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درحال  کشورها  واردات،  جایگزین  صنعتی شدن  سیاست  منسوخ شدن  با  امروزه،  چکيده: 
معضالت کشورهای  از  یکی  از طرفی،  یکدیگر هستند.  روی  تجاری خود  درهای  بازکردن 
درحال توسعه، بیکاری افراد دانش آموخته است. اگرچه، کشور ایران نیز هم زمان با دو پدیدۀ 
افزایش نرخ مشارکت و بیکاری باالی جوانان مواجه است. این پژوهش، با استفاده از اطالعات 
49 کشور )31 کشور OECD و 18 کشور غیر OECD( به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری 
بر روی سهم تقاضای نیروی کار دانش آموختۀ دانشگاهی از کل نیروی کار است. همچنین تاثیر 
بخش های صنعت و خدمات بر سهم اشتغال این افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از 
روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان داده می شود که نخست، آزادسازی تجاری منجر به افزایش 
سهم اشتغال نیروی کار دانش آموخته می شود. دوم این  که بخش خدمات در سهم اشتغال 
دانش آموختگان وزن به مراتب بیشتری نسبت به بخش صنعت دارد. سوم، نسبت صادرات با 
فناوری باال از کل صادرات بر سهم اشتغال افراد دانش آموخته تاثیر مثبت اما ضعیفی دارد و 

چهارم، رابطه  مثبت و ضعیفی بین سرمایه سرانه و سهم نیروی کار دانش آموخته وجود دارد.

کليدواژه ها:  آزادسازی تجاری، اشتغال نیروی کار دانش آموخته، سهم اشتغال نیروی کار 
تعمیم یافته،  گشتاورهای  روش  خدمات،  بخش  دانشگاهی،  تحصیل کرده ی 

مزیت نسبی.
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مقدمه

در  )تفکیک نشده(  کار  نیروی  تقاضای  بر  تجاری  آزادسازی  تاثیر  زمینه  در  زیادی  پژوهش های 
تولید  بخش  در  پژوهش ها  این  بیشتر  که  انجام گرفته  بین کشوری  یا  کشور، چند کشور خاص  یک 
 .)Hasan, 2001; Currie & Harrison, 1997 & Milner & Wright, 1998( یا تولید صنعتی هستند
و  تولیدی  یا  غیرماهر  و  ماهر  گروه های  به  را  کار  نیروی  تقاضای  که  دارند  وجود  نیز  پژوهش هایی 
غیرتولیدی در یک کشور خاص طبقه بندی کرده اند )Oscarsson, 2000 & Hansson, 2000(. هرچند 
بیشتر نتایج، رابطۀ بین آزادسازی و اشتغال را مثبت ارزیابی کردند، ولی برخی از نتایج متفاوت است 
)Oscarsson, 2000; Fajnzylber & Fernandes, 2009(. تاثیر آزادسازی تجاری بر بنگاه ها نسبت به 

مالکیت عمومی یا خصوصی بنگاه ها، جهت گیری داخلی یا خارجی بنگاه ها، درجه قانون گرایی بازار 
در جذب سرمایه های خارجی،  مدیریت  فناوری،  انسانی، ظرفیت جذب  کیفیت سطح سرمایه  کار، 
رقابت  کار،  بازار  ناقص  یا  کامل  اشتغال  انحراف ها،  عدم وجود  یا  وجود  کارگر،  هزینه  فناوری،  سطح 
کامل یا ناقص در اقتصاد، حجم و ترکیب نیروی کار موجود در اقتصاد، بزرگ یا کوچک بودن اقتصاد، 
کوتاه مدت یا بلندمدت بودن تاثیرها و الخ متفاوت خواهد بود. در این پژوهش، تاثیر آزادسازی تجاری 
اقتصاد )بخش خدمات،  بین کشوری و در سطح کل  به صورت  نیروی کار دانش آموخته  تقاضای  بر 
صنعت و کشاورزی( به دست آورده خواهد شد. این در حالی است که امروزه، بخش خدمات 50 درصد 
درآمد کل و 70 درصد اشتغال کل و یک چهارم صادرات دنیا را به خود اختصاص می دهد. اقتصاد 
از سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تشکیل شده است. در اوایل قرن هجدهم، بیشترین سهم 
از  تولید، سهم اشتغال صنعت  با صنعتی شدن  بود، ولی رفته رفته  بر دوش بخش کشاورزی  اشتغال 
سهم اشتغال کشاورزی پیشی گرفت؛ تا این که در دهه های اخیر، به دنبال رشد فناوری، رشد بهره وری 
و افزایش دستمزدهای واقعی، بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. 
الزم به اشاره است که در زمینه بررسی تاثیر آزادسازی بر تقاضای نیروی کار دانش آموخته، موانع 
زیادی ازجمله عدم امکان دسترسی به داده های مورد نیاز مانند میزان اشتغال و دستمزد نیروی کار 
دانش آموخته، عدم وجود متغیر مناسب برای آزادسازی اقتصادی، انعطاف ناپذیری متفاوت قوانین کار 
کشورها، مشکل های اقتصادسنجی بسیار، تعداد زیاد متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال و الخ وجود دارد.

در مورد ایران نیز نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیالت عالی در سال 1375 به میزان 4 درصد 
بوده که در سال 1384 به 14/1 درصد و در سال 1392 به 18/8 درصد رسیده است. نرخ بیکاری 
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نیروی کار دانش آموخته از نرخ بیکاری کل در تمام سال های پس از 1384 بیشتر بوده است. نمودار 
)1( تغییرهای بیکاری دانش آموختگان زیر دیپلم و باالی دیپلم را بین سال های 1384 تا 1392 نشان 
می دهد. این در حالی است که نرخ مشارکت نیز به دلیل افزایش تقاضا برای ادامه تحصیالت عالی 
و ناامیدی افراد از پیداکردن کار، درحال کاهش بوده است. پس با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت 
در کشور، به علت تعداد زیاد دانشجویان درحال تحصیل، پیش بینی می شود با واردشدن دانشجویان 
به بازار کار، نرخ بیکاری این قشر افزایش شدیدی داشته باشد. چنان چه هم اکنون نیز نرخ مشارکت 

اقتصادی درحال افزایش است )شیری و فالح محسن خانی، 1395(.

 

1 

به دنبال رشد  ،های اخیر که در دهه تا این ؛از سهم اشتغال کشاورزی پیشی گرفتشدن تولید، سهم اشتغال صنعت  رفته با صنعتی ولی رفته
 اشارهالزم به  ، بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.وری و افزایش دستمزدهای واقعی ، رشد بهرهفناوری

امکان دسترسی به  جمله عدماز وجود دارد زیادیموانع  ،آموخته دانشسازی بر تقاضای نیروی کار در زمینه بررسی تاثیر آزاد است که
، اقتصادی وجود متغیر مناسب برای آزادسازی ، عدمآموخته دانشمیزان اشتغال و دستمزد نیروی کار  مانندهای مورد نیاز  داده
 الخ. و اقتصادسنجی بسیار، تعداد زیاد متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال های مشکل، اپذیری متفاوت قوانین کار کشورهان افطانع

 درصد 3/39به  3119در سال  بوده که درصد 9 به میزان 3100در سال  تحصیالت عالینرخ بیکاری نیروی کار دارای در مورد ایران نیز 
 3119از  پسهای  از نرخ بیکاری کل در تمام سال آموخته دانشاست. نرخ بیکاری نیروی کار  رسیده درصد 1/31به  3141و در سال 

دهد.  نشان می 3141تا  3119های  دیپلم و باالی دیپلم را بین سال زیرگان آموخت دانشبیکاری  هایتغییر (3)بیشتر بوده است. نمودار 
حال در ،کردن کارش تقاضا برای ادامه تحصیالت عالی و ناامیدی افراد از پیدادلیل افزایه این در حالی است که نرخ مشارکت نیز ب

شود با  بینی می ، پیشتحصیل زیاد دانشجویان درحالداد به علت تع ،بودن نرخ مشارکت در کشور . پس با توجه به پاییناست کاهش بوده
اکنون نیز نرخ مشارکت اقتصادی  چه هم . چناننرخ بیکاری این قشر افزایش شدیدی داشته باشد ،واردشدن دانشجویان به بازار کار

 .(3140، خانی فالح محسن)شیری و  حال افزایش استدر

 
 دانشگاهیآموخنه  و غیردانش آموخته تعداد بیکاران دانش :3 نمودار

 
حال افزایش و تعداد بیکاران در آموخته دانشتعداد بیکاران که  دهد نشان می وهای آمارگیری فصلی نیروی کار است  ( داده3)نمودار 

ها در  اشتغال آنایران در حالی است که نرخ در  آموخته دانشافزایش نرخ بیکاری افراد . استحال کاهش دانشگاهی در آموخته دانشغیر
ثابت بوده و اشتغال افراد  . اشتغال افراد دارای سطح سواد دیپلم و زیر دیپلم تقریباًحال افزایش بوده است در 3149 تا 3119های  سال
سهم شاغالن دارای  ،تدریج سال گذشته به 35طی  که دهد حال کاهش بوده است. بررسی آمارهای اشتغال کشور نشان میسواد در بی

ست که ا اشارهالزم به کم شده است.  انسواد و بی ،و سهم شاغالن دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم ،تحصیالت دانشگاهی افزایش
در  و است بوده بیشتر آموخته دانش غیر انلیسانس از درصد بیکار آموخته دانش اندرصد بیکار، 3415تا  3405 ۀبین کشورهای دنیا در ده

افراد  انتحصیالت تکمیلی از درصد بیکار آموختۀ دانش انبلکه درصد بیکار ،لیسانس آموخته دانش انتنها درصد بیکار نه ،3445 ۀده
ایران مطرح  مانندتوسعه  کشورهای درحال برایبه عنوان معضلی  آموخته دانشبیکاری افراد  ،امروزهالبته  .شدندبیشتر  آموخته دانش غیر
سرمایه با  ۀرابط مثالً. ها متفاوت است کرده متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال با متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال تحصیل ی ازبعض شود. می
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 بیکاران دانش آموخته دانشگاهی بیکاران غیردانش آموخته دانشگاهی

نمودار 1: تعداد بیکاران دانش آموخته و غیردانش آموخته دانشگاهی

بیکاران  تعداد  که  می دهد  نشان  و  است  کار  نیروی  فصلی  آمارگیری  داده های   )1( نمودار 
دانش آموخته درحال افزایش و تعداد بیکاران غیردانش آموخته دانشگاهی درحال کاهش است. افزایش 
نرخ بیکاری افراد دانش آموخته در ایران در حالی است که نرخ اشتغال آن ها در سال های 1384 تا 
1394 در حال افزایش بوده است. اشتغال افراد دارای سطح سواد دیپلم و زیر دیپلم تقریباً ثابت بوده 
و اشتغال افراد بی سواد درحال کاهش بوده است. بررسی آمارهای اشتغال کشور نشان می دهد که طی 
10 سال گذشته به تدریج، سهم شاغالن دارای تحصیالت دانشگاهی افزایش، و سهم شاغالن دارای 
تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم، و بی سوادان کم شده است. الزم به اشاره است که بین کشورهای دنیا 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
وم

و د
م 

ست
 بی

ال
س

3 
ره

ما
ش

13
96

یز 
پای

64

غیر دانش آموخته  بیکاران  درصد  از  لیسانس  دانش آموخته  بیکاران  درصد  تا 1980،  دهۀ 1970  در 
بیشتر بوده است و در دهۀ 1990، نه تنها درصد بیکاران دانش آموخته لیسانس، بلکه درصد بیکاران 
دانش آموختۀ تحصیالت تکمیلی از درصد بیکاران افراد غیر دانش آموخته بیشتر شدند. البته امروزه، 
بیکاری افراد دانش آموخته به عنوان معضلی برای کشورهای درحال توسعه مانند ایران مطرح می شود. 
متفاوت  تحصیل کرده ها  اشتغال  بر  تاثیرگذار  متغیرهای  با  اشتغال  بر  تاثیرگذار  متغیرهای  از  بعضی 
است. مثاًل رابطۀ سرمایه با تقاضای نیروی کار غیردانش آموخته یک رابطه جایگزینی اما در رابطۀ بین 
سرمایه و تقاضای نیروی کار دانش آموخته ابهام وجود دارد که رابطۀ جایگزینی یا مکملی است. تاثیر 
آزادسازی اقتصادی بر تقاضای نیروی کار غیردانش آموخته از مسیر مزیت نسبی است، اما این تاثیر 

برای نیروی کار دانش آموخته از دو مسیر مزیت نسبی و پیشرفت فناورانه صورت می گیرد.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

یابند. دست  باالیی  زندگی  سطح  به  تا  کرده  کمک  انسان  میلیون  صدها  به  »جهانی سازی 
جهانی سازی اقتصاد باعث می شود تا کشورهایی که از آن استفاده کردند با پیداکردن بازارهای تازه 
برای صادرات و با استقبال از سرمایه گذاری خارجی، از آن متنفع شوند. اما برای میلیون ها انسان دیگر، 
انسان ها به طور روزافزونی خود را در مقابل نیروهایی که فراتر  این  جهانی سازی کاری نکرده است. 
از قدرت شان است، ناتوان حس می کنند. آن ها شاهد تضعیف مردم ساالری و فرسایش فرهنگ شان 
هستند. کشورهایی که بیشترین نفع را بردند آن هایی هستند که تقدیرشان را خود به دست گرفته و 
با پذیرش نقش دولت در توسعه، به این خیال دل خوش نساختند که بازارها خود تنظیم شونده هستند 

