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مقدمه

از دهه1960  بين الملل  تجارت  نرخ رشد  به گونه ای که  پيش می رود  به سرعت  جهانی شدن 
و  است. رشد سريع  بوده  ناخالص جهان  توليد  نرخ رشد  از  باالتر  بيشتر سال ها  در  تاکنون 
پايدار تجارت جهانی به اين اشاره دارد که اقتصادهای ملی در بسياری از کشورهای جهان 
سرمايه گذاری  و  مالی  دارايی های  جريان  دهه گذشته  سه  در طی  شده اند.  وابسته تر  هم  به 
مستقيم خارجی نيز به سرعت افزايش يافته است. يافته ها حاکی از آن است که يکپارچه شدن 

اقتصاد جهانی از طريق )FDI( به  ويژه در دهه نود تسريع يافته است.
از مشخصه های اصلی جهانی شدن اتکای بيشتر به نظام بازار، خصوصی سازی، آزادسازی 
در ابعاد مختلف اعم از آزاد سازی تجاری، بازارهای مالی و سرمايه گذاری مستقيم خارجی 

)FDI( است.
افزايش  باعث  دارد. همان طور که  فراوانی  منفی  و  مثبت  پيامدهای  فرايند جهانی شدن، 
کارايی، افزايش بهره وری، دسترسی به سرمايه، دسترسی سريع تر به تکنولوژی و نوآوری ها 
بر روی کشور ها  قابل مالحظه ای  تأثير  فرايند  اين  آنجا که  از  اما  رقابت می شود،  تشديد  و 
بازار کار را متحول می کند و می تواند روی سطح و  بازارهای مختلفی از جمله  گذاشته و 
نابرابري دستمزدها،  نيروی کار،  رفاه کارگران،  ساختار اشتغال، تر کيب شاغالن، دستمزد 
کارايی و بهره وری نيروی کار، مهاجرت کارگران، تقاضا برای نيروی کار ماهر و غيرماهر 
و موقعيت کار کارگران اثر بگذارد، نگرانی ها و دغدغه هايی را در حوزه اشتغال به ويژه در 
کشور های درحال توسعه ايجاد کرده است، زيرا که امروزه اکثر کشور های درحال توسعه با 
رشد فزاينده نيروی کار مواجه هستند. پيش بينی ها  حاکی از آن است که کل نيروی کار 
کشورهای درحال توسعه از حدود 2/1 ميليارد نفر در سال 1990به 2/4  ميليارد نفر در سال 
قرن21 خواهد رسيد. کشورهای  اول  ربع  پايان  در  نفر  ميليارد   3 به حدود  و  2000 رسيده 
درحال توسعه بايد ساالنه بيش از 30 ميليون شغل جديد ايجاد کنند تا تعداد کل بيکاران در 
سطح فعلی ثابت بماند. کشور ما نيز از تجربه کشورهاي درحال توسعه مستثنی نبوده است. 
جمعيت  جوان شدن  نتيجه  در  و   1360 دهه  اوايل  و   1350 دهه  اواخر  در  جمعيت  انفجار 
به طور  شغلی  فرصت های  از  کار  نيروی  عرضه  ميزان  تا  شد  سبب  ساله   20 تا   15 تأخير  با 
اقشار تحصيل کرده و دانشگاهی  به ويژه در ميان  بيکاری  چشمگيری پيشی گرفته و معضل 
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نرخ  از  تحصيل کرده  افراد  بيکاری  نرخ  حتي  که  به طوری  يابد  گسترش  باالتری  شتاب  با 
بيکاری ساير افراد در برخی موارد بيشتر است.

ابعاد  تمامی  روی  و  است  اجتناب ناپذير  فرايندی  جهانی شدن  شد  گفته  که  همان طور 
بازار کار از جمله ساختار اشتغال می تواند اثرگذار باشد. در اقتصاد ايران ساختار اشتغال به 
گونه ای است که نزديک 90 در صد شاغلين دارای عدم آموزش عالی )غيرماهر( هستند و 
از طرفی نيز  تعداد  فارغ التحصيالن دانشگاهی روز به روز در حال افزايش است. به طوری 
فارغ التحصيل  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  از  نفر  هزار   450 بر  بالغ   85 سال  در  که 
بايد  نتيجه  در  و  نداشته  را  آن ها  همه  توان جذب  اقتصادی  مختلف  بخش های  که  شده اند 
اهميتی  نقش و  به  با توجه  بنابراين  انديشيده شود.  بازار کار  برای جذب آن ها در  تدابيری 
که دو مقوله جهانی شدن و تقاضای  نيروی کار در اقتصاد ايران دارند و  با توجه به اثرات 
همه جانبه جهانی شدن بر روی نيروی کار، ضرورت ايجاب می کند که به بررسی و تجزيه و 
تحليل اين دو مقوله پرداخته شود. بر اين اساس، هدف اين تحقيق بررسی اثرات جهانی شدن 

بر روی اشتغال و  تقاضای نيروی کار ماهر و غيرماهر است.
اين مقاله در شش بخش تدوين شده است. در بخش دوم مبانی نظری و در بخش سوم 
شده  بررسی  ايران  در  کار  بازار  وضعيت  چهارم  بخش  در  خواهد  شد.  بيان  تحقيق  پيشينه 
است. در بخش پنجم نتايج تجربی و سرانجام در بخش آخر نتيجه گيري و پيشنهادها ارائه 

می شود.

