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مقدمه
جهانیشدن بهسرعت پيش میرود بهگونهای که نرخ رشد تجارت بينالملل از دهه۱۹۶٠

تاکنون در بيشتر سالها باالتر از نرخ رشد توليد ناخالص جهان بوده است .رشد سريع و
پايدار تجارت جهانی به اين اشاره دارد که اقتصادهای ملی در بسياری از کشورهای جهان

به هم وابستهتر شدهاند .در طی سه دهه گذشته جريان دارايیهای مالی و سرمايهگذاری

مستقيم خارجی نيز بهسرعت افزايش يافته است .يافتهها حاکی از آن است که يکپارچهشدن

اقتصاد جهانی از طريق ( )FDIبه ويژه در دهه نود تسريع يافته است.

از مشخصههای اصلی جهانیشدن اتکای بيشتر به نظام بازار ،خصوصیسازی ،آزادسازی

در ابعاد مختلف اعم از آزادسازی تجاری ،بازارهای مالی و سرمايهگذاری مستقيم خارجی

( )FDIاست.

فرایند جهانیشدن ،پیامدهای مثبت و منفی فراوانی دارد .همانطور که باعث افزايش

کارايی ،افزايش بهرهوری ،دسترسی به سرمايه ،دسترسی سريعتر به تکنولوژی و نوآوریها
و تشديد رقابت میشود ،اما از آنجا که اين فرایند تأثير قابلمالحظهای بر روی کشورها
گذاشته و بازارهای مختلفی از جمله بازار کار را متحول میکند و میتواند روی سطح و

ساختار اشتغال،تر کيب شاغالن ،دستمزد نيروی کار ،رفاه كارگران ،نابرابري دستمزدها،
کارايی و بهرهوری نيروی کار ،مهاجرت کارگران ،تقاضا برای نيروی کار ماهر و غيرماهر

و موقعيت کار کارگران اثر بگذارد ،نگرانیها و دغدغههايی را در حوزه اشتغال بهويژه در
کشورهای درحالتوسعه ايجاد کرده است ،زيرا که امروزه اکثر کشورهای درحالتوسعه با
رشد فزاينده نيروی کار مواجه هستند .پیشبینیها حاکی از آن است که کل نيروی کار
کشورهای درحالتوسعه از حدود  2/1ميليارد نفر در سال 1990به  2/4ميليارد نفر در سال

 2000رسيده و به حدود  ۳ميليارد نفر در پايان ربع اول قرن ۲۱خواهد رسيد .کشورهای
درحالتوسعه بايد ساالنه بيش از  ۳۰ميليون شغل جديد ايجاد کنند تا تعداد کل بيکاران در
سطح فعلی ثابت بماند .کشور ما نيز از تجربه کشورهاي درحالتوسعه مستثنی نبوده است.

انفجار جمعيت در اواخر دهه  ۱۳۵۰و اوايل دهه  ۱۳۶۰و در نتيجه جوانشدن جمعيت

با تأخير  ۱۵تا  ۲۰ساله سبب شد تا ميزان عرضه نيروی کار از فرصتهای شغلی بهطور
چشمگيری پيشی گرفته و معضل بيکاری بهويژه در ميان اقشار تحصيلکرده و دانشگاهی
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با شتاب باالتری گسترش يابد بهطوری که حتي نرخ بيکاری افراد تحصيلکرده از نرخ
بيکاری ساير افراد در برخی موارد بيشتر است.

همانطور که گفته شد جهانیشدن فرایندی اجتنابناپذير است و روی تمامی ابعاد

بازار کار از جمله ساختار اشتغال میتواند اثرگذار باشد .در اقتصاد ايران ساختار اشتغال به

گونهای است که نزديک  ٩٠در صد شاغلين دارای عدم آموزش عالی (غيرماهر) هستند و
از طرفی نيز تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهی روز به روز در حال افزايش است .بهطوری

که در سال  85بالغ بر  450هزار نفر از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فارغالتحصيل

شدهاند که بخشهای مختلف اقتصادی توان جذب همه آنها را نداشته و در نتيجه بايد
تدابيری برای جذب آنها در بازار کار انديشيده شود .بنابراين با توجه به نقش و اهميتی

که دو مقوله جهانیشدن و تقاضای نيروی کار در اقتصاد ايران دارند و با توجه به اثرات
همهجانبه جهانیشدن بر روی نيروی کار ،ضرورت ايجاب میکند که به بررسی و تجزيه و

تحليل اين دو مقوله پرداخته شود .بر این اساس ،هدف اين تحقيق بررسی اثرات جهانیشدن
بر روی اشتغال و تقاضای نيروی کار ماهر و غيرماهر است.

این مقاله در شش بخش تدوین شده است .در بخش دوم مبانی نظری و در بخش سوم

پیشینه تحقیق بیان خواهد شد .در بخش چهارم وضعیت بازار کار در ایران بررسی شده

است .در بخش پنجم نتایج تجربی و سرانجام در بخش آخر نتيجهگيري و پیشنهادها ارائه
میشود.

 .1پیشینه تحقیق
از میان مطالعات مختلفی که در این زمینه صورت گرفته بهطور خالصه در زیر به تعدادی

از آنان اشاره خواهیم کرد.

بهطور کلی مطالعاتی که در این بخش به آنان اشاره خواهد شد را میتوان به دو دسته تقسیم

کرد :مطالعاتی که اثر شاخص  FDIرا بهعنوان یکی از شاخصهای جهانیشدن بر روی

تقاضای نیروی کار میسنجد که از میان مطالعات خارجی میتوان به تحقیق فينسترا و هانسون

( )۱۹۹۷اشاره کرد .آنان به این نتیجه رسیدهاند که افزايش نابرابری دستمزدها در مکزيک

طی دهه  1980در ارتباط با جريان سرمايهگذاری مستقيم خارجی است .آنها اثر  FDIرا
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روی سهم نيروی کار ماهر از دستمزدها در بازه زمانی  1975-1988بررسي كرده و نشان
میدهند كه افزايش جريان  FDIرابطه مثبتي با افزايش دستمزد و نيز افزايش تقاضاي نسبي
كارگران ماهر داشته و مسئول  ۵۰در صد افزايش در دستمزد نيروی کار ماهر میباشد .در

واقع آنان به این نتیجه رسیدهاند که با ورود بنگاههای چندمليتی ،بنگاههای موجود میتوانند

با استخدام بيشتر نيروی کار ماهر ،بهرهوری نيروی کارشان را افزايش داده و با بنگاههای

خارجی رقابت کنند .و از میان مطالعات داخلی بهعنوان نمونه میتوان به تحقیق رمضانپور

( )1384اشاره کرد که در آن رابطه جهانیشدن و سطح اشتغال را در  18کشور برای دوره

زمانی  1980تا  2000مطالعه و بررسی کرده است .برای اندازهگيری کمی جهانیشدن
اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به  ،GDPسهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI

به  GDPاستفاده شده است .براساس يافتههای تحقيق ،در مطالعه انفرادی کشورها ،ضريب

همبستگی در برخی کشورها دارای عالمت مثبت (عمدتاً کشورهای آمريکای التين) بوده
و در برخی کشورها عالمت منفی (عمدتاً کشورهای آسيای شرقی) دارد.

برخی تحقیقات نیز اثر شاخص  OPENESSرا بهعنوان یکی از شاخصهای جهانیشدن

بر روی تقاضای نیروی کار می سنجند که از میان مطالعات خارجی میتوان به تحقیق گرين

و همکاران ( ،)۲٠٠۱اشاره کرد که اثر آزادسازی تجاری را روی بازار کار برزيل میسنجند
و سطح و پراکندگی دستمزد ،ترکيب اشتغال ،اضافه دستمزد نيروی کار ماهر را قبل و

بعد از آزادسازی بررسی کردهاند ،آنها درمیيابند که بعد از اصالحات تجاری بازدهي

تحصيالت دانشگاهي افزايشيافته و سهم كارگران تحصيلكرده رشد كرده است ،ولي

بازدهی سطوح مياني كاهش يافته است .بنابراین براساس این مطالعه مدل هکشر ـ اوهلین

1

رد میشود .آنان به این نتیجه میرسند که با آزادسازی تجاری بهدليل انعطافپذيری در بازار
کار و خصوصیسازی و افزايش درجه رقابتپذيری ،اشتغالهای موجود بهسمت بهرهوری

باالتر گرايش دارد ،لذا اشتغال نيروی کار ماهر افزايش مییابد .برعکس در مطالعه دیگری
که توسط اُربتا ( )2002صورت گرفته اثر تجارت روي سطح و ساختار اشتغال در کشور
فیليپين بررسی شده است .در اين مقاله نشان داده میشود كه افزايش گرايش به صادرات،

تقاضا براي نيروي كار را باال میبرد .از نظر ساختار اشتغال هم ،اثر آزادسازی روي سهم
1. Heckscher-Ohlin.
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كارگران زن معلوم نيست ،اما در سطح زيرمجموعه صنايع براي كارگران زن سودمند است.

در اين تحقيق مدل هكشرـ اوهلين تأييد میشود زیرا ثابت میشود كه افزايش صادرات
باعث افزايش سهم و تقاضاي نيروي كار كممهارت ،هم در كل و هم در زيرمجموعه

صنايع میشود .از آنجا كه فيليپين كشوري با نيروي كار فراوان است ،پس اين مدل تأیيد

میشود .از مطالعات داخلی که در این زمینه صورتگرفته ،میتوان به تحقیق كشاورز حداد

و محرمي ( )13٨۵اشاره کرد .آنان براساس نظريه استالپر ـ ساموئلسون 1به بررسي تأثیر

جهاني شدن ،با معيار آزادسازی تجاري و كاهش در تعرفهها ،بر نابرابري دستمزدها در
كشور ايران ميپردازند .نتايج نشان ميدهد كه كاهش نرخ تعرفهها ،سبب كاهش دستمزد

نيروي غيرماهر و افزايش دستمزد افراد ماهر و نيمهماهر میشود .بهعبارت ديگر آزادسازي

تجاري ،سبب افزايش شكاف دستمزد ميان افراد با سطوح مختلف مهارت میشود.

