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 چکیده

های اخیر بیانگر عدم تحقق اهداف برنامه  نتایج ارزیابی عملکرد اشتغال ایجاد شده در سال
ی رخ داده که زایی است و این امر در شرایط های اشتغال سوم توسعه درخصوص سیاست

های  نقد مدل. گذاری طبق هدف برنامه تحقق یافته است های رشد تولید و سرمایه نرخ
بینی  تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه به منظور شناسایی نقاط ضعف آنها در پیش

بینی اشتغال در  ثری در جهت بهبود پیشؤهای مناسب گام م سطح اشتغال و ارائه مدل
های  های توابع تقاضای نیروی کار از جنبه داده مدل.  توسعه خواهد بودبرنامه چهارم

سازی و شیوه برآورد دچار اشکاالت قابل توجهی بوده که در این   مدل،آماری مورد استفاده
در ادامه بحث پس از رفع اشکاالت . ده استشمطالعه موارد مذکور شناسایی و تحلیل 

رای برآورد توابع تقاضای نیروی کار بخشی ارائه  مدل مناسب ب،مدل برنامه سوم توسعه
 دستمزد واقعی و اشتغال با ، و متغیرهای ارزش افزوده،شده که این مدل از نوع پویا بوده
 با استفاده از مدل مذکور برآوردی از درصد پایان،در . وقفه را در مدل وارد نموده است

. ه سوم توسعه ارائه شده استزایی در چهار سال اول برنام های اشتغال تحقق سیاست
                                                 

استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی و دارای درجه دکتری و   *
 ریزی کشور کارشناس سازمان مدیریت و برنامه
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 درصد هدف برنامه از نظر 70 حدود ،دست آمده از مطالعه حاضره براساس نتایج ب
 . زایی تحقق یافته است های اشتغال سیاست

 
  مقدمه.1

ترین دالیل آن   نرخ رشد عرضه نیروی کار افزایش زیادی یافته که مهم1378-1375های  در سال
، افزایش سطح تحصیالت زنان، کاهش بعد خانوار، افزایش 1365-1355رشد سریع جمعیت در دهه 
 و تغییر نگرش ، استاندارد زندگی و کاهش قدرت خرید سرپرست خانواریمیانگین سن ازدواج، ارتقا

 .استجامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار 
ودن فشار عرضه نیروی ریزان در هنگام تدوین برنامه سوم توسعه با مشکل باال ب  برنامه،بنابراین

 ، اجتماعی و اقتصادی در دوره مذکور، به دلیل تحوالت سیاسی،از طرف دیگر. اند کار مواجه بوده
 ۀایم و نرخ بیکاری نیز در نتیج شاهد کاهش نرخ رشد تولید و به تبع آن تقاضای عامل کار بوده

سازمان برنامه و ( یافته بود افزایش فشار عرضه نیروی کار و کاهش نرخ رشد اشتغال افزایش زیادی
ریزان کشور در هنگام تدوین برنامه سوم توسعه با باال بودن نرخ   برنامهاز این رو،). 1378 آذر ،بودجه

های رشد  دستیابی به نرخبدین ترتیب، . اند  بودهرو به روترین معضل اقتصادی  عنوان مهمه بیکاری ب
عنوان یکی از ه  ب،ی بیشتر در جهت کاهش نرخ بیکاریهای شغل اقتصادی باال به منظور ایجاد فرصت

بینی شده است که  در این برنامه پیش. رفته شده استترین اهداف برنامه سوم توسعه در نظر گ مهم
های شغلی ایجاد شده در هر سال حدود   و متوسط فرصت، درصد در سال6نرخ رشد اقتصادی حدود 

 این است که آیا در صورت تحقق نرخ رشد شود می الی که مطرحؤاما س.  هزار خواهد بود765
 بینی شده ایجاد خواهد شد؟ های شغلی پیش  فرصت،اقتصادی مذکور

بینی قابل اعتمادی از   نیروی کار برنامه سوم توسعه پیشهای تقاضای  آیا مدل،به عبارت دیگر
گذاری   رشد تولید و سرمایههای  تحقق نرخبا وجود ،های اخیر دهند؟ در سال سطح اشتغال را ارائه می

 تحقق نیافته است که در این خصوص الزم است دالیل آن ،های شغلی پیش بینی شده میزان فرصت
  1.شودشناسایی 

                                                 
 سال اول برنامه چهارهای ثابت در  گذاری ناخالص به قیمت  متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه.1

 که عملکردها بیانگر آن است که ارقام مذکور  درصد باشد، در حالی7 درصد و 8/5بایست به ترتیب  می
گذاری  و سرمایهتقریباً بنابراین اهداف برنامه در خصوص تولید .  درصد بوده است10 درصد و 6/5به ترتیب 

 .تحقق یافته استبیش از هدف تعیین شده 
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سازی و شیوه برآورد معادالت   و سپس اشکاالت مدل،های آماری  ابتدا اشکاالت داده،بارهدر این 
پس از مشخص شدن نقایص . گیرد سی قرار میهای برنامه سوم توسعه مورد برر اقتصادسنجی مدل

پس . شود های آماری جدید و معتبر ارائه می  داده،سازی و شیوه برآورد معادالت  مدل،های آماری داده
نیز، در مرحله آخر . گردد ذکر میهای آماری الگوهای مناسب توابع اشتغال و برآورد آنها  از معرفی داده

وجود که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر شده براساس آخرین آمار و اطالعات م
 .شود  ارائه می1382-1380های  های شغلی ایجاد شده در سال  برآوردی از خالص فرصت،است

 
های توابع تقاضای  های آماری استفاده شده در برآورد مدل  اشکاالت داده.2

 نیروی کار در برنامه سوم توسعه 

 :نیروی کار برنامه سوم در سطح هشت بخش اقتصادی زیر برآورد شده استهای توابع تقاضای  مدل
 حمل و نقل و .6 ساختمان  .5 آب و برق  .4 صنعت و معدن  .3 نفت و گاز   .2 کشاورزی  .1

  سایر خدمات .8 ارتباطات  .7انبارداری 
یابی برای  های آماری سری زمانی اشتغال که به روش درون برای برآورد این توابع از داده

 توسط دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه منتشر شده بود استفاده شده 1375-1345های  سال
 ).1377 ،امینی و دیگران(است 

 بار آمارهای سری زمانی اشتغال را فراهم کرده بود و اگرچه نخستیناین بانک اطالعاتی برای 
زمانی سازگار و متناسب با شواهد دنیای واقعی در آن مطالعه سعی شده که یک مجموعه آماری سری 

 مانند هر کار از این رو، ، در اقتصاد ایران نداشتچندانی به دلیل اینکه این کار سابقه تجربی ،ارائه شود
 ناسازگاری و عدم ،یکی از مشکالت این مطالعه. مطالعاتی جدید دیگر بالطبع دارای نواقصی بود

 در ، براساس این آمارها،مثالرای ب. ها با شواهد دنیای واقعی بود سالهماهنگی برآوردها در برخی از 
 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است که با 1280 هزار و 1075 به ترتیب 1370 و 1369های  سال

. رسد نظر میه گذاری غیرمنطقی ب های رشد تولید و سرمایه توجه به عملکرد گذشته اقتصاد و نرخ
ها  بخشها و زیر فکیک آمارها در سطح بخشهای آماری به میزان ت دهدومین مشکل مربوط به دا

 و ، شخصی، اجتماعی، در مطالعه مذکور آمار اشتغال بخش خدمات عمومی،مثالرای ب. شود مربوط می
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در . که در برنامه سوم توسعه این بخش دارای اهمیت بسزایی است در حالی. خانگی ارائه نشده است
 این ،های مربوط به آموزش و بهداشت لیل گسترش بخش عمومی و فعالیت به د،1375-1345دوره 

های شغلی کشور در این بخش   درصد فرصت2/43بخش نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشته و حدود 
با محدود شدن رشد جمعیت و متورم بودن نیروی کار در بخش عمومی طی دوره . ایجاد شده است

 در برنامه سوم توسعه بخش ،بنابراین. خش کاسته شده استن این ب از حجم شاغال،1370-1375
های آماری سری   که به دلیل فقدان دادهباشد نمیهای شغلی قابل توجهی  مذکور قادر به ایجاد فرصت
سازی و برآورد معادالت توابع تقاضای نیروی کار بخشی در نظر گرفته  زمانی این موضوع در مدل

 . نشده است
های اشتغال و بیکاری  ای آماری مربوط به اشکاالت طرح آمارگیری ویژگیه سومین مشکل داده

طرح مذکور درخصوص .  به بعد منتشر شده است1376خانوار مرکز آمار ایران است که از سال 
ها  شود و براساس آن برخی از نسبت گیری انجام می خانوارهای معمولی ساکن کشور به شیوه نمونه

های اقتصادی قابل محاسبه است  شارکت نیروی کار و سهم اشتغال بخش نرخ م، نرخ بیکاری:نظیر
در . ولی امکان تعمیم این نتایج به کل کشور و استخراج ارقام مطلق جمعیت شاغل و فعال وجود ندارد

صورتی که چنین تعمیمی انجام شود به نتایج بسیار عجیب و غریبی منجر خواهد شد که این مسئله 
. های آماری در تدوین برنامه سوم توسعه بوده است یل عدم استفاده از این دادهترین دال یکی از مهم

 ، براساس نتایج تعمیم یافته نمونه به کل کشور که توسط مرکز آمار ایران انجام شده،مثالرای ب
و جمعیت نفر  هزار 15412 هزار و 14308 به ترتیب 1377 و 1376های  جمعیت شاغل کشور در سال

 هزار نفر بوده است که با توجه به نتایج سرشماری عمومی 17614 هزار و 16580ه ترتیب فعال نیز ب
توان ارقام اشتغال جدید ایجاد شده و عرضه جدید نیروی کار را   می1375نفوس و مسکن سال 