و می توانند مسائل خود را رفع کنند« )استیگلیتز، 1393(. 
در این میان، آزادسازی تجاری را به عنوان نماد اصلی جهانی شدن و مهم ترین نیروی پیش برنده 
آن محسوب می کند. در ارتباط با پدیده جهانی شدن و آزادسازی تجاری، موافقان و مخالفان زیادی 
وجود دارد. موافقان آزادسازی تجاری معتقدند که در فرایند آزادسازی، بازار کار به سمت انعطاف پذیری 
بیشتر حرکت کرده و شفاف بودن آن گسترش می یابد )امینی و مرادزاده، 1394(. در نتیجه، تجارت، 
مبادله های اقتصادی، و تقاضا برای نیروی کار متخصص )در بخش هایی که به بازار جهانی راه  یافته اند( 
در  سرمایه گذاری  ارتقای  تولید،  عوامل  کارایی  افزایش  مرادزاده،1394(.  و  )امینی  می یابد  افزایش 
برخوردارند، حذف  نسبی  مزیت  از  که  بخش هایی  در  تولید  رشد  فیزیکی،  و سرمایه  انسانی  نیروی 
رانت های موجود بین کارگر و کارفرما و شفاف شدن ارتباط میان آن ها، رقابتی شدن بازار کار و حذف 
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انحراف های قیمتی عوامل تولید مانند کار و سرمایه، از دیگر پیامدهای مورد انتظار است. اما منتقدان 
آزادسازی تجاری نیز به مشکل هایی از قبیل افزایش در بیکاری، نابرابری دستمزدها، افزایش استثمار 
کارگران، افزایش در فقر و نابرابری جهانی و الخ اشاره می کنند )امینی و مرادزاده، 1394(. افزایش 
از دست دهند و  را  نیروهاي کار، منافع و شغل خود  از  تا گروهي  بین الملل سبب مي شود  تجارت 
گروهي دیگر، منافع و شغل هاي مناسبي را به دست آورند. به هر حال، این که چه میزان از فرصت 
شغلي در اثر آزادسازي از دست مي رود و چه میزان از فرصت شغلي ایجاد مي شود، با میزان درجه 
بازبودن اقتصاد و سهم شاغالن ماهر و غیرماهر متفاوت است. به طور عمده، در کشورهاي پیشرفته به 
لحاظ باالبودن سهم نیروي کار ماهر از کل شاغالن، برآیند ایجاد و تخریب فرصت شغلي مثبت است؛ 

اما در کشورهاي درحال توسعه، این برآیند داراي اثر نامشخص است )کمیجانی و قویدل، 1385(.
شاید بتوان گفت که نگرانی اصلی به خاطر آثار کوتاه مدت آزادسازی و وضعیت اقتصادی کشورها 
دید  از  دستمزد(  کمینۀ  )حتی  کارگران  دستمزد  باالبودن  به  توجه  با  ایران  در  مثال،  برای  است. 
هزینه های  به  توجه  )با  کارگران  دید  از  دستمزد  مقدار  این  پایین بودن  طرفی،  از  و  تولیدکنندگان، 
معیشتی(، باالبودن نرخ بیکاری در کشور )با توجه به پایین بودن نرخ فعلی مشارکت و امکان باالرفتن 
آن در آینده ای نزدیک(، مشکل های بسیار صندوق های بازنشستگی برای ارائه خدمات بیمه بیکاری 
برداشته شدن تمام  تولیدی، چنان چه فرض محال  از کاالهای  و عدم وجود مزیت نسبی در بسیاری 
در  آزادسازی  که  می رسد  به نظر  کنیم،  لحاظ  را  پسابرجام(  سیاسی  حوادث  به  توجه  )با  تحریم ها 
کوتاه مدت آثار زیان باری بر اقتصاد خواهد گذاشت. الزم به اشاره است که آزادسازی تجاری در ایران 
آثار مثبتی  به نظر نمی رسد که  بلندمدت  اقتصادی چه در کوتاه مدت و چه در  با وجود تحریم های 
بتواند از خود بر جای گذارد. موئلحی1 )2007( بیان می کند که پژوهش های بسیاری در زمینه تاثیر 
اصالح های تجاری بر تقاضای نیروی کار صورت  گرفته است که حاکی از تاثیر منفی آن بر تقاضای 
نیروی کار بوده و این موضوع، به دلیل جمع استخدام نیروی کار ماهر و غیرماهر است. هریسون و 
ِرِونگا2 )1995(، نشان می دهند که واکنش های کم دستمزد و بیکاری به علت وجود قوانین بازار نیروی 
کار است. آن ها نتیجه گیری می کنند که اصالح های تجاری همراه با افزایش جریان سرمایه گذاری است 
و نقش قوانین بازار کار را در دو علت مهم می دانند. نخست، دورۀ بیکاری و کاهش سطح دستمزدها 
که نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به ویژه، اگر پایدار باشند و دوم، قوانین موجود در بازار کار است که 

1. Mouelhi
2. Harrison & Revenga
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امکان دارد اصالح ها را به شکست بکشاند که مشهودترین حادثۀ تاریخ، دوران انتقالی اروپای شرقی و 
اتحاد جماهیر شوروی سابق است. جایی که فقدان پویایی بازار کار و اندازۀ بزرگ بخش خصوصی یک 

.)Harrison & Revenga, 1995( مانع مشخص برای اصالح های تجاری است

تاثیر آزادسازی بر ترکیب تولید و ترکیب عوامل تولید

آزادسازی تجاری منجر به افزایش سرمایه دانش و انتقال فناوری به کشورها می شود. تاثیر انتقال 
فناوری را باید از دو بُعد بررسی کرد. از بُعد اقتصاد تجارت یا تجارت بین الملل، و از بُعد اقتصاد نیروی 
کار. اقتصاددانان تجارت معتقد به تغییرهای فناوری بخش محورSBTC( 1( و اقتصادانان بازار کار معتقد 
اقتصادی مشاهده  آزادسازی  از  SBTC پس  )FBTC( هستند. در  فناوری عامل محور2  تغییرهای  به 
می کنیم که ترکیب تولید تغییر کرده و کشورها کاالهایی را تولید می کنند که در آن ها مزیت نسبی 
دارند. این در حالی است که در FBTC پس از آزادسازی اقتصادی ترکیب تولید یا کاالهای تولیدشده 
انتقال  با  که  است  این صورت  به  موارد  اغلب  در  و  تغییر می کنند  تولیدی  عامل های  و  مانده  ثابت 

فناوری، کارفرمایان سعی در بکارگیری نیروی کار ماهر به جای نیروی کار  غیرماهر دارند.
OECD رشد زیاد سهم  هانسن3 )2000(، می گوید که یک ویژگی برجسته در بین کشورهای 
نیروی کار ماهر از کل نیروی کار است. یک نتیجۀ روشنی که از چندین بررسی در زمینه سهم نیروی 
کار می توان گرفت این است که توده افزایش سهم نیروی کار ماهر به دلیل تغییرهای درون صنعتی 
افزایش  اصلی  دلیل  است که می گوید  نظری  برخالف  این موضوع  و  بین صنعتی  تغییرهای  تا  است 
بکارگیری کارگران ماهر، تغییر در صنایع تولیدی، از صنایع کم مهارت به صنایع با مهارت باال است. 
هانسن می گوید که دو دلیل این مهم، تغییرهای فناورانه مهارت محور و افزایش فشار جهانی سازی 
است. تغییرهای فناورانه مهارت محور، فرایندی فنی است که وابستگی به کارگران غیرماهر را کاهش 
می دهد. نخستین موضوع برای گسترش تغییرهای فناورانه پیشین که منجر به افزایش نمایشی سهم 
که شتاب دهندۀ  موضوع  دیگر  است.  مرتبط  فناوری های  و  رایانه ها  ماهر شده، گسترش  کار  نیروی 
تغییرهای فناورانه است، هزینه های زیاد تحقیق وتوسعه است که در بیشتر کشورهای OECD  مشاهده 

می شود.
وی در بررسی از صنایع کارخانه ای می گوید که سرمایه گذاری در بخش تحقیق وتوسعه منجر به 

1. Sector Biased Technology Changes
2. Factor-Biased Technical Change
3. Hansson
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بهبود فناوری می گردد. جمع هزینه های تحقیق وتوسعه، موجودی سرمایه دانش را تشکیل می دهد. 
موجودی سرمایه دانش می تواند چارچوب تحلیلی ما را یکپارچه کرده و این امکان را فراهم آورد که 
آیا موجودی سرمایه و کارگران ماهر مکمل یکدیگر هستند؟ پژوهش هانسن )2000( نشان می دهد 
که آن ها مکمل یکدیگر هستند و سرعت رشد موجودی سرمایه دانش در سوئد، یک دلیل اصلی برای 
افزایش تقاضای نیروی کار ماهر در صنایع تولیدی سوئد در طول دهه های پیشین بوده است. به عالوه، 
او متوجه شد که درجه تکامل بین سرمایه دانش و نیروی کار ماهر در طول زمان تحکیم شده است. 
اُسکارسون1 )2000(، با ارائه پژوهش هایی در سوئد بیان می کند که نیروی محرکه اصلی افزایش 
تقاضای نیروی کار ماهر در بخش خصوصی، تغییرهای فناورانه مهارت محور است تا تجارت بین الملل. 
ماهر  افزایش سهم دستمزدی کارگران  و  ماهر  استخدام کارگران  افزایش سهم  بزرگ ترین علت در 
مربوط به تغییرها درون صنایع است تا تغییرها در بین صنایع. افزایش در سهم دستمزد و استخدام 
کارگران ماهر به طور مثبت مرتبط با سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی است. همچنین، بین فناوری 
 R&D جدید و سطح مهارت رابطه مکملی وجود دارد. فناوری جدید به عنوان نسبت سهم هزینه 
به ارزش افزوده محاسبه می گردد. 80 درصد افزایش در سهم دستمزدی کارگران ماهر به علت تاثیر 
R&D در سوئد است. همچنین، اثر ضعیفی از تاثیر صنایع واردات محور بر سهم دستمزدی کارگران 

ماهر دیده می شود. 
همچنین وود2)1997(، سه اثر را در برخورد با آزادسازی تجاری برای یک کشور بیان می کند. 
اثر هکشر اوهلین، اثر کارایی، و اثر فناورانه. او نشان می دهد که آزادسازی تجاری ممکن است تا روی 
کارایی و کاهش تقاضای نیروی کار تاثیر بگذارد. همچنین در طی دو دهه گذشته، تغییرهای فناورانه 
که  می گوید  او  است.  ماهر شده  کار  نیروی  نسبی  تقاضای  افزایش  باعث  مهارت محورند  که  جهانی 
افزایش آزادسازی در کشورهای درحال توسعه روی ساختار مهارتی تقاضای نیروی کار تاثیر گذاشته 

.)Rosen & Quandt, 1978( است
افزایش می دهد. این  » اقتصاددانان کار بحث می کنند که SBTC تقاضا را برای کارگران ماهر 
موضوع توسط برخی از پژوهش ها نشان داده شده است. اگرچه، نظریه های تجاری بحث می کنند که 
برای تغییرهای بزرگ در فناوری، امکان مشهودبودن الگوی تغییرهای تولید و تاثیر خالص بر دستمزد 
و کسب  تجارت،  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری  که  می دهند  نشان  پژوهش ها  نیست.  استخدام  و 

1. Oscarsson
2. Wood
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فناوری می تواند از مسیر های مختلف بر بازار کار تاثیر بگذارد. بنابراین، نتایج پژوهش ها مبهم بوده و 
.)Banga, 2005( »پژوهش ها باید بر یک کشور خاص انجام شود تا وسعت و کانال تاثیر مشخص شود

بنابراین، مطابق پژوهش های اشاره شده، آزادسازی تجاری در کشورهای OECD به سبب ورود 
فناوری، بیش از آن که بر ترکیب تولید اثر گذارد، بر ترکیب عوامل تولید اثر می گذارد و ممکن است 

این اثر در کشورهای مختلف متفاوت باشد. 

آزادسازی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی1

فینسترا و هانسن2 )1996( نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می گویند که برون گرایی 
فعالیت های تولیدی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، تقاضای نیروی کار ماهر را در هر دو 
دسته از کشورها افزایش می دهد. آن ها با پژوهش بر کشور مکزیک نشان می دهند که ارتباط مکزیک 
با کشورهای شمالی و ایاالت متحده آمریکا باعث افزایش تقاضای نیروی کار ماهر شده است. آن ها 
همچنین اشاره می کنند که در دهه 1980 در مکزیک، در مناطقی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

متمرکز شده، افزایش بیش از 50 درصدی در سهم دستمزدی نیروی کار ماهر مشاهده شده است.

