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در ادبیات اقتصادی ،از بهرهوری نیرویکار به عنوان مقولهای دوگانه یاد میشود و در حالی که نتاای برخای مطالعاات
حاکی از آن است که افزایش بهره وری نیروی کار زمینه را بارای کااشش نار بیکااری فاراش مایکنا  ،نتاای برخای
مطالعات دیگر نشاندشن ه رابطه مثبت بهرهوری نیرویکار و نر بیکاری است .بنابراین ،مسئله اساسی پژوشش حاضار،
بررسی رابطه بهرهوری نیاروی کاار و نار بیکااری در اساتانشاای ایاران اسات .با ین منظاور ،دادهشاای ماورد نیااز از
حساب شای ملی ایران و نتای آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال شای برنامه چهاار توساعه ()4881-88
استخراج گردی ه است .با استفاده از روش اقتصادسانیی داده شاای تاابلویی و بهاره گیاری از تکنیا

حا اق مربعاات

تعمی یافته ،نتای نشاندشن ه رابطه منفی و معنیدار بهرهوری نیرویکار و نر بیکااری در اساتانشاای ایاران مایباشا .
بنابراین و از نظر سیاست گذاری ،نتای مبین لزو توجه به سیاست شای افزایش بهاره وری نیاروی کاار باه منظاور فاراش
ش ن زمینهشای کاشش نر بیکاری در استانشای کشور میباش .

واژهشای کلی ی :بهرهوری ،بهرهوری نیرویکار ،نر بیکاری ،استانشای ایران.

 تاریخ دریافت4831/7/48 :

تاریخ پذیرش4831/3/8 :

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-07

طبقهبن ی D24, J24 , E24 :JEL

 8فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،شماره 61

 .0مقدمه
رش اقتصاادی شماواره در ردیا

مها تارین اشا ا

تماامی کشاورشای جهاان قارار دارد و

دست یابی به رش اقتصادی ،به دو صورت امکان پاذیر اسات« :انباشات عواما تولیا » و «افازایش
بهارهوری عواما تولیا » .افاازون بار ایان ،افاازایش بهارهوری عواما تولیا بااه اییااد تاوازن بااین
ساختارشای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه کم

مای نمایا  .از ساوی دیگار ،دسات یاابی باه

اشتغال کام و کاشش نر بیکاری نیز به عنوان اصلی ترین اش ا
موضوع در ایران نیز به عنوان یکای از عما هتارین اشا ا

کشورشا تلقی مای شاون و ایان

برناماهشاای توساعه و سان چشا انا از

جمهوری اسالمی ایران در افق  4141قلم اد میگردد (فیضپور و شمکاران.)4831 ،
اما آنچه که در دشه شای اخیر جلب توجه کرده ،نتای مطالعاتی اسات کاه نشاان مای دشا در
مسیر رش بهره وری نیرویکار ،از اشتغال نیرویکار کاسته و بر نر بیکاری افزوده ش ه اسات .در
نتییه ،این چالش در نظریات اخیر مطرح ش ه که امکان دستیابی شمزمان به شر دو ش

افزایش

بهره وری نیرویکار و کاشش نر بیکاری فراش نیست (آذرباییانی و شمکاران4834 ،؛ شاه آبادی
و خانی4834 ،؛ فالحی و شمکاران.)4834 ،
این در حاالی اسات کاه در ادبیاات اقتصاادی در رابطاه باا چگاونگی ارتباا باین بهاره وری
نیروی کاار و نار بیکااری ،ناوعی دوگاانگی وجاود دارد .در حاالی کاه در بسایاری از مطالعاات
دیگری عنوان می شود که رش بهره وری نیرویکار ،اشتغال بیشتر را به شمراه داشته است .بنابراین،
بررسی رابطه بین این دو متغیر در اقتصاد ایران که در آن ،دست یابی باه شار دو شا

باه صاورت

ج ی مورد توجه و تأکی اقتصاددانان و سیاست گذاران کشور می باش  ،ضروری به نظر مایرسا .
در این راستا ،ش

اصلی پژوشش حاضر ،بررسی رابطه بین بهره وری نیرویکار و نر بیکاری در
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اقتصادی ،وجود نر شای باالتر بیکاری را به رش بهرهوری نیرویکار نسبت میدشن  ،در مطالعات
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استانشای ایران بوده و سؤال اساسی این است که «آیا ارتقای بهرهوری نیرویکار ،منیر به افزایش
نر بیکاری در استانشای ایران میگردد؟»
در این راستا ،مطالعه حاضر از شفت بخش تشکی ش ه است .پس از مق مه و در بخاش دو  ،باه
مبانی نظری پرداخته میشود .در بخاش ساو  ،مطالعاات پیشاین مارور مایگاردد .توصای

دادهشاا و

متغیرشا مباحث بخش چهار را تشکی مای دشا  .در بخاش پانی  ،روش تحقیاق شارح داده شا ه و
یافته شای تحقیق در بخش شش ارائه ش ه است .بخش شفت و پایانی نیز به جمع بنا ی و نتییاه گیاری
اختصاص دارد.