 هزار فرصت شغلی از بین 263 حدود 1376 در سال ،عمل آمدهه براساس محاسبات ب. محاسبه نمود
های  این ارقام با توجه به نرخ.  هزار فرصت شغلی ایجاد شده است1104 حدود 1377ال رفته و در س

 ،از طرف دیگر. گذاری و تجربه گذشته اقتصاد ایران نیز قابل توجیه نیست رشد تولید و سرمایه
 به 1376 هزار نفر در سال 552 عرضه جدید نیروی کار از حدود ،براساس نتایج همین محاسبات

 افزایش یافته که با توجه به ساختار جمعیتی و نرخ مشارکت 1377هزار نفر در سال  1035حدود 
این نتایج متناقض که به مشکالت اجرایی طرح آمارگیری . نیروی کار کشور غیرقابل توجیه است
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 شیوه تعمیم نتایج نمونه به کل کشور و تغییر تعاریف و مفاهیم مربوط به اشتغال و بیکاری ،مذکور
یکی از  .ریزان از این آمارها در برنامه سوم توسعه استفاده نکنند د تا برنامهش موجب ،داردارتباط 

های اقتصادسنجی   این بود که مدل1378-1376های  های آماری معتبر در سال عوارض فقدان داده
امر  زیاد موجب افزایش خطا در ۀبینی کنند که این فاصل  را پیش1383 تا 1376ودند از سال مجبور ب

سرعت افزایش ه هایی که نرخ بیکاری در کشور ب  در دوره،عالوه بر این. دشو بینی می برآورد و پیش
های   اشتغال در فعالیت،مثالرای ب. کند  ساختار اشتغال نیز تغییر می،)1378-1376نظیر دوره (یابد  می

این . یابد  گسترش می حمل و نقل و خدمات تعمیراتی، عمده فروشی،خود اشتغالی نظیر خرده فروشی
های تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه در نظر گرفته نشده  تغییر ساختار اشتغال در برآورد مدل

 . های اقتصادی است های آماری معتبر درخصوص اشتغال در بخش که دلیل آن فقدان داده
قاضای نیروی کار از های توابع ت  که در برآورد مدلگیریم می نتیجه مذکوربا توجه به موارد 

سازیی منجر  های آماری معتبر و به روز استفاده نشده است که این مسئله نیز به نتایج مدل داده
را های انجام شده نیز دقت الزم  بینی  که از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود و بالطبع پیششود می

های سطح اشتغال در برنامه  بینی پیشز دالیل وجود فاصله زیاد بین  یکی ا،بنابراین. نخواهد داشت
های آماری غیر معتبر و به روز   استفاده از داده، سال اول برنامهچهارسوم توسعه و ارقام عملکرد آن در 

 . استنشده 
 

 سازی وشیوه برآورد معادالت توابع تقاضای نیروی کار   اشکاالت مدل.3

سازی و  ن بار در برنامه سوم توسعه مدلخستینهای اقتصادی برای  توابع تقاضای نیروی کار در بخش
باشند و چسبندگی بازار کار را به نوعی در نظر  های استفاده شده از نوع پویا می مدل. اند دهشبرآورد 

 نسبت کاربری با وقفه زمانی ،در برآورد توابع تقاضای نیروی کار از متغیرهای ارزش افزوده. گیرند می
 ،)ارزش جاری و یا وقفه( موجودی سرمایه ، دستمزد واقعی،)با وقفهنسبت نیروی کار به سرمایه (

 شاخص قیمت واقعی سوخت و شاخص قیمت واقعی مواد خام صنعتی استفاده شده ،وری سرمایه بهره
شود که یک منهای   از اشتغال با وقفه استفاده میهای تقاضای نیروی کار پویا معموالً در مدل. است

و دهد  عدیل است که سرعت تعدیل نیروی کار را در آن بخش نشان میضریب آن بیانگر ضریب ت
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های  در توابع تقاضای نیروی کار برآورد شده در مدل. است میزان چسبندگی بازار کار همچنین مبین
جای آن از شاخص کاربری با وقفه استفاده شده که ه برنامه سوم توسعه از این متغیر استفاده نشده و ب

های آماری استفاده   با توجه به داده،عبارت دیگره ب. استهای آماری   اشکاالت دادهدلیل آن احتماالً
 ممکن است در محدوده ،بایست بین صفر و یک قرار داشته باشد  ضریب اشتغال با وقفه که می،شده

آن  به تبع دست نیاید وه  بنظریمذکور قرار نگیرد و یا عالمت ضرایب برخی از متغیرها مطابق انتظار 
سازی مربوط به   یکی از مشکالت مدل،بنابراین. بینی نیز مناسب نخواهد بود رابطه مذکور برای پیش

 . استعدم استفاده از متغیر اشتغال با وقفه در معادالت توابع تقاضای نیروی کار 
متغیرها و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی 1١دومین مشکل مربوط به آزمون ایستایی

(OLS)قبل از استفاده از روش . باشد ر برآورد توابع تقاضای نیروی کار می دOLSبایست آزمون   می
ایستایی در خصوص متغیرها و پسماندهای معادالت رگرسیون انجام شود تا نسبت به وجود رابطه 

در صورتی که رابطه آماری . آماری معتبر بین اشتغال و متغیرهای مستقل اطمینان حاصل شود
 اقدام به OLSثیرگذار وجود نداشته باشد و با استفاده از روش أین اشتغال و متغیرهای تمعتبری ب

در برآورد معادالت . شود دست آمده فاقد اعتبار میه  و نتایج ببسیاربینی   خطای پیش،بینی نماییم پیش
 2هایی درخصوص تعیین درجه انباشتگی  چنین آزمون،تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه
 آماری غیرمعتبر و به تبع آن  احتمال رابطه،بنابراین. متغیرها و جمله پسماند انجام نشده است

و ) 1381 ،امینی(براساس یکی از مطالعات انجام شده . های با دقت پایین وجود دارد بینی پیش
 ،ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه1380سال مستندات مربوط به گزارش اقتصادی و نظارت 

ی در برنامه سوم توسعه و عملکرد سه سال اول برنامه ورزبینی اشتغال بخش کشا فاصله بین پیش
 درصد بوده و به اندازه 7/5 در حالی که متوسط نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده این بخش ،زیاد است

توسعه  براساس اهداف برنامه سوم ،شایان ذکر است.  واحد بیش از هدف برنامه تحقق یافته است7/0
که   در حالی، هزار فرصت شغلی ایجاد شود260 حدود بایست در سه سال اول برنامه مجموعاً می

بنابراین امکان رابطه . است هزار فرصت شغلی جدید 44بینی عملکرد حاکی از ایجاد حدود  پیش
. د داردثیرگذار بر تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی وجوأآماری غیرمعتبر بین اشتغال و متغیرهای ت

                                                 
١ . Stationary  
٢ . Integration 
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صورت ه نتیجه حاصل از برآورد تابع تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی در مدل برنامه سوم توسعه ب
 1.زیر است

LnLt=-۰/۸۲+۰/۱۱Lnyt ۰/۹۵+ LnKt-۱ ۰/۹۹+ Ln 1−tK
L )(  -۰/۰۱LnAPKt –    )1(                         

          (-۱/۸۶ ۴/۵۵ ۲۱/۷۷)  ( )   ( )      ۲۲  ( ۹۳/ )                (-۱/۹۹) 
          ۰/۰۶Lnwt ۰/۵۲ ۱+ MA( ) 
         (-۲/۳۶)     ۲/۸۱  ( )          
R۲ ۰/۹۹۹ =     ، ۱/۹۴    D.W =  

:که در آن  
 Lبیانگر اشتغال ، yارزش افزوده ، Kموجودی سرمایه ، APK وری سرمایه بهره، w دستمزد 
 . لگاریتم طبیعی استLn و ،واقعی

های ریشه   آزمونباید OLS قبل از برآورد تابع فوق به روش شد،که پیشتر مطرح  طوری همان
های ریشه واحد  براساس آزمون. هایی صورت نگرفته است واحد انجام شود که در عمل چنین آزمون

 انجام شده و نتایج آن در (PP) و فیلیپس و پرون (ADF) فولر تعمیم یافته -که با روش دیکی 
که متغیر لگاریتم   در حالی،است (٢) I متغیر لگاریتم اشتغال بخش کشاورزی ،شده ارائه 1جدول 

درخصوص . است۰I)(و جمله پسماند مدل نیز  ۰I)( و لگاریتم دستمزد واقعی I (۱)ارزش افزوده 
 شکست ساختاری از نوع تغییر متغیرهای لگاریتم شاخص کاربری و لگاریتم موجودی سرمایه که دچار

 با روش پرون به آزمون ،اند وری سرمایه که از نوع تغییر شیب شده تم بهره و متغیر لگاریأعرض از مبد
 .پردازیم ریشه واحد می

 دچار شکست ساختاری از نوع تغییر عرض از مبدأ 1361متغیر لگاریتم موجودی سرمایه در سال 
ها مساوی صفر   و برای سایر سال1361 برای سال D ۶۱ = ۱ازی بدین منظور متغیر مج. شده است
 و برای t ≤ 1361 برای DU۶۱ = ۱  متغیر مجازی دیگری به شکل،عالوه بر آن. شود تعریف می
سپس معادله زیر برای انجام آزمون ریشه واحد برآورد شده . شود ها برابر صفر تعریف می بقیه سال

 :است
                                                 

 ).1378آذر (بودجه سازمان برنامه و . 1
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)2(             LKt = ۰/۹۸ + ۰/۱۳D۶۱  _ ۰/۱۹ DU۶۱ + ۰/۰۱ T + ۰/۸۵LKt-۱ 
     ۰/۲۳ ۰/۰۷ ۰/۰۵ ۰/۰۰۴ ۰/۰۳۸       ( )    ( )      ( )          ( )     ( ) 