در این مقاله اثر هر دو شاخص جهانیشدن (آزادسازی تجاری و  )fdiبهطور همزمان

نه تنها بر تقاضای کل نیروی کار بلکه بر روی تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر سنجیده

میشود.

 .2مبانی نظری
«جهانیشدن» مهمترين و بارزترين وجه تمايز اقتصاد «ديروز» و «امروز» جهان است .هرچند
بيشتر اقتصاددانان جهانیشدن را بهمعنی يکپارچگی و ادغام بيشتر اقتصادهای ملی میدانند
اما درمورد تعريفی جامع از آن ،اجماعنظر وجود ندارد و از ميان تعاريف مختلفی که در
اين زمينه وجود دارد میتوان تعريف زير را بهعنوان تعريف دقيقی از جهانیشدن ارائه داد:

جهانیشدن فرایند ادغام اقتصادهای ملی در يک اقتصاد فراگير جهانی است که
در آن عوامل توليد (نيروی کار و سرمايه) ،فناوری و اطالعات آزادانه از مرزهای

جغرافيايی عبور میکند و محصوالت توليدی (اعم از کاال و خدمات) نيز آزادانه به
بازار کشورهای مختلف وارد میشوند.

در کشورهای درحالتوسعه بازار کار يکی از کانالهای مهمی است که جهانیشدن
1. Samuelson.
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روی آن اثرگذار است .جهانیشدن از دو طريق بر بازار کار اثر میگذارد:
 .1افزايش در تجارت کاالها و خدمات؛

 .2افزايش در جريان متقابل عوامل توليد (نيروی کار و سرمايه).

افزايش واردات و صادرات ،رقابت در خدمات ،سرمايهگذاری مستقيم خارجی،

نوسانات نرخهای ارز و مبادله ناشی از جريانات سرمايه بينالمللی که از نتايج جهانیشدن

هستند ،به تغييرات عميق در بازار کار مانند تغيير در سطح و ساختار اشتغال ،دستمزدهای
نسبی ،کشش اشتغال ،رفاه کارگران و ...منجر میشوند.

کشورها در فرایند جهانیشدن مجبور خواهند شد که موانع تجاری را حذف کنند و

اقداماتی درمورد حذف انحصارهای قانونی انجام دهند .مؤسسههای دولتی را خصوصی

کرده و نيروی کار متورم در اين مؤسسهها را کاهش دهند .اين اصالحات ممکن است

به از دست دادن شغل و افزايش نرخ بيکاری منجر شود و شغلهای جديد در صنايع
صادراتی نيز ممکن است بهخوبی شغلهای ازدسترفته در بخشهای حمايتی نباشد .اما
از طرفی ديگر جهانیشدن اين امکان را برای بسياری از کشورها ،بهخصوص کشورهای

درحالتوسعه ،پديد آورده است که از برنامهها و سياستهای موفق ساير کشورها در زمينه
نيروی کار استفاده کنند .شرکتهای چندمليتی فرصتهای شغلی جديدی در کشورهای

درحالتوسعه بهوجود آوردهاند و دسترسی به بازار کار در خارج از کشور روشنترین

دستاورد جهانیشدن برای حلوفصل بيکاری در کشورهای درحالتوسعه است .بنابراين با
توجه به اثرات مثبت و منفی جهانیشدن بر اشتغال در کشورهای درحالتوسعه ،فهم بهتر
اثرات جهانیشدن تحليلگران و تصميمگيران سياسی را در طراحی يک محيط سياسی

راهنمايی خواهد کرد که به کارگران اجازه میدهد از جهانیشدن استفاده بهتری برده و
منافع بيشتری کسب کنند.

یکی از مهمترین تئوریهای تجارت بینالملل ،مدل استاندارد هکشر ـ اوهلين است.

ساموئلسون نیز قضیه برابری قیمت عوامل تولید را که از نتایج قضیه  H-Oبود اثبات کرد

بههمین دلیل این نظریه به نظریه هکشرـ اوهلین پل ساموئلسون ( )H-O-Sمعروف شد.

در نظریه  ،H-O-Sفرض میشود که  2عامل توليد 2 ،نوع کاال و  2کشور در جهان

(جنوب و شمال) وجود دارد .نيروی کار در بين کشورها قابليت تحرک ندارد ،همه کشورها
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دسترسی يکسانی به تکنولوژی دارند و تنها تفاوت  2ناحيه ،در ترکيب مهارت نيروی کار
است ،بازده ثابت نسبت به مقياس در توليد هر  2کاال در هر  2کشور وجود دارد و رقابت

کامل در بازار کاالها و عوامل توليد حکمفرماست.

کشورهای توسعهیافته (شمال) ،نیروی کار ماهر فراوان دارند و کشورهای درحالتوسعه

(جنوب) دارای نیروی کار غیرماهر فراوانند .وقتی موانع تجاری برقرار است ،شرایط داخلی

تعیینکننده متغیرهای اقتصادی (دستمزد و اشتغال) است .با حذف یا کاهش موانع تجاری،
هر گروه از کشورها به تولید کاالهایی خواهند پرداخت که در آن مزیت نسبی دارند.

بنابراین در کشورهای جنوب ،تولید کاالهای کاربر افزایش یافته و تولید کاالهای سرمایهبر
کاهش مییابد و عکس این حالت ،در شمال اتفاق میافتد .در چنین وضعیتی در جنوب،
تقاضای نیروی غیرماهر افزایش و تقاضای نیروی کار ماهر کاهش مییابد .حال اگر نهادهای

بازار کار و مقررات ،مانع کاهش دستمزد شوند ،نرخ بیکاری نیروی کار ماهر در جنوب

افزایش و عکس این حالت در شمال اتفاق میافتد.

بهطور کلی اثرات جهانیشدن بر بازار کار را به سه دسته زير میتوان تقسيم کرد:

 )1اثر جهانیشدن بر متوسط دستمزدها

طبق مدل برابری قیمت عوامل تولید ،1جهانیشدن بايد قيمت عوامل توليد را در ميان
کشورها يکسان سازد و در نتيجه تجارت کاالها و خدمات و تحرک سرمايه ،درآمد

کارگران در کشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه بايد يکسان شود ،اما در نگاه اجمالی

تفاوت عميقی را در سطح دستمزدها مشاهده میکنيم .بهعنوان مثال دو کشور بنگالدش
و آمريکا را در نظر بگيريد؛ با وجود افزايش تجارت در دهههای اخير شکاف دستمزد

بين اين دو کشور زياد شده است .برخی از مطالعات نيز نشاندهنده برابری دستمزد ميان
کشورها هستند ،بنابراين ،مطالعات مختلف نتايج يکسانی را گزارش نمیدهند .در بسياری
از مطالعات ،اين اعتقاد وجود دارد که تفاوت دستمزد در کشورهای مختلف را میتوان با

تفاوت در بهرهوری توضيح داد ،بهعنوان مثال ترفلر .)1993( 2با فرض برابری قدرت خريد،

واريانس دستمزد را در  32کشور درحالتوسعه و توسعهيافته اندازهگيری کرد .او دريافت
1. Factor price equalization (fpe).
2. Terfler.
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که  %90اين واريانس را با تفاوت بهرهوری میتوان توضيح داد .مطالعه مشابهی را فریمن

1

( )1994انجام داد .او شاخص بهرهوری غيرمستقيم مانند سطح سواد در طی سالهای تحصيل
و نرخ شهرنشينی را برای  51کشور مورد مطالعه قرار داد و به اين نتيجه دست يافت که

يک سوم واريانس دستمزدها و تفاوت دستمزدها را میتوان از طريق شاخص بهرهوری
غيرمستقيم توضيح داد.

در همه مطالعات انجام شده اين نتيجه وجود دارد که ارتباط مستقيمی ميان بهرهوری و

سطح دستمزدها وجود دارد .رشد بهرهوری در اقتصادهايی که از درجه باز بودن بيشتری
برخوردارند ،باالتر است و در نتيجه دستمزدها در اين کشورها بيشتر از کشورهايی خواهد

بود که درجه يکپارچگی و باز بودن تجاری پايينی دارند ( راما.)2003 ،2

در مطالعه ديگری براساس روش دالر و رای ،)2001( 3کشورها به سه دسته جهانینشده

يعنی کشورهايی که هنوز در بازارهای بينالمللی ادغام نشدهاند ،اخيرا ً جهانیشده و ثروتمند
تقسيمبندی شدهاند .گروه اول تعداد زيادی از کشورها را در برمیگيرد ،نتايج نشان میدهد

باالترين نرخ رشد متوسط دستمزد بين سالهای 1990ـ 1980مربوط به کشورهای اخيرا ً
جهانیشده است و کمترين آن برای کشورهای جهانینشده میباشد .بنابراين ،نتايج نشان

میدهد که آزادسازی برای کارگران خوب است .البته اين مطالعه خالی از اشکال نيست،

بهعنوان مثال ،صرفاً متوسط دستمزدها را در نظر میگيرد درصورتیکه برخی کارگران
کمتر يا بيشتر از متوسط دستمزد دريافت میدارند .برخی مطالعات نيز اثرات کوتاهمدت و

بلندمدت جهانیشدن بر سطح دستمزدها را از هم تفکيک میکنند .آنها نشان میدهند که

تأثير آزادسازی روی دستمزدها در کوتاهمدت منفی است ،اما اثر سرمايهگذاری مستقيم
خارجی حتی در کوتاهمدت نيز مثبت میباشد که اين نشاندهنده اهميت جذب سرمايهگذاری

خارجی است .اگر اقتصادهای باز در جذب سرمايههای خارجی شکست بخورند کاهش
دستمزدها میتواند قابلمالحظه باشد ،اما اثر مثبت سرمايهگذاری خارجی به مرور زمان
کاسته شده و اثر منفی آزادسازی تجاری نيز بهطور معنیداری مثبت میشود و اين نقطه
و زمان برگشت براساس مشخصات کشورها و شاخص آزادسازی تجاری که استفاده شده
1. Freeman.
2. Rama.
3. Dollor & Kraay.
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میتواند متغير باشد .بهعنوان مثال زمان برگشت ،هنگامی که از شاخص آزادسازی تجارت
به  GDPاستفاده میکنيم میتواند نسبت به زمانی که از شاخص آزادسازی اضافه بهای نرخ
ارز استفاده میکنيم ،متفاوت باشد.