 .2مروری بر مبانی نظری بهرهوری نیرویکار و بیکاری
در ادبیات اقتصادی و م یریتی ،تعاری

متع دی برای بهاره وری ارائاه شا ه اسات کاه وجاه

مشترک تمامی این تعاری  ،استفاده صحیح و کارآم از مناابع موجاود باه منظاور دسات یاابی باه
اش ا

مورد نظر می باش  .در پژوشش حاضر ،به تعری

نیز ب ان دلی می باش که شمسو با ش

مرکز بهره وری ژاپن 4بسن ه می شود .ایان

پژوشش ،در این تعری

از افازایش ساطح اشاتغال ساخن

گفته ش ه است .بهره وری از دی گاه مرکز بهاره وری ژاپان عباارت اسات از باه حا اکثر رساان ن
استفاده از منابع ،نیروی انسانی ،تسهیالت و غیره به روش علمی و کاشش شزینهشای تولی  ،گسترش
بازارشا ،افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدشای واقعی و بهبود استان اردشای زنا گی،
آنگونه که به نفع کارکنان ،م یریت و جامعه باش .
ی

جامعه است» .بر شمین اساا  ،شااخ

بهره وری و شاخ

شاای بهاره وری را در دو گاروه شااخ

شاای جزئای

شای کلی بهرهوری قرار میدشن  .بهرهوری جزئای ،نسابت ساتان ه باه یکای از

دادهشا است .بهره وری نیروی کار 1و سرمایه 8از مه ترین شاخ

شاای بهاره وری جزئای باه شامار
)1. Japan Productivity Center (JPC
)2. Labor Productivity (LP
)3. Capital Productivity (CP
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در واقع می توان گفت «بهره وری ،معیار سنیش کارآیی و اثربخشی فعالیت شای اقتصاادی در
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می رون  .بهره وری ک عوام  4به صاورت نسابت ساتان ه باه میماوع داده شاای ماورد اساتفاده در
فرآین تولی تعری

میشود و بیانگر برآین تغییرات بهرهوری سرمایه و نیرویکار است.

در ادبیات حوزه بهرهوری ،مت اولترین مفهو بهرهوری ،بهرهوری نیرویکار است؛ چارا کاه
رش م او تولی و پای اری آن در گرو رش بهره وری نیروی کار قلما اد مای شاود .ایان موضاوع
خود می توان زمینه را بارای بهباود ساطح زنا گی فاراش نمایا  .باا ایان وجاود و از نگااه ادبیاات
اقتصادی ،تأثیر بهره وری نیرویکار بر اشتغال موضوعی دوگانه است .از نگاه اقتصاد خرد و باتوجه
به عواملی که موجب جابهجایی منحنیشای تولی متوسط نیرویکاار 1و تولیا نهاایی نیارویکاار
می شون  ،می توان تغییرات اشتغال را تحلی نمود .با توجاه باه رابطاه معکاو
نیرویکار و شزینه متغیر متوسط 1از ی

سو ،و شمچنین رابطه معکو

8

باین تولیا متوساط

تولیا نهاایی نیارویکاار و

شزینه نهایی 1از سوی دیگر ،می توان چنین انتظار داشات کاه نتییاه ارتقاای بهاره وری نیارویکاار
افزایش اشتغال و کاشش نر بیکاری باش (رحمانی4887 ،ال ؛ فرجی دیزجی.)4831 ،
فرض کنی نیروی کار (  ) Lتنها عام تولی و  Wدستمزد نیروی کاار باشا  .در آن صاورت
تولی متوسط نیرویکار ،تولی نهایی نیرویکار ،شزیناه متغیار متوساط و شزیناه نهاایی باه صاورت
روابط شماره ( )4الی ( )1خواش بود:
()1

MPL  Q L

()8

AVC  TVC Q  W .L Q

()1

MC  TVC Q

)1. Total Factor Productivity (TFP
)2. Average Product of Labor (APL
)3. Marginal Product of Labor (MPL
)4. Average Variable Cost (AVC
)5. Marginal Cost (MC
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()4

APL  Q L
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شمان گونه که مشاش ه می گردد ،رابطه تولی متوسط نیروی کار با شزینه متغیر متوسط و رابطاه
تولی نهایی نیرویکار و شزینه نهایی معکو

است .تابع سود بنگااه باه صاورت رابطاه شاماره ()1

خواش بود که در آن  Pقیمت محصول است:

  P.Q  W .L

()1

با افزایش تولی متوسط نیرویکار ،تولی و در نتییاه ساود افازایش ماییابا  .بناابراین ،بنگااه باه
استخ ا نیرویکار ادامه مایدشا  .بناابراین ،افازایش تولیا متوساط نیارویکاار (بهارهوری متوساط
نیرویکار) و تولی نهایی نیرویکار (بهرهوری نهایی نیرویکار) منیار باه افازایش اشاتغال و کااشش
بیکاری می شود .با این وجود ،نتییه فوق تنها برای دوره شای زمانی کوتاه ما ت و میاان ما ت کاه در
آن ،تولی تنها تابعی از نیروی کار در نظر گرفته ش ه و سرمایه ثابت فرض می شود ،صادق اسات .چاه
آنکه در بلن م ت تمامی عوام تولی متغیر بوده و چه بسا با تغییر تکنی

تولی و جاایگزینی سارمایه

بهجای نیرویکار ،با افزایش بهرهوری نیرویکار ،از اشتغال کاسته و بر نر بیکاری افزوده شود.
تأثیر بهره وری نیرویکار بر نر بیکاری از دی گاه اقتصاد کالن نیز مقولهای دوگانه است .در
حالی که اقتصاددانان کالسی

و نئوکالسی

با فرض اشتغال کام و انعطا پذیری و دساتمزدشا

معتق ن کاه افازایش بهاره وری نیاروی کاار ،افازایش اشاتغال و کااشش نار بیکااری را باهدنباال
خواش داشت ،طرف اران مکتب کینز با فرض اشتغال ناق

و چسبن گی دستمزدشا بار ایان باورنا

که افزایش بهاره وری نیارویکاار منیار باه کااشش اشاتغال و افازایش نار بیکااری خواشا شا
(رحمانی4887 ،ب؛ برانسون .)4831 ،به عبارت دیگر ،منحنای تقاضاای نیارویکاار (بارای تماامی
()6

 .4بنگاه رقابتی تا آنیا به استخ ا نیروی کار ادامه میدش که  W  P.MPLشود.
 .1بنگاه انحصاری تا آنیا به استخ ا نیروی کار ادامه میدش که  W  P (1  1 e) MPLشود.

W  P.MPL
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بنگاهشای رقابتی 4و انحصاری )1به صورت رابطه شماره ( )6است:
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اگر دستمزدشا انعطا پذیر باش  ،اگر قیمتشا افزایش یاب  ،دستمزدشا نیز افزایش یافته و منیر
بهافزایش بهرهوری نیرویکار و بهدنبال آن ،افزایش تولی نهاایی نیارویکاار و در نتییاه ،افازایش
تقاضای نیرویکار میشود .در صورتی که دستمزدشا انعطا پذیر نباش  ،اگر قیمتشا افزایشیاب ،
دستمزدشا ثابت باقی مان ه و منیر به کاشش بهرهوری نیرویکار و به دنبال آن ،کاشش تولی نهایی
نیرویکار و در نتییه ،کاشش تقاضای نیرویکار میشود.
بر این اسا

و در میموع ،تأثیر ارتقای بهره وری نیروی کار بر نار بیکااری از نگااه اقتصااد

خرد ،متأثر از زمان و از نگاه اقتصاد کالن ،متاأثر از شارایط باازار کاار باوده و از ایان رو ،تنهاا باا
مطالعات تیربی می توان تأثیر واقعی آن را مورد سنیش و ارزیابی قرار داد .موضوعی کاه مطالعاه
حاضر میکوش تا آن را در شرایط اقتصاد ایران مورد بررسی و کنکاش قرار دش .

 .1مروری بر مطالعات پیشین بهرهوری نیرویکار و بیکاری
ارتبا بین بهرهوری و نر بیکاری و نحوه اثرگذاری آنشا بر یک یگر ،موضاوعی اسات کاه
در بسیاری از مطالعات خارجی و اخیراً در برخی از مطالعاات داخلای باه آن پرداختاه شا ه و ایان
مطالعات گویای نتای متفاوتی شستن  .در حالی که نتای برخی مطالعات حاکی از رابطه منفی باین
بهرهوری نیرویکار و نر بیکاری است ،نتای برخی دیگر داللت بار رابطاه مثبات باین بهارهوری
نیرویکار و نر بیکاری دارد .بر این اسا  ،این بخش کوشی ه است تا باا مارور برخای از آنشاا،
تصویر روشنتری از تعام بهرهوری و نر بیکاری ارائه نمای .
نر تعادلی بیکاری در کشورشای سازمان شمکاری و توسعه اقتصادی 1پرداخته است .نتای حاکی
از آن است که افزایش بهره وری منیر به افزایش دستمزد واقعی نیروی کاار و افازایش شزیناه شاای
بیکاری و از این رو ،موجب کاشش نر بیکاری می گردد .گوردون ( 8)4331با استفاده از تخماین
1. Manning, 1992.
)2. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD
3. Gordon, 1995.
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در میان مطالعات خارجی ،مانینگ ( 4)4331به بررسی رابطه باین رشا بهاره وری ،دساتمزد و
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رگرسیون به بررسی رابطه بین بیکاری و بهرهوری در کشورشای  G7و کشور آمریکا طی سالشای
( )4364-4331پرداخته است .نتای پژوشش نشاندشن ه رابطاه مثبات باین بیکااری و بهارهوری در
کوتاهم ت و رابطه منفی بین بیکاری و بهرهروی در بلن م ت میباش .
شان ( 4)4333به بررسی رابطه بین بیکاری و بهره روی در کشور کره جنوبی طای دوره زماانی
( )4371-4331پرداخته است .نتای پژوشش حاکی از آن اسات کاه در بلن ما ت ،باین بیکااری و
بهره وری نیروی کاار رابطاه منفای وجاود دارد .برونینگار و پااننبر

