  در  و  شده 

حداقل  برآورد  توسط  مدل  تحقیق،  نتایج  خودهمبستگی 

مربعات تعمیم یافته برآورد شده  است. 

اساسی ترین  از  یکی  بیکاری  کاهش  و  اشتغال  موضوع 

پدیده های  از  یکی  بیکاری  و  است  جامعه  یک  نیازهای 

می شود  محسوب  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مخرب 

کشوری است.  که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر 

اعمال  به دلیل  اخیر  سال های  در  صنعت،  بخش  اشتغال 

که این  ارز و وابستگی باالیی  افزایش نرخ  مجدد تحریم ها و 

مورد  دارد  واسطه ای  و  سرمایه ای  کاالی  واردات  به  بخش 

بخش  این  در  اشتغال  وضعیت  و  است  گرفته  قرار  تهدید 

ی  نیرو تقاضای  کاهش  سبب  خود  که  نموده  تضعیف  را 

را  کار  بازار  در  ناقص  اشتغال  سهم  و  گردیده  وقت  تمام  کار 

افزایش داده است.

بیشترین  بررسی  مورد  دوره  در  می دهد  نشان  نتایج 

و  کارکن  نفر   10 دارای  صنعتی  بخش های  تولید  در  سهم 

کک،  زغال  تولید  صنایع  به  است  مربوط  به ترتیب  بیشتر 

نیز  کم ترین سهم  و  و سوخت  هسته ای  نفت  پاالیشگاه های 

پوست  کردن  رنگ  و  آوردن  عمل  ک،  پوشا تولید  به  مربوط 

خزدار است.

آشامیدنی  و  موادغذایی  صنایع   1375-94 دوره  در 

اشتغال زایی  از  و  داشته  را  صنعتی  اشتغال زایی  بیش ترین 

آوردن  عمل  و  دباغی  ک،  پوشا منسوجات،  تولید  صنایع 

و  شده  کاسته  آن،  به  مربوط  محصوالت  ساخت  و  چرم 

تولید  صنایع  اساسی،  فلزات  تولید  صنایع  اشتغال زایی 

وسایل نقلیه  موتوری و تریلر و نیم تریلر افزایش یافته است. 

گانه دارای  متوسط سهم اشتغال بخش های صنعتی 22 

صنایع  بخش های  می دهد  نشان  نیز  بیشتر  و  کارکن  نفر   10



شماره 104، آذر و دی  1399     41

کانی  محصوالت  سایر  تولید  آشامیدنی،  و  موادغذایی 

غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه ی موتوری و 

مواد  تولید  صنایع  و  اساسی  فلزات  تولید  تریلر،  نیم  و  تریلر 

اشتغال  در  سهم  بیش ترین  دارای  شیمیایی  محصوالت  و 

هستند.

 22 صنعتی  بخش های  در  کار  ی  نیرو تقاضای  کشش 

کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 0/15- تا  گانه دارای 10 نفر 

کار نسبت به تولید برابر  ی  کشش تقاضای نیرو 0/14- است، 

کار نسبت به  ی  کشش تقاضای نیرو از 0/46 تا 0/48 است، 

موجودی سرمایه نیز  0/08 تا 0/13 است.

توصیه های سیاستی
در  افزایش اشتغال  بر  مؤثر  از عوامل  این که یکی  به  با عنایت 

می گردد  توصیه  است،  تولید  افزایش  ایران  صنعت  بخش 

رقابتی  فضای  توسعه  و  کاالها  قاچاق  با  مبارزه  در  دولت 

افزایش  نهایت  در  و  صنعتی  فعالیت های  گسترش  جهت 

کید بیشتری داشته باشد تا  تقاضا برای تولیدات صنعتی تأ

زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق 

کار افزایش یابد. ی  تقاضای نیرو

در  اشتغال  بر  سرمایه  موجودی  مثبت  اثر  به  توجه  با 

بیشتر  و  کارکن  نفر   10 دارای  گانه   22 صنعتی  بخش های 

توصیه می گردد جهت افزایش اشتغال، سیاست هایی اتخاذ 

صنعت  بخش  در  سرمایه گذاری  افزایش  به  منجر  که  گردد 

گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش 

یابد. 

صنعتی  بخش های  اشتغال  سهم  نتایج  به  توجه  با 

میزان  نشان  دهنده  که  بیشتر  و  کارکن  نفر   10 دارای  گانه   22

اشتغال زایی است، توصیه می گردد جهت افزایش اشتغال، 

سایر  تولید  آشامیدنی،  و  موادغذایی  صنایع  بخش های  به 

تولید وسایل  تولید منسوجات،  کانی غیرفلزی،  محصوالت 

و  اساسی  فلزات  تولید  تریلر،  نیم  و  تریلر  و  موتوری  نقلیه ی 

بیش ترین  دارای  شیمیایی  محصوالت  و  مواد  تولید  صنایع 

که دارای قابلیت بیش تری اشتغال دارند در برنامه ریزی مورد 

کانال  گیرند. جهت دست یابی به اشتغال بیشتر از  توجه قرار 

بخش های  برای  برنامه ریزی ها  در  می گردد  توصیه  تولید، 

باالتر  تولید  دارای  که  بیشتر  و  کارکن  نفر   10 دارای  صنعتی 

گیرند.  هستند مورد اقبال بیشتری قرار 

تشدید  بر  مبنی  ایران  اقتصاد  بر  کم  حا فعلی  شرایط 

پیاده سازی  ضرورت  و  کشور  علیه  اقتصادی  تحریم های 

افزایش  طریق  از  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 

کردن  فراهم  راستای  در  تالش  داخلی،  تولیدات  از  حمایت 

صنعت  بخش  در  به ویژه  تولید  مناسب  زیرساخت های 

پیشران  و  اقتصادی  توسعه  و  رشد  محرکه  موتور  )به عنوان 

اقتصاد( را در صدر اولویت های دولت مردان قرار داده است 

آن  بر  صنعتی  سیاست  تأثیرات  و  اشتغال  می گردد  توصیه 

گیرد.  مورد توجه اهتمام قرار 

اثربخشی سیاست های  افزایش  به منظور  توصیه می گردد 

تدوین  در  است  الزم  پایدار،  اشتغال  بر  صنعتی  توسعه 

با  صنعتی  توسعه  یکپارچه  و  بلندمدت  سیاست های 

از  اجتناب  و  غیردولتی  و  دولتی  ذی نفعان  تمامی  مشارکت 

و  فعال  پذیرفته، مشارکت  منفرد صورت  و  حرکت جزیره ای 

صنعتی  سیاست های  تدوین  در  خصوصی  بخش  رنگ  پر 

و تجاری لحاظ و ثبات سیاست های تجاری و صنعتی در 

گیرد. کار قرار  دستور 

اشتغال  توسعه  در  عامل  مهم ترین  می دهد  نشان  نتایج 

مستلزم  نیز  آن  تحقق  که  است  تولید  افزایش  صنعتی، 

و  تجاری  و  ارزی  مالی،  پولی،  سیاست های  هماهنگی 

سرمایه گذاری  جذب  و  جهانی  اقتصاد  با  گسترده  تعامل 

افزایش  برای  می گردد  توصیه  لذا  است.  خارجی  مستقیم 

جهت  مالحظات  این  به  اشتغال  افزایش  نهایت  در  و  تولید 

گردد. ایجاد افزایش اشتغال توجه 

پی نوشت
1. Derived Demand.

2. Panel Data.
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