 )2اثر جهانیشدن بر ترکيب و دستمزد نيروی کار ماهر و غيرماهر

طبق يکی از مشهورترين مدلها در تئوری تجارت بينالملل (مدل هکشر ـ اوهلین)،

جهانیشدن ،اضافهدستمزد ناشی از تحصيالت را در کشورهای درحالتوسعه کاهش
میدهد .اين مدل  2منطقه از جهان و  2عامل توليد (نيروی کار ماهر و غيرماهر) را در نظر
میگيرد که اين دو منطقه دارای مواهب متفاوتی از اين لحاظ میباشند .نيروی کار ماهر
در کشورهای توسعهيافته فراوان و در کشورهای درحالتوسعه کمياب است .با کاهش
نرخ تعرفه و آزادسازی اين دو منطقه ،هر کدام توليد خود را بهسمت بخشی که در آن

مزيت نسبی دارند سوق میدهند و بنابراين يک افزايش در تقاضا و دستمزد نيروی کار
ماهر در کشورهای صنعتی و يک افزايش در تقاضا و نيروی کار غيرماهر در کشورهای

درحالتوسعه اتفاق میافتد.

در بين مطالعات متعدد و بسيار زيادی که در اين زمينه انجام شده ،برخی مؤيد اين مدل

میباشند و برخی نيز به نتايج متفاوتی نسبت به اين مدل دست میيابند .بهعنوان مثال وود

1

( )1994به مطالعه دو قاره اروپا و آمريکا پرداخت و نتيجه گرفت که جهانیشدن منجر به

کاهش دستمزد نيروی کار غيرماهر در هر دو مورد میشود ،اما در اروپا به دلیل مداخله در
بازار کار و تعيين حداقل دستمزد اسمی ،از کاهش دستمزد نيروی کار غيرماهر جلوگيری

شده و در نتيجه نرخ بيکاری افزايش يافته است .در تحقيق ديگر که توسط اُربتا)2003 ( 2

انجام شد اثر تجارت بر سطح و ساختار اشتغال در کشور فيليپين مورد بررسی قرار گرفت.
در اين تحقيق مدل هکشر ـ اوهلين تأييد شد ،زیرا ثابت گشت که افزايش صادرات سبب
افزايش سهم و تقاضای نيروی کار کم مهارت هم در کل و هم در زير مجموعه صنايع

میشود.

اما مطالعات ديگری نيز وجود دارند که نفیکننده مدل هکشرـ اوهلين میباشند و معتقد
1. Wood.
2. Orbeta.
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به افزايش بازده تحصيالت و تقاضای نيروی کار ماهر در فرایند جهانیشدن هستند.

از ديدگاه ديگر ،جهانیشدن موجب دگرگونشدن ترکيب محصوالت از کاالهای

غيرتجاری بهسمت کاالهای تجاری میشود .معموالً تقاضا برای عامل توليدی که در بخش
تجاری بهکار میرود ،،افزايش میيابد .در کشورهای توسعهيافته اين عامل ،نيروی کار
ماهر است و ما شاهد يک افزايش در بازده تحصيالت و اضافه دستمزد نسبی نيروی کار

ماهر خواهيم بود .به همين ترتيب در کشورهای درحالتوسعه ،بهويژه آنهايی که کاالهای

کارخانهای و صنعتی را با استفاده از نيروی کار غيرماهر توليد و سپس صادر میکنند ،انتظار
داريم که اضافه دستمزد نيروی کار ماهر کاهش يابد که منجر به کاهش نابرابری خواهد

شد .با اینکه نيروی کار غيرماهر در کشورهای درحالتوسعه فراوان است ،اما حقيقت

بهگونهای ديگر است و نابرابری در کشورهای درحالتوسعه چه بسا افزايش نيز میيابد .حال
اين سؤال مطرح میشود که چه چيزی باعث اين تضاد و پارادوکس شده است؟

يک دليل ممکن است اين باشد که کشورهای درحالتوسعه از آنجا که نيروی کار

غيرماهر فراوان دارند ،بنابراين ،دستمزدهایشان به افزايش تقاضا پاسخ نمیدهد .اين مسأله
درمورد کشورهای چين و هند که پرجمعيت هستند میتواند درست باشد ،اما در کشورهای

درحالتوسعه با جمعيت کمتر ممکن است توليداتی که بهطور نسبی مهارت برترند صادر
شود مثل کاالهای نيمهرسانا....،

سرانجام يک توسعه در تجارت بينالملل ممکن است تقاضا و پاداش نيروی کار ماهر

را حتی وقتی موضوع صادرات يک کشور توليدات کمتر مهارتبر و نيازمند به نيروی کار

غيرماهر هستند بهخاطر کسری مهارت و يا ديگر عوامل مکمل افزايش دهد.

خيلی از مطالعات تالش کردهاند که ارتباط بين آزادسازی تجارت و نابرابری دستمزدها

را در نظر بگيرند .دالر و رای ( )2004نتيجه گرفتند که آزادسازی اثر معنیداری بر توزيع

درآمدها ندارد ،اما در مطالعهای ديگر که توسط آربچه و همکاران )2004( 1صورت

گرفت ،به اين نتيجه رسيدند که تکنولوژی وارداتی ،تقاضا برای کارگران ماهر را در برزيل
افزايش میدهد .بنابراين ،دستمزد نسبی گروههای کمتر تحصيلکرده را کاهش میدهد و

1. Arbache & et al.
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يا در بررسی ديگری که در کشور مکزيک توسط لگووینی و همکاران )2001( 1انجام شد،

مشخص گرديد که نابرابری در مکزيک بين سالهای  1984و  1994افزايش يافته است
و افزايش بازده نيروی کار ماهر ،مسئول  %20افزايش نابرابری درآمدی خانوارهاست .در

تحقيق مشابه هريسون و هانسون )1999( 2دريافتند که کاهش تعرفهها و وضع محدوديتهای

وارداتی مسئول  %23افزايش در دستمزدهای نسبی و بازده تحصيالت نيروی کار ماهر در

طی سالهای  1986تا  1990است .مطالعات روی کشورهای ديگر مانند برزيل ،شيلی،

کلمبيا و ونزوئال نشان میدهد که کارگران ماهر در مقايسه با همتايان غيرماهر خود بعد
از آزادسازی ،اضافه دستمزد دريافت میکنند و تقاضا برای آنها افزايش میيابد .3در

نتيجه ملتها با موجودی سرمايه انسانی باالتر ،اختالف دستمزد کمتری را ميان کارگران

تحصيلکرده (ماهر) و تحصيلنکرده (غيرماهر) تجربه میکنند بنابراين ،سرمايهگذاری در
تحصيالت ممکن است سود مضاعف داشته باشد ،به اين معنا که نه تنها رشد را بهبود

میبخشد بلکه نابرابری را نيز کاهش میدهد .تين برگن )1975( 4بيان کرد که تغييرات در
نابرابری دستمزدها در نتيجه نيروهای متضادی است که تغييرات تکنولوژی (تقاضای نيروی

کار ماهر) و تحصيالت (عرضه نيروی ماهر  /سرمايه انسانی) روی دستمزدهای نسبی اعمال
میکنند.

در تحقيق مأمون و مرشد ،)2007( 5بيان میشود که نابرابری درآمدی و اختالف دستمزد

نيروی کار ماهر و غيرماهر که در کشورهای درحالتوسعه مشهود است ،ناشی از دو عامل
تعيينکننده زیر است:

 .1موجودی سرمايه انسانی ماهر اوليه که ارتباط با نابرابری درآمدی دارد .بدينمعنا
که کشورهايی که در ترکيبشان نيروی کار تحصيلکرده بيشتری داشته و مواهب
تحصيلی و مهارت آنها بهطور مساوی توزيع شده است ،کمتر مستعد نابرابری
دستمزدها و توزيع نابرابر دستمزدها بعد از جهانیشدن هستند.

 .2آزادسازی تجاری موجب تکميل مهارت در کشورهای درحالتوسعه است .بهخاطر
1. Legovini et al.
2. Harrison & Hanson.
3. World Bank.
4. Tin Bergen.
5. Mamoon & Murshed.
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اينکه در معرض گذاشتن اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی به انتقال تکنولوژی
منجر شده و سطح مهارت کلی افزايش میيابد .اين بدين معنی است که بخشی از
موجودی سرمايه انسانی نسبت به فرایند جهانیشدن درونزاست .مهارتهايی که

مستقيماً بهواسطه فرایند تجارت تعلق میگيرند نسبت به آزادسازی تجاری درونزا

هستند و نابرابری دستمزدها و تفاوت تقاضا و دستمزد نيروی کار ماهر و غيرماهر را
افزايش میدهد.