 
2R  ۰/۹۸۲ =   ، ۳۰     n =  ، ۵۰۹۵۳

۰۳۸۰
۱۸۵۰ //

/
/

≅−=
−

= λτ و  
نی و اعداد داخل پرانتر  روند زماT ، معرف لگاریتمL ،اعداد داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار

 .ندهستبیانگر انحراف معیار 
 ترتیب ه ب% 10و % 5 ،%1های بحرانی جدول پرون که در سطوح   و ارزشλ = 5/0با توجه به 

% 5 که متغیر لگاریتم موجودی سرمایه در سطوح گیریم می نتیجه ،ندهست -46/3  و -76/3 ، -32/4
 . I (0) یعنی ،باشد پایا می% 10و 

 أ دچار شکست ساختاری از نوع تغییر عرض از مبد1364 لگاریتم شاخص کاربری در سال متغیر
ها برابر صفر و متغیر مجازی   و برای بقیه سال1364 برای سال D۶۴ = ۱متغیر مجازی . شده است

DU۶۴= ۱  1364 برای ≥ tنتیجه حاصل از برآورد. شود ها برابر صفر تعریف می  و برای بقیه سال 
 : زیر استصورته ب

tk
lL )(  = -٣/۴٠/١٧ - ٧ D۶۴ + ٠/٢۵DU۶۴-٠/٠٢T+٠/۶١ L 1−tk

l )(  + ٠/٠٧ D 1−tk
l )( )3  (  

              (٠/٧٢)   (٠/٠٧)        (٠/٠٨)       (٠/٠٠۵)   (٠/٠٨١)            (٠/١٨)  

+٠/٢۶D 2−tk
l )(  +٠/٠٧D 3−tk

l )( - ٠/١۴ D 4−tk
l )(  - ٠/٠٣D 5−tk

l )(  +٠/١١ D 6−tk
l )(  

(٠/١٩)               (٠/١٩)                  (٠/١٩)                  (٠/١٨)                (٠/٢٠) 
2R = ٠/٩۴٣  ،    n = ٢۴ ،  λ ≈ ٠/۶ ، 8840810

16050 /
/

/
−=

−
=τ  

 . در جلوی متغیرها بیانگر تفاضل مرتبه اول استD عالمت ،در رابطه فوق
 ، -45/4به ترتیب% 10و%5 ،%1های بحرانی جدول پرون در سطوح  باتوجه به اینکه ارزش

 . باشد  میI (0)  متغیر لگاریتم شاخص کاربری پایا بوده وهنتیجدر  ،ندهست -47/3 و -76/3 
 دچار تغییر ساختاری از نوع تغییر شیب 1356وری سرمایه در سال  خره متغیر لگاریتم بهرهباأل
 اولین متغیر مجازی. شود  دو نوع متغیر مجازی تعریف می،برای آزمون ریشه واحد. شده است

 صورته  مجازی بها برابر صفر و دومین متغیر  و برای بقیه سالt ≤ 56برای  DU۵۶=  1صورت ه ب
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TB -Dt۵۶s = t  1356 برای ≤ t  ،شود که  ها مساوی صفر تعریف می و برای بقیه سالTB زمان 
نتیجه حاصل . باشد می TB=  11 هنتیجدر  و ،11شکست ساختاری است که فاصله آن تا اولین سال 

 :صورت زیر استه از برآورد ب
)4(                           1LAPKt= ۰/۲۹+۰/۰۰۳DU۵۶+۰/۰۲۷Dt۵۶s-۰/۰۱۶T ۰/۷۴۶+ LAPKt- 

۰/۱۸              ( ) ۰/۰۶ ۰/۰۲ ۰/۰۱ ۰/۱۱۷   ( )        ( )           ( )     ( ) 

                  ۰/۴۸۴+ D (LAPKt-۱)     
     ۰/۱۸ ( ) 
 

2R ۰/۹۴۲= ، ۲۹  n =  ، λ≈ ۰/۴  ، ١٧/٢
١١٧/٠

١٧۴۶/٠
−=

−
=τ  

 که به ترتیب % 10و % 5 ،%1های بحرانی جدول پرون در سطوح  با توجه به کمیت
وری سرمایه ریشه واحد   که متغیر لگاریتم بهرهکردتوان بیان   می،ندهست -66/3 و -94/3 ،-55/4
 . I (۱)  یعنی ،دارد

توان بیان داشت که رابطه آماری  های ریشه واحد می دست آمده از آزمونه با توجه به نتایج ب
 و یکی از دالیل وجود فاصله استده برای تابع تقاضا نیروی کار بخش کشاورزی غیرمعتبر برآورد ش

 . های برنامه و عملکرد اشتغال بخش کشاورزی به همین مسئله ارتباط دارد بینی زیاد بین پیش
ها  سازی توابع تقاضای نیروی کار به سطح جمعی سازی بخش دومین مشکل در خصوص مدل

های تقاضای نیروی کار در سطح هشت   مدل،که پیشتر توضیح داده شد طوری نهما. ارتباط دارد
 ، شخصی و خانگی، اجتماعی،های خدمات عمومی بخش اقتصادی برآورد شده است که فعالیت

با وجود  حقوقی و تجاری ، ملکی، پولی،سسات مالیؤ خدمات م، رستوران و هتلداری،بازرگانی
ها و  ماهیت این فعالیت. اند نام سایر خدمات وارد شدهه ک بخش بهای بسیار زیاد در داخل ی تفاوت

 اثر ،عالوه بر این. طور جداگانه در نظر گرفته شونده شیوه تولید بسیار متفاوت بوده و الزم است ب
از طریق در تواند  میمحدود شدن اشتغال در بخش عمومی و کاهش اشتغال در بخش دولتی فقط 

. عنوان یک بخش مستقل در نظر گرفته شوده می و اجتماعی بنظر گرفتن بخش خدمات عمو
ن کشور متعلق  درصد شاغال9/21 حدود 1375براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

 8/0های آب و برق  که سهم اشتغال بخش  در حالی،اند به بخش خدمات عمومی و اجتماعی بوده
عنوان سه بخش مستقل در نظر ه د بوده است و ب درص9/0 درصد و نفت و گاز 6/0 ارتباطات ،درصد

های برنامه سوم توسعه به خوبی انجام نشده که  ها در مدل سازی فعالیت  جمعی،بنابراین. اند گرفته شده
 . های آماری سری زمانی بوده است دلیل اصلی آن کمبود داده
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نیروی کار هم به لحاظ های توابع تقاضای  توان نتیجه گرفت که مدل با توجه به موارد فوق می
 از همچنین و ،در نظر نگرفتن متغیر اشتغال با وقفه و هم از نظر شیوه برآورد معادالت اقتصادسنجی

 . بوده استاساسی های اقتصادی دارای اشکاالت  سازی فعالیت نظر جمعی
 

  آزمون ریشه واحد متغیرهای تابع تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی. 1جدول 
وم توسعهدر برنامه س  

 آماره آزمون ارزش بحرانی در سطح
  درجه

انباشتگی 
متغیر سطح

 حالت

10% 5%  1%  PP ADF متغیر 

D۲ (LL) -54/3 -20/5 -65/2 -95/1 -62/1 روند وأ مبد از عرض بدون 2

D(Ly) -89/4 -59/5 -69/3 -97/2 -62/2 أبا عرض از مبد 1

Lw -40/4 -93/7 -65/2 -95/1 -62/1 روند وأ مبد از عرض بدون 0

RESID -18/4 -44/5 -65/2 -95/1 -62/1 روند وأ مبد از عرض بدون 0

 

 – آماره آزمون فیلیپس PP ، فولر تعمیم یافته-بیانگر آماره آزمون دیکی  ADF ،در جدول فوق
 .ی استز پسماندهای معادله تقاضای نیروی کار بخش کشاورRESID و ،پرون

 
های توابع تقاضای نیروی  های آماری مناسب برای برآورد مدل  معرفی داده.4

 کار در برنامه چهارم توسعه 

 آماری مورد نیاز اطالعات مربوط به  ترین داده ین و مهمنخست ،در برآورد توابع تقاضای نیروی کار
ه واسطه ترین مطالعه انجام شده ب  کامل،در این خصوص. های اقتصادی است جمعیت شاغل در بخش

در سال  دفتر اقتصاد کالن ، پژوهشهای اقتصادی سازگاری با شواهد دنیای واقعی و تفصیل فعالیت
 های  فعالیت در سال15که آمارهای سری زمانی اشتغال را برحسب ) 1379 ،امینی(است  1379
این مجموعه از چند جنبه نیازمند تجدیدنظر است که در ذیل به . ده استکر محاسبه 1345-1375

 .پردازیم رسی آنها میبر
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 رستوران و ،ین مشکل مربوط به آمارهای سری زمانی اشتغال در دو بخش بازرگانینخست
یابی آمارهای اشتغال در  ی و شخصی و خانگی است که در درون اجتماع،هتلداری و خدمات عمومی

به اینکه آمارهای با توجه . های بینابینی دو سرشماری متوالی از متغیر جمعیت استفاده شده است سال
 خطا در برآورد جمعیت به هنتیجدر  ،های بینابینی دو سرشماری متوالی برآوردی است جمعیت در سال

ای  ، از یک متغیر توضیح دهندهیابی  در درونمعموالً. خطا در تخمین اشتغال نیز منتهی خواهد شد
 رفع این مشکل از روش برای. شود که آمارهای واقعی برای آن وجود داشته باشد استفاده می

. کنیم اشتغال در این دو بخش استفاده مییابی خطی الگرانژ برای برآورد آمارهای سری زمانی  ندرو
 شخصی و خانگی در برآورد ، اجتماعی، از متغیر ارزش افزوده خدمات عمومی1355-1345در دوره 

 جبران خدمات کارکنان دولت آمارهایاز  ،1375-1355در دوره . اشتغال این بخش استفاده شده است
 رستوران و هتلداری از متغیر ،درخصوص بخش بازرگانی. ه استشدهای جاری استفاده  برحسب قیمت