( 1)1444باا اساتفاده از روش

داده شای تابلویی به بررسی رابطه بین بیکاری و رش بهره وری  48کشور عضو سازمان شمکااری و
توسعه اقتصادی طی سال شای ( )4364-4334پرداخته ان  .نتای پژوشش حاکی از آن اسات کاه در
بلن م ت ،افزایش بیکاری ،منیر به کاشش بهرهوری خواش ش .
نینگ ( 8)1441با استفاده از آزمون علیت گرنیری ،رابطه باین بیکااری و رشا بهاره وری در
ششتکشور عضاو ساازمان شمکااری و توساعه اقتصاادی در دوره زماانی ( )4366-4331را ماورد
بررسی قرار داده است .بر اسا

نتای پژوشش ،رابطه بین نر بیکاری و رشا بهاره وری ،منفای و

معنیدار میباش  .عالوه بر آن ،در اکثر کشورشای مورد مطالعه ،جهت علیت از رش بهارهوری باه
بیکاری معنی دار و از بیکاری به رش بهره وری بیمعنی می باش  .اسالکال
ی

( 1)1441با اساتفاده از

م ل اقتصادسنیی به بررسی رابطاه باین بهارهوری و نار طبیعای بیکااری در کشاور آمریکاا

پرداخته است .نتای مطالعه حاکی از آن است که بین بهره وری و نار طبیعای بیکااری در کشاور
آمریکا رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
بهره وری ک عوام و اشتغال  444ناحیه متعلق به  44کشور اروپایی طی سال شاای ()4384-4331

1. Hahn, 1999.
2. Brӓ uninger & Pannenberg, 2000.
3. Ning, 2004.
4. Slacalek, 2005.
5. Ladu, 2005.
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پرداخته است .نتای پژوشش حاکی از آن است که در کوتاه م ت ،اثر رش بهره وری کا عواما
بر اشتغال منفی و معنیدار است ،اما در بلن م ت به دلی واکنش سریعتر تخریب اشتغال نسابت باه
اییاد اشتغال ،رابطه بین رش بهرهوری ک عوام و اشتغال مشخ
پیساااری

نیست.

و واالنتاای ( 4)1447بااا اسااتفاده از روش دادهشااای تااابلویی بااه بررساای اثاار رش ا

بهره وری ک عوام بر بیکاری گروشی از کشورشای توسعه یافته پرداخته ان  .نتای پژوشش حاکی
از آن است که رش بهره وری ک عوام  ،اثر منفی قاب توجهی بر بیکاری ایان دساته از کشاورشا
داشته است .کوگ ( 1)1447با استفاده از ی
از ی

م ل رش برونزا و تابع تولی با کشش کوچا

تار

 ،به بررسی اثر رش بهرهوری ک عوام بر نر بیکاری  14کشور عضو سازمان شمکاری و

توسعه اقتصادی طی دوره زمانی ( )4364-1444پرداخته است .نتای مطالعه داللت بر آن دارد کاه
رش بهرهوری ک عوام  ،اثر مثبت و معنیداری بر نر بیکاری این کشورشا دارد.
استبان و شمکاران ( 8)1444با استفاده از ی

م ل رش نئوکالسایکی باه بررسای تاأثیر رشا

بهره وری ک عوام بر نر بیکاری کشور ژاپن طی دشه  4334پرداخته ان  .نتای مطالعه حااکی از
آن است که رش پایین بهره وری ک عوام  ،منیر به کاشش ساعات کار و افزایش نار بیکااری
در کشور ژاپن ش ه اسات .کای و شمکااران ( 1)1444باا اساتفاده از ما ل خودرگرسایونبارداری
ساختاری به بررسی رابطه بین بهرهوری و اشتغال در کشور کره جنوبی طی سالشای()4381-1448
پرداختهان  .نتای پژوشش داللت بر آن دارد که افزایش بهرهروی ،منیر به کاشش ساعات کاار در
کوتاهم ت میگردد و در نهایت ،کاشش اشتغال را به دنبال دارد.
بیکاری و بهره وری در کشور آمریکا در فاصله زمانی ( )4314-1444پرداختاه انا  .نتاای پاژوشش