1. پيشينه تحقيق

از ميان مطالعات مختلفی که در اين زمينه صورت گرفته به طور خالصه در زير به تعدادی 
از آنان اشاره خواهيم کرد.

به طور کلی مطالعاتی که در اين بخش به آنان اشاره خواهد شد  را می توان به دو  دسته تقسيم 
کرد:  مطالعاتی که اثر شاخص  FDI   را به عنوان يکی از شاخص های جهانی شدن بر روی 
 تقاضای نيروی کار می سنجد که از  ميان مطالعات خارجی  می توان  به تحقيق فينسترا و هانسون

 )1997( اشاره کرد.  آنان به اين نتيجه رسيده اند که افزايش نابرابری دستمزد ها در مکزيک 
طی دهه 1980 در ارتباط با جريان سرمايه گذاری مستقيم خارجی است. آن ها اثر FDI را 
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روی سهم نيروی کار ماهر از دستمزد ها در بازه زمانی  1988-1975 بررسي کرده و نشان 
می دهند که افزايش جريان  FDI رابطه مثبتي  با افزايش دستمزد و نيز افزايش تقاضاي نسبي 
کارگران ماهر  داشته و مسئول 50 در صد افزايش در دستمزد نيروی کار ماهر می باشد. در 
واقع آنان به اين نتيجه رسيده اند که با ورود بنگاه های چندمليتی، بنگاه های موجود می توانند 
بنگاه های  با  افزايش داده و  نيروی کارشان را  نيروی کار ماهر، بهره وری  بيشتر  با استخدام 
خارجی رقابت کنند. و از ميان مطالعات داخلی به عنوان نمونه می توان به تحقيق رمضان پور 
)1384(  اشاره کرد که در آن رابطه جهانی شدن و سطح اشتغال را در 18 کشور برای دوره 
جهانی شدن  کمی  اندازه گيری  برای  است.   کرده  بررسی  و  مطالعه   2000 تا   1980 زمانی 
 FDI سهم مصنوعات از صادرات و نسبت ،GDP اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به
به GDP استفاده شده است. براساس يافته های تحقيق، در مطالعه انفرادی کشورها، ضريب 
همبستگی در برخی کشور ها دارای عالمت مثبت )عمدتاً کشور های آمريکای التين( بوده 

و در برخی کشورها عالمت منفی )عمدتاً کشورهای آسيای شرقی( دارد.
برخی تحقيقات نيز اثر شاخص OPENESS را به عنوان يکی از شاخص های جهانی شدن 
بر روی تقاضای نيروی کار  می سنجند که از ميان مطالعات خارجی می توان به تحقيق گرين 
و همکاران )2001(، اشاره کرد که اثر آزاد سازی تجاری را روی بازار کار برزيل می سنجند 
و  قبل  را  ماهر  کار  نيروی  دستمزد  اضافه  اشتغال،  ترکيب  دستمزد،  پراکندگی  و  سطح  و 
بازدهي  تجاری  اصالحات  از  بعد  که  درمی يابند  آن ها  بررسی کرده اند،  آزادسازی  از  بعد 
ولي  است،  کرده  رشد  تحصيلکرده  کارگران  سهم  و  افزايش يافته  دانشگاهي  تحصيالت 
بازدهی  سطوح مياني کاهش يافته است.  بنابراين براساس اين مطالعه مدل هکشر ـ اوهلين1 
رد می شود. آنان به اين نتيجه می رسند که با آزاد سازی تجاری به دليل انعطاف پذيری در بازار 
کار و خصوصی سازی و افزايش درجه رقابت پذيری، اشتغال های موجود به سمت بهره وری 
باالتر گرايش دارد، لذا اشتغال نيروی کار ماهر افزايش می يابد. برعکس در مطالعه ديگری 
اشتغال در کشور   اثر تجارت روي سطح و ساختار  اُربتا )2002( صورت گرفته  که توسط 
فيليپين بررسی شده است. در اين مقاله نشان داده می شود که افزايش گرايش به صادرات، 
اثر آزاد سازی روي سهم  تقاضا براي نيروي کار را باال می برد. از نظر ساختار اشتغال هم، 

1. Heckscher-Ohlin.
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کارگران