 .عنوان متغیر مستقل استفاده شده استه های جاری ب ارزش افزوده این بخش برحسب قیمت
از . استه بعد  ب1376های   آمارهای سری زمانی اشتغال در سالنبوددومین مشکل مربوط به 

د که براساس نتایج این شهای اشتغال و بیکاری خانوار اجرا   طرح آمارگیری از ویژگی،1376سال 
 و سهم ، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال:ها نظیر توان برخی از نسبت  میفقططرح 

 محدود به 1380-1376های  طرح مذکور طی سال. دکرهای اقتصادی را محاسبه  اشتغال بخش
 خانوارهای دسته جمعی متعلق به خانوارهای 1381خانوارهای معمولی ساکن کشور بود و در سال 

واسطه در نظر نگرفتن ه  ب1380-1376های   نتایج سال،بنابراین. در برگرفتمعمولی ساکن نیز 
ابل  ق1375خانوارهای دسته جمعی و غیرساکن با نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

واسطه در بر نداشتن خانوارهای غیرساکن و بخشی از ه  بسو از یک 1381 و نتایج سال ،مقایسه نبوده
ه  ب، دیگرسویو از است  نبوده 1375 قابل مقایسه با سرشماری سال خانوارهای دسته جمعی دقیقاً

ابلیت قیاس  ق1380-1376های  واسطه در نظر گرفتن بخشی از خانوارهای دسته جمعی با نتایج سال
های اشتغال و بیکاری  وجود آمده در جامعه آماری طرح آمارگیری از ویژگیه عالوه بر تغییرات ب. ندارد

 به لحاظ شیوه تعمیم نتایج نمونه به کل کشور نیز با مشکالت ،1381-1376های  خانوار طی سال
اجرا و تغییر مفاهیم  طرح مذکور به لحاظ شیوه سرانجام). 1381 بهمن ،نوروزی( است همراهجدی 

 نتایج طرح ،مورددر این .  بوده استرو به رومربوط به اشتغال و بیکاری با مشکالت زیادی 
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در .  استداشتهدرخصوص مناطق روستایی و شناسایی کارکنان فامیلی بدون مزد اشکاالت اساسی 
ه موفق شده نتایج ای در دفتر اقتصاد کالن انجام شده ک  مطالعه،خصوص رفع برخی از این مشکالت

ای اصالح نماید که با   را به گونه1379های اشتغال و بیکاری خانوار در سال  طرح آمارگیری از ویژگی
 ). 1382 ،نوروزی( زیادی دارد های موجود اقتصاد ایران هماهنگی نسبتاً واقعیت

معیت  ج1375یکی از نتایج این مطالعه آن است که در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
 کم شماری شده و با ،های کشاورزی و صنعت هستند کارکنان فامیلی بدون مزد که متعلق به بخش

 انجام 1381-1376های  های اشتغال و بیکاری که در سال توجه به نتایج طرح آمارگیری از ویژگی
 در 1375 آمار جمعیت شاغل سال ،بنابراین.  برآوردی از میزان این کم شماری ارائه شده است،شده

با توجه به تغییر جمعیت شاغل این دو . های کشاورزی و صنعت مورد بازبینی قرار گرفته است بخش
 1375-1370های   الزم است آمارهای سری زمانی اشتغال در فاصله سال،1375بخش در سال 

برآورد در . کنیم یابی خطی الگرانژ استفاده می  از روش درون،بارهدر این . دشویابی  مجدداً درون
 و در بخش 1361جمعیت شاغل بخش زراعت و دامپروری از متغیر ارزش افزوده به قیمت ثابت سال 

 . شود عنوان متغیر مستقل استفاده میه صنعت از ارزش افزوده این بخش به قیمت جاری ب
 1379های اقتصادی در سال   استخراج آماری جمعیت شاغل بخش،دومین نتیجه مطالعه فوق

نظر ه  منطقی ب1379-1376گذاری انجام شده طی دوره   توجه به رشد تولید و سرمایهاست که با
های اشتغال و بیکاری خانوار و لحاظ نمودن  با توجه به نتایج طرح آمارگیری از ویژگی. رسد می

 هفت بخش زیر برای برآورد توابع تقاضای نیروی کار در ،بهینگی تعمیم نتایج نمونه به کل کشور
 :اند چهارم توسعه انتخاب شدهبرنامه 
 ، بازرگانی.5 انبارداری و ارتباطات ، حمل و نقل.4 ساختمان   .3 صنعت  .2 کشاورزی  .1

 ، خدمات عمومی.7 حقوقی و تجاری ، ملکی، پولی،سسات مالیؤ خدمات م.6رستوران و هتلداری  
 .)و اظهار نشده( خانگی ، شخصی،اجتماعی

توان آمار   می1379اد بودن نتایج تعمیم نمونه به کل کشور در سال اکنون با توجه به قابل اعتم
دین منظور ب. دست آورده یابی ب  با روش درون1378-1376های  سری زمانی اشتغال را در سال

گیریم و با   در نظر می1379 و 1375های اقتصادی را در مقاطع زمانی  آمارهای اشتغال در بخش
 . دهیم یابی خطی الگرانژ انجام می یابی را به روش درون مل دروناستفاده از یک متغیر مناسب ع
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 ، ملکی، پولی،سسات مالیؤم  رستوران و هتلداری و، بازرگانی،های کشاورزی در مورد بخش
 ،های ساختمان و خدمات عمومی  جاری و در مورد بخش حقوقی و تجاری از ارزش افزوده به قیمت

. عنوان متغیر مستقل استفاده شده استه فزوده به قیمت ثابت ب شخصی و خانگی از ارزش ا،اجتماعی
 وجود 1379-1375 نفر کارکن و بیشتر در دوره دههای صنعتی  با توجه به اینکه آمار کارکنان کارگاه

عنوان متغیر مستقل در برآورد اشتغال بخش صنعت مورد استفاده قرار ه  این متغیر باز این رو، ،دارد
آمار .  انبارداری و ارتباطات نیز وضعیت مشابهی وجود دارد،رد بخش حمل و نقلدر مو. گرفته است

ه توان ب  از این متغیر میهنتیجدر ن بخش خصوصی حمل و نقل در دوره مذکور وجود دارد و شاغال
 ارتباطات استفاده ، انبارداری،یابی آمارهای اشتغال بخش حمل و نقل عنوان متغیر مستقل در درون

 . دکر
 در سطح هفت بخش 1379-1345های   آمارهای سری زمانی اشتغال را در سال2ل جدو

دست آمده از مطالعه صورت گرفته ه  براساس نتایج ب، شایان ذکر است .دهد اقتصادی عمده نشان می
 اشکاالت 1381 و 1380 نتایج حاصل از تعمیم نمونه به کل کشور در سال ،در دفتر اقتصاد کالن

های کارشناسی بیشتری است و در شکل فعلی آن قابل استفاده  یازمند بررسی نکه دارداساسی 
 . باشد نمی

 
 1379-1345های  ت شاغل در سالیآمارهای سری زمانی جمع برآورد .2جدول 

 کشاورزی سال

صنعت ومعدن 
و آب و برق و 
 نفت و گاز

 ساختمان

 ،بازرگانی
 رستوران و
 هتلداری

 ،حمل و نقل
 انبارداری
 اتو ارتباط

خدمات 
سسات پولی ؤم

 ...و مالی  و

،خدمات عمومی
 شخصی،اجتماعی

 ...و خانگی و 

 جمع

١٣۴۵ ٣٧۶١٣ ٠١٢٨۵٠٧٧٣۵١٧٢٧۵ ۵۵۴۶٢٢ ٢٨۴۶٣٠ ۵١٠٩ ٣٠٠٢۶٧ ٧٩٩۵۵٧٢٣۵ 
١٣۴۶ ٣٧۵٢٢۴١٣٨٠ ١۶۶٨۵٣٧٩۵١ ۵۵۵۶۴۵ ٢٢۵٩٠٢ ۵٣۵۴١١١ ٣۵٩۵۶ ٧۶٢١٩٠۶ 
١٣۴٣٧ ٧۴٢٧٩۴ ١۴٠٠٨۶۵۵۵١٨۵٠ ۵۵۶٢٢٧ ٧٨٠۵۵٧ ۵۴١١ ٢٢٠۵٢۵٧ ٨٠۶٨۶۶۴۶ 
١٣۴٣٧٣١ ٨۴١۵ ١۴٢٢۶٧٠۵۶۶۵٧٩ ۵۵٧٩١۴ ٢٢٩٢١٢ ۵۴٨۴۴ ٧٧ ١١٨٨٨١٢۵١۴۴٨ 
١٣۴٣٧٢ ٩۵١ ٢٣٢۴۴٠۶۶١۶٠٠٣٢۵ ۵۵٩٢۴۵ ٢٣۵۴٨۵ ۵۶٧٨١٨ ١٢٠١٣٨٠ ١٩٨۵٢۵ 
١٣۵٣٧١ ٠۶۴۴١ ٢۴٧۴۵٣٢۶٢۴٨٠۴ ۵۶٨٠۴٢ ٨۴٢۵١٣ ۵٧٣۶١٢ ٣۴٧٧٩۶ ٧٩٣١۴٩٩ 
١٣۵٣ ١۶٩٧٨۵١ ٧۵٢٠٠٧۵۶۶٩١٢٩ ۵٨۵٢ ٢٢٣۶٣٣٣٩ ۶١٢٩ ٠٠٠٧۶٨٠٩١٧ ١٣٨۶٩ 
١٣۵٣ ٢۶٨۴١ ٢١٢۵٧۶٩٢۶٧۴٠٧۶٩ ۵٨۵١٨۴ ٢٩٣٨١٣ ۶۴۴١٢٧ ١٠۵۶۶٨٢٢٠٩٨٣ ٨ 
١٣۵٣ ٣۶۶٠۶۴١ ٠۶۴٧١۴۴٧٨٩٧٢٨ ۶٣٣٧٢ ٠٩٨٧١۴٧ ٨۴١ ٧٧٧۴٢۶۶٨ ٠٧۵۴۶٠١۵ 
١٣۵۴ ٣۶٣١١٠۵ ١۶٨٩۴٠١٩٢٧١٣٠ ۶٣۵۶۵۴ ٨ ٣٨٢٢٣٧۶۶١ ٢٢۵٨٨ ٠٨٢٧٠۶٠۴٢٠ 
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2ادامه جدول   