1. Pissarides & Vallanti, 2007.
2. Kӧ gel, 2007.
3. Esteban et al. , 2010.
4. Kim et al. , 2010.
5. Benigno et al. , 2011.
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داللت بر آن دارد که در بلن م ت ،بین بیکاری و بهرهوری در کشور آمریکا رابطه معکو

وجود

دارد .آماسوما و نووسا ( 4)1448با استفاده از م ل تصحیح خطا به بررسی رابطه بین نر بیکااری و
رش بهره وری در کشاور نییریاه طای ساال شاای ( )4386-1444پرداختاه انا  .تخماین رگرسایون
م لشای کوتاهم ت و بلن م ت حاکی از آن است نر بیکاری ،تأثیر معنیداری بر رش بهرهوری
کشور نییریه ن ارد .فلورنس و شمکاران ( 1)1441به بررسی رابطه بین بیکاری جوانان و بهاره وری
نیرویکار در کشور نییریه پرداختهان  .نتای مطالعه حاکی از آن است که باین بیکااری جواناان و
بهرهوری نیرویکار در کشور نییریه رابطاه مثبات وجاود دارد .گالگااتی و شمکااران ( 8)1441باا
استفاده از تحلی شای موج

و داده شاای تاابلویی باه بررسای رابطاه باین بهاره وری نیارویکاار و

بیکاری در کشورشای  G7طی سالشای ( )4361-1441پرداختهان  .نتای مطالعه داللت بر آن دارد
که رش بهره وری ،در کوتاه م ت و میانم ت موجب بیکاری میگردد ،اما در بلن م ت اشتغال را
به دنبال دارد.
در ایران نیز مطالعات ان کی کوشی هان تا تعام بهرهوری و بیکااری را از زوایاای گونااگون
مورد بررسی قرار دشن  .به عنوان مثال ،مهرآرا ( )4873در مطالعه ای با عنوان "بررسی سه عواما
اقتصادی در نوسان شای دستمزد ،بهره وری و بیکاری" با استفاده از روش شای ناوین اقتصادسانیی،
تیزیهشای واریانس و توابع واکنش آنی ،تعام میان متغیرشای دستمزد ،بهارهوری و نار بیکااری
در اقتصاد ایران را در کوتاه م ت و بلن م ت بررسی نموده است .نتای پژوشش داللت بر آن دارد
که استفاده مؤثر از بخش غیررسمی برای اییااد اشاتغال و درآما و توجاه بیشاتر باه بهاره وری در
رسمی ضروری است.

1. Amassoma & Nwosa, 2013.
2. Florence et al. , 2015.
3. Gallegati et al. , 2015.
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موسوی محسنی و ساعی ی فار ( )4881در مطالعاه ای باا عناوان "بیکااری طبیعای و بهاره وری
نیااارویکاااار در اقتصااااد ایاااران" باااا اساااتفاده از تاااابع تولیاا کااااب-داگاااال
فیلترشادری

تعمااای یافتاااه و

-پرسکات به برآورد بهره وری نیروی کار و نر طبیعی بیکاری و با استفاده از آزمون

علیت گرنیری ،به بررسی رابطه بین این دو متغیر در فاصله زمانی ( )4888-4881پرداختهان  .نتای
مطالعه نشان دشن ه ی

ارتبا معکو

میان نر بیکاری طبیعی و نر رش بهاره وری نیارویکاار

وجود دارد.
شاه آبادی و خانی ( )4834در مطالعه ای با عنوان "بررسی رابطه علی بهاره وری کا عواما و
نر بیکاری در اقتصاد ایران" با استفاده از آزمون علیات گرنیاری باه بررسای اثار بهارهوری کا
عوام بر نر بیکااری و بررسای جهات علیات باین ایان دو متغیار طای ساال شاای ()4814-4888
پرداختهاست .نتای مطالعه بیانگر اثر منفی و معنیدار بهرهوری ک عوام بر نار بیکااری اقتصااد
ایران در کوتاهم ت و بلن م ت است .عالوه بر آن ،ش در کوتاهما ت و شا در بلن ما ت رابطاه
علیت دوطرفه بین نر بیکاری و بهرهوریک عوام اقتصاد ایران وجود دارد.
رحمانی و شمکاران ( )4831در مطالعه ای با عنوان "رابطه بین رش بهاره وری و نار بیکااری
در ایران :رویکرد سیست معادالت شمزمان" با استفاده از آزمون علیت گرنیری و آزماون شاسامن
در تخمین سیست معادالت شمزمان ،به بررسای ارتباا متقابا رشا بهارهوری و نار بیکااری در
اقتصاد ایران در بازه زمانی ( )4813-4883پرداخته ان  .نتای مطالعه حااکی از آن اسات کاه رابطاه
علیت دوطرفه ای بین رش بهره وری و نر بیکاری وجود دارد و افزایش نر رش بهره وری باعث
آل عمران و شمکاران ( )4838در مطالعه ای با عنوان "بررسای تاأثیر بهاره وری نیاروی کاار بار
بیکاااری در ایااران" بااا اسااتفاده از روش اقتصادساانیی حا اق مربعااات معمااولی بااه بررساای تااأثیر
بهره وری نیرویکار بر بیکاری در ایران طی سالشای ( )4817-4883پرداختهانا  .بار اساا