آزادسازی و رشد اقتصادی

در پژوهشی که توسط رمضان پور )1384( به نقل از مقاله جهانی سازی و اشتغال ساکس3 )1998( 
اقتصادی آن ها مطالعه  باز و بسته تفکیک شده و رشد  به دو دسته  انجام گرفته، کشورهای جهان 
گردیده است. مقایسه رشد متوسط گروه کشورهای بسته با گروه کشورهای باز آشکار کرد که نرخ 
رشد گروه کشورهای باز برای مدت 20 سال در فاصله 1990-1970 ساالنه به طور متوسط 3 درصد 
از عملکرد رشد کشورهای بسته بوده است. همچنین، این پژوهش اشاره و تاکید می کند که  فراتر 
یک  می توان  به سختی  و  باشد  که شکست خورده  یافت  را  درحال توسعه  و  باز  یک کشور  نمی توان 
کشور درحال توسعه بسته را یافت که در طی این دوره، موفق عمل کرده باشد. دلیل آن تا اندازه ای به 
کارایی ناشی از رقابت تجاری، منافع و مزایای تخصصی شدن و موارد مشابه برمی گردد. از آن مهم تر، 
کشورهایی که خودشان را از جهان بیرون، محروم و منزوی می کنند در واقع، از جهان ایده ها و علم 
اتفاق می افتد، محروم  بهبود سازمانی که در بخش های دیگر جهان  از  و  فناوری  از جهان  و دانش، 

1. Foreign Direct Investment )FDI(
2. Feenstra & Hanson
3. Sachs
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می مانند. بنابراین، اعجاب آور نخواهد بود که کشورهایی مانند هنگ کنگ و سنگاپور که درب های خود 
را روی اقتصاد جهانی باز کرده اند، در مقایسه با کشورهایی که چنین نکرده اند، عملکرد به مراتب بهتری 
داشته باشند. پژوهش های انجام شده در زمینه نیروی کار را می توان به سه گروه تقسیم کرد. گروه 
نخست، پژوهش هایی که در زمینه تقاضای کلی نیروی کار انجام شده است. گروه دوم، پژوهش هایی 
و  دانش آموخته  یا  غیرتولیدی  و  تولیدی  نیمه ماهر،  و  ماهر  گروه  دو  به  را  کار  نیروی  تقاضای  که 
دانش ناموخته تقسیم می کنند. گروه سوم، پژوهش هایی که اثر کشش دستمزدی تقاضای نیروی کار 

)اثر رودریک1( را وارد دانسته اند.
با توجه به مبانی نظری پژوهش، فرضیه های که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است به 

صورت زیر است:
1. آزادسازی تجاری منجر به ورود فناوری و سرمایه دانش به کشور و افزایش ارتباط با کشورهای 

دیگر شده و اثر مثبتی بر سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی دارد. 
اثر مثبتی بر سهم تقاضای نیروی کار  باال به کل صادرات  با فناوری  2. نسبت صادرات صنایع 

دانش آموخته دارد.
سهم  پس  است؛  خدمات  بخش  به  مربوط  دانش آموخته  کارگران  بکارگیری  سهم  بیشترین   .3
بخش  ارزش افزوده  سهم  نسبت  بیشتری  مثبت  اثر  ارزش افزوده  کل  از  خدمات  بخش  ارزش افزوده 

صنعت از کل ارزش افزوده بر سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دارد.
4. سرمایه سرانه اثر مثبتی بر سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دارد.

5. متغیر دستمزد متغیری اثرگذار بر اشتغال افراد دانش آموخته است، ولی به علت تعداد بسیار 
کم داده های الزم برای 49 کشور )شامل 31 کشور OECD و 18 کشور غیر OECD( در بازۀ زمانی 
مورد نظر )که تعداد مشاهده های ما را به یک پنجم فعلی تقلیل می دهد و امکان تخمین وجود ندارد( 

متغیر دستمزد نیروی کار دانش آموخته از بین متغیرهای اثرگذار حذف شده است.

1. Rodrik
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ی کار انجام شده(
ی نیرو

ی کل
ی که در زمینه تقاضا

ش های
ت )پژوه

ل 1: گروه نخس
جدو

نام 
شگر

پژوه
شور مورد 

ک
بررسی

دورۀ زمانی
متغير
سته 

واب
متغير
 

آزادسازی
متغيرهای توضيحی 

دیگر
اثر

حسن1 
)2001(

48 کشور 
درحال توسعه

ت کم 5 
دس

سال بین 
سال های 

1970-1997

کل نیروی کار 
ش صنعتی

بخ

میانگین نرخ 
ص 

تعرفه و شاخ
آزادسازی تجارت

سطح تولید، قوانین بازار 
کار، نرخ ارز، میزان نیروی 

کار موجود

ش نرخ تعرفه، اشتغال را 0/03 
1 درصد کاه

ش می دهد. 
درصد و دستمزد را 0/06 درصد افزای

همچنین نتایج اثربخشی آزادسازی بر اشتغال 
و دستمزد به انعطاف پذیری بازار کار آن کشور 

بستگی دارد.

میلنر و 
ت2 

رای
)1998(

س
مری

1968-1991
کل نیروی کار 
ش صنعتی

بخ
ص آزادسازی 

شاخ
تجارت

دستمزد، سطح تولید، 
ص 

ص زمان، اثر خا
اثر خا

ت
صنع

ش های وارداتی 
ش های صادراتی و در بخ

در بخ
ش اشتغال و دستمزد در بلندمدت 

منجر به افزای
می شود.

کری و 
هریسون3 
)1997(

ش
مراک

1984-1990
کل نیروی کار 
ش صنعتی

بخ

ش سهمیه 
نرخ پوش

واقعی، میانگین 
نرخ تعرفه

دستمزد، سطح تولید، نرخ 
ارز، قدرت بازار

بی تاثیر و تلفات استخدامی زیاد در بنگاه های 
ش 

ش بهره وری با کاه
درگیر با تجارت و افزای

نیروی کار

1. H
asan

2. M
ilner &

 W
right

3. C
urrie &

 H
arrison
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ی کار انجام شده(12
ی نیرو

ی کل
ی که در زمینه تقاضا

ش های
ت )پژوه

ل 1: گروه نخس
ادامه جدو

نام 
شگر

پژوه
شور مورد 

ک
بررسی

دورۀ 
زمانی

متغير
سته 

واب
متغير
 

آزادسازی
متغيرهای توضيحی 

دیگر
اثر

بنگا1 
)2005(

هند

1980-
2000

کل نیروی کار 
ش 

در 78 بخ
صنعتی سطح 

ISIC 3

سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی، صادرات، 

واردات، فناوری

وقفه اشتغال، سطح 
تولید، دستمزد، زمان، 

ت
ص صنع

اثر خا

ت، تاثیر فرایند 
تاثیر صادرات بر استخدام مثب

فناوری بر استخدام منفی )اختراع های داخلی در 
ث بکارگیری 

اصطالح شدت تحقیق وتوسعه باع
نیروی کار می شود. اما واردات فناوری تاثیر 
نامطلوبی بر استخدام دارد(، سرمایه گذاری 
ت.

مستقیم خارجی بر استخدام بی تاثیر اس

اوناران2 
)2008(

اتریش 
)3 بخش کشورهای 
توسعه یافته، اروپای 

شرقی و باقی کشورها(

1996-
2005

کل نیروی 
ش 

کار 12 بخ
صنعتی و 8 

ش خدماتی 
بخ

FD
I مربوط به

سرمایه فناوری ارتباطات 
و غیرفناوری ارتباطات 

ک وقفه(
)همراه با ی

وقفه اشتغال، دستمزد 
و سطح تولید )همراه 
با وقفه( و استخدام 
ک 

وابسته خارجی )ی
وقفه و دو وقفه(

تاثیر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر 
اشتغال

1990-
2005

کل نیروی کار 
ت 

21 صنع
تولیدی

ت نفوذ واردات 
نسب

ت واردات به 
)نسب

ت 
مصرف خانگی(، نسب

ت واردات 
نفوذ کل )نسب

ت 
به مصرف  به عالوه نسب

صادرات به تولید کل(

وقفه اشتغال، دستمزد 
و سطح تولید )همراه 

با وقفه(

نفوذ کاالهای وارداتی تاثیر منفی بر استخدام دارد، 
ولی تاثیر صادرات در کنار نفوذ واردات خنثی 

ت.
اس

1. B
anga

2. O
naran



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
وم

و د
م 

ست
 بی

ال
س

3 
ره

ما
ش

13
96

یز 
پای

72

ک کرده اند(
ی کار را تفکی

ی نیرو
ی که تقاضا

ش های
ل 2: گروه دوم )پژوه

جدو

نام 
شگر

پژوه
شور مورد 

ک
بررسی

دورۀ زمانی
سته

متغير واب
متغير آزادسازی

متغيرهای توضيحی دیگر
اثر

هانسون 
2000

ت 
سوئد 19 صنع

کارخانه ای/ 34 
ت کارخانه ای

صنع

1986-1995
1993-1970

سهم هزینه نیروی 
کار ماهر

فناوری

سرمایه فیزیکی، سرمایه 
ت 

ش، سطح تولید، نسب
دان

دستمزد نیروی کار ماهر به 
غیرماهر

ت بین سرمایه 
رابطه مثب

ش و نیروی کار ماهر 
دان

اسکارسون 
)2000(

سوئد
1975-1993

نیروی کار تولیدی 
و غیرتولیدی 

صنعتی 

ت واردات و نرخ تعرفه، 
قیم

تغییرهای فناورانه

ت انرژی، سطح تولید، 
قیم

اشتغال کل ماهر، اشتغال کل 
غیرماهر، سرمایه کل، سطح 

ت
کل قیم

ت 
تاثیر منفی رقاب

ت 
ش قیم

بین الملل )کاه
واردات( بر اشتغال نیروی 

ش از 
کار تولیدی بی

ت و 
کار غیرتولیدی اس

تغییرهای فناوری تاثیر 
منفی بر هردو نوع نیروی 

کار دارد.
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ک کرده اند(
ی کار را تفکی

ی نیرو
ی که تقاضا

ش های
ل 2: گروه دوم )پژوه

ادامه جدو

نام 
شگر

پژوه
شور مورد 

ک
بررسی

دورۀ زمانی
سته

متغير واب
متغير آزادسازی

متغيرهای توضيحی 
دیگر

اثر

فانزیلبر و 
فرناندز1 
)2009(

چین
چین2001
برزیل2003

سهم هزینه نیروی 
کار ماهر در صنایع 
ک 

کارخانه ای در ی
ت و 

بنگاه، صنع
ص

منطقه خا

ت جذب درونی بنگاه 
ظرفی

ش فناوری های 
ت پذیر

جه
جدید، اشتغال بنگاه در 
ت های اقتصادی 

فعالی
بین المللی، مدیرت بنگاه در 
جذب سرمایه های خارجی

ت 
ش افزوده، نسب

ارز
ش افزوده، 

سرمایه به ارز
ص 

ص بنگاه، اثر خا
اثر خا

منطقه

تاثیر منفی در کاالهای وارداتی 
واسطه ای و کاالهای صادراتی و تاثیر 

ت در سرمایه گذاری مستقیم 
مثب

خارجی

برزیل

ت کاالهای وارداتی واسطه ای، 
تاثیر مثب

تاثیر منفی کاالهای صادراتی در بنگاه هایی 
که میزان قابل توجهی از ستانده خود را 
ت کاالهای 

صادر می کنند و تاثیر مثب
صادراتی در بنگاه هایی که میزان کمی از 
محصوالت شان را صادر می کنند و تاثیر 
ت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر 

مثب
تقاضای نیروی کار ماهر

موئلحی 
)2007(

س
تون

ش 
)6 بخ

صنعتی(
1994-1983

کل نیروی کار، 
ماهر و غیرماهر

ت موثر
نرخ حمای

وقفه اشتغال، سطح تولید، 
ص 

سرمایه، زمان، اثر خا
ت

صنع

ت 
ش در نرخ حمای

هر 10 درصد کاه
ش اشتغال 

ث 2تا3 درصد افزای
موثر باع

ش برای نیروی کار 
می شود که این افزای

ت.
ماهر بیشتر از غیرماهر اس

1. Fajnzylber &
 Fernandes
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ک کرده اند(
ی کار را تفکی

ی نیرو
ی که تقاضا

ش های
ل 2: گروه دوم )پژوه

ادامه جدو

نام 
شگر

پژوه
شور مورد 

ک
بررسی

دورۀ زمانی
سته

متغير واب
متغير آزادسازی

متغيرهای توضيحی 
دیگر

اثر

غزالی1 
)2012(

س 
تون

)635 بنگاه 
تولیدی(

2002-1998
سهم کارگران ماهر 

از کل کارگران

ض 
ت عوار

فناوری )نسب
گمرکی به کل واردات، 
سرمایه گذاری نامشهود 

)خرید تجهیزات کامپیوتری 
ت به کل خرید ـ سهم 

نسب
تحقیق وتوسعه از کل خرید ـ 
ش خرید نرم افزاری به کل 

ارز
ت 

ش افزوده(، سهم مالکی
ارز

خارجی سرمایه

ش افزوده، سرمایه و 
ارز

زمان

ش فناوری ناشی از تجارت به 
با افزای

ب آزادسازی تقاضای نسبی برای 
سب

ث 
ش یافته و باع

کارگران ماهر افزای
ش نابرابری، دستمزد بین کارگران 

افزای
ت. همچنین 

ماهر و غیرماهر شده اس
FD تاثیری روی تقاضای نیروی کار 

I
ت.

ماهر نداشته اس

سلها2 
)2013(

س )6 
تون

ت 
صنع

تولیدی2 
ش اروپای 

بخ
شرقی و 

غیراروپای 
شرقی(

1983-2009
نیروی کار ماهر، 

نیمه ماهر و 
غیرماهر

ص آزادسازی تجارت، 
شاخ

ش افزوده، 
صادرات به ارز

ش افزوده، 
واردات به ارز

سرمایه گذاری مستقیم 
ش افزوده

خارجی به ارز

وقفه اشتغال، دستمزد، 
سطح تولید، سرمایه، اثر 
ص 

ت، اثر خا
ص صنع

خا
زمان

ت بر 
FD اثر مثب

I صادرات و واردات و
تقاضای نیروی کار ماهر و نیمه ماهر 

دارد. صادرات به اتحادیه اروپا و واردات 
از باقی کشورها تقاضا را برای نیروی 
ش می دهد.