 کشاورزی سال

صنعت ومعدن 
 آب و برق و و

 نفت و گاز

 ساختمان

 ،بازرگانی
 رستوران و
 هتلداری

 ،حمل و نقل
 انبارداری
 و ارتباطات

خدمات 
سسات پولی ؤم

 ...و مالی  و

،خدمات عمومی
 شخصی،اجتماعی

 ...و خانگی و 

 جمع

١٣۵۵ ٣۶٠٧٧٨۶ ١٨٣٠٣۴٩١١٩۵٠٨٨۶۶٩۵٣۵ ۴٣١٧٨۶ ١٠٠۴١ ٨٧۶٩ ٠٨٣٠٣۴۴٣٣٣۴ 
١٣۵۶ ٣۵١٧٧١٠١١١١٩ ٧٨٣٠١۶۴٠٠۶٧٢۶۶٠ ۴۵۴٣٣۵ ١٧٧ ١٠٢٠٧٠۴٩ ٠٨٧۵۴٨٨۶۴ 
١٣۵٣ ٧۵۶١٧٣٣٠ ٢٠٢٩۴٧١١٩۶٧۵٠۶٧٧٣٧٨ ۴۵١٩٣٨ ١٠٢٣١٨ ٩١٢٧۵٩ ٠٩۶۶٩١۵٧ 
١٣۵٣ ٨۵١٨ ٢٧٠٩٣۵٣٨٣۶١١٩۶٠٧٣۶٨٠٨۴٧ ۴١٠١٨ ٧٩٠٣٩۵٢٢ ٩۶۵۶١٠١٠ ٧٢۴۴١٩ 
١٣۵٣ ٩۴٩٧١١۴ ١٧۴٠٣۶٩١١٩٧۴٠٨۶٨۶٧٢٨ ۵٠۵٢٣۵ ١٠۴١٩۶ ٢٣۵۵٩٩۴ ١٠٠٨٧٠۴٣ 
١٣۶٣ ٠۴۶٩٨۶١ ٧۶٠٣٧۵٣١١٩٧۶٠٧۶٩٣٢٣۶ ۵٢٠٣٠۶ ١٠۵٣۴٢ ٩۵٢۴٢٧۵ ١٠١١۴٣٩۴ 
١٣۶٣٣٩٧ ١۴۶۵ ١۵٧١١٧٣١١٩٩۶۵١٧٠٣٠٧۶ ۵۵٠٧۵۴ ١٠۶٩٩۵ ٢٧١٧٨۶١٠٢ ٢۴۶٩٧۶ 
١٣۶٣٣١٨ ٢۴١ ٠٠۵۶٨١٧٢١٢٠۶۴۶۶٧۶٨۴٣٧ ۶١٠٩ ٠٩٢٩٣۴۶٢٩٣ ٨۵۶١٠ ٠٣۵١۵٨٣٩ 
١٣۶٣٢ ٣۶۴٩۵۴ ١۶٠٣٨٣١١٢٠٧٨۴۴٨٠۶٢٣٢ ۶۴٣٠١٧ ١١١٧١١ ٠١٢٩۴١٠ ٩٣۶۵٢١٩۴ 
١٣۶۴ ٣٢١۶۴١ ٣١۶٠٧۶١٧١٢٠۶۵٧۴٨٣۴٧۶٢ ۶۴١٩٠۴ ٣٣١ ١١٣٣١٠۵١٠٩٣ ٢٨٣۵٨٨٢ 
١٣۶۵ ٣١٩٠٧۶۴ ١۶٢٩۵٢۶١٢٠۶٢۶۵٨٧۵۴۵٨ ۶٣٠۵۴١١ ٧۴٣ ٢٨٨۴٠٩۴١١٠ ٨٢۵۶٣٣٠ 
١٣۶۶ ٣١٩٣۴۴١٧٢ ١۴٠٢۵١٢٠٨٨٠١٩٢۵۶۶٩ ۶۴١٢٠۵ ١٢٠٨٨۶ ٣۴٩۵۶٧۶ ١١٣٠٩٧٠٣ 
١٣۶٣١٩٧٣٢ ٧۵ ١٧۴۴٨۵٣١١٩٩٠٨٢٩٨١٠٩٠ ۶۵١٣١ ٠٢١٧۴٣ ١٢۵١١ ٩١١٧٢۴٩۵١۵١ 
١٣۶٣٢٠١ ٨۴۴١٨٣٧ ٩۶٧٨١٢٢٩١٩۴١٠۴۶٣۶۴ ۶۶٣٣٩۶ ١۴۴٣ ٧٨٠۶۶١١٧٨٣١ ٠٢٩٣۵٣ 
١٣۶٢٠٢١٠ ٣٢٠٩٩١٨ ٩۴٣١٢۵۴٧١١١١٠٨٧٣١ ۶٩٨٩۶١ ٠۵٩۶٣٨٠ ٨٧۴۶١٢٢ ١٩۵٧۶۶٨ 
٢٢ ٣٢٢٠٠٢٩ ١٣٧٠۵٧٨۶۵١٣٧٢۴٣٧١٢٣٨٣٠۵ ٧۶١٩ ٢١٨١۴۶٨۶ ۴٠۵١٣٠٩ ١١١٢۶۶١۵ 
٣٣٣٠١٩ ١٣٧١۴ ٢٣٢٨١٨۴١۴٢٨۴۶۴٨٢٢ ١٣٠١٩٩١۴٢١٣١ ٢٣۶۵ ٣٩٨٧۴١٣ ٣٠۴١١٨۵٠ 
٣ ١٣٧٢۴١٧٢٨۵ ٢۴١۶٨٩٠١۴۴۶٨۶١١٣٧٩٢٠۵ ٨۶۴٣۵۴ ٢٢٩۵١۵ ٣٨۶۴١٣ ٢٨٨۶١٨٣٩٧ 
٣ ١٣٧٣۴۴٩۶٧۵ ٢۵٣۵۶٩١١۴٩۵٢٢٢١۵٠٩۴٠۶ ٩٠۴٧۵٢ ٢۴٣٨۵٣٧٩٧٢ ٣۵١٣٩٣ ٠۵٨۴٩ 
١٣٧۴ ٣۴٩۴٩٧۶ ٢٧٣٩۶۵١١۵٣٣۴١٠١٧٢۴٩۵٨٩ ٣۶۵۵٢٧٨ ٢۶٣ ٧٨۶٩٢۶١ ٨٠۴٣۶٠٩٠٠ 
١٣٧۵ ٣۵۶٨٧۴٢٩ ٠۴٨۴٧٧١۶۵٠۴٨١١٩٢٧٠۶٣٠١٩ ٩٧٢٧٩٢ ٧۶٣ ٢۵٣٩۵١ ٣٠۴٩٠٩٠۴٩ 
١٣٧۶ ٣۵٧٨١۵۵ ٣١٨٢۵٢۶١۶۴١٠٣٨٧٩ ٨٩٠٢٢٠٠٧٧٣٠۶٣٢٠٠۵۵ ٣۶۴٩١۴١ ١۵۴٢۵٣٠۴ 
٣ ١٣٧٧۶٠٧٩۴٣٢٠٢٩٠٢١ ٨۶۴٧٧۶٣٢١٣٩٣۶١٠ ٣۶٠٣٢۶٣٣٧٣٧۶ ٣۶١ ٣٧٩٩٧۵۶٣٣۶٧۵ 
٣ ١٣٧٨۶٢۶٩۵٣٣١٨٢٣٠١ ٨۶۵٠٨۵٣٢٣٠۵١١ ٧٠٨۴٧۴٨٢٣۵٨٨٨۵ ٣۵٩٩٧۵۵ ١۶٠٠٧٨٧١ 
٣ ١٣٧٩۶۵۶٩٩۶ ٣۴٢٧١٢٣١۶۵٣٠٩٧٢۴٨۶۶١٢ ٠٧۴٨٩٠۴٣ ٣٨١٣٢٣۵٩۴۶١ ٧٩۶۴۴٨٧٢٩ 

 
در بخش . دومین متغیر مورد نیاز برای برآورد توابع تقاضای نیروی کار دستمزدهای واقعی است

کننده ارزش افزوده بخش   کارگران ساختمانی بر شاخص تعدیلکشاورزی از تقسیم شاخص دستمزد
در مورد بخش صنعت نیز از تقسیم شاخص . عنوان دستمزد واقعی استفاده شده استه کشاورزی ب

 دستمزد ،های بزرگ صنعتی بر شاخص تعدیل کننده ارزش افزوده بخش صنعت دستمزد در کارگاه
برآورد ) 1381 ،امینی(ها دستمزد واقعی به شیوه مطالعه قبلی  در بقیه بخش. ه دست آمده استواقعی ب
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 در چارچوب 1356-1348های   آمار جبران خدمات کارکنان در سال،شایان ذکر است. ده استش
برای محاسبه دستمزد واقعی ابتدا متوسط سهم جبران . های ملی ایران منتشر شده است حساب

شود این رقم متوسط برای  خدمات از ارزش افزوده طی دوره مذکور محاسبه و سپس فرض می
توان میزان جبران خدمات  از ضرب این نسبت در ارزش افزوده می. رقرار استهای دیگر نیز ب سال