در ادامه اين تحقيق ،عنوان شده که کشورهای درحالتوسعه گرايش به سرمايهگذاری

در تحصيالت باالتر و دانشگاهی به هزينه تحصيالت ابتدايی برای تصرف منافع کوتاهمدت
جهانیشدن دارند .بهعالوه اينکه تحصيالت باالتر نقش مستقيمی در رشد دارد .بهعنوان

مثال سياست تحصيلی پاکستان مايل به تحصيالت باالتر است .مث ً
ال در سال مالی  2003بودجه
تحصيالت دانشگاهی  %400افزايش يافته و به  5ميليون روپيه رسيده است ،درصورتیکه

بودجه تحصيالت ابتدايی افزايش ناچيزی داشته است ،يعنی فقط  %4در هر سال .اين سياست
ممکن است سبب بهبود رشد شود اما قطعاً افراد فقير و غيرماهر از آن متضرر خواهند شد و

همچنين به افزايش اختالف دستمزد نيروی کار ماهر و غيرماهر منجر میشود .از آنجا که
کشورهای درحالتوسعه گرايش به سرمايهگذاری روی تحصيالت باالتر دارند ،بايد اين را

هم در نظر بگيرند که ترويج تحصيالت باالتر به هزينه تحصيالت ابتدايی نابرابری درآمدی

را افزايش میدهد ،درحالیکه يک سياست تحصيلی متساوی اضافه دستمزد نيروی کار
ماهر را کاهش داده و عرضه کارگران کممهارت و تحصيلنکرده را کاهش و عرضه

کارگران تحصيلکرده را افزايش میدهد.

بنابراين ،همانطور که مالحظه شد در بيشتر تحقيقات ،اين نتيجه حاصل میشود که با

افزايش جهانیشدن و به تبع آن آزادسازی ،اضافه دستمزد نيروی کار ماهر و بازده تحصيالت

افزايش میيابد .بنابراين يک راهحل معقول برای کشورهای درحالتوسعه توافقهای تجاری

منطقهای همانند اتحاديه اروپايی و افزايش تجارت جنوب ـ جنوب نسبت به شمال ـ جنوب
است .اين توافقهای منطقهای ،کشورهای درحالتوسعه را قادر میسازد که اقتصادهايشان

را به آهستگی آزاد و باز کنند ،در حين آنکه در زمان مشخصی اين امکان به نيروی کار

داده میشود تا مهارتهايشان را افزايش دهند.
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 )3اثر جهانیشدن بر ايجاد و تخريب مشاغل و بيکاری

توجه به متوسط دستمزدها و يا پراکندگی دستمزدها برای درک اثرات جهانیشدن کافی
نيست .جهانیشدن اثرات مثبت و منفی بر بازار کار دارد .در اينکه افزايش تجارت بهويژه
افزايش صادرات سبب افزايش توليد و به تبع آن افزايش اشتغال میشود ،شکی نيست؛ اما

کاالها و خدماتی که در بازارهای جهانی ارائه میشوند بايد ويژگیهای استاندارد بينالمللی
را داشته باشند و با کاالها و خدمات مشابه خارجی رقابت کنند .لذا نيروی کار بهکارگرفته

در توليد محصوالت صادراتی بايد بهرهوری بااليی داشته باشند .بههمينترتيب ،با رشد

تجارت خارجی ،نيروی کار ماهر با بهرهوری باال از بخشهای غيرصادراتی به بخشهای
صادراتی منتقل میشوند .بدينترتيب ايجاد اشتغال در بخشهای صادراتی اغلب برای
نيروی کار ماهر است و نيروی کار غيرماهر عمدتاً در بخشهای غيرصادراتی باقی میماند.

در اين وادی به لحاظ اهميت نيروی کار ماهر و افزايش دستمزد آنها ،مقوله آموزش بهويژه
آموزش فنی و حرفهای و دانشگاهی برای افزايش مهارت نيروی کار ماهر ضروری است.

بنابراين در طی فرایند جهانیشدن گروهی از نيروی کار منافع خود را از دست میدهند

و گروهی نيز منافع جديدی بهدست میآوردند .غير از مکانيسم تخريب و ايجاد مشاغل

طبيعت برخی از مشاغل دائمی نيز تغيير یافته و کارگران دائمی که بهوسيله قوانين کار
رسمی حمايت میشدند جای خود را به کارگران موقت با حقوق محدودتر میدهند.

يکسری از مطالعات بر روی اثرات جهانیشدن ،يک پراکندگی قابلمالحظه از اين

اثرات را بر روی اشتغال نشان میدهد .در برخی کشورها ،تخريب مشاغل در حداقل بود

مانند مراکش که تجارت آزاد در متوسط ميزان اشتغال در بخشهای کارخانهای اثر نداشت
(کوری و هریسون ،)1997 ،1يا در مکزيک شيفت در تقاضای نيروی کار نسبتاً کم بوده
است (ایونگ .)2001 ،2ولی در برخی کشورها مانند اروگوئه افزايش جهانیشدن سبب

تخريب فرصتهای شغلی بسياری شده است .جهانیشدن روی طبيعت کار در بخشهای

رسمی اثرگذار است .بهعنوان مثال ،در مکزيک اصالحات تجاری ،رانت قابلدسترسی
برای بنگاهها و کارگران را کاهش میدهد .يک کاهش  %20در متوسط تعرفهها به کاهش
1. Currie & Harrison.
2. Evenge.
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دستمزدها بيش از  %5منجر خواهد شد .رفع موانع تجاری منجر میشود که کارگران
رانتشان را از دست دهند و يا به اين علت که شغلشان را از دست خواهند داد و يا بهخاطر

اينکه رانت مربوط به شغلشان کاهش پيدا میکند.

يک منبع ديگر تخريب فرصتهای شغلی کاهش اندازه بخشهای دولتی است.

افزايش رقابت دولتها را تحتفشار قرار میدهد تا کارفرمايان دولتی را خصوصی کرده

و انحصارهای قانونی صنايع همگانی و خدمات مدنی را از بين ببرند .يک نمونه برجسته
اين مسأله اقتصادهای درحالگذار است که ميليونها کارگر باید در بخشهای خصوصی

تخصيص مجدد میيافتند .هرچند کاهش اندازه دولت مستقيماً مربوط به جهانیشدن نیست،
اما اين دو رابطه از هم مستقل نيز نیستند .کشورهايی که جدا از ديگر نقاط جهان باقی

میمانند ،میتوانند بخشهای دولتی خود را دستنخورده نگه دارند .در فرایند کاهش
اندازه بخشهای دولتی ،زنان بيشتر از مردان ممکن است شغلهایشان را از دست بدهند،

هرچند آنها هدف برنامههای کاهش اندازه نيستند اما احتماالً کاهش درآمد و اختالف

دستمزد بيشتری را تجربه خواهند کرد؛ زيرا اختالف دستمزدهای جنسيتی در بخشهای
دولتی کمتر از خارج از آن است .عالوه بر اين ،بخشهای دولتی معموالً منافع بيشتری
را برای زنان مانند مرخصی زايمان ،انعطافپذيری ساعات کار و ...دارند که اين منافع در

بخشهای خصوصی کمياب و در بخش غيررسمی قابلدسترسی نيست .بنابراين ،تعجبآور
نخواهد بود که زنان بيشتر از مردان بعد از کاهش اندازه بخشهای دولتی از کار کنار

بکشند.

جهانیشدن همچنين به ايجاد شغل نيز منجر میشود .بيشتر مشاغل بهواسطه سرمايهگذاری

مستقيم خارجی و مناطق آزاد صادراتی ايجاد میشود .مناطق آزاد تجاری يک موتور

نيرومند ايجاد شغل است .هرچند شغلها در مناطق صادراتی بهخوبی شغلها در بخشهای

حمايتی و يا عمومی نيستند .يکی از خصوصيات اين مناطق انعطافپذيری قوانين نيروی
کار میباشد .بنابراين ،شغلها در مناطق آزاد تجاری از امنيت کمتری نسبت به بخشهای
رسمی برخوردارند .بيشتر شاغلين در مناطق آزاد را زنان جوان تشکيل میدهند و آنها
بيشتر در توليدات پوشاک و صنايع نيمهرسانا بهکار گرفته میشوند .چندين دليل برای تمايل

کارفرمايان به استخدام نيروی کار زن وجود دارد زيرا زنان بهطور متوسط دستمزد کمتری
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نسبت به مردان دريافت کرده و از طرفی کمتر سازمانيافته هستند و کمتر تمايل به پيوستن
به اتحاديههای کارگری دارند ،بنابراين ،بنگاه میتواند هزينههای توليد خود را کاهش داده
و قابليت انعطافپذيری بيشتری داشته باشد .هرچند اين شغلها بهخوبی مشاغل دولتی نيستند

اما برای زنان جوان روستايی يک گزينه بهتری میباشند.

از آنجا که جهانیشدن به ايجاد و تخريب مشاغل منجر میشود ،اين دو پروسه با

هم هماهنگ نیستند .طی دورههای آزادسازی و اصالحات اقتصادی انتظار میرود که

در کوتاهمدت نرخ تخريب مشاغل بيشتر از نرخ ايجاد فرصتهای شغلی باشد .بنابراين،
جهانیشدن میتواند همراه با نرخ بيکاری باالتری باشد .بهعالوه ،ادغام اقتصاد کشور با
اقتصادهای جهانی امکان افزايش نوسانات اقتصادی را بههمراه دارد .حتی اگر نرخ بيکاری
در يک دوره تجاری بدون تغيير بماند ،جريانهای شغلی میتواند افزايش يافته و ناامنی

شغلی را در پی داشته باشد.

چگونگی کاهش هزينهها در فرایند جهانیشدن
جهانیشدن فرایندی است که میتواند برندگان و بازندگانی داشته باشد .اين مهم است که
تشخيص دهيم چه کارهايی بايد انجام دهيم تا اثرات منفی جهانیشدن کاهش يابد .اين
اثرات شامل کاهش درآمد نيروی کار غيرماهر ،تکيه روی کارگران کودک در مناطق

تجاری ،نوسانات اقتصادی و تجاری و ...میباشند.