کار ماهر و نیمه ماهر افزای

1. G
hazali

2. Salha
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ل کرده اند(
ی کار را مد

ی نیرو
ی که اثر غیرمستقیم تقاضا

ش های
ل 3: گروه سوم )پژوه

جدو

نام 
شگر

پژوه
شور مورد 

ک
بررسی

دورۀ زمانی
متغير 
سته

واب
متغير

آزادسازی
متغيرهای 

توضيحی دیگر
اثر

برونو و 
همکاران9
)2004(

فرانسه، آلمان، 
ایتالیا، اسپانیا، 
سوئد، آمریکا، 
س، ژاپن

انگلی

1970-1997
کل نیروی 

کار

ص آزادسازی 
شاخ

تجارت، واردات به 
ش افزوده

ارز

وقفه اشتغال، 
سطح تولید، زمان، 

ت
ص صنع

اثر خا

ت جهانی شدن بر تقاضای نیروی کار در ایتالیا، 
تاثیر مثب

فرانسه و انگلستان )برای باقی کشورها اثر معناداری 
ک در فرانسه و اثبات 

ت نیامد(. اثبات ادعای رودری
به دس

خالف آن در ژاپن )برای باقی کشورها نیز اثر معناداری 
ت(.

ت نیامده اس
به دس

احمدی
)1384(

کره جنوبی، 
اندونزی، تایوان

1976-1997
کل نیروی 

کار

واردات به 
ص 

ش افزوده، شاخ
ارز

آزادسازی تجارت، 
سهم صادرات با 

فناوری باال از کل 
صادرات کارخانه ای 
و استفادۀ هم زمان 
ص آزادسازی 

شاخ
تجارت و سهم 

صادرات با فناوری 
باال از کل صادرات

وقفه اشتغال، 
دستمزد، زمان، 
سطح تولید و اثر 

ت
ص صنع

خا

ص اول آزادسازی: تاثیر مستقیم منفی و معنادار هر 
شاخ

 3 کشور و تاثیر غیرمستقیم منفی و معنادار هر 3 کشور.
ص دوم آزادسازی: تاثیر مستقیم منفی و معنادار 

شاخ
ت و معنادار اندونزی و تاثیر 

کره جنوبی و تایوان، مثب
ص سوم آزادسازی: تاثیر 

غیرمستقیم منفی و معنادار. شاخ
ت و 

مستقیم منفی و معنادار کره جنوبی و تایوان، مثب
غیرمعنادار اندونزی و تاثیر غیرمستقیم منفی و معنادار 
ت و معنادار 

کره جنوبی، منفی و غیرمعنادار تایوان و مثب
ت 

ص چهارم آزادسازی: تاثیر مستقیم مثب
اندونزی شاخ

و معنادار اندونزی و تایوان، منفی و معنادار کره جنوبی 
و تاثیر غیرمستقیم منفی و معنادار کره جنوبی، منفی و 
ض صفر 

غیرمعنادار تایوان و اندونزی احتمال ردنشدن فر
ص چهارم هر 3 

آزمون های آرالنو باند و سارگان شاخ
ت.

ص دوم هر 3 کشور اس
کشور بیشتر از شاخ
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روش پژوهش

کار  نیروی  تقاضای  بر  تجاری  آزادسازی  مستقیم  تاثیر  بررسی  دنبال  به  پژوهش،  این  در  اگر 
افراد  اشتغال  در  روند  وجود  دلیل  به  باشیم،  بین کشوری  صورت  به  دانشگاهی  دانش آموخته 
دانش آموخته، مجبور به تقسیم کردن اشتغال دانش آموخته به کل اشتغال می شویم تا روند موجود را 
در اشتغال دانش آموخته ها از بین ببریم. از این رو، مدل را با متغیرهای توضیحی شاخص آزادسازی 
تجاری، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل 
ارزش افزوده، سهم صادرات با فناوری باال از کل صادرات کشور و سرمایه سرانه تابع تقاضای نیروی کار 

به صورت رابطه )1( تخمین زده می شود:

 

10 

 روش پژوهش
نشگاهی به صورت دا آموخته دانشبر تقاضای نیروی کار  تجاریبه دنبال بررسی تاثیر مستقیم آزادسازی  ،پژوهشدر این  اگر
 شویم میبه کل اشتغال  آموخته دانشکردن اشتغال  ، مجبور به تقسیمآموخته دانشبه دلیل وجود روند در اشتغال افراد  ،باشیمکشوری  بین

سهم  ،یتجارآزادسازی  شاخص مدل را با متغیرهای توضیحیرو،  از این ها از بین ببریم. آموخته دانشدر اشتغال  را تا روند موجود
از کل  باال فناوریبا ، سهم صادرات دهافزو کل ارزشافزوده بخش خدمات از  سهم ارزش، افزوده افزوده بخش صنعت از کل ارزش ارزش

 :شود زده میتخمین  (3رابطه )تابع تقاضای نیروی کار به صورت  سرمایه سرانهو کشور صادرات 
                )=                                                                                                                            (3)  

مشکل به  ،دوبا روش اثرات ثابت و تصادفی تخمین زده شمدل را تخمین بزنیم و ها  آموخته دانشسطح اشتغال  چنانچه بخواهیم
 یموش می DGMM3مجبور به استفاده از روش  ،رهایمتغ بیشترنامانایی  و با توجه به کنیم برخورد می خودهمبستگیواریانس ناهمسانی و 

تابع تقاضای دانیم که  می ،. همچنینمشکل نامانایی برطرف شود ،گرفتن از معادله با دیفرنسمشکل خودهمبستگی  ،کردن معادلهتا با پویا
. اما به تخمین زدثابت  نااریب و سازگار اثرفاده از یک برآوردگر تتوان با اس نیروی کار را میشده  ریزی آل، مطلوب یا برنامه ایدهایستای 

هایی در ارتباط با تعدیل  آل متفاوت است. اگر هزینه تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده، های تعدیل دلیل وجود هزینه
     دشود. فرض کنیو ایستای خود منحرف اشتغال ممکن است از حالت یکنواخت  سطحگاه  اشتغال وجود داشته باشد، آن سطح

دارای وقفه را به واقعی  تقاضایآل نیروی کار باشد.  ایده قاضایت   های تعدیل( و با فرض وجود هزینه) واقعی نیروی کار قاضایت
اخراج یند استخدام یا اکار است که به عنوان مانعی در فرمقدار اصطکاک بازار نیروی    نظر بگیرید و فرض کنیدرد        تصور

آل نیروی کار و وقفه  یک میانگین وزنی از تقاضای ایده تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت ،کند. بنابراین نیروی کار عمل می
به  یبیشتر وزن نسبی ،پذیری کمتری برخوردار باشد ه بازار کار از انعطافچهر ،که طوری هیریم، بگ نظر میدر تقاضای واقعی نیروی کار

 نظر گرفت.در (1معادله )توان به صورت  تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می ،. بنابراینشدوقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

                )   ⇔               )           )                                                              (1)  

بودن بازار  ای نیروی کار است که با منعطفسرعت تعدیل تقاض -λ1 که طوری هب ؛دهد یک مدل تعدیل جزئی را نشان می ،معادلهاین 
  هسرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا ب ،پذیری بیشتری برخوردار باشد هرچه بازار نیروی کار از انعطاف) نیروی کار رابطه مثبت دارد

تابع تقاضای  ،(1)آل نیروی کار در معادله  با واردکردن تابع تقاضای ایده .سرعت تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود( ،عبارت دیگر
 دست خواهد آمد. به (1رابطه )صورت های تعدیل در تغییر تقاضای نیروی کار به  واقعی نیروی کار با درنظرگرفتن نقش هزینه

              
        )       (        )       )  [                 ]                                                                      (1)  

پس تابع را به صورت  .هستیم آموخته دانشدنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار ولی ما به  .استمتغیر زمان   tمتغیر کشور و iکه در آن 
 کنیم. مدل می (9) رابطه

                )=     (               )       )   [                                                           ]             (9)  

                                                      
1 Difference generalized method of moments 

  )1(
چنانچه بخواهیم سطح اشتغال دانش آموخته ها را تخمین بزنیم و مدل با روش اثرات ثابت و تصادفی 
تخمین زده شود، به مشکل واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی برخورد می کنیم و با توجه به نامانایی بیشتر 
متغیرها، مجبور به استفاده از روش 1DGMM می شویم تا با پویاکردن معادله، مشکل خودهمبستگی با 
دیفرنس گرفتن از معادله، مشکل نامانایی برطرف شود. همچنین، می دانیم که تابع تقاضای ایستای ایده آل، 
مطلوب یا برنامه ریزی شده نیروی کار را می توان با استفاده از یک برآوردگر نااریب و سازگار اثر ثابت تخمین 
زد. اما به دلیل وجود هزینه های تعدیل، تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده آل متفاوت است. 
اگر هزینه هایی در ارتباط با تعدیل سطح اشتغال وجود داشته باشد، آن گاه سطح اشتغال ممکن است از 
 تقاضای واقعی نیروی کار )با فرض وجود 

 

10 

 روش پژوهش
نشگاهی به صورت دا آموخته دانشبر تقاضای نیروی کار  تجاریبه دنبال بررسی تاثیر مستقیم آزادسازی  ،پژوهشدر این  اگر
 شویم میبه کل اشتغال  آموخته دانشکردن اشتغال  ، مجبور به تقسیمآموخته دانشبه دلیل وجود روند در اشتغال افراد  ،باشیمکشوری  بین

سهم  ،یتجارآزادسازی  شاخص مدل را با متغیرهای توضیحیرو،  از این ها از بین ببریم. آموخته دانشدر اشتغال  را تا روند موجود
از کل  باال فناوریبا ، سهم صادرات دهافزو کل ارزشافزوده بخش خدمات از  سهم ارزش، افزوده افزوده بخش صنعت از کل ارزش ارزش

 :شود زده میتخمین  (3رابطه )تابع تقاضای نیروی کار به صورت  سرمایه سرانهو کشور صادرات 
                )=                                                                                                                            (3)  

مشکل به  ،دوبا روش اثرات ثابت و تصادفی تخمین زده شمدل را تخمین بزنیم و ها  آموخته دانشسطح اشتغال  چنانچه بخواهیم
 یموش می DGMM3مجبور به استفاده از روش  ،رهایمتغ بیشترنامانایی  و با توجه به کنیم برخورد می خودهمبستگیواریانس ناهمسانی و 

تابع تقاضای دانیم که  می ،. همچنینمشکل نامانایی برطرف شود ،گرفتن از معادله با دیفرنسمشکل خودهمبستگی  ،کردن معادلهتا با پویا
. اما به تخمین زدثابت  نااریب و سازگار اثرفاده از یک برآوردگر تتوان با اس نیروی کار را میشده  ریزی آل، مطلوب یا برنامه ایدهایستای 

هایی در ارتباط با تعدیل  آل متفاوت است. اگر هزینه تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده، های تعدیل دلیل وجود هزینه
     دشود. فرض کنیو ایستای خود منحرف اشتغال ممکن است از حالت یکنواخت  سطحگاه  اشتغال وجود داشته باشد، آن سطح

دارای وقفه را به واقعی  تقاضایآل نیروی کار باشد.  ایده قاضایت   های تعدیل( و با فرض وجود هزینه) واقعی نیروی کار قاضایت
اخراج یند استخدام یا اکار است که به عنوان مانعی در فرمقدار اصطکاک بازار نیروی    نظر بگیرید و فرض کنیدرد        تصور

آل نیروی کار و وقفه  یک میانگین وزنی از تقاضای ایده تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت ،کند. بنابراین نیروی کار عمل می
به  یبیشتر وزن نسبی ،پذیری کمتری برخوردار باشد ه بازار کار از انعطافچهر ،که طوری هیریم، بگ نظر میدر تقاضای واقعی نیروی کار

 نظر گرفت.در (1معادله )توان به صورت  تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می ،. بنابراینشدوقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

                )   ⇔               )           )                                                              (1)  

بودن بازار  ای نیروی کار است که با منعطفسرعت تعدیل تقاض -λ1 که طوری هب ؛دهد یک مدل تعدیل جزئی را نشان می ،معادلهاین 
  هسرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا ب ،پذیری بیشتری برخوردار باشد هرچه بازار نیروی کار از انعطاف) نیروی کار رابطه مثبت دارد

تابع تقاضای  ،(1)آل نیروی کار در معادله  با واردکردن تابع تقاضای ایده .سرعت تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود( ،عبارت دیگر
 دست خواهد آمد. به (1رابطه )صورت های تعدیل در تغییر تقاضای نیروی کار به  واقعی نیروی کار با درنظرگرفتن نقش هزینه

              
        )       (        )       )  [                 ]                                                                      (1)  

پس تابع را به صورت  .هستیم آموخته دانشدنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار ولی ما به  .استمتغیر زمان   tمتغیر کشور و iکه در آن 
 کنیم. مدل می (9) رابطه

                )=     (               )       )   [                                                           ]             (9)  

                                                      
1 Difference generalized method of moments 

حالت یکنواخت و ایستای خود منحرف شود. فرض کنید 
 

 

10 

 روش پژوهش
نشگاهی به صورت دا آموخته دانشبر تقاضای نیروی کار  تجاریبه دنبال بررسی تاثیر مستقیم آزادسازی  ،پژوهشدر این  اگر
 شویم میبه کل اشتغال  آموخته دانشکردن اشتغال  ، مجبور به تقسیمآموخته دانشبه دلیل وجود روند در اشتغال افراد  ،باشیمکشوری  بین

سهم  ،یتجارآزادسازی  شاخص مدل را با متغیرهای توضیحیرو،  از این ها از بین ببریم. آموخته دانشدر اشتغال  را تا روند موجود
از کل  باال فناوریبا ، سهم صادرات دهافزو کل ارزشافزوده بخش خدمات از  سهم ارزش، افزوده افزوده بخش صنعت از کل ارزش ارزش

 :شود زده میتخمین  (3رابطه )تابع تقاضای نیروی کار به صورت  سرمایه سرانهو کشور صادرات 
                )=                                                                                                                            (3)  