ن هر بخش دست آورد که اگر آن را بر تعداد شاغاله  ب1379-1357کارکنان هر بخش را طی دوره 
 ).1380 ،امینی(آید  دست میه  دستمزد واقعی ب،تقسیم نماییم

های اقتصادی  ارزش افزوده بخش. تهای ثابت اس سومین داده آماری ارزش افزوده به قیمت
 ، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر شده1361های ثابت سال  برحسب قیمت

 . مورد استفاده قرار گرفته است
آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه برای .  ارزش موجودی سرمایه است،چهارمین داده آماری

و ) 1379 ،امینی(ده در دفتر اقتصاد کالن موجود است  در مطالعه انجام ش1375-1345های  سال
گذاری منتشر شده توسط بانک مرکزی   نیز براساس آمارهای سرمایه1379-1376های  برای سال

 آمارهای موجودی سرمایه نیز برحسب ،قابل توجه است.  به روز شده است،جمهوری اسالمی ایران
 .است 1361های ثابت سال  قیمت

 
 ری مناسب تابع تقاضای نیروی کالگو معرفی ا.5

ناپذیری بازار کار از الگوی پویای تقاضای   انعطافهایدر مطالعه حاضر به منظور در نظر گرفتن اثر
ه در الگوی پویای تقاضای نیروی کار فرم قابل تخمین تابع تقاضا ب. شود نیروی کار استفاده می
 :شود صورت زیر معرفی می

)5             (                     λ.Lnf(Xt) + ut                   LnLt = (۱-λ) LnLt-۱+ 

. دهد  معرف ضریب تعدیل نیروی کار است و عکس آن سرعت تعدیل را نشان میλکه در آن 
کشد تا اشتغال به سطح مطلوبش   سرعت تعدیل بیانگر آن است که چه مدت طول می،دیگره بیان ب

های تعدیل و عدم تعادل همواره بین سطح مطلوب و   وجود هزینهواسطهه  ب،شایان ذکر است. برسد
 بردار متغیرهای X جمله اختالل و u ، بیانگر اشتغالLدر رابطه فوق . واقعی اشتغال فاصله وجود دارد
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د شو ثر بر تقاضای نیروی کار است که از روش حداقل کردن هزینه بنگاه این متغیرها مشخص میؤم
در مطالعه . 1)هزینه اجاره هر واحد سرمایه( نرخ دستمزد و نرخ بهره ،تولید: ند ازکه این متغیرها عبارت

عنوان متغیر جانشین هزینه اجاره ه  و موجودی سرمایه ب، دستمزد واقعی،حاضر از ارزش افزوده بخش
 . شود هر واحد سرمایه استفاده می

 : عبارت است ازرابطه قابل برآورد الگوی پویای تقاضای نیروی کار در این حالت

)6(                              LnLt = a۰+a۱ LnLt-۱+a۲Lnyt + a۳Lnwt+a۴LnKt+u t 

 جمله اختالل u موجودی سرمایه و K ، دستمزد واقعیw ، بیانگر ارزش افزودهyt که در آن 
ش کش 3a ،کشش تولیدی اشتغالa 2 ،ضریب تعدیل a - 1 1در رابطه فوق . معادله رگرسیون است

 4aاگر . تعیین کننده رابطه مکملی و جانشینی بین کار و سرمایه است 4aدستمزدی اشتغال و عالمت 
 مقدار عددی ضمناً. مثبت باشد کار و سرمایه مکمل و اگر منفی باشد دو عامل مذکور جانشین هستند

1 a  2باید بین صفر و یک قرار داشته باشد و a 3وa  شندنیز به ترتیب مثبت و منفی با . 
 

  روش تخمین معادالت اقتصادسنجی.6

یند سری اهایی است که امروزه برای تشخیص پایایی فر ترین آزمون آزمون ریشه واحد یکی از معمول
 آزمون ریشه واحد به ،در مطالعه حاضر نیز به منظور تشخیص پایایی متغیرها. شود میزمانی استفاده 

 بر روی متغیرها 3 و آزمون فیلیپس و پرون2ر تعمیم یافته فول-های مختلف مانند آزمون دیکی  روش
که متغیری دچار تغییر عرض از  در مواردی. ده استش آنها مشخص 4انجام شده و درجه انباشتگی

 از آزمون پرون ، و تغییر شیب شده استأطور همزمان تغییر عرض از مبده  و یا تغییر شیب و یا بأمبد
- با استفاده از روش دیکی5در مرحله بعد آزمون هم انباشتگی. شود  مربوط استفاده میهای و جدول

دست ه براساس نتایج ب. دشوفولر تعمیم یافته انجام شده تا پایایی یا ناپایایی جمالت خطا مشخص 

                                                 
 . 1381 و 1380علیرضا امینی، :  برای اطالعات بیشتر ر ک. 1

٢. Augmented Dicky – Fuller Test 
٣. Philips & Perron Test 
۴. Integration  
۵. Co integration 
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.  تخمین زده شده استOLS معادالت رگرسیون به روش ،های ریشه واحد و هم جمعی آمده از آزمون
 LM و آزمون خود همبستگی از آزمون Eviews۳. ۱یز از بسته نرم افزاری برای برآورد معادالت ن

 . 1شود  گادفری استفاده می-بریوش 
 نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد را برای متغیرهای توابع تقاضای نیروی کار نشان 3جدول 

 kجودی سرمایه با  و موw، دستمزد واقعی با y، ارزش افزوده با lدر جدول مذکور، اشتغال با . دهد می
، (A)کشاورزی : های اقتصادی عبارتند از م اختصاری بخشی، عالعالوه بر این. نشان داده شده است

، بازرگانی، رستوران و (TC)، انبارداری و ارتباطات ، حمل و نقل(Build)، ساختمان (Ind)صنعت 
 ،، اجتماعیت عمومی، خدما(Fm)، پولی، ملکی، حقوقی و تجاری ، موسسات مالی(Bus)هتلداری 
 .(Os)2 و سایر خدمات (Pso) خانگی شخصی و

د که تمامی کرگیری  توان نتیجه های ریشه واحد می دست آمده از آزمونه با توجه به نتایج ب
 I (۱)های هفت گانه ناپایا بوده و درجه انباشتگی آنها  متغیرهای توابع تقاضای نیروی کار در بخش

 در صورتی امکان پذیر است که پسماندهای معادله رگرسیون OLSز روش  استفاده ا،بنابراین. است
 .پایا باشند

 
  نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای توابع تقاضای نیروی کار.3جدول 

درجه  آماره آزمون :ارزش بحرانی در سطح
انباشتگی 
 متغیر سطح

 حالت
10% 5% 1% PP ADF 

 تفاصل
 اول مرتبه

 متغیر سطح

-69/1 -87/1 -64/2 -95/1 -62/1 ت و روندبدون ثاب 1  DLLA
-90/4 -04/7 -26/4 -55/3 -21/3 با ثابت و روند 1  DLyA

1 
 ADFبرای   روند  و  ثابت بدون

 PPو روند برای  با ثابت 

62/1- 
21/3- 

95/1- 
55/3- 

64/2- 
26/4- 

21/4- 15/3-  DLWA

-87/2 -65/3 -65/3 -96/2 -62/2 با ثابت 1  DLLind
-88/3 -90/3 -65/3 -96/2 -62/2 با ثابت 1  DLyind

                                                 
 .1382علیرضا امینی، : ها رک ها و نتایج تخمین برای اطالع از جزئیات بیشتر آزمون. 1
 .های خدماتی به استثنای حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات است ، فعالیتز سایر خدماتمنظور ا. 2
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 3ادامه جدول 
درجه  آماره آزمون :ارزش بحرانی در سطح

انباشتگی 
 متغیر سطح

 حالت
10% 5% 1% PP ADF 

 تفاصل
 اول مرتبه

 متغیر سطح

1 
 ADFبرای   روند  و  ثابت بدون

 PPبرای  با ثابت 

62/1- 
61/2- 

95/1- 
95/2- 

64/2- 
64/3- 

40/3- 26/2-  DLLbuild

-72/2 -21/3 -64/2 -95/1 -62/1 بدون ثابت و روند 1  DLybuild
-23/3 -32/3 -64/2 -95/1 -62/1 بدون ثابت و روند 1  DLWbuild
-09/3 -88/2 -65/3 -96/2 -62/2 با ثابت 1  DLLtc

1 
 ADFبرای    ثابت  با

 PPبرای   بدون ثابت و روند

62/2- 
62/1- 

96/2- 
95/1- 

65/3- 
63/2- 

20/3- 06/3- DLytc

-81/3 -11/5 -64/2 -95/1 -62/1 بدون ثابت و روند 1  DLWtc
-09/4 -27/4 -27/4 -56/3 -21/3 با ثابت و روند 1  DLLbus

1 
 ADFبرای    ثابت  با

 PPبرای   بدون ثابت و روند

62/2- 
62/1- 

96/2- 
95/1- 

65/3- 
63/2- 

88/3- 99/3- DLybus

-17/3 -92/2 -65/2 -95/1 -62/1 ابت و روندبدون ث 1  DLwbus

1 
 ADFبرای   روند و  ثابت بدون

 PPبرای  با ثابت 

62/1- 
61/2- 

95/1- 
95/2- 

64/2- 
64/3- 

51/3- 05/2-  DLyFM

-48/3 -77/6 -27/4 -56/3 -21/3 با ثابت و روند 1  DLWFM
-95/1 -13/2 -63/2 -95/1 -62/1 بدون ثابت و روند 1  DLkos
-27/2 -54/3 -64/2 -95/1 -62/1 بدون ثابت و روند 1  DLWPS
-17/3 -92/2 -65/2 -95/1 -62/1 بدون ثابت و روند 1  DLwbus

 
 1379-1345 برآورد توابع تقاضای نیروی کار بخشی در دوره .7 

 و 1379-1345دوره   در  گانه اقتصادی های هفت  بخش برای )6( این قسمت به برآورد رابطه در
نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مهم توابع تقاضای نیروی کار در جدول . پردازیم تحلیل نتایج آن می