بسياری از روشهای کارايی که اثرات منفی جهانیشدن را کاهش میدهند در

خارج از بازار کار هستند ،بهعنوان مثال اگر افزايش تجارت بينالمللی منجر به افزايش
بازده تحصيالت و اختالف درآمد بين کارگران ماهر و غيرماهر شود ،سياست تحصيلی
کارا بايد برتری داشته باشد .توزيع عادالنهتر امکانات آموزشی کليدی برای انتشار يکسان

منافع جهانیشدن است .اگر جريانهای سرمايه بينالمللی و نوسانهای اقتصاد کالن به

کاهش اساسی در سهم نيروی کار از درآمد منجر شود ،سياستهای مالی و مالياتی برتری
دارند .اما هنوز برخی برنامهها و سياستهای بازار کار ممکن است احتياج باشد .کشورهای
درحالتوسعه يک تنوعی از برنامههای حمايتی برای بيکاران را تجربه کردهاند .از آنجايی
که امکان تخريب برخی فرصتهای شغلی در هنگام ورود به فرایند جهانی وجود دارد
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بنابراين دولت بايد در بدو ورود به اين فرایند به حمايت از اقشار آسيبپذير و کارگران

غيرماهر از طريق تأمين اجتماعی و بيمه بيکاری و ديگر برنامههای حمايتی بپردازد .اين

برنامهها از نظر شمول و پوشش ،هزينهها و اثرات انگيزهای با هم متفاوتند.

همانطور که از مباحث قبلی قابل استنباط است ،جهانیشدن در کشورهای مختلف

آثار متفاوت و گاه متضادی دارد .در برخی کشورهای درحالتوسعه حرکت بهسمت

جهانیشدن منجر به افزایش اشتغال و تقاضای نیروی کار غیرماهر میشود و در نتیجه در
این کشورها مدل هکشر ـ اوهلین تأیید میشود ،درصورتیکه برخی دیگر از مطالعاتی که

در کشورهای درحالتوسعه صورتگرفته ،نفیکننده مدل هکشر ـ اوهلین میباشند و در
این کشورها جهانیشدن موجب افزایش تقاضای نیروی کار ماهر و کاهش تقاضای نیروی
کار غیرماهر میشود.

با توجه به آثار متفاوت و گاه متضاد جهانیشدن بر روی تقاضای کل نیروی کار و

نیروی کار ماهر و غیرماهر در کشورهای مختلف ،در این مقاله تالش شده تا با مبنا قرار
دادن مدل هکشر ـ اوهلین و تابع تقاضای نیروی کار اثرات جهانیشدن بر روی تقاضای

کل و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت با استفاده از
مدل  ARDLسنجیده شود .برای این منظور از دو دسته متغير استفاده شده است :

الف ـ متغيرهای مربوط به فرایند جهانیشدن و شاخصهای آن که از ميان شاخصهای
مختلف دو شاخص  opennessو  FDIانتخاب شدهاند و تأثیر همزمان این دو
شاخص بر روی تقاضای نیروی کار و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر هم در
کوتاهمدت و هم در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است.

ب ـ متغيرهايی که اگرچه به فرایند جهانیشدن مربوط نيستند اما طبق تئوریهای موجود
با سطح اشتغال در ارتباطند ،نظير موجودی سرمايه و دستمزد.

سرانجام با استفاده از شبکه عصبی به پیشبینی آینده میپردازیم.

در بخش نتایج تجربی ،نتایج بهدستآمده از کاربرد مدلها در ایران به تفسیر بیان شده است.

 .3وضعیت بازار کار در ایران
در کشور ما نرخ باالي بيکاري يکی از مشکالت جدي و چالشي اقتصاد کشور است.
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بهنحوی که براساس آخرين سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ايران  ٢٩٩١هزار نفر

بيکار در جامعه وجود دارد .بهعبارتديگر نزديک به  ١٣درصد از جمعيت فعال  ٢٣ميليوني
کشور بيکارند .اين نرخ در مناطق شهري بهويژه در ميان اقشار جوان و خاصه زنان بيشتر

است.

بخشی از اين معضل و عدمتعادلهای بازار کار به عوامل ناشی از رشد باالی جمعيت

بهويژه در دو دهه گذشته ،افزايش نرخ مشارکت زنان ،افزايش سن ازدواج و عدمتطابق

تخصصهای نيروي کار با نيازهاي بازار بر میشود ،اما بسياری از اين مشکالت ناشی
از نامساعد بودن فضای کسبوکار ،فضای ديوانساالرانه و مقررات پيچيده و مراحل
اجرايی شروع يک فعاليت اقتصادی جديد است که همه اينها باعث شده بهرغم همه

تالشهای متوليان اقتصاد کالن برای ايجاد اشتغال از قبيل دادن تسهيالت کمبهره به

بنگاههای اقتصادی ،کمکهای صورتگرفته به جای ارتقای توليد ،بهسمت کانالهای
غيرتوليدي هدايت شده و موجب رشد تقاضا و به تبع آن افزايش سطح عمومي قيمتها

گردد .در واقع نقدينگي تزريق شده به جامعه به جاي افزايش توليد ،بهدليل هدايت بهسمت

کانالهای غيرتوليدي به افزايش سطح عمومی قيمتها منجر شده و بهرغم افزايش شديد
نقدينگي ،بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدينگی گلهمند است.1

ايران از نظر سهولت کسبوکار رتبه  ۱37را در ميان  ۱٨3کشور کسب کرده است که

نسبت به گزارشات قبلی  5رتبه صعود داشتیم البته این کافی نیست ،و باید تالش شود تا

بهطور مستمر این رتبه بهبود یابد.

مساعدتر شدن فضای کسبوکار نه تنها محرکی برای کارآفرينان و بنگاهها برای ايجاد

شغل بوده و به هدايت تسهيالت اشتغالزایی بهسمت بخشهای مولد و کانالهای توليدی

منجر میشود ،بلکه ازآنجاکه سرمايهگذاران خارجی برای تصميم گيری درمورد مشارکت
و سرمايهگذاری و يا عدمسرمايهگذاری در کشوری به شاخصهای کسبوکار توجه

میکنند ،با بهبود اين شاخصها آنها تمايل بيشتری برای سرمايهگذاری در ايران پيدا کرده
و از آنجايی که يکی از متغيرهای مؤثر بر روی اشتغال سرمايهگذاری بوده و معموالً نيز

 .1احمدی ،وحید)1387( ،؛ «بررسی مقایسه شاخصهای فضای کسبوکار در ایران و جهان» ،مجموعه پژوهشهای
اقتصادی بانک مرکزی ج .ا .ا .شماره .30
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کشورهای درحالتوسعه باکمبود پسانداز و سرمايه داخلی مواجه هستند ،بنابراين ،جذب

سرمايهگذاری خارجی میتواند نقش بزرگی در ايجاد مشاغل جديد داشته باشد.
از نظر ساختار بازار کار نيز وضعيت ايران به گونه زير است:

در سالهای  ٥٥تا  ٨٥حجم جمعيت فعال از  ٩٧٩٦هزار نفر به  ٢٣٤٦۹هزار نفر افزايش

يافته است .درحالیکه نرخ مشارکت بنا به داليل زيرکاهش يافته است.
	•گسترش و تعميم تحصيالت در کليه سطوح تحصيلی؛

	•افزايش شمار افراد بازنشسته ،دارندگان درآمد بی نياز از کار و يا از کار افتاده؛
	•رکود اقتصادی و عدم پيدايش فرصتهای مکفی اشتغال؛

	•گسترش زمينههای کسب درآمد از کانالهای غير متعارف اقتصادی.

رشد جمعيت فعال در حالی اتفاق افتاده است که فرصتهای شغلی ايجاد شده جوابگوی

متقاضيان کار نيست ،به گونهای که طی  30سال ( 85ـ ) 55شمار جمعيت بيکار از  997هزار
نفر به  2145هزار نفر و نرخ بيکاری از  %10/2به  % 11/2رسيده است.

از کل فرصتهای شغلی ايجاد شده در اين سه دهه ،سهم بخشهای سهگانه کشاورزی،

صنعت و خدمات بهترتيب از  34/2 ،34و  31/8درصد به  31/7 ،23/4و  44/8درصد در سال

 85رسيده است .بنابراين ،ساختار اشتغال کشور بهسمت فعاليتهای خدماتی گسترش يافته
است.

طی سالهای  65ـ 55اشتغال ايجاد شده توسط بخش خصوصی بسيار اندک است،

زيرا پس از پيروزی انقالب تا سال  65به داليل تثبيت نظام و نوع نگرش سياستگذاران و
سياستمداران اقتصاد متمرکز تجربه شد .مصادره شرکتهای خصوصی و ملی شدن برخی

صنايع ،ترکيب شاغالن را بهشدت بهنفع بخش عمومی تغيير داده است .اما روند اشتغالزایی

بخش خصوصی از سالهای  65به بعد بهبوديافته است ،بهطوریکه طی سالهای 75ـ ،70

 % 88/9اشتغال ايجاد شده در کشور توسط بخش خصوصی انجام گرفته است .از سال 75

به بعد نيز روند روبه رشد اشتغالزایی در بخش خصوصی ادامه پيدا کرده است ،بهگونهای

که در سالهای  85 ،84و  ،86سهم اشتغال در بخش خصوصی بهترتيب به 79/8 ،80 ،79/8

درصد رسيده است.

عواملی از قبيل ارائه تسهيالت سرمايهگذاری به بخش خصوصی ،امنيت سرمايهگذاری،
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قانون کار و فضای کسبوکار در افزايش ظرفيت اشتغالزایی بخش خصوصی مؤثر است

و از آنجاکه ظرفيت بخش دولتی تکميل بوده و حتی مازاد نيروی کار دارد ،بنابراين،
نمیتواند نقش مؤثری در اشتغالزایی داشته باشد .پس بايد تمهيدات الزم برای گسترش
فعاليتهای بخش خصوصی درنظر گرفته شود.