مشکل به  ،دوبا روش اثرات ثابت و تصادفی تخمین زده شمدل را تخمین بزنیم و ها  آموخته دانشسطح اشتغال  چنانچه بخواهیم
 یموش می DGMM3مجبور به استفاده از روش  ،رهایمتغ بیشترنامانایی  و با توجه به کنیم برخورد می خودهمبستگیواریانس ناهمسانی و 

تابع تقاضای دانیم که  می ،. همچنینمشکل نامانایی برطرف شود ،گرفتن از معادله با دیفرنسمشکل خودهمبستگی  ،کردن معادلهتا با پویا
. اما به تخمین زدثابت  نااریب و سازگار اثرفاده از یک برآوردگر تتوان با اس نیروی کار را میشده  ریزی آل، مطلوب یا برنامه ایدهایستای 

هایی در ارتباط با تعدیل  آل متفاوت است. اگر هزینه تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده، های تعدیل دلیل وجود هزینه
     دشود. فرض کنیو ایستای خود منحرف اشتغال ممکن است از حالت یکنواخت  سطحگاه  اشتغال وجود داشته باشد، آن سطح

دارای وقفه را به واقعی  تقاضایآل نیروی کار باشد.  ایده قاضایت   های تعدیل( و با فرض وجود هزینه) واقعی نیروی کار قاضایت
اخراج یند استخدام یا اکار است که به عنوان مانعی در فرمقدار اصطکاک بازار نیروی    نظر بگیرید و فرض کنیدرد        تصور

آل نیروی کار و وقفه  یک میانگین وزنی از تقاضای ایده تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت ،کند. بنابراین نیروی کار عمل می
به  یبیشتر وزن نسبی ،پذیری کمتری برخوردار باشد ه بازار کار از انعطافچهر ،که طوری هیریم، بگ نظر میدر تقاضای واقعی نیروی کار

 نظر گرفت.در (1معادله )توان به صورت  تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می ،. بنابراینشدوقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

                )   ⇔               )           )                                                              (1)  

بودن بازار  ای نیروی کار است که با منعطفسرعت تعدیل تقاض -λ1 که طوری هب ؛دهد یک مدل تعدیل جزئی را نشان می ،معادلهاین 
  هسرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا ب ،پذیری بیشتری برخوردار باشد هرچه بازار نیروی کار از انعطاف) نیروی کار رابطه مثبت دارد

تابع تقاضای  ،(1)آل نیروی کار در معادله  با واردکردن تابع تقاضای ایده .سرعت تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود( ،عبارت دیگر
 دست خواهد آمد. به (1رابطه )صورت های تعدیل در تغییر تقاضای نیروی کار به  واقعی نیروی کار با درنظرگرفتن نقش هزینه

              
        )       (        )       )  [                 ]                                                                      (1)  

پس تابع را به صورت  .هستیم آموخته دانشدنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار ولی ما به  .استمتغیر زمان   tمتغیر کشور و iکه در آن 
 کنیم. مدل می (9) رابطه

                )=     (               )       )   [                                                           ]             (9)  

                                                      
1 Difference generalized method of moments 

 تقاضای ایده آل نیروی کار باشد. تقاضای واقعی دارای وقفه را به صورت 

 

10 

 روش پژوهش
نشگاهی به صورت دا آموخته دانشبر تقاضای نیروی کار  تجاریبه دنبال بررسی تاثیر مستقیم آزادسازی  ،پژوهشدر این  اگر
 شویم میبه کل اشتغال  آموخته دانشکردن اشتغال  ، مجبور به تقسیمآموخته دانشبه دلیل وجود روند در اشتغال افراد  ،باشیمکشوری  بین

سهم  ،یتجارآزادسازی  شاخص مدل را با متغیرهای توضیحیرو،  از این ها از بین ببریم. آموخته دانشدر اشتغال  را تا روند موجود
از کل  باال فناوریبا ، سهم صادرات دهافزو کل ارزشافزوده بخش خدمات از  سهم ارزش، افزوده افزوده بخش صنعت از کل ارزش ارزش

 :شود زده میتخمین  (3رابطه )تابع تقاضای نیروی کار به صورت  سرمایه سرانهو کشور صادرات 
                )=                                                                                                                            (3)  

مشکل به  ،دوبا روش اثرات ثابت و تصادفی تخمین زده شمدل را تخمین بزنیم و ها  آموخته دانشسطح اشتغال  چنانچه بخواهیم
 یموش می DGMM3مجبور به استفاده از روش  ،رهایمتغ بیشترنامانایی  و با توجه به کنیم برخورد می خودهمبستگیواریانس ناهمسانی و 

تابع تقاضای دانیم که  می ،. همچنینمشکل نامانایی برطرف شود ،گرفتن از معادله با دیفرنسمشکل خودهمبستگی  ،کردن معادلهتا با پویا
. اما به تخمین زدثابت  نااریب و سازگار اثرفاده از یک برآوردگر تتوان با اس نیروی کار را میشده  ریزی آل، مطلوب یا برنامه ایدهایستای 

هایی در ارتباط با تعدیل  آل متفاوت است. اگر هزینه تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده، های تعدیل دلیل وجود هزینه
     دشود. فرض کنیو ایستای خود منحرف اشتغال ممکن است از حالت یکنواخت  سطحگاه  اشتغال وجود داشته باشد، آن سطح

دارای وقفه را به واقعی  تقاضایآل نیروی کار باشد.  ایده قاضایت   های تعدیل( و با فرض وجود هزینه) واقعی نیروی کار قاضایت
اخراج یند استخدام یا اکار است که به عنوان مانعی در فرمقدار اصطکاک بازار نیروی    نظر بگیرید و فرض کنیدرد        تصور

آل نیروی کار و وقفه  یک میانگین وزنی از تقاضای ایده تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت ،کند. بنابراین نیروی کار عمل می
به  یبیشتر وزن نسبی ،پذیری کمتری برخوردار باشد ه بازار کار از انعطافچهر ،که طوری هیریم، بگ نظر میدر تقاضای واقعی نیروی کار

 نظر گرفت.در (1معادله )توان به صورت  تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می ،. بنابراینشدوقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

                )   ⇔               )           )                                                              (1)  

بودن بازار  ای نیروی کار است که با منعطفسرعت تعدیل تقاض -λ1 که طوری هب ؛دهد یک مدل تعدیل جزئی را نشان می ،معادلهاین 
  هسرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا ب ،پذیری بیشتری برخوردار باشد هرچه بازار نیروی کار از انعطاف) نیروی کار رابطه مثبت دارد

تابع تقاضای  ،(1)آل نیروی کار در معادله  با واردکردن تابع تقاضای ایده .سرعت تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود( ،عبارت دیگر
 دست خواهد آمد. به (1رابطه )صورت های تعدیل در تغییر تقاضای نیروی کار به  واقعی نیروی کار با درنظرگرفتن نقش هزینه

              
        )       (        )       )  [                 ]                                                                      (1)  

پس تابع را به صورت  .هستیم آموخته دانشدنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار ولی ما به  .استمتغیر زمان   tمتغیر کشور و iکه در آن 
 کنیم. مدل می (9) رابطه

                )=     (               )       )   [                                                           ]             (9)  

                                                      
1 Difference generalized method of moments 

هزینه های تعدیل( و 
 مقدار اصطکاک بازار نیروی کار است که به عنوان مانعی در فرایند استخدام 
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 روش پژوهش
نشگاهی به صورت دا آموخته دانشبر تقاضای نیروی کار  تجاریبه دنبال بررسی تاثیر مستقیم آزادسازی  ،پژوهشدر این  اگر
 شویم میبه کل اشتغال  آموخته دانشکردن اشتغال  ، مجبور به تقسیمآموخته دانشبه دلیل وجود روند در اشتغال افراد  ،باشیمکشوری  بین

سهم  ،یتجارآزادسازی  شاخص مدل را با متغیرهای توضیحیرو،  از این ها از بین ببریم. آموخته دانشدر اشتغال  را تا روند موجود
از کل  باال فناوریبا ، سهم صادرات دهافزو کل ارزشافزوده بخش خدمات از  سهم ارزش، افزوده افزوده بخش صنعت از کل ارزش ارزش

 :شود زده میتخمین  (3رابطه )تابع تقاضای نیروی کار به صورت  سرمایه سرانهو کشور صادرات 
                )=                                                                                                                            (3)  

مشکل به  ،دوبا روش اثرات ثابت و تصادفی تخمین زده شمدل را تخمین بزنیم و ها  آموخته دانشسطح اشتغال  چنانچه بخواهیم
 یموش می DGMM3مجبور به استفاده از روش  ،رهایمتغ بیشترنامانایی  و با توجه به کنیم برخورد می خودهمبستگیواریانس ناهمسانی و 

تابع تقاضای دانیم که  می ،. همچنینمشکل نامانایی برطرف شود ،گرفتن از معادله با دیفرنسمشکل خودهمبستگی  ،کردن معادلهتا با پویا
. اما به تخمین زدثابت  نااریب و سازگار اثرفاده از یک برآوردگر تتوان با اس نیروی کار را میشده  ریزی آل، مطلوب یا برنامه ایدهایستای 

هایی در ارتباط با تعدیل  آل متفاوت است. اگر هزینه تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده، های تعدیل دلیل وجود هزینه
     دشود. فرض کنیو ایستای خود منحرف اشتغال ممکن است از حالت یکنواخت  سطحگاه  اشتغال وجود داشته باشد، آن سطح

دارای وقفه را به واقعی  تقاضایآل نیروی کار باشد.  ایده قاضایت   های تعدیل( و با فرض وجود هزینه) واقعی نیروی کار قاضایت
اخراج یند استخدام یا اکار است که به عنوان مانعی در فرمقدار اصطکاک بازار نیروی    نظر بگیرید و فرض کنیدرد        تصور

آل نیروی کار و وقفه  یک میانگین وزنی از تقاضای ایده تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت ،کند. بنابراین نیروی کار عمل می
به  یبیشتر وزن نسبی ،پذیری کمتری برخوردار باشد ه بازار کار از انعطافچهر ،که طوری هیریم، بگ نظر میدر تقاضای واقعی نیروی کار

 نظر گرفت.در (1معادله )توان به صورت  تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می ،. بنابراینشدوقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

                )   ⇔               )           )                                                              (1)  

بودن بازار  ای نیروی کار است که با منعطفسرعت تعدیل تقاض -λ1 که طوری هب ؛دهد یک مدل تعدیل جزئی را نشان می ،معادلهاین 
  هسرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا ب ،پذیری بیشتری برخوردار باشد هرچه بازار نیروی کار از انعطاف) نیروی کار رابطه مثبت دارد

تابع تقاضای  ،(1)آل نیروی کار در معادله  با واردکردن تابع تقاضای ایده .سرعت تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود( ،عبارت دیگر
 دست خواهد آمد. به (1رابطه )صورت های تعدیل در تغییر تقاضای نیروی کار به  واقعی نیروی کار با درنظرگرفتن نقش هزینه

              
        )       (        )       )  [                 ]                                                                      (1)  

پس تابع را به صورت  .هستیم آموخته دانشدنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار ولی ما به  .استمتغیر زمان   tمتغیر کشور و iکه در آن 
 کنیم. مدل می (9) رابطه

                )=     (               )       )   [                                                           ]             (9)  

                                                      
1 Difference generalized method of moments 

درنظر بگیرید و فرض کنید 
یا اخراج نیروی کار عمل می کند. بنابراین، تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت یک میانگین وزنی از 
تقاضای ایده آل نیروی کار و وقفه تقاضای واقعی نیروی کار درنظر می گیریم، به طوری که، هرچه بازار کار 
از انعطاف پذیری کمتری برخوردار باشد، وزن نسبی بیشتری به وقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

شد. بنابراین، تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می توان به صورت معادله )2( درنظر گرفت.
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 روش پژوهش
نشگاهی به صورت دا آموخته دانشبر تقاضای نیروی کار  تجاریبه دنبال بررسی تاثیر مستقیم آزادسازی  ،پژوهشدر این  اگر
 شویم میبه کل اشتغال  آموخته دانشکردن اشتغال  ، مجبور به تقسیمآموخته دانشبه دلیل وجود روند در اشتغال افراد  ،باشیمکشوری  بین

سهم  ،یتجارآزادسازی  شاخص مدل را با متغیرهای توضیحیرو،  از این ها از بین ببریم. آموخته دانشدر اشتغال  را تا روند موجود
از کل  باال فناوریبا ، سهم صادرات دهافزو کل ارزشافزوده بخش خدمات از  سهم ارزش، افزوده افزوده بخش صنعت از کل ارزش ارزش

 :شود زده میتخمین  (3رابطه )تابع تقاضای نیروی کار به صورت  سرمایه سرانهو کشور صادرات 
                )=                                                                                                                            (3)  

مشکل به  ،دوبا روش اثرات ثابت و تصادفی تخمین زده شمدل را تخمین بزنیم و ها  آموخته دانشسطح اشتغال  چنانچه بخواهیم
 یموش می DGMM3مجبور به استفاده از روش  ،رهایمتغ بیشترنامانایی  و با توجه به کنیم برخورد می خودهمبستگیواریانس ناهمسانی و 

تابع تقاضای دانیم که  می ،. همچنینمشکل نامانایی برطرف شود ،گرفتن از معادله با دیفرنسمشکل خودهمبستگی  ،کردن معادلهتا با پویا
. اما به تخمین زدثابت  نااریب و سازگار اثرفاده از یک برآوردگر تتوان با اس نیروی کار را میشده  ریزی آل، مطلوب یا برنامه ایدهایستای 

هایی در ارتباط با تعدیل  آل متفاوت است. اگر هزینه تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده، های تعدیل دلیل وجود هزینه
     دشود. فرض کنیو ایستای خود منحرف اشتغال ممکن است از حالت یکنواخت  سطحگاه  اشتغال وجود داشته باشد، آن سطح