نتاای

حاص  ،بهره وری نیروی کار اثار منفای و معنای دار بار میازان بیکااری دارد .باا توجاه باه میموعاه
مطالعات ارائه ش ه ،مشاش ه می گردد که تعاما باین بهاره وری و بیکااری ،تعااملی دوگاناه اسات.
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مطالعه حاضر شمگا با مطالعات فوق ،از نخستین گا شای این حوزه قلم اد میگردد .با این وجود،
این پژوشش باه لحاا ساطح تحلیا (اساتان شاای کشاور) و روش تحقیاق (داده شاای تاابلویی) از
مطالعات مذکور متمایز است.

 .1توصیف دادهها و متغیرها
در پژوشش حاضر ،به منظور ان ازه گیری بهره وری نیروی کار استان شا از نسبت تولی ناخال
داخلی به تع اد شاغالن شر استان استفاده ش ه و دادهشای ماورد نظار از حساابشاای ملای ایاران و
نتای آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران استخراج گردی ه و با اساتفاده از شااخ
من رج در خالصه تحوالت اقتصادی کشور بان

شاای قیمات

مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،باه قیمات شاای

ثابت سال  4888تب ی ش ه است .الز به ذکر اسات کاه تولیا ناخاال

داخلای اساتان شاا با ون

احتساب بخش نفت مای باشا  .دوره زماانی پاژوشش حاضار نیاز ساال شاای برناماه چهاار توساعه
( )4881-4888است .به منظور ارائه تصویری مناسب تر از داده شای مورد اساتفاده ،نار بیکااری و
بهره وری نیروی کار استان شا در سال شای ابت ایی و انتهایی دوره مورد بررسی در نمودارشای(4تا)1
ارائه ش ه است .شمان گونه که در نمودار( )4مشاش ه می شود ،بیشترین و کمترین نار بیکااری در
سال  4881به ترتیب مربو به استانشای کهگیلویه و بویراحم و آذرباییان شرقی باوده اسات .باا
توجه به نمودار ( )1و در سال  ،4888استان لرستان بیشترین و استان خراسان شامالی کمتارین نار
بیکاری را تیربه نموده است.
] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-07
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نمودار  .1نرخ بیکاری استانهای کشور( 1831 :درصد)

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتای آمارگیری نیرویکار.
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با توجه به نمودارشای ( )8و ( ،)1بیشترین بهرهوری نیرویکار باه اساتانشاای تهاران ،بوشاهر،
شرمزگان ،سمنان و مرکزی اختصاص یافته و در سال پایاانی نسابت باه ساال ابتا ایی ،تنهاا ترتیاب
قرارگرفتن این استان شا تغییر نموده است .این در حالی است که در سوی دیگر این طی  ،کمترین
بهره وری نیروی کار مربو به استان شای آذرباییان غربی ،اردبی  ،لرساتان و سیساتان و بلوچساتان
بوده و در این مورد نیز با گذشت زمان ،بهبود قاب توجهی در وضعیت این استان شا صورت نگرفته
و تنها ترتیب قرار گرفتن این استان شا دچار تغییر شا ه اسات .شماان گوناه کاه مشااش ه مای کنیا ،
بهرهوری نیرویکار استانشای تهران و بوشهر نسبت به سایر استانشا در سال پایاانی بیشاتر

اختال

نمایان است .بر این اسا

و با گذشت زمان ،بار گساتردگی دامناه تغییارات بهاره وری نیارویکاار

استان شا افزوده ش ه است .وجود چنین اختالفی ،داللات بار عا

شمگنای اساتان شاا در بهاره وری

نیرویکار دارد.
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نمودار  .8بهرهوری نیرویکار استانهای کشور بدون احتساب بخش نفت( 1831 :میلیون ریال)
مأخذ :مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق.
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مأخذ :مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق.