از طرفی بيکاری دانشآموختگان عالی کشور که مهمترین بخش سرمايه انسانی قلمداد

میشوند ،آثار زيانبار و مضاعفی دارد؛ زيرا سهم قابلتوجهی از منابع انسانی و مالی
کشور صرف تربيت اين گروه شده و در درجه بعدی اینکه طی دهههای اخير

بهنحو فزايندهای سطح پيشرفت هر کشور تحتتأثير نحوه استفاده از سرمايه انسانی قرار
گرفته است و دانشآموختگان آموزش عالی مظهر و نمونه اعالی سرمايههای انسانی جامعه

محسوب میشوند .بنابراين ،بررسی وضعيت فعاليت دانشآموختگان آموزش عالی ضروری
بهنظر میرسد ،تا بتوان از يک سو عملکرد آموزش نيروی انسانی را ارزيابی کرد و از سوی
ديگر برای رفع مسائل مربوط به نيروی انسانی تحصيلکرده ،برنامهريزیهای الزم را انجام

داد.
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نمودار 1ـ میزان مشارکت فارغ التحصیالن دانشگاهی

براساس نمودار ( )1نرخ مشارکت فارغ التحصيالن دانشگاهی در طی سالهای ٨٣ـ٧٦

کاهش يافته است که علت عمده آن کاهش قابلمالحظه نرخ مشارکت زنان است.

بيشترين عامل افزايش در بين زير گروههای جمعيت غيرفعال مربوط به جمعيت خانهدار

دارای تحصيالت عاليه است.
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نمودار 2ـ میزان بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی

همانطور که در نمودار ( )2مشاهده میشود ،در سال  ٧٦از فارغ التحصيالن دورههای

آموزش عالی که وارد بازار کار شدهاند  ٦/٥درصد بيکار بودهاند که در سال  ٨٣اين رقم

به ۱٣/۱٢درصد افزايش پيدا کرده است .نرخ بيکاری مردان از  ٥/٧درصد در سال ۱٣٧٦
به  ٧/٥درصد در سال  ٨٣رسيده است .ميزان بيکاری زنان با  ۱٦/٧درصد افزايش از ٨/٦
درصد به  ٢٥/٣درصد رسيده است.

با توجه به اطالعات داده شده درباره ميزان مشارکت فارغالتحصيالن آموزش عالی و

نيز ميزان بيکاری آنان ،میبايست کمبود ظرفيتهای اشتغال با مد نظر قراردادن گروههای

عمده سنی بيکاران و رشته تحصيلیشان بررسی و راهکارهای الزم انديشيده شود .همچنين
با توجه به نيازهای اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی ،مديريت صحيح در امر کيفيت و

کميت آموزش عالی درپيشگرفته شود.

 .4نتایج تجربی
اين مقاله با استفاده از دو مدل خود توضيح برداری با وقفههای گسترده ( )ARDLو الگوی

تصحيح خطا ( )ECMو نيز شبکه عصبی نوع  GMDHبه بررسی و پیشبینی تأثيرات اين
پديده بر سطح و ساختار اشتغال خواهد پرداخت.

مدل اصلی مورد استفاده در اين تحقيق بهصورت زير میباشد :

()1

LL =B0+B1 LW +B2 LK + B3 L openness + B4 LFDI

 :Lنيروی کار :W ،دستمزد :K ،موجودی سرمايه :Openness ،شاخص آزادسازی،

 :FDIشاخص سرمايهگذاری مستقيم خارجی.
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در برآورد مدل فوق از رابطه لگاريتمی به جای رابطه خطی استفاده شده است زيرا که

اين اقدام دادهها را موزون کرده و سهم مهمی از مشکالت ناشی از ناهمسانی واريانسها و

هم خطی بين متغيرهای توضيحی را مرتفع میسازد .مدل ذکر شده برای نيروی کار ماهر و
غيرماهر نيز برآورد میشود که معادالت مربوط به آنها بهصورت زير است :
()2

LLS = α0 +α1 LWS +α2 LK + α4 L openness + α5 LFD

 :LSنيروی کار ماهر :WS ،دستمزد نيروی کار ماهر.
()3

LLU = γ0+ γ1 LWU + γ2 LK + γ3 Lopenness + γ4 LFDI

 :LUنيروی کار غيرماهر :WU ،دستمزد نيروی کار غيرماهر.

در ادامه اين تحقيق جهت تخمين مدلها از روش خود توضيح برداری با وقفههای

گسترده ( )ARDLو الگوی تصحيح خطا (( )ECMکه با استفاده از نرمافزار Microfit 4

تخمين زده میشود ) و نيز روش شبکه عصبی نوع  1GMDHاستفاده میشود.
نتايج تخمين و تفسير الگوی ARDL

تجزيه و تحليل از روش  ،ARDLمبتنی بر تفسير سه معادله پويا ،بلندمدت و تصحيح

خطاست 2.نتايج حاصل از تخمين معادله پويا ــ معادلهای که در آن متغير وابسته به شکل با
وقفه سمت راست معادله ظاهر میشود ــ برای تابع تقاضای کل نيروی کار ،نيروی کار ماهر
و نيروی کار غيرماهر بهترتيب در جداول مندرج در پیوست آورده شده است.

همانطور که از جداول پیوست میتوان نتیجه گرفت ،در همه مدلها رابطه بلندمدت

پذیرفته میشود .همچنین در همه مدلها معادالت درست تصریح شده ،خودهمبستگی
ندارند و جمالت پسماند دارای توزیع نرمال هستند

برآورد رابطه بلندمدت به روش ARDL
در اين قسمت رابطه بلندمدت که نتايج آن در جدول(  )1آمده است برآورد میشود.

اولين ستون اين جدول رابطه بلندمدت تابع تقاضای نيروی کار با متغيرهای دستمزد،

 .1برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به  :ابریشمی و همکاران (.)1388 ،1387
 .2الزم به ذکر است که در اين تحقيق بهدليل حجم محدود نمونه از معيار شوارتز برای تعيين مقدار وقفههای بهينه استفاده
شده است.

128

پژوهشنامه بازرگانی

سرمايه ،درجه باز بودن اقتصاد و شاخص سرمايهگذاری مستقيم خارجی را نشان میدهد.

در اين رابطه مالحظه میشود که ضريب متغير دستمزد منفی و غيرمعنیدار است .متغير

سرمايه نيز اثر مثبت و معنیداری بر اشتغال دارد به عبارت ديگر میتوان گفت که سرمايه

و نيروی کار دو عامل مکمل هستند و هنگامی که موجودی سرمايه در اقتصاد ايران در

حال افزايش است ،تقاضا برای نيروی کار نيز افزايش میيابد .بنابراين در اين مدل ضرايب
بهدست آمده با مبانی نظری برای نيروی کار سازگاری دارند.

اما اثر درجه باز بودن اقتصاد ،يعنی نسبت مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص

داخلی مثبت و معنیدار است و مقدار آن  0/072میباشد که افزايش ظرفيت اشتغالزایی
بخش تجاری را تبيين میکند ،به اعتبار اين ضريب افزايش تجارت و گسترش تعامل با

اقتصاد جهانی در بهبود متغيرهای بازار کار و سطح اشتغال تأثير مثبت خواهد داشت .اين
ضريب بازگوکننده افزايش تقاضای نيروی کار در بلندمدت است که از طريق افزايش

ظرفيت توليد و بهبود فناوری و رقابتی شدن توليد ميسر است.

متغير سرمايهگذاری مستقيم خارجی که نسبت سرمايهگذاری مستقيم خارجی به کل

تشکيل سرمايه ناخالص داخلی است بهعنوان متغيری ديگر از فرایند جهانیشدن در مدل

وارد شده است که ضريب بهدستآمده مثبت ولی مقدار آن بسيار ناچيز است که آن هم

بهدليل حجم بسيار اندک  FDIدر ايران است.

در ستون دوم جدول ( )1رابطه بلندمدت تابع تقاضای نيروی کار ماهر با متغيرهای

دستمزد نيروی کار ماهر ،سرمايه ،درجه باز بودن اقتصاد و شاخص سرمايهگذاری خارجی
نشان داده شده است.

مالحظه میشود که اثر متغير دستمزد نيروی کار ماهر در اين حالت بر اشتغال نيروی کار

ماهر مطابق با مبانی نظری ،منفی و معنیدار است و مقدار آن  -0/50میباشد و بهمعنای این

است که با افزايش یک درصد در سطح دستمزد نيروی کار ماهر ،سطح اشتغال به ميزان 0/5

درصد کاهش میيابد .متغير موجودی سرمايه نيز مثبت و معنیدار میباشد که نشاندهنده
مکمل بودن سرمايه و نيروی کار ماهر در اقتصاد ايران است.

متغير درجه باز بودن اقتصاد نيز تأثير مثبت و معنیداری بر اشتغال نيروی کار ماهر دارد

و تأثير آن از حالتی که کل نيروی کار را آزمون کردهایم ،بيشتر است (مقايسه ضرايب
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 0/072و  0/23در ستون اول و دوم جدول  )1آن هم به این علت که در روند جهانیشدن
بهدليل انعطافپذیری در بازار کار و خصوصیسازی و افزايش درجه رقابتپذیری،

اشتغالهای موجود بهسمت بهرهوری باالتر گرايش دارد ،لذا اشتغال نيروی کار ماهر افزايش
میيابد.

کشش اشتغال نيروی کار ماهر نسبت به شاخص سرمايهگذاری خارجی نيز مثبت و

معنیدار بوده و مقدار آن  0/024است که نشان میدهد با افزايش یک درصد در اين

شاخص اشتغال نيروی کار ماهر  0/024درصد افزايش خواهد يافت.

در ستون سوم جدول ( )1رابطه بلندمدت تابع تقاضای نيروی کار غيرماهر با متغيرهای

دستمزد نيروی کار غيرماهر ،سرمايه ،درجه باز بودن اقتصاد و شاخص  FDIآزمون شده

است.