 1. ارائه شده است4
                                                 

 . 1382علیرضا امینی، : ر ک برای اطالع از جزئیات بیشتر نتایج برآورد .1
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عمل آمده و جمالت پسماند ه  آزمون هم انباشتگی در خصوص تمامی توابع ب،شایان ذکر است
د توابع تقاضای نیروی کار پایا بوده و  جمالت پسمان،عبارت دیگره ب. ند هستI (۰) یعنی ،از درجه صفر

 I (۱)های توابع تقاضای نیروی کار از نوع  با توجه به اینکه تمامی متغیرهای ملحوظ در مدل

در .  رابطه شناسایی شده بین اشتغال و متغیرهای مستقل از نظر آماری معتبر استهنتیجدر  ،باشند می
های جنگ  ین متغیر مجازی مربوط به سالنخست.  استاین مطالعه از چهار متغیر مجازی استفاده شده

ی های کشاورزی و صنعت ضریب این متغیر منفی و از نظر آمار تحمیلی است که در مورد بخش
.  وقوع جنگ تحمیلی بر اشتغال این دو بخش اثر منفی گذاشته است،عبارت دیگره ب. دار است معنی

الب اسالمی و جنگ تحمیلی است که برای دوره های وقوع انق دومین متغیر مجازی مربوط به سال
 ،دست آمدهه براساس نتایج ب. شود ها برابر صفر تعریف می  و برای بقیه سال1 برابر 1357-1367

 انبارداری و ، حمل و نقل،های ساختمان وقوع انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی بر اشتغال بخش
سومین . ثیر منفی گذاشته استأی و تجاری ت حقوق، ملکی، پولی،سسات مالیؤارتباطات و خدمات م

در . است 1375-1370های اقتصادی طی دوره  بندی فعالیت متغیر مجازی مربوط به تغییر طبقه
 این 1370 نسبت به آمارگیری جاری جمعیت سال 1375سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 ، و خانگی جزو بخش بازرگانیهای مربوط به تعمیر کاالهای شخصی وجود آمد که فعالیته تغییر ب
رود بخشی از افزایش اشتغال بخش   انتظار می،بنابراین. رستوران و هتلداری در نظر گرفته شد

ها در سرشماری عمومی نفوس و  بندی فعالیت دلیل تغییر طبقهه  رستوران و هتلداری ب،بازرگانی
 که اثر مثبت این تغییر دش معرفی مذکوربر این اساس متغیر مجازی .  باشد1375مسکن سال 

آخرین متغیر مجازی مربوط به . یید گردیدأ رستوران و هتلداری ت،بندی بر اشتغال بخش بازرگانی طبقه
 1370 شخصی و خانگی در سال ، اجتماعی،شکست ساختاری منحنی اشتغال بخش خدمات عمومی

 . دار است  مجازی مثبت و از نظر آماری معنیاست که ضریب این متغیر
کنون پس از معرفی متغیرهای مجازی به تحلیل نتایج برآورد پارامترهای مهم توابع تقاضای ا

ضریب تعدیل نیروی کار که برابر یک منهای ضریب اشتغال با وقفه است بین . پردازیم نیروی کار می
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 قرار دارد که کمترین آن به بخش کشاورزی و بیشترین آن به بخش ساختمان تعلق 66/0 تا 05/0
 تعدیل ،دلیل ساختار خود اشتغالی و استفاده از کارکنان فامیلی بدون مزده در بخش کشاروزی ب. اردد

های ساختمانی   در بخش ساختمان به دلیل ماهیت کار فعالیت،در مقابل. گیرد به کندی صورت می
فرمایان شود و قانون کار مشکلی برای کار  هفتگی و ماهانه تنظیم می،صورت روزانهه قراردادها ب
شش تولیدی اشتغال که یکی از ک. کند راحتی کارگر را تعدیل میه کند و کارفرما ب ایجاد نمی

زی و ر قرار دارد که کمترین آن به بخش کشاو65/0 تا 01/0 بین ،زایی است های اشتغال شاخص
د  رش،دلیل وجود بیکاری پنهانه در بخش کشاروزی ب. بیشترین آن به بخش ساختمان تعلق دارد

وری نیروی   به افزایش بهرهشود و رشد تولید عمدتاً تولید به رشد بسیار ناچیزی در اشتغال منجر می
 به به سرعتهای ساختمانی   رونق فعالیت،درمقابل. شود کار و کاهش بیکاری پنهان منتهی می

 آن با  زیرا این بخش مشکلی در تعدیل نیروی کار ندارد و به تبع،شود افزایش اشتغال منجر می
 در تمامی نظریکشش دستمزدی اشتغال مطابق انتظار . مشکل بیکاری پنهان نیز مواجه نیست

 قرار دارد که اولی متعلق به بخش کشاورزی و دومی -62/0 تا -01/0ها منفی بوده و در فاصله  بخش
رزی به دلیل ساختار پایین بودن کشش دستمزدی در بخش کشاو. به بخش ساختمان تعلق دارد

اشتغالی و استفاده از کارکنان فامیلی بدون مزد است و مزد و حقوق بگیران نقش ناچیزی در ودخ
 در بخش ساختمان ساختار غالب مزد و حقوق بگیری است و افزایش ،در مقابل. اشتغال بخش دارند

کشش اشتغال نسبت به سرمایه . دستمزد واقعی به کاهش قابل مالحظه در اشتغال منجر خواهد شد
جز در دو بخش از نظر آماری  ب، بیانگر رابطه مکمل بودن یا جانشینی بین کار و سرمایه استکه

 ، پولی،سسات مالیؤهای خدمات م در بخش. در مدل وارد نشده استه همین دلیل دار نبوده و ب معنی
  شخصی و خانگی اثر موجودی سرمایه بر اشتغال، اجتماعی، حقوقی و تجاری و خدمات عمومی،ملکی

 کار و سرمایه در این دو بخش جانشین ،بنابراین. بخش منفی است ولی مقدار عددی آن کوچک است
 . هستند ولی میزان جانشینی بین دو عامل ناچیز است
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 نتایج برآورد پارامترهای مهم توابع تقاضای نیروی کار بخشی در دوره . 4جدول 
1345-1379 

خدمات 
 ،عمومی
 ،اجتماعی
 ،شخصی

خانگی و 
هار اظ

 نشده

سسات ؤم
 ،مالی
 ،پولی
 ،ملکی

حقوقی و 
 تجاری

 ،بازرگانی
رستوران 

و  
 هتلداری

حمل و 
 ،نقل

انبارداری 
و 

 ارتباطات

 کشاورزی صنعت ساختمان

 بخش
   

        متغیرهای مستقل                            

 ضریب تعدیل نیروی کار 05/0 2/0 66/0 24/0 21/0 2/0 46/0

 اشتغال تولیدی کشش 01/0 13/0 65/0 24/0 25/0 25/0 59/0
 کشش دستمزدی اشتغال -06/0-01/0 -22/0-18/0-62/0 -17/0 -43/0

 به موجودی سرمایه   نسبت  اشتغال کشش - - - - - -05/0 -06/0
 بخش سایر خدمات

تحمیلی  جنگ های سال متغیرمجازی ضریب -06/0-01/0 - - - - -

های  سال متغیرمجازی ضریب - - -02/0-02/0 - -06/0 -
 تحمیلی وجنگ انقالب 

 1375-1370ضریب متغیر مجازی دوره  - - - - 03/0 - -
05/0  1370ضریب متغیر مجازی سال  - - - - - - 

 .1382علیرضا امینی، : برای اطالع از جزئیات بیشتر رک ∗
 

 1382-1380های  برآورد اشتغال در سال. 8

های  های ملی ایران و شاخص  به آمارهای منتشر شده در خصوص حسابدر این قسمت با توجه
 1382-1380های  های توابع تقاضای نیروی کار به برآورد اشتغال در سال دستمزد و با استفاده از مدل

های  های اقتصادی را در سال  نتایج حاصل از برآورد میزان اشتغال در بخش5جدول . پردازیم می
 هزار نفر در 16449 براساس برآورد انجام شده جمعیت شاغل کشور از حدود .دهد مذکور نشان می

های  نفر در سال هزار 17981 و  هزار نفر17475 هزار نفر ، 16853 به ترتیب به حدود 1379سال 
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 506 و  هزار نفر621 هزار نفر ، 440ها به ترتیب حدود  در این سال.  افزایش یافته است1382- 1380
در مجموع طی چهار سال اول برنامه سوم توسعه . جمعیت شاغل کشور افزوده شده استنفر بر  هزار

 هدف براساسکه   در حالی، هزار نفر بر جمعیت شاغل کشور افزوده شده است2/1973 مجموعاً
 درصد هدف برنامه در خصوص 9/68 حدود ،بنابراین.  باشد9/2864بایست  برنامه این رقم می

 براساس پیش بینی ارائه شده در گزارش ،شایان ذکر است. ی تحقق یافته استزای های اشتغال سیاست
 طی سه سال اول برنامه سوم توسعه ،اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه

 هزار نفر کمتر است 58 هزار نفر بر جمعیت شاغل کشور افزوده شده که حدود 1409 حدود مجموعاً
های آماری  با توجه به اینکه مدل ارائه شده در مطالعه حاضر از داده.  ناچیز استکه اختالف دو برآورد

 برآوردهای آن از دقت ،هنتیج که در  استفاده کرده است1379 سری زمانی اشتغال تا سال ۀبه روز شد
های  البته دو برآورد از نظر تخمین ارقام مطلق جمعیت شاغل با هم تفاوت. بیشتری برخوردار است