 .5روش تحقیق
روش مورد استفاده در پژوشش حاضر ،روش اقتصادسنیی داده شای تابلویی 4است .داده شاای
تابلویی به میموعه ای از دادهشا گفته مایشاود کاه شاام  Nمؤلفاه در  Tدوره زماانی اسات و باه
عبارت دیگر ،ترکیب از داده شای مقطعی و سری زمانی می باش  .شرگاه بارای تماا مقااطع ،ساری
زمانی برابر باش  ،م ل داده شای تابلویی متوازن و اگر برابر نباش  ،م ل داده شاای تاابلویی ناامتوازن
است .شمچنین اگر بین مقاطع اختال

وجود داشته باش  ،در صورتی کاه اخاتال

بین مقاطع تصادفی بوده و در

طول زمان ثابت نباش  ،از ما ل اثارات تصاادفی 8اساتفاده مایشاود .در حالات کلای ،شاک ما ل
دادهشای تابلویی به صورت زیر خواش بود:

1. Panel Data
2. Fixed Effect Model
3. Random Effect Model
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باین مقااطع در
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()7
که در آن  i = 1, 2, …, Nنشاندشن ه مقطع و  t = 1, 2, …, Tنشاندشن ه زمان است،Y .
 X ،β ،αو  uبه ترتیب متغیر وابسته ،عرض از مب أ (جزء ثابت) ،پارامتر م ل ،متغیر مستق و جمله
اخالل (جزء خطا) می باش و فرض می شود که جمله اخاالل (جازء خطاا) دارای میاانگین صافر و
واریانس ثابت است (آستریو و شال .)4831 ،با توجه به متغیرشای وابسته و مستق پژوشش حاضار،
م ل ( )4را میتوان به صورت زیر بازنویسی نمود:
()8
که در آن  UNEMPنر بیکاری و  LPROبهاره وری نیاروی کاار اساتان شاا اسات .مراحا
تخمین م ل به روش داده شای تابلویی به صورت زیر است :در ابت ا بای با استفاده از آزمون لیمر،4
امکان استفاده از روش داده شای تابلویی را بررسی نمود .به عبارت دیگر ،بایا مشاخ

نماود کاه

م ل مورد استفاده ،م ل داده شای ترکیب ش ه است یا م ل داده شای تابلویی .گا دو  ،تعیین ما ل
داده شایتابلویی و در این راستا ،رایا تارین آزماون ،آزماون شاسامن 1اسات .پاس از تعیاین ما ل
داده شایتابلویی ،انیا آزماون شاای وولا ری ( 8بارای بررسای وجاود یاا عا
سریالی) ،پسران( 1به منظور بررسی وجود یا ع
(برای بررسی وجود یا ع

وجاود شمبساتگی

وجود شمبستگی مقطعی) و نسبت درست نماایی

وجود واریانس ناشمسانی) ضروری است .در پایان ،باا توجاه باه نتاای

آزمون شای فوق ،تخمین نهایی م ل صورت می گیرد .الز به ذکر است که آزماون ریشاه واحا
(به منظور بررسی مانایی متغیرشا) تنها در داده شای تابلویی بزر

6

مطرح است و در مورد داده شاای

موضوعیت ن ارد.

1. Leamer Test
2. Hausman Test
3. Wooldridge Test
4. Pesaran Test
5. Likelihood Ratio (LR) Test
6. Unit Root Test
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 .6یافتههای تحقیق
نتای آزمونشای تصریح م ل (آزمونشای تشخیصی) در ج ول ( )4ارائه ش ه است .با توجاه
به آزمون لیمر ،می توان از روش داده شای تابلویی استفاده نمود .آزمون شاسمن ،مناسب بودن ما ل
اثرات تصادفی را نشان می دش  .آزمونشای وول ری و پساران داللات بار عا

وجاود شمبساتگی

سریالی و شمبستگی مقطعی دارد و با توجه به آزمون نسابت درسات نماایی ،ما ل دارای واریاانس
ناشمسانی است.
جدول  .1نتایج آزمونهای تصریح مدل (آزمونهای تشخیصی)
آزمون

توزیع

آماره

احتمال

لیمر

F

14/14

0/0000

هاسمن

Chi2

2/23

0/1812

وولدریج

F

2/111

0/1111

پسران

Z

1/125

0/1218

نسبت درستنمایی

LR Chi2

41/35

0/0000

مأخذ :محاسبات تحقیق.

پیش از تخمین م ل ،به منظور تعیاین جهات علیات باین بهاره وری نیاروی کاار و بیکااری ،از
بیکاری شیچ گونه رابطه علی وجود ن ارد .به منظور تخمین م ل ،در حالتی که واریانس ناشمساانی
وجود داشته باش  ،الز است که از روش ح اق مربعات تعمی یافته 1و یا از روش ح اق مربعات
موزون 8استفاده نمود (ادکینز و شی 4834 ،؛ آستریو و شال4831 ،؛ ساوری .)4831 ،نتاای تخماین
1. Granger Causality Test
)2. Generalized Least Squares (GLS
)3. Weighted Least Squares (WLS
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م ل به روش ح اق مربعات تعمی یافته در ج ول شماره ( )1قاب مشاش ه اسات .شماان گوناه کاه
مشاش ه میشود ،اثر بهرهوری نیرویکار بر نر بیکاری در استانشای ایران ،منفی و معنیدار است.
این ب ان مفهو است که افزایش بهره وری نیروی کار ،کااشش نار بیکااری و باه عباارت دیگار،
افزایش اشتغال را به دنبال خواش داشت.