نتايج حاکی از آن است که ضريب دستمزد در تابع تقاضای نيروی کار غيرماهر با وجود

عالمت منفی معنیدار نيست .بنابراين میتوان اظهارنظر کرد که تقاضای نيروی کار ماهر با
دستمزد ارتباط معکوسی دارد ،ولی نيروی کار غيرماهر با دستمزد خود هيچ ارتباطی ندارد،

مهمترين دليل آن نيز نرخ بيکاری باال در اقتصاد ايران است ،بهطوریکه کارگران ساده و

غيرماهر با هر قيمتی نيروی کار خود را به بازار کار عرضه میکنند که البته حداقل دستمزد

اين گروه همان حداقل دستمزد تصويبی در اقتصاد ايران است و بنگاهها نسبت به افزايش
يا کاهش اين دستمزد هيچ واکنشی نشان نمیدهند .اما درمورد بازار کار نيروی کار ماهر
وضعيت بهگونهای ديگر است ،بهطوریکه بنگاهها در جذب نيروی کار تحصيلکرده و
ماهر به دستمزد پرداختی به اين گروه از افراد حساسيت بيشتری نشان میدهند و با افزايش

دستمزد نيروی کار ماهر ،تقاضا برای آنها کاهش میيابد .عدموجود بازار کار غيررسمی
يکی از مهمترين دالیل اين فرضيه است.

کشش اشتغال نسبت به موجودی سرمايه در اين حالت نيز مثبت و معنیدار بوده و

نشانگر مکمل بودن سرمايه و نيروی کار است .ضريب کشش اشتغال نيروی کار غيرماهر

نسبت به  OPENNESSنيز مثبت و معنیدار است.

اما نکته قابلتوجه اين است که ضريب آن در مقايسه با تأثير اين متغير بر روی نيروی

کار ماهر کمتر است ،بهاينصورتکه درمورد نيروی کار ماهر اين ضريب حدودا ً 0/23
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است ،درصورتیکه درمورد نيروی کار غيرماهر اين ضريب حدودا ً  0/036میباشد و نشان

میدهد که درجه باز بودن اقتصاد تأثير مثبت بيشتری بر نيروی کار ماهر و تحصيلکرده
دارد.

ضريب کشش اشتغال نسبت به شاخص  ،FDIعالمت مثبت دارد ،اما اثر معنیداری بر

روی تابع تقاضای نيروی کار غيرماهر ندارد.

جدول 1ـ برآورد رابطه بلندمدت با استفاده از روش ARDL
تابع تقاضای کل نيروی کار

تابع تقاضای نيروی کار ماهر تابع تقاضای نيروی کار غيرماهر

نام متغير

ضريب

آمارهt

ضريب

آمارهt

ضريب

آماره t

LW
LK

-0/007
0/189

-1/370

-0/507

-3/398

-0/010

-0/903

Lopeness

0/072

5/005

0/236

2/995

0/036

2/643

LFDI

0/005

2/136

0/024

2/123

0/004

1/897

7/805

0/642

7/751

0/123

3/737

منبع :يافتههای تحقیق.

برآورد رابطه کوتاهمدت به روش ARDL
در روش  ARDLمیتوان ضرايب کوتاهمدت را از ضرايب بلندمدت با استفاده از جمله

تصحيح خطا ( )ECکه اين دو رابطه را با هم مرتبط میکند ،تفکيک کرد .بنابراین ،در اين

قسمت از طريق مدلهای تصحيح خطا ( )ECرابطه کوتاهمدت را برای هر يک از روابط
بلندمدت میآزماییم .در جدول ( )2نتايج اين مدلها نمايش داده شده است.

ستون اول جدول ( )2مدل  ECMکه دارای ضرايب کوتاهمدت و جمله تصحيح خطا

 ECMاست را برای رابطه کوتاهمدت اشتغال با دستمزد ،موجودی سرمايه ،درجه باز بودن

اقتصاد و شاخص سرمايهگذاری خارجی نشان میدهد.

همانطورکه مالحظه میشود در کوتاهمدت نيز ضريب متغير دستمزد ،عالمت منفی و

غيرمعنیدار دارد و مقدار آن برابر است با . -0/005

کشش اشتغال نسبت به موجودی سرمايه مثبت و معنیدار است.

اما نکته قابلتوجه آن است که در کوتاهمدت کشش اشتغال نسبت به تجارت خارجی

يا درجه باز بودن اقتصاد بهعنوان کانال اثرگذاری ميان بازار کار و جهانیشدن مثبت و
معنیدار است ،ولی مقدار آن ( )0/054در مقايسه با حالت بلندمدت ( )0/072کمتر میباشد.
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به عبارت دیگر ،در بلندمدت ظرفيت اشتغالزایی بخش تجاری از طريق تعامل ميان توليد
و اشتغال افزايش میيابد .ضريب متغير سرمايهگذاری خارجی نيز مثبت بوده ولی در

کوتاهمدت اثر معنیداری بر روی اشتغال ندارد.

ضريب جمله تصحيح خطا در اين مدل  0/71درصد است و منفی بودن آن نشاندهنده

پايداری تعادل بلندمدت میباشد.

ستون دوم جدول ( )2رابطه کوتاهمدت اشتغال نيروی کار ماهر با متغيرهای دستمزد

نيروی کار ماهر ،سرمايه ،درجه باز بودن اقتصاد و شاخص سرمايهگذاری خارجی را نشان

میدهد.

مالحظه میشود که در کوتاهمدت تأثير دستمزد نيروی کار ماهر بر اشتغال اين نيروی

کار منفی و برخالف حاالت ديگر معنیدار است که علت آن در بحث قبلی توضيح داده
شد.متغير موجودی سرمايه نيز ضريب مثبت و معنیداری دارد که نشاندهنده مکمل بودن

نيروی کار و سرمايه است.

متغير درجه باز بودن اقتصاد نيز تأثير مثبت و معنیداری بر اشتغال نيروی کار ماهر دارد

و تأثير آن از حالتی که کل نيروی کار را آزمون کرديم بيشتر است (مقايسه ضرايب 0/14

و .)0/054

اما ضريب سرمايهگذاری خارجی نيز بر تابع تقاضای نيروی کار ماهر اثر مثبت و

معنیداری دارد زيرا که با ورود بنگاههای چند مليتی بنگاههای موجود میتوانند با استخدام
بيشتر نيروی کار ماهر ،بهرهوری نيروی کار خود را افزايش داده و با بنگاههای خارجی

رقابت کنند.

ضريب جمله تصحيح خطا در اين مدل  -0/5درصد بوده و منفی بودن آن نشاندهنده

پايداری تعادل بلندمدت است.

ستون سوم جدول ( )2رابطه کوتاهمدت اشتغال نيروی کار غيرماهر را با متغيرهای

دستمزد ،موجودی سرمايه ،درجه باز بودن اقتصاد و متغير  FDIنشان میدهد.

عالمت ضريب متغير دستمزد مطابق با مبانی نظری ومنفی میباشد اما غيرمعنیدار است

و متغير سرمايه نيز دارای ضريب مثبت و معنیدار است.

متغير درجه باز بودن اقتصاد دارای عالمت مثبت و معنیدار است و مقدار آن ()0/022
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میباشد که در مقايسه با تأثير اين متغير بر روی نيروی کار ماهر کمتر است .از اینرو ،اگر
درمورد نيروی کار غيرماهر اين ضريب حدود ()0/022باشد ،درمورد نيروی کار ماهر اين

ضريب ( )0/14است ،که نشا ن میدهد در کوتاهمدت نيز درجه باز بودن اقتصاد تأثير مثبت
بيشتری بر نيروی کار ماهر و تحصيل کرده دارد.

از طرفی با مقايسه اين ضريب در حالت کوتاهمدت ( )0/022و بلندمدت () 0/036

نتيجه میگيريم که مقدار اين ضريب در بلندمدت بيشتر است.

متغير  FDIنيز عالمت مثبت دارد ولی تأثير معنیداری بر اشتغال نيروی کار غيرماهر در

کوتاهمدت ندارد .ضريب جمله تصحيح خطا در اين مدل  -0/61درصد است و منفی بودن
آن نشاندهنده پايداری تعادل بلندمدت است.

جدول 2ـ برآورد رابطه کوتاهمدت ()ECM
تابع تقاضای کل نيروی کار

تابع تقاضای نيروی کار ماهر تابع تقاضای نيروی کار غيرماهر

نام متغير

ضريب

آماره

ضريب

آماره

ضريب

آماره

∂LW

-0/005

-1/339

-0/300

-5/586

-0/006

-0/894

∂LK

0/141

4/846

1/341

5/984

0/075

2/991

0/001

1/117

0/014

2/752

0/0002

0/243

∂ Lopen

0/054

)1-( ECM

-0/747

∂LFDI

5/123
-5/065

0/140
-0/591

3/358
-4/572

0/022

-0/610

3/172
-4/578

منبع :يافتههای تحقیق.

مقايسه پیشبینی تقاضای نيروی کار با استفاده از دو روش  ARDLو
شبکه عصبی نوع GMDH
برای درک بهتر از وضعيت آينده الزم است که از وضعيت اشتغال کشور در فرایند

جهانیشدن ،دورنمای شفافتری داشته باشيم و اين ميسر نمیشود مگر با پیشبینی دقيق
که از ابزارهای مهم برنامهریزان است .در اين قسمت ،برای پیشبینی تقاضای نيروی کار از

دو روش  ARDLبهعنوان روش خطی و شبکه عصبی بهعنوان روش غيرخطی استفاده

میشود.
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جدول3ـ مقايسه پیشبینی تقاضای نيروی کار با
دو روش  ARDLو شبکه عصبی
*

مقادير پیشبینی شده
روش شبکه                ARDLروش

سال

مقادير واقعی

1381

16/6922

16/6816

1383

16/7608

16/7521

1385

16/8508

16/8470

16/7243

1382

16/7901

1384

16/6688

16/7251

16/7005

16/7975

16/7622

16/7319
16/7928

* دادههای مربوط به اشتغال بهصورت لگاریتمی است.

جدول4ـ مقادير معيارهای ارزيابی عملکرد در روشهای مختلف
روش پیشبینی

RMSE

MSE

MAE

MAPE

0/0071

0/00005

0/0062

0/00037

شبکه عصبی

0/034

ARDL

0/0012

0/0324

0/0019

منبع :يافتههای تحقیق.

جدول 5ـ مقايسه پیشبینی تقاضای نيروی کار ماهر با
دو روش  ARDLو شبکه عصبی
سال

مقادير واقعی

1381
1382
1383
1384
1385

14/7051
14/8458
14/8949
14/9977
15/0936

مقادير پیشبینی شده
 ARDLروش
روش شبکه
14/7359
14/8823
15/0035
15/0955
15/1811

14/69977
14/8507
14/8791
15/0120
15/0963

منبع :يافتههای تحقیق.

جدول6ـ معيارهای ارزيابی عملکرد در روشهای مختلف
روش پیشبینی

RMSE

MSE

MAE

MAPE

شبکه عصبی

0/01014

0/0001029

0/0086

0/00057

ARDL

0/079115

0/006259

0/072

0/0048

منبع :يافتههای تحقیق.
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جدول7ـ مقايسه پیشبینی تقاضای نيروی کار غيرماهر
با دو روش  ARDLو شبکه عصبی
سال

مقادير واقعی

مقادير پیشبینی شده
روش شبکه عصبی          ARDLروش

1381

16/5447

16/5480

16/5401

1383

16/5927

16/5984

16/6066

16/5700

1382
1384

16/5603

16/6327

1385

16/5731

16/6314

16/6558

16/6348
16/6633

16/6601

منبع :يافتههای تحقیق.

جدول 8ـ معيارهای ارزيابی عملکرد در روشهای مختلف
روش پیشبینی

RMSE

MSE

MAE

MAPE

شبکه عصبی

0/0056

0/000031

0/0048

0/00029

ARDL

0/0075

0/000057

0/0062

0/00037

منبع :يافتههای تحقیق.

مقايسه معيارهای ارزيابی عملکرد که در جداول باال آورده شده است نشاندهنده

عملکرد بهتر شبکه عصبی در پیشبینی اشتغال نسبت به الگوی رگرسيون خطی ARDL

است.

از آنجا که شبکه عصبی نسبت به  ARDLاز نظر هر شش معيار برتری دارد ،از اين

روش برای پیشبینی خارج از نمونه استفاده میکنيم.

جدول 9ـ پیشبینی خارج از نمونه با استفاده از شبکه عصبی
سال

تقاضای نيروی کار

تقاضای نيروی کار ماهر

تقاضای نيروی کار غيرماهر

1386

16/9053

15/14

16/6717

منبع :يافتههای تحقیق.

جمعبندی و مالحظات
يافتههای اين مطالعه براساس روش  ARDLدر دوره زمانی  ۱۳85-١٣۵٣نشان میدهد
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که اثر شاخصهای جهانیشدن روی تقاضای نيروی کار مثبت میباشد و در تمامی موارد

شاخصهای جهانیشدن در کوتاهمدت تأثير زياد و بسزايی روی تقاضای نيروی کار ندارد،
ولی اين تأثير در بلندمدت افزايش میيابد و اين اثرات روی تقاضای نيروی کار ماهر بيشتر
از تقاضای نيروی کار غيرماهر است.

سر انجام در اين مطالعه در تمامی موارد شبکه عصبی  GMDHنسبت به روش ARDL

در پیشبینی اشتغال برتري دارد .با توجه به مطالب ذکر شده موارد ذیل پیشنهاد میشود:

1ـ با توجه به تأثير مثبت سرمايهگذاری مستقيم خارجی بر روی اشتغال ،رفع موانع

موجود در جذب آن از ضروريات است .يکی از اين موانع فضای نامساعد کسبوکار

در ايران است ،بنا بر گزارش بانک جهانی تنها با بهبود پنج شاخص اخذ مجوز ،حمايت
از سرمايهگذاران ،استخدام نيروی کار ،ثبت مالکيت و انحالل فعاليت میتوان فضای

کسبوکار را بهبود بخشيده و انگيزه سرمايهگذاران خارجی را برای سرمايهگذاری در
کشور افزايش داد.

عالوه بر این ،جذب بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی مستلزم افزایش ثبات سیاسی

و اقتصادی ،افزایش سرمایهگذاری داخلی ،کنترل تورم و غیره است.

2ـ از آنجاکه بسياری از مشکالت و عدم تعادلهای بازار کار ناشی از نامساعد بودن

فضای کسبوکار ،فضای ديوانساالرانه و مقررات پيچيده و مراحل اجرايی شروع يک

فعاليت اقتصادی جديد است ،در نتیجه باید با برطرف کردن موانع قانون تجارت ،اصالح
قانون کار ،الکترونیکی کردن کارها و حذف مراحل زاید ،استفاده از تجربیات سایر
کشورها و استمرار پروژه بهبود فضای کسبوکار جایگاه کشور را بهبود بخشید و بخشی
از مشکالت بازار کار را برطرف کرد.

از آنجاکه در وضعيت فعلی کارگران سطح سواد اندک و مهارت پايين دارند و بيشتر

شاغالن ،آموزش عالی ندیدهاند و از طرفی با توجه به آنکه جهانیشدن و آزادسازی

تجاری اغلب مزيتهایی برای نيروی کار ماهر ايجاد میکند و اين مزيتها کمتر متوجه
نيروی کار غيرماهر است ،لذا توصيه میشود که با آموزشهای ضمن خدمت و ديگر

آموزشها ،مهارت کارگران افزايش يابد.

3ـ با توجه به اين که ميزان بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاهی رو به افزايش است،
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بهگونهای که در سال  6/5 ،76درصد آنها بيکار بودهاند ،درحالیکه در سال  83اين

رقم به  13/2درصد رسيده است و اين روند رو به افزايش است .میتوان گفت که امروزه
بخش عظيمی از بيکاران را فارغ التحصيالن دانشگاهی تشکيل میدهند .اين درحالی است

که بهدليل مهارت باالتر آنها و بهرهوری بيشترشان ،در فرایند جهانیشدن تقاضا برای
اين گروه از افراد افزايش میيابد ،بنابراين بهتر است که دولت سياستهای افزايش مقدار

شاغالن دارای آموزش عالی را توسعه بخشد.

4ـ از آنجاکه امکان تخريب فرصتهای شغلی و افزايش نا امنی شغلی در هنگام ورود

به فرایند جهانیشدن وجود دارد و چه بسا در طی اين فرایند تقاضا برای نيروی کار غيرماهر
نسبت به نيروی کار ماهر کاهش يابد ،لذا دولت در بدو ورود به اين فرایند باید به حمايت

از اقشار آسيبپذیر و کارگران غيرماهر از طريق گسترش بيمه بيکاری ،تأمين اجتماعی و

ديگر برنامههای حمايتی بپردازد.

5ـ انعطافپذیری بازار کار ،آزادی عمل بنگاهها و کار آفرينان در تعديل و اخراج و

استخدام نيروی کار و تحول در مديريت منابع انسانی از نظر ساماندهی کار ،در بازار متالطم

اشتغال ،در فرایند جهانیشدن بيش از پيش ضرورت دارد .تحليل اين موضوع در بازار کار
ايران که توأم با نارسايیهایی چون انعطافناپذيری و مقاومت در اصالح قانون کار است

میتواند در جهتگيری بازار کار افق جديدی را بگشايد.

6ـ با توجه به اثرات مثبت آزادسازی تجاری حرکت از اقتصاد بسته به سوی اقتصاد باز

از دیگر پیشنهادات است که برای کاهش هزینههای این امر باید این کار بهتدریج صورت

گرفته و اقدامات الزم در جهت رقابتی شدن صنایع و ایجاد زیرساختهای اقتصادی الزم

صورت گیرد.

7ـ استفاده از تجربه کشورهای موفق در زمينه جهانیشدن ،استفاده از مزيتهای نسبی

موجود و سعی در خلق مزيتهای اقتصادی جديد از ديگر پيشنهادات است.
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پیوست .1
نتايج حاصل از رابطه پويا برای متغير وابسته ( LLکل نيروی کار)
انحراف معيار

ضرايب

متغير

0/14750

0/25282

)LL(-1

0/0044045

-0/005899

0/010639

0/054501

0/029227

0/14164

0/0014791

0/0016535

2/0336

9/9565

0/0015455
0/0036948

LW
LK
Lopenness
LFDI

0/0027262

0/99

)LFDI(-1
C

0/018921

t

آزمونهای تشخيصی*

ضريب تعيين

آماره F

آماره LM

آمارههای آزمون

0/365

0/287

Serial correlation

غير قابل اجرا

0/510

0/052

0/091

0/265

0/279

Function form
Normality
Heteroscedasticity

* مقادير داخل جدول سطوح اهميت نهايی ( )p-valueهستند.

نتايج حاصل از رابطه پويا براساس متغير وابسته  ( LLsنيروی کار ماهر)
انحراف معيار

ضرايب

0/12941

0/40827

0/053763

LW

-0/30035

0/22409

LK

0/3410

0/19129

)LK(-1

-0/96089

0/041718

Lopeness

0/14012

0/0051787

LFDI

0/014256

0/94482

0/0096031

متغير
)LLs(-1

C

7/3538

0/99

t

0/036402
آزمونهای تشخيصی

ضريب تعيين

آماره F

آماره LM

آمارههای آزمون

0/591

0/525

Serial correlation
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0/703

0/747

0/1840

غيرقابل اجرا

0/837

0/843

Function form
Normality
Heteroscedasticity

نتايج حاصل از رابطه پويای متغير وابسته  ( LLuنيروی کار غيرماهر)
انحراف معيار

متغير

0/13340

0/38927

0/006971

-0/006236

0/0069971

0/022201

0/0012126

0/0027601

0/025300

)LLs(-1
LW

0/075688

0/0011698

LK
Lopeness

0/000285

1/9318

0/0026789

ضريب

LFDI
)LFDI(-1

8/7701

0/998

C

0/012336

t

آزمونهای تشخيصی

ضريب تعيين

آماره F

آماره LM

آمارههای آزمون

0/837

0/807

Serial correlation

غيرقابل اجرا

0/628

0/102
0/348

0/06

0/333

Function form
Normality
Heteroscedasticity

141