دارای وقفه را به واقعی  تقاضایآل نیروی کار باشد.  ایده قاضایت   های تعدیل( و با فرض وجود هزینه) واقعی نیروی کار قاضایت
اخراج یند استخدام یا اکار است که به عنوان مانعی در فرمقدار اصطکاک بازار نیروی    نظر بگیرید و فرض کنیدرد        تصور

آل نیروی کار و وقفه  یک میانگین وزنی از تقاضای ایده تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت ،کند. بنابراین نیروی کار عمل می
به  یبیشتر وزن نسبی ،پذیری کمتری برخوردار باشد ه بازار کار از انعطافچهر ،که طوری هیریم، بگ نظر میدر تقاضای واقعی نیروی کار

 نظر گرفت.در (1معادله )توان به صورت  تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می ،. بنابراینشدوقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

                )   ⇔               )           )                                                              (1)  

بودن بازار  ای نیروی کار است که با منعطفسرعت تعدیل تقاض -λ1 که طوری هب ؛دهد یک مدل تعدیل جزئی را نشان می ،معادلهاین 
  هسرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا ب ،پذیری بیشتری برخوردار باشد هرچه بازار نیروی کار از انعطاف) نیروی کار رابطه مثبت دارد

تابع تقاضای  ،(1)آل نیروی کار در معادله  با واردکردن تابع تقاضای ایده .سرعت تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود( ،عبارت دیگر
 دست خواهد آمد. به (1رابطه )صورت های تعدیل در تغییر تقاضای نیروی کار به  واقعی نیروی کار با درنظرگرفتن نقش هزینه

              
        )       (        )       )  [                 ]                                                                      (1)  

پس تابع را به صورت  .هستیم آموخته دانشدنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار ولی ما به  .استمتغیر زمان   tمتغیر کشور و iکه در آن 
 کنیم. مدل می (9) رابطه

                )=     (               )       )   [                                                           ]             (9)  

                                                      
1 Difference generalized method of moments 

                     )2(
 سرعت تعدیل تقاضای 
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 روش پژوهش
نشگاهی به صورت دا آموخته دانشبر تقاضای نیروی کار  تجاریبه دنبال بررسی تاثیر مستقیم آزادسازی  ،پژوهشدر این  اگر
 شویم میبه کل اشتغال  آموخته دانشکردن اشتغال  ، مجبور به تقسیمآموخته دانشبه دلیل وجود روند در اشتغال افراد  ،باشیمکشوری  بین

سهم  ،یتجارآزادسازی  شاخص مدل را با متغیرهای توضیحیرو،  از این ها از بین ببریم. آموخته دانشدر اشتغال  را تا روند موجود
از کل  باال فناوریبا ، سهم صادرات دهافزو کل ارزشافزوده بخش خدمات از  سهم ارزش، افزوده افزوده بخش صنعت از کل ارزش ارزش

 :شود زده میتخمین  (3رابطه )تابع تقاضای نیروی کار به صورت  سرمایه سرانهو کشور صادرات 
                )=                                                                                                                            (3)  

مشکل به  ،دوبا روش اثرات ثابت و تصادفی تخمین زده شمدل را تخمین بزنیم و ها  آموخته دانشسطح اشتغال  چنانچه بخواهیم
 یموش می DGMM3مجبور به استفاده از روش  ،رهایمتغ بیشترنامانایی  و با توجه به کنیم برخورد می خودهمبستگیواریانس ناهمسانی و 

تابع تقاضای دانیم که  می ،. همچنینمشکل نامانایی برطرف شود ،گرفتن از معادله با دیفرنسمشکل خودهمبستگی  ،کردن معادلهتا با پویا
. اما به تخمین زدثابت  نااریب و سازگار اثرفاده از یک برآوردگر تتوان با اس نیروی کار را میشده  ریزی آل، مطلوب یا برنامه ایدهایستای 

هایی در ارتباط با تعدیل  آل متفاوت است. اگر هزینه تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده، های تعدیل دلیل وجود هزینه
     دشود. فرض کنیو ایستای خود منحرف اشتغال ممکن است از حالت یکنواخت  سطحگاه  اشتغال وجود داشته باشد، آن سطح

دارای وقفه را به واقعی  تقاضایآل نیروی کار باشد.  ایده قاضایت   های تعدیل( و با فرض وجود هزینه) واقعی نیروی کار قاضایت
اخراج یند استخدام یا اکار است که به عنوان مانعی در فرمقدار اصطکاک بازار نیروی    نظر بگیرید و فرض کنیدرد        تصور

آل نیروی کار و وقفه  یک میانگین وزنی از تقاضای ایده تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت ،کند. بنابراین نیروی کار عمل می
به  یبیشتر وزن نسبی ،پذیری کمتری برخوردار باشد ه بازار کار از انعطافچهر ،که طوری هیریم، بگ نظر میدر تقاضای واقعی نیروی کار

 نظر گرفت.در (1معادله )توان به صورت  تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می ،. بنابراینشدوقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

                )   ⇔               )           )                                                              (1)  

بودن بازار  ای نیروی کار است که با منعطفسرعت تعدیل تقاض -λ1 که طوری هب ؛دهد یک مدل تعدیل جزئی را نشان می ،معادلهاین 
  هسرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا ب ،پذیری بیشتری برخوردار باشد هرچه بازار نیروی کار از انعطاف) نیروی کار رابطه مثبت دارد

تابع تقاضای  ،(1)آل نیروی کار در معادله  با واردکردن تابع تقاضای ایده .سرعت تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود( ،عبارت دیگر
 دست خواهد آمد. به (1رابطه )صورت های تعدیل در تغییر تقاضای نیروی کار به  واقعی نیروی کار با درنظرگرفتن نقش هزینه

              
        )       (        )       )  [                 ]                                                                      (1)  

پس تابع را به صورت  .هستیم آموخته دانشدنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار ولی ما به  .استمتغیر زمان   tمتغیر کشور و iکه در آن 
 کنیم. مدل می (9) رابطه

                )=     (               )       )   [                                                           ]             (9)  

                                                      
1 Difference generalized method of moments 

را نشان می دهد؛ به طوری که  این معادله، یک مدل تعدیل جزئی 
از  کار  نیروی  بازار  )هرچه  دارد  مثبت  رابطه  کار  نیروی  بازار  منعطف بودن  با  که  است  کار  نیروی 

1. Difference Generalized Method of Moments
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انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد، سرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا به  عبارت دیگر، سرعت 
تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود(. با واردکردن تابع تقاضای ایده آل نیروی کار در معادله )2(، تابع 
به  کار  نیروی  تقاضای  تغییر  در  تعدیل  هزینه های  نقش  درنظرگرفتن  با  کار  نیروی  واقعی  تقاضای 

صورت رابطه )3( به دست خواهد آمد.
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 روش پژوهش
نشگاهی به صورت دا آموخته دانشبر تقاضای نیروی کار  تجاریبه دنبال بررسی تاثیر مستقیم آزادسازی  ،پژوهشدر این  اگر
 شویم میبه کل اشتغال  آموخته دانشکردن اشتغال  ، مجبور به تقسیمآموخته دانشبه دلیل وجود روند در اشتغال افراد  ،باشیمکشوری  بین

سهم  ،یتجارآزادسازی  شاخص مدل را با متغیرهای توضیحیرو،  از این ها از بین ببریم. آموخته دانشدر اشتغال  را تا روند موجود
از کل  باال فناوریبا ، سهم صادرات دهافزو کل ارزشافزوده بخش خدمات از  سهم ارزش، افزوده افزوده بخش صنعت از کل ارزش ارزش

 :شود زده میتخمین  (3رابطه )تابع تقاضای نیروی کار به صورت  سرمایه سرانهو کشور صادرات 
                )=                                                                                                                            (3)  

مشکل به  ،دوبا روش اثرات ثابت و تصادفی تخمین زده شمدل را تخمین بزنیم و ها  آموخته دانشسطح اشتغال  چنانچه بخواهیم
 یموش می DGMM3مجبور به استفاده از روش  ،رهایمتغ بیشترنامانایی  و با توجه به کنیم برخورد می خودهمبستگیواریانس ناهمسانی و 

تابع تقاضای دانیم که  می ،. همچنینمشکل نامانایی برطرف شود ،گرفتن از معادله با دیفرنسمشکل خودهمبستگی  ،کردن معادلهتا با پویا
. اما به تخمین زدثابت  نااریب و سازگار اثرفاده از یک برآوردگر تتوان با اس نیروی کار را میشده  ریزی آل، مطلوب یا برنامه ایدهایستای 

هایی در ارتباط با تعدیل  آل متفاوت است. اگر هزینه تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده، های تعدیل دلیل وجود هزینه
     دشود. فرض کنیو ایستای خود منحرف اشتغال ممکن است از حالت یکنواخت  سطحگاه  اشتغال وجود داشته باشد، آن سطح

دارای وقفه را به واقعی  تقاضایآل نیروی کار باشد.  ایده قاضایت   های تعدیل( و با فرض وجود هزینه) واقعی نیروی کار قاضایت
اخراج یند استخدام یا اکار است که به عنوان مانعی در فرمقدار اصطکاک بازار نیروی    نظر بگیرید و فرض کنیدرد        تصور

آل نیروی کار و وقفه  یک میانگین وزنی از تقاضای ایده تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت ،کند. بنابراین نیروی کار عمل می
به  یبیشتر وزن نسبی ،پذیری کمتری برخوردار باشد ه بازار کار از انعطافچهر ،که طوری هیریم، بگ نظر میدر تقاضای واقعی نیروی کار

 نظر گرفت.در (1معادله )توان به صورت  تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می ،. بنابراینشدوقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

                )   ⇔               )           )                                                              (1)  

بودن بازار  ای نیروی کار است که با منعطفسرعت تعدیل تقاض -λ1 که طوری هب ؛دهد یک مدل تعدیل جزئی را نشان می ،معادلهاین 
  هسرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا ب ،پذیری بیشتری برخوردار باشد هرچه بازار نیروی کار از انعطاف) نیروی کار رابطه مثبت دارد

تابع تقاضای  ،(1)آل نیروی کار در معادله  با واردکردن تابع تقاضای ایده .سرعت تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود( ،عبارت دیگر
 دست خواهد آمد. به (1رابطه )صورت های تعدیل در تغییر تقاضای نیروی کار به  واقعی نیروی کار با درنظرگرفتن نقش هزینه

              
        )       (        )       )  [                 ]                                                                      (1)  

پس تابع را به صورت  .هستیم آموخته دانشدنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار ولی ما به  .استمتغیر زمان   tمتغیر کشور و iکه در آن 
 کنیم. مدل می (9) رابطه

                )=     (               )       )   [                                                           ]             (9)  

                                                      
1 Difference generalized method of moments 

                             )3(
که در آن i متغیر کشور و t متغیر زمان است. ولی ما به دنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار 

دانش آموخته هستیم. پس تابع را به صورت رابطه )4( مدل می کنیم.
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 روش پژوهش
نشگاهی به صورت دا آموخته دانشبر تقاضای نیروی کار  تجاریبه دنبال بررسی تاثیر مستقیم آزادسازی  ،پژوهشدر این  اگر
 شویم میبه کل اشتغال  آموخته دانشکردن اشتغال  ، مجبور به تقسیمآموخته دانشبه دلیل وجود روند در اشتغال افراد  ،باشیمکشوری  بین

سهم  ،یتجارآزادسازی  شاخص مدل را با متغیرهای توضیحیرو،  از این ها از بین ببریم. آموخته دانشدر اشتغال  را تا روند موجود
از کل  باال فناوریبا ، سهم صادرات دهافزو کل ارزشافزوده بخش خدمات از  سهم ارزش، افزوده افزوده بخش صنعت از کل ارزش ارزش

 :شود زده میتخمین  (3رابطه )تابع تقاضای نیروی کار به صورت  سرمایه سرانهو کشور صادرات 
                )=                                                                                                                            (3)  

مشکل به  ،دوبا روش اثرات ثابت و تصادفی تخمین زده شمدل را تخمین بزنیم و ها  آموخته دانشسطح اشتغال  چنانچه بخواهیم
 یموش می DGMM3مجبور به استفاده از روش  ،رهایمتغ بیشترنامانایی  و با توجه به کنیم برخورد می خودهمبستگیواریانس ناهمسانی و 

تابع تقاضای دانیم که  می ،. همچنینمشکل نامانایی برطرف شود ،گرفتن از معادله با دیفرنسمشکل خودهمبستگی  ،کردن معادلهتا با پویا
. اما به تخمین زدثابت  نااریب و سازگار اثرفاده از یک برآوردگر تتوان با اس نیروی کار را میشده  ریزی آل، مطلوب یا برنامه ایدهایستای 

هایی در ارتباط با تعدیل  آل متفاوت است. اگر هزینه تابع تقاضای واقعی نیروی کار با تابع تقاضای ایده، های تعدیل دلیل وجود هزینه
     دشود. فرض کنیو ایستای خود منحرف اشتغال ممکن است از حالت یکنواخت  سطحگاه  اشتغال وجود داشته باشد، آن سطح

دارای وقفه را به واقعی  تقاضایآل نیروی کار باشد.  ایده قاضایت   های تعدیل( و با فرض وجود هزینه) واقعی نیروی کار قاضایت
اخراج یند استخدام یا اکار است که به عنوان مانعی در فرمقدار اصطکاک بازار نیروی    نظر بگیرید و فرض کنیدرد        تصور

آل نیروی کار و وقفه  یک میانگین وزنی از تقاضای ایده تقاضای واقعی نیروی کار را به صورت ،کند. بنابراین نیروی کار عمل می
به  یبیشتر وزن نسبی ،پذیری کمتری برخوردار باشد ه بازار کار از انعطافچهر ،که طوری هیریم، بگ نظر میدر تقاضای واقعی نیروی کار