جدول  .2نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات تعمیمیافته ()GLS
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره z

احتمال

عرض از مبدأ (جزء ثابت)

11/411

0/101

25/01

0/000

بهرهوری نیرویکار

-0/018

0/001

-1/53

0/014

آماره والد =8/51

احتمال =0/0142

مأخذ :محاسبات تحقیق.

 .7جمعبندی و نتیجهگیری
افزایش بهره وری و کاشش بیکاری ،از جمله چالش شای مهمی است که شماواره ماورد توجاه
اقتصاددانان و سیاستگذاران تمامی کشورشا از جمله ایران بوده است .این در حاالی اسات کاه در
ایران نیز تمامی برنامه شای توسعه بر آن بوده ان تا بخش قاب توجهی از رش اقتصاادی را از طریاق
رش بهرهوری تأمین نماین ؛ اما شواش موجود در گزارشات آماری سازمان ملای بهارهوری ایاران،
نشان دشنا ه رشا انا ک و در بسایاری از ماوارد ،رشا منفای بهاره وری در اقتصااد ایاران اسات.
اخیر است.
ع

برخورداری اقتصاد ایران از رش اقتصاادی قابا توجاه و مساتمر باعاث شا ه اسات کاه

سیاست شای اجرایی دولت شای مختل

در راستای ح این مشک با شکست مواجه شاود .ایان در

حالی است که در ادبیات موجود ،تأثیر بهرهوری نیرویکار بر نر بیکاری پذیرفته ش ه و مطالعات
این حوزه نشان داده است که این اثر میتوان مثبت یا منفی باش  .به عبارت دیگر ،تاأثیر بهارهوری
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نیرویکار بر نر بیکاری تأثیری دوگانه است .با چنین رویکردی ،این سؤال که :چگونه میتوان به
صورت شمزمان ،شر دو ش

افزایش بهره وری نیروی کار و کاشش بیکاری را دنبال نمود؟ سؤالی

اساسی است که پاسخ به آن ،به نحوه تعام این دو متغیر در اقتصاد شر کشور بستگی دارد.
بر شمین اسا  ،پژوشش حاضر با ش

بررسی رابطه بین بهره وری نیروی کار و نر بیکااری

در استان شای ایران تنظی ش ه است .به منظور دست یابی به ش

پژوشش ،تولی ناخاال

داخلای

ب ون نفت و تع اد شاغالن استانشا طی سالشای برنامه چهار توسعه ( )4881-4888از حسابشای
ملی ایران (حسابشای منطقهای) و نتای آمارگیری نیرویکار مرکز آمار ایران اساتخراج گردیا ه
و با استفاده از شاخ

شای قیمات منا رج در خالصاه تحاوالت اقتصاادی کشاور بانا

جمهوری اسالمی ایران ،تولی ناخال

مرکازی

داخلای اساتان شاا باه قیمات شاای ثابات ساال  4888تبا ی

ش هاست .با استفاده از روش اقتصادسنیی دادهشایتابلویی و بهرهگیاری از روش حا اق مربعاات
تعمی یافته ،نتای پژوشش حاضر گویای آن است که افزایش بهره وری نیروی کار ،نر بیکااری را
در استان شای ایران کاشش داده است .از نظر سیاستگاذاری ،یافتاهشاای پاژوشش مباین ضارورت
برنامهریزی صحیح و م ون در جهت افزایش بهرهوری نیرویکار به منظور کاشش نر بیکاری در
استانشای کشور است.4

وجود ،تأکی مطالعه حاضر بر بهره وری نیروی کار و ارائه تصویری از نحوه تعام این دو متغیر در استان شاای ایاران
در ی

دوره زمانی کوتاه م ت بوده و با بهره گیری از سایر روششای اقتصادسنیی و دورهشای زمانی میاان ما ت و

بلن م ت و شمچنین در نظر گرفتن سایر متغیرشای مؤثر بر نر بیکاری ،دستیاابی باه نتاای مختلا

دور از انتظاار

نیست .با این وجود و شمان گونه که مشاش ه گردی  ،نتای برازش خوبی از م ل ارائه ش ه را نشان میدشا  .بناابراین،
پیشنهاد نگارن گان برای پژوشششای آتی ،در نظر گرفتن سایر متغیرشای مؤثر بر نر بیکاری است.
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