 .یار زیادی دارندبس
 

 1382-1380های   برآورد جمعیت شاغل در سال.5جدول 

 کشاورزی سال

صنعت ، 
 معدن ،
گاز  نفت و

 آب و و
 ساختمان برق

بازرگانی ، 
 رستوران و
 هتلداری

حمل و 
   ،نقل

 انبارداری 
و 

 ارتباطات

خدمات 
سسات ؤم

 ،پولی مالی ،
 مستغالت ،

 ای و حرفه
 تخصصی

خدمات 
 عمومی ،
 ی ،اجتماع

 شخصی و
 جمع خانگی
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  هاگیری و پیشنهاد  نتیجه.9

گذاری  های رشد تولید و سرمایه نرختحقق یافتن رغم ، به دست آمده از مطالعه حاضره براساس نتایج ب
در این . بینی شده در برنامه تحقق نیافته است های شغلی پیش  فرصت،طبق اهداف برنامه سوم توسعه



 25  88مجله برنامه و بودجه، شماره 

. تحلیل شده استهای توابع تقاضای نیروی کار برنامه سوم توسعه شناسایی و   اشکاالت مدلمورد
سازی و شیوه برآورد معادالت با  های آماری و هم مدل های مذکور هم به لحاظ استفاده از داده مدل

 . اشکاالت اساسی مواجه است
 به ،سازی مورد استفاده قرار گرفته های آماری مربوط به سری زمانی اشتغال که در مدل داده

براساس ای که  گونهه برا نداشته است، عی اعتبار الزم لحاظ سازگاری و هماهنگی با شواهد دنیای واق
 آمارهای ،عالوه بر این. ها بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است آمارها در برخی از سال

های  ناچار بعضی از بخشه  و ب، جزئیات الزم نبودهدارایسری زمانی استفاده شده از تفکیک بخشی 
  از،سازی توابع تقاضای نیروی کار در خصوص مدل.  شده استسازی مهم و متفاوت با هم جمعی

در .  استفاده نشده است،دهد متغیر بسیار مهم اشتغال با وقفه که میزان چسبندگی بازار کار را نشان می
های ریشه واحد و هم انباشتگی انجام  الزم است ابتدا آزمون،  OLS برآورد معادالت به روش مورد

های   آزمون،های برنامه سوم در مدل. دست آمده از قبل مشخص گردده وابط بشود تا معتبر بودن ر
های ریشه واحد و هم انباشتگی که درخصوص   مثال براساس آزمونبرای .مذکور انجام نشده است

 مشخص گردید که تابع تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی برنامه سوم ،بخش کشاورزی انجام شد
بینی  ت توابع تقاضای نیروی کار در پیشیکی دیگر از مشکال. وردار نیستتوسعه از اعتبار الزم برخ

در این . های آماری سری زمانی اشتغال به روز شده است  مربوط به عدم استفاده از داده،اشتغال
 در برآورد معادالت استفاده شده و 1375-1345های  های آماری سری زمانی سال ها از داده مدل

با توجه به وجود فاصله زیاد . بینی شده است  پیش1383-1376های  رای سالسپس میزان اشتغال ب
 .  دقت برآورد پایین خواهد آمد،در افق پیش بینی

های مناسب برای برآورد میزان   مدل،روذکم پس از رفع اشکاالت ایم، کوشیدهدر مطالعه حاضر 
های آماری   از بهترین مجموعه دادهدش سعی ،بارهدر این . اشتغال در برنامه چهارم توسعه ارائه شود

سری زمانی اشتغال استفاده گردد و در جهت اصالح و به روز کردن آن نیز اقدامات الزم صورت 
سازی توابع تقاضای نیروی کار بخشی استفاده   از مدل پویا برای مدل،در این مطالعه. گرفته است

 و موجودی سرمایه برای ، دستمزد واقعی،ده ارزش افرو، اشتغال با وقفه: و از متغیرهایی نظیر،شده
توابع تقاضای نیروی کار در سطح . ده استشثر بر تقاضای نیروی کار استفاده ؤشناسایی عوامل م

 انبارداری و ، حمل و نقل، رستوران و هتلداری، بازرگانی، ساختمان، صنعت،هفت بخش کشاورزی
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 شخصی ، اجتماعی،و تجاری و خدمات عمومی حقوقی ، ملکی، پولی،سسات مالیؤ خدمات م،ارتباطات
 .  برآورد شده است1379-1345و خانگی برای دوره 
دست آمده ضریب تعدیل نیروی کار مطابق انتظار بین صفر و یک قرار دارد و ه براساس نتایج ب
 و بیشترین مقدار آن ،دار است و کمترین مقدار آن مربوط به بخش کشاورزی از نظر آماری معنی

دار بوده و به  ستمزدی اشتغال از نظر آماری معنیکشش تولیدی و د.  به بخش ساختمان استمربوط
ترین کشش تولیدی و دستمزدی مربوط به   کوچک،از نظر قدر مطلق. ندهستترتیب مثبت و منفی 

 مجموعه معادالت توابع ،در مرحله بعد. ترین به بخش ساختمان تعلق دارد  و بزرگ،بخش کشاورزی
 حل شده و براساس آن جمعیت شاغل کشور 1382-1355نیروی کار بخشی برای دوره تقاضای 
دهد که در چهار سال اول  نتایج تخمین نشان می.  برآورد شده است1382-1380های  برای سال

 .  درصد هدف برنامه از نظر افزایش جمعیت شاغل تحقق یافته است70برنامه سوم توسعه حدود 
هزار نفر بر جمعیت شاغل کشور 2865 طی دوره مذکور حدود ت مجموعاًبایس براساس برنامه می

 هزار نفر بر جمعیت شاغل 1973 حدود ،که با توجه به برآورد مطالعه حاضر  در حالی،افزوده شود
های اشتغال و بیکاری خانوار  د اشکاالت طرح ویژگیشو  پیشنهاد میپایان،در . کشور افزوده شده است

د تا شوهای آن رفع   و تناقضات و ناسازگاریدری مورد کنکاش دقیق قرار گ1382-1380های  در سال
 های بینی ترتیب پیش بدینهای مذکور به روز گردد تا  آمارهای سری زمانی اشتغال برای سال

 .دشوارائه شده برای برنامه چهارم توسعه از دقت بیشتری برخوردار 
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 منابع 
 موجودی سرمایه و ، آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل و فعال برآورد).1379آذر . ( علیرضا،امینی

 سازمان مدیریت ،1345-75های  های بازار کار در اقتصاد ایران طی سال محاسبه برخی از شاخص
 . دفتر اقتصاد کالن.ریزی کشور و برنامه

س از انقالب های توسعه پ ارزیابی سیاستهای اشتغالزایی در برنامه ).1382فروردین . ( علیرضا،امینی
 . دفتر اقتصاد کالن،ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه.اسالمی

برآورد آمارهای سری زمانی " ).1381آبان و آذر . (نهاوندی و مجید پور صفاریمسعود  ، علیرضا،امینی
 .32 و 31 شماره.مجله برنامه و بودجه ."های اقتصادی ایران اشتغال و موجودی سرمایه در بخش

های  ثر بر تقاضای نیروی کار در بخشؤتحلیل عوامل م" ).1381تیر و مرداد، . (علیرضا ،امینی
 .74 شماره .مجله برنامه و بودجه ."بینی اشتغال در برنامه سوم توسعه اقتصادی و پیش

های  ثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاهؤبررسی عوامل م" ).1382. (پژویان و جمشید  علیرضا،امینی
 .78 شماره .مجله برنامه و بودجه ."ی ایرانبزرگ صنعت

ثر بر تقاضای نیروی کار و موانع ایجاد اشتغال در اقتصاد ؤتحلیل عوامل م ).1380. ( علیرضا،امینی
 . واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.ی اقتصادا پایان نامه دکتر.ایران

 سازمان .چالشها و راهکارها: و پیش بینی آن تحلیل تحوالت بازار کار ).1381آذر . (علیرضا ،امینی
 . دفتر اقتصاد کالن،ریزی مدیریت و برنامه

رنامه سوم توسعه و تحلیل و ارزیابی مدلهای تقاضای نیروی کار در ب). 1382شهریور . (، علیرضاامینی
 . دفتر اقتصاد کالن.ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه.ارائه مدلهای مناسب

 . اداره حسابهای اقتصادی. حسابهای ملی ایران.جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی 

 اجتماعی و فرهنگی ، الیحه برنامه سوم توسعه اقتصادی).1378شهریور (. سازمان برنامه و بودجه
 ).1379-83(جمهوری اسالمی ایران 

 مستندات .)1345-83( جاری و آینده بازار کار ایران ،روند گذشته ).1378 (سازمان برنامه و بودجه
 . جلد ششم،برنامه سوم توسعه

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه ).1381 (.ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 . جلد اول.سوم توسعه
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 اجتماعی و ،های اقتصادی  اهداف کمی بخش).1380مرداد  (.ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 .یزی و نظارت ر دبیرخانه ستاد برنامه. )های مصوب بخش( توسعه فرهنگی در برنامه سوم

 و اطالعات بازار کار در شناسی آمار آسیب). 1381بهمن . (ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 . گروه بازار کار، دفتر اقتصاد کالن.1376-81سالهای 

مراحل مختلف اجرای طرح گزارش تحلیلی بازدید از  ).1378. (هاشمیسید علی  الدن و ،نوروزی
 . دفتر اقتصاد کالن، سازمان برنامه و بودجه.1378آمارگیری از اشتغال و بیکاری خانوار سال 

نقدی بر اجرا و نتایج طرح آمارگیری ویژگیهای اشتغال و بیکاری  ).1381بهمن . ( الدن،نوروزی
 . دفتر اقتصاد کالن.ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه.خانوار

 بررسی مشکالت طرح آماری ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار و ).1382مرداد . ( الدن،روزینو
های آماری مورد نیاز برای برآورد مدلهای بازار کار  های آماری مورد نیاز برای برآورد داده ارائه داده

 . دفتر اقتصاد کالن.ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه.در برنامه چهارم توسعه
 