 نظر گرفت.در (1معادله )توان به صورت  تابع تقاضای واقعی نیروی کار را می ،. بنابراینشدوقفه سطح اشتغال اختصاص داده خواهد 

                )   ⇔               )           )                                                              (1)  

بودن بازار  ای نیروی کار است که با منعطفسرعت تعدیل تقاض -λ1 که طوری هب ؛دهد یک مدل تعدیل جزئی را نشان می ،معادلهاین 
  هسرعت تغییر تقاضای نیروی کار یا ب ،پذیری بیشتری برخوردار باشد هرچه بازار نیروی کار از انعطاف) نیروی کار رابطه مثبت دارد

تابع تقاضای  ،(1)آل نیروی کار در معادله  با واردکردن تابع تقاضای ایده .سرعت تعدیل نیروی کار باالتر خواهد بود( ،عبارت دیگر
 دست خواهد آمد. به (1رابطه )صورت های تعدیل در تغییر تقاضای نیروی کار به  واقعی نیروی کار با درنظرگرفتن نقش هزینه
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پس تابع را به صورت  .هستیم آموخته دانشدنبال تابع سهم تقاضای نیروی کار ولی ما به  .استمتغیر زمان   tمتغیر کشور و iکه در آن 
 کنیم. مدل می (9) رابطه

                )=     (               )       )   [                                                           ]             (9)  

                                                      
1 Difference generalized method of moments 
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1 Difference generalized method of moments 

                  )4(

ویژگی های متغیرها به صورت زیر است:
به  مربوط  داده های  وقفه  از  که   
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 :متغیرها به صورت زیر است های ویژگی
        آموخته دانشنیروی کار  واقعی یمتغیر وقفه تقاضا. 3

شاغل در کل  آموخته دانشاد نیروی کار دهای مربوط به تع که از وقفه داده  
 شود. استفاده می 3المللی کار سایت سازمان بیناز  است و کشورها

        . متغیر وقفه تقاضای واقعی کلی نیروی کار 1
 است و های مربوط به تعداد کلی نیروی کار شاغل در کل کشورها که از وقفه داده 

 شود. المللی کار استفاده می از سایت سازمان بین

انتظار  ،تئوری بر طبقمنآید و  دست می هب 1های درصد تجارت سایت بانک جهانی که با استفاده از داده( G) تجاری شاخص آزادسازی. 1
 مثبت باشد. آموخته دانشو تقاضای نیروی کار  تجاریرابطه بین آزادسازی  تا رود می

ه فمتغیر نرخ تعر ،زیرا ؛مجبور به استفاده از متغیر درصد تجارت هستیم ،تجاری کلاست که به دلیل موضوع آزادسازی  اشارهالزم به 
و  گیرد نظر نمیدر ،است آموخته دانشعامل مهمی در اشتغال نیروی کار  که را تجاری است و بخش تجارت خدماتگر آزادسازی  بیان

 شناسیم. حاضر به عنوان بهترین متغیر موجود می این متغیر را درحال
 تولید ناخالص داخلیخدمات از افزوده بخش  از نسبت ارزشکه  (S) افزوده از کل ارزش خدماتبخش افزوده  متغیر سهم ارزش. 9
از تولید ناخالص داخلی خدمات بخش افزوده  سهم ارزش ۀرابط تا رود انتظار می. گرفته شده استاز سایت بانک جهانی  ،آید دست می هب

 مثبت باشد. آموخته دانشبا تقاضای نیروی کار 
آید و  دست می هافزوده ب بخش خدمات به کل ارزش افزوده که از نسبت ارزش (I) افزوده افزوده صنعت از کل ارزش . متغیر سهم ارزش0

افزوده با تقاضای نیروی کار  افزوده بخش صنعت از کل ارزش سهم ارزش ۀرابط تا رود انتظار می .استاز سایت بانک جهانی 
 افزوده باشد. رزشافزوده بخش خدمات از کل ا مثبت و کمتر از متغیر سهم ارزش آموخته دانش

از سایت از کل صادرات باال  فناوریبا که از نسبت صادرات صنعتی ( X) باال از کل صادرات فناوریبا  سهم صادرات صنعتی متغیر .1
تقاضای نیروی کار  کل صادرات با ازباال  فناوریبا سهم صادرات صنعتی  ۀرابطتا رود  انتظار میآید.  دست می هبانک جهانی ب

 مثبت باشد. آموخته دانش
و سازمان جهانی آید. از سایت بانک جهانی  دست می به کل نیروی کارکه از نسبت موجودی کل سرمایه به  (K) سرمایه سرانهمتغیر  .0

  مثبت باشد. سرمایه سرانهرابطه تقاضای نیروی کار ماهر با تا رود  آید. انتظار می دست می هبکار 

ها برای کشورهای  نبودن داده به علت در دسترس آموخته دانشاست که امکان استفاده از متغیر دستمزد نیروی کار  اشارهالزم به . 1
 وجود ندارد. OECDها برای کشورهای   بودن تعداد داده و کم OECD غیر

 
 
 

 آماریجامعه 

 شود: در زیر آورده می ،سال یافت شده است 31 باال دستسال متوالی و  1 کم دستهای  ها با داده که اطالعات آن یکشور 94تنها 

                                                      
1 ILO 
2 World bank 

دانش آموخته  کار  نیروی  واقعی  تقاضای  وقفه  متغیر   .1
تعداد نیروی کار دانش آموخته شاغل در کل کشورها است و از سایت سازمان بین المللی کار1 استفاده 

می شود.
 که از وقفه داده های مربوط به تعداد کلی 
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از تولید ناخالص داخلی خدمات بخش افزوده  سهم ارزش ۀرابط تا رود انتظار می. گرفته شده استاز سایت بانک جهانی  ،آید دست می هب

 مثبت باشد. آموخته دانشبا تقاضای نیروی کار 
آید و  دست می هافزوده ب بخش خدمات به کل ارزش افزوده که از نسبت ارزش (I) افزوده افزوده صنعت از کل ارزش . متغیر سهم ارزش0

افزوده با تقاضای نیروی کار  افزوده بخش صنعت از کل ارزش سهم ارزش ۀرابط تا رود انتظار می .استاز سایت بانک جهانی 
 افزوده باشد. رزشافزوده بخش خدمات از کل ا مثبت و کمتر از متغیر سهم ارزش آموخته دانش

از سایت از کل صادرات باال  فناوریبا که از نسبت صادرات صنعتی ( X) باال از کل صادرات فناوریبا  سهم صادرات صنعتی متغیر .1
تقاضای نیروی کار  کل صادرات با ازباال  فناوریبا سهم صادرات صنعتی  ۀرابطتا رود  انتظار میآید.  دست می هبانک جهانی ب

 مثبت باشد. آموخته دانش
و سازمان جهانی آید. از سایت بانک جهانی  دست می به کل نیروی کارکه از نسبت موجودی کل سرمایه به  (K) سرمایه سرانهمتغیر  .0

  مثبت باشد. سرمایه سرانهرابطه تقاضای نیروی کار ماهر با تا رود  آید. انتظار می دست می هبکار 

ها برای کشورهای  نبودن داده به علت در دسترس آموخته دانشاست که امکان استفاده از متغیر دستمزد نیروی کار  اشارهالزم به . 1
 وجود ندارد. OECDها برای کشورهای   بودن تعداد داده و کم OECD غیر

 
 
 

 آماریجامعه 

 شود: در زیر آورده می ،سال یافت شده است 31 باال دستسال متوالی و  1 کم دستهای  ها با داده که اطالعات آن یکشور 94تنها 

                                                      
1 ILO 
2 World bank 

2. متغیر وقفه تقاضای واقعی کلی نیروی کار 
نیروی کار شاغل در کل کشورها است و از سایت سازمان بین المللی کار استفاده می شود.

3. شاخص آزادسازی تجاری )G( که با استفاده از داده های درصد تجارت سایت بانک جهانی2 
به دست می آید و منطبق بر تئوری، انتظار می رود تا رابطه بین آزادسازی تجاری و تقاضای نیروی کار 

دانش آموخته مثبت باشد.
الزم به اشاره است که به دلیل موضوع آزادسازی تجاری کل، مجبور به استفاده از متغیر درصد 
تجارت هستیم؛ زیرا، متغیر نرخ تعرفه بیان گر آزادسازی تجاری است و بخش تجارت خدمات را که 
عامل مهمی در اشتغال نیروی کار دانش آموخته است، درنظر نمی گیرد و این متغیر را درحال حاضر به 

عنوان بهترین متغیر موجود می شناسیم.
4. متغیر سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل ارزش افزوده )S( که از نسبت ارزش افزوده بخش 
خدمات از تولید ناخالص داخلی به دست می آید، از سایت بانک جهانی گرفته شده است. انتظار می رود 

1. ILO
2. World Bank
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تا رابطۀ سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی با تقاضای نیروی کار دانش آموخته 
مثبت باشد.

بخش  ارزش افزوده  نسبت  از  که   )I( ارزش افزوده  کل  از  صنعت  ارزش افزوده  سهم  متغیر   .5
خدمات به کل ارزش افزوده به دست می آید و از سایت بانک جهانی است. انتظار می رود تا رابطۀ سهم 
از  نیروی کار دانش آموخته مثبت و کمتر  تقاضای  با  ارزش افزوده  از کل  ارزش افزوده بخش صنعت 

متغیر سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل ارزش افزوده باشد.
6. متغیر سهم صادرات صنعتی با فناوری باال از کل صادرات )X( که از نسبت صادرات صنعتی با 
فناوری باال از کل صادرات از سایت بانک جهانی به دست می آید. انتظار می رود تا رابطۀ سهم صادرات 

صنعتی با فناوری باال از کل صادرات با تقاضای نیروی کار دانش آموخته مثبت باشد.
7. متغیر سرمایه سرانه )K( که از نسبت موجودی کل سرمایه به کل نیروی کار به دست می آید. 
از سایت بانک جهانی و سازمان جهانی کار به دست می آید. انتظار می رود تا رابطه تقاضای نیروی کار 

ماهر با سرمایه سرانه مثبت باشد. 
8. الزم به اشاره است که امکان استفاده از متغیر دستمزد نیروی کار دانش آموخته به علت در 
 OECD و کم بودن تعداد داده  ها برای کشورهای OECD دسترس نبودن داده ها برای کشورهای غیر

وجود ندارد.

جامعه آماری

تنها 49 کشوری که اطالعات آن ها با داده های دست کم 6 سال متوالی و دست باال 18 سال یافت 
شده است، در زیر آورده می شود:

ایسلند،  ایرلند،  ایتالیا،  انگلستان،  اکوادور،  اسلوانی،  اسلواکی،  استونی،  اسپانیا،  اروگوئه،  اتریش، 
آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، آمریکا، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، ترکیه، جمهوری چک، جمهوری 
دومینیکن، دانمارک، رومانی، ژاپن، سریالنکا، سوئد، سوئیس، شیلی، فدراسیون روسیه، فرانسه، فنالند، 
قبرس، کانادا، کرواسی، کلمبیا، گرجستان، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالزی، مجارستان، 

مغولستان، مقدونیه، مکزیک، نروژ، هلند، هنگ کنگ، یونان.
از این 49 کشور، 31 کشور از کشورهای OECD هستند که اغلب داده های باالی 10 سال برای 
آن ها موجود  است و 18 کشور دیگر کشورهای غیر OECD هستند که برای آنها داده های زیر 10 

سال وجود دارد.
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روش تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها

مدل  پایه پژوهش به صورت رابطه )5( است:

 

1٢ 

 ،آمریکا، آلمان، آفریقای جنوبی، آرژانتین، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، انگلستان، اکوادور، اسلوانی، اسلواکی، استونی ،اسپانیا، اروگوئه، اتریش
، شیلی، سوئیس، سوئد، سریالنکا، ژاپن، رومانی، دانمارک ،جمهوری دومینیکن، جمهوری چک، ترکیه ،پرتغال ،بلغارستان ،بلژیک

 ،مجارستان، مالزی، لیتوانی، لهستان، لوکزامبورگ، لتونی، گرجستان، کلمبیا، کرواسی، کانادا ،قبرس، فنالند، فرانسه، فدراسیون روسیه
 .یونان، هنگ کنگ، هلندژ، نرو، مکزیک، مقدونیه، مغولستان

 دیگرکشور  31و  است ها موجود  سال برای آن 35های باالی  داده اغلبکه  هستند OECD کشور از کشورهای 13کشور،  94از این 
 دارد. وجودسال  35های زبر  داده برای آنهاکه  هستند OECDکشورهای غیر 

 ها و یافته ها تحلیل دادهتجزیه و روش 
 است: (0رابطه )پایه پژوهش به صورت   مدل

                )=     (                 )                                                             (0               )  

پنل که ترکیبی از های  تحلیل دادهو دست آورده شود. تجزیه هتری ب تخمین دقیق ،3های پنل سعی شده تا با استفاده از داده ،در این پژوهش
های ادبیات اقتصادسنجی است. این امر به این علت است که  ترین و نوآورترین پایه امروزه یکی از فعال ،ها و مقاطع مختلف است زمان
و در جنبه عملی نیز این  دنساز میهای تخمین اقتصادسنجی و نتایج تئوریک فراهم  های پنل محیط مناسبی را برای توسعه روش داده

های مقطعی یا سری  ها را با داده توان آن را آزمون کنند که نمی اثرهاییکه بتوانند  آورد میوجود  هب پژوهشگرانها این امکان را برای  ادهد
در روش های تخمین پنل داده های مقطعی و سری های زمانی با یکدیگر ترکیب . (3119، )احمدیکنندمشاهده  جداگانهطور  هزمانی ب

  شوند. می
. درست است که استفاده نمودOLS 1توان از برآوردگر  نمی ،متفاوت برای هر کشور هایبه دلیل وجود اثر ،مدلاین برای تخمین 

سازگاری و  ،شدن متغیر وقفه وابسته در سمت راستبه دلیل وارد ولی ،کشد متفاوت کشورها را بیرون می هایاثر ،برآوردگر اثر ثابت
تنها زمانی برآوردگر اثر ثابت برآوردگری نااریب و سازگار کند.  می  T/1اریب از مرتبهآن را  و رود از بین میثابت  اثر نااریبی برآوردگر

 از برآوردگر اثر تصادفی وجود دارد. در استفادههمین مشکل  .کند به سمت بینهایت میل  T خواهد بود که 

 هایپیشنهاد حذف اثر آندرسون و هشیو. دهد انباشتگی جواب نمی روش هم شکل نامانایی دارند که بهمتغیرهای ما م بیشتر ،همچنین 
ثابت هر  هایاثر زیرا ،استحدودی کارساز  ثابت را با گرفتن دیفرانسیل از متغیرهای وابسته و توضیحی مطرح کردند. این پیشنهاد تا

 استبه این پیشنهاد گرفتند این  آن و اشمیتکه  هاییولی ایراد .کند مانا می، هستندنامانا  بیشتر را که یو متغیرهایکرده  کشور را حذف
 ،شود گرفته نمیخطا درنظر ها، هدیفرانسیل در جمل کند و ساختار که چون این روش از تمام شرایط گشتاوری در دسترس استفاده نمی

های  را برای مدل 9GMMبرآوردگری نااریب به نام  (3443) 1باندو  رالنوآ .نیستندکارا  اما لزوماً ،کند ی ارائه میبرآوردگرهای سازگار
و ساختار  ،کند بهتر بوده و از تمامی شرایط گشتاوری استفاده می OLSاند که سازگاری آن نسبت به برآوردگر  دینامیک پیشنهاد نموده
 .(3119، )احمدیدنگیر ظر میندرخطا  های هدیفرانسیل را برای جمل

GMM، خطا ندارد. ایده اصلی این روش برقراری رابطه تئوری بین  های هجملاست که نیازی به داشتن اطالعات درباره  برآوردگری
 0بودنشرایط متعامدهمان  طور معمول، به ،بین پارامترها برقرار باشد بایدپارامترها تا حد ممکن بوده است. رابطه تئوری که 

                                                      
1 Panel data 
2 Ordinary least squares 
3. Arellano & Bond  
4. Generalized Method of Moments 
5. Orthogonality 
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                         )5(

در این پژوهش، سعی شده تا با استفاده از داده های پنل1، تخمین دقیق تری به دست آورده شود. 
تجزیه وتحلیل داده های پنل که ترکیبی از زمان ها و مقاطع مختلف است، امروزه یکی از فعال ترین 
و نوآورترین پایه های ادبیات اقتصادسنجی است. این امر به این علت است که داده های پنل محیط 
مناسبی را برای توسعه روش های تخمین اقتصادسنجی و نتایج تئوریک فراهم می سازند و در جنبه 
آزمون  را  اثرهایی  بتوانند  به وجود می آورد که  برای پژوهشگران  را  امکان  این  این داده ها  نیز  عملی 
کنند که نمی توان آن ها را با داده های مقطعی یا سری زمانی به طور جداگانه مشاهده کنند )احمدی، 

1384(. در روش های تخمین پنل داده های مقطعی و سری های زمانی با یکدیگر ترکیب می شوند. 
 2OLS برای تخمین این مدل، به دلیل وجود اثرهای متفاوت برای هر کشور، نمی توان از برآوردگر
استفاده نمود. درست است که برآوردگر اثر ثابت، اثرهای متفاوت کشورها را بیرون می کشد، ولی به 
دلیل واردشدن متغیر وقفه وابسته در سمت راست، سازگاری و نااریبی برآوردگر اثر ثابت از بین می رود 
و آن را اریب از مرتبه T/1 می کند. تنها زمانی برآوردگر اثر ثابت برآوردگری نااریب و سازگار خواهد 

بود که T به سمت بینهایت میل کند. همین مشکل در استفاده از برآوردگر اثر تصادفی وجود دارد.
به روش هم انباشتگی جواب نمی دهد.   نامانایی دارند که  همچنین، بیشتر متغیرهای ما مشکل 
)احمدی، 1384( می گوید که آندرسون و هشیو3 پیشنهاد حذف اثرهای ثابت را با گرفتن دیفرانسیل 
اثرهای  زیرا  است،  کارساز  تا حدودی  پیشنهاد  این  کردند.  مطرح  توضیحی  و  وابسته  متغیرهای  از 
ایرادهایی  مانا می کند. ولی  نامانا هستند،  بیشتر  را که  را حذف کرده و متغیرهایی  ثابت هر کشور 
که آن و اشمیت4 به این پیشنهاد گرفتند این است که چون این روش از تمام شرایط گشتاوری در 
دسترس استفاده نمی کند و ساختار دیفرانسیل در جمله ها، خطا درنظرگرفته نمی شود، برآوردگرهای 
 6GMM سازگاری ارائه می کند، اما لزوماً کارا نیستند. آرالنو و باند5 )1991( برآوردگری نااریب به نام
1. Panel Data
2. Ordinary Least Squares
3. Anderson & Hsiao
4. Aahn & Schmidt
5. Arellano & Bond 
6. Generalized Method of Moments
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بوده  بهتر   OLS برآوردگر  به  نموده اند که سازگاری آن نسبت  پیشنهاد  برای مدل های دینامیک  را 
برای جمله های خطا درنظر  را  از تمامی شرایط گشتاوری استفاده می کند، و ساختار دیفرانسیل  و 

می گیرند.
GMM، برآوردگری است که نیازی به داشتن اطالعات درباره جمله های خطا ندارد. ایده اصلی 

بین  باید  که  تئوری  رابطه  است.  بوده  تا حد ممکن  پارامترها  بین  تئوری  رابطه  برقراری  این روش 
پارامترها برقرار باشد، به طور معمول، همان شرایط متعامدبودن1 )غیرهمبسته بودن( بین تابع پارامترها 
و متغیرهای ابزاری است. این روش نیز با گرفتن تفاضل از متغیرها، نامانایی آن ها را از بین می برد 
)احمدی، 1384(. برای آزمودن تخمین در این روش، دو آزمون وجود دارد. آزمون سارگان و آزمون 

آرالنو باند.
برای اعتبارسنجی متغیر ابزاری استفاده شده از آزمون سارگان2 استفاده می شود. متغیر ابزاری 
داشته  خطا  جزء  با  را  همبستگی  کمترین  و  نظر  مورد  متغیر  با  را  همبستگی  بیشترین  می بایست 
با جزء خطا  ابزاری  با جزء خطا باشد(. فرض صفر آزمون سارگان، متعامدبودن متغیر  باشد)متعامد 
مرتبه دوم  پیاپی  و عدم وجود همبستگی  اول  مرتبه  پیاپی  برای وجود همبستگی  است. همچنین 
تخمین  برای   DGMM روش  از  استفاده  با  پژوهش،  این  می شود.در  استفاده  باند  آرالنو  آزمون  از 
اول،  مرتبه  پیاپی  همبستگی  وجود  برای  سارگان  و  باند  آرالنو  آزمون های  از  استفاده  با  و  ضرایب 
 Eviews9 عدم وجود همبستگی پیاپی مرتبه دوم و سازگاری متغیرهای ابزاری و با استفاده از نرم افزار

نتیجه گیری می شود. 

یافته های پژوهش

می شود.  زده  تخمین   GMM روش  با  دانش آموخته  کار  نیروی  اشتغال  سهم  پژوهش،  این  در 
ارزش افزوده  به وقفه اشتغال کل، سهم  متغیرهای مستقل شامل نسبت وقفه اشتغال دانش آموخته 
بخش صنعت از کل ارزش افزوده، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل ارزش افزوده، سرمایه سرانه، 
نسبت صادرات با فناوری باال به کل صادرات و شاخص آزادسازی است. همچنین، آزمون های الزم 
برای آزمودن این تخمین هم آزمون سارگان و آزمون آرالنو باند هستند که در ادامه بررسی می شود.

1. Orthogonality
2. Sargan
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GMM جدول 4: تخمین مدل با روش

متغير مستقل ضریب t- آماره
لگاریتم نسبت وقفه اشتغال تحصیل کرده ها به وقفه کل اشتغال 0/694729 112/7348

لگاریتم سهم ارزش افزوده بخش صنعت 0/112494 14/14976
لگاریتم سهم ارزش افزوده بخش خدمات 0/73274 55/71691

لگاریتم شاخص آزادسازی تجاری 0/148235 37/57417
لگاریتم سرمایه سرانه 0/017 24/68558

لگاریتم نسبت صادرات با تکنولوژی باال از کل صادرات 0/015245 38/88854

در این تخمین از متغیر ابزاری با 4 وقفه متغیر وابسته استفاده شده است، زیرا:
1. در این وقفه است که آزمون سارگان با فرض صفر معتبربودن متغیر ابزاری با احتمال 32/05 

درصد قابل ردشدن نیست.
2. در این وقفه است که آزمون آرالنو باند در خودهمبستگی مرتبه دوم با فرض صفر عدم وجود 

همبستگی پیاپی مرتبه دوم با احتمال 20/6 درصد قابل ردشدن نیست.
3. در این وقفه است که آزمون آرالنو باند در خودهمبستگی مرتبه اول با فرض صفر عدم وجود 

همبستگی پیاپی مرتبه اول قابل ردشدن می باشد.
با ضریب 0/15  بر سهم اشتغال دانش آموخته ها  تاثیر مثبت  آزادسازی تجاری  این تخمین،  در 
درصد دارد. در این تخمین مشاهده می شود که سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل ارزش افزوده 
1/73 است که به مراتب بیشتر از ضریب متغیر سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده 
است که مقدار آن 0/11 است. همچنین، در این مدل ضریب متغیر سرمایه سرانه در تخمین متغیر 
اشتغال نیروی کار دانش آموخته به اشتغال کل، ضریب مثبت 0/017 است. این متغیر رابطۀ مثبت 
ضعیفی با نسبت اشتغال نیروی کار دانش آموخته به اشتغال کل نیروی کار دارد که به معنای رابطه 
مکملی ضعیف بین سرمایه سرانه و سهم اشتغال دانش آموختگان است. همچنین در این مدل، نسبت 
صادرات با فناوری باال به کل صادرات دارای ضریب 0/02 است که به معنای تاثیر مثبت ضعیف بر 

سهم اشتغال نیروی کار دانش آموخته است.
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بحث و نتیجه گیری

پژوهش های بسیاری در زمینه ی تاثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال افراد ماهر، غیرماهر و یا اشتغال 
کل انجام شده که اکثر این پژوهش ها در بخش تولید و یا تولید صنعتی کشور مورد بررسی بوده است. 
از نوآوری های این پژوهش استفاده از نیروی کار تحصیل کرده ی دانشگاهی و همچنین نگاه به بخش 

خدمات است.
از تخمین های انجام شده می توان نتیجه گرفت که نخست آزادسازی تجاری تاثیر مثبت بر سهم 
بازشدن درب های تجاری  با  اشتغال نیروی کار دانش آموخته دارد. این مهم به معنای آن است که 
کشورها بر روی یکدیگر و واردشدن فناوری و تمرکز تولید بر بخش هایی با کارایی و مهارت بیشتر، 
سهم اشتغال دانش آموختگان بیشتر می شود. دوم تاثیر بخش خدمات از بخش صنعت در سهم اشتغال 
نیروی کار دانش آموخته بسیار بیشتر است. سوم صادرات با فناوری باال از کل صادرات، دارای تاثیر 
مثبت ضعیفی بر سهم اشتغال نیروی کار دانش آموخته دارد. چهارم سرمایه سرانه تاثیر مثبت ضعیفی 

بر سهم اشتغال نیروی کار دانش آموخته دارد.
از محدودیت های این پژوهش، کمبود داده های دستمزد نیروی کار تحصیل کرده در بین کشورها 
بود که باعث حذف متغیر دستمزد در تخمین این پژوهش شد و همچنین به علت کمبود داده های 
اشتغال افراد تحصیل کرده و اهتمام نویسندگان بر دقت و صحت داده ها امکان استفاده از روش های 

اثر ثابت و اثر تصادفی امکان پذیر نبود.
الزم به ذکر است این پژوهش به دنبال تعمیم نتایج به اقتصاد ایران نبوده است؛ زیرا، این نتایج 
در کشور ایران با توجه به تحریم های اقتصادی، سالیان متمادی قیمت گذاری  دستوری و الخ می تواند 

نتایج متفاوتی داشته باشد.
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پیوست:

Dependent Variable: LOG(EL/TL(

Instrument specification: @DYN(LOG(EL/TL),-4(

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG)EL)-1(/TL)-1(( 0.694729 0.006163 112.7348 0

LOG)I( 0.112494 0.00795 14.14976 0

LOG)S( 1.73274 0.031099 55.71691 0

LOG)G( 0.148235 0.003945 37.57417 0

LOG)K( 0.017 0.000689 24.68558 0

LOG)X( 0.015245 0.000392 38.88854 0

Mean dependent var 0.026026 S.D. dependent var 0.055449

S.E. of regression 0.128787 Sum squared resid 9.089228

J-statistic 40.44976 Instrument rank 43

Prob)J-statistic( 0.320531

Arellano-Bond Serial Correlation Test

Test order m-Statistic rho SE)rho( Prob.

AR)1( -1.84254 -4.13505 2.244212 0.0654

AR)2( 1.264739 0.429335 0.339465 0.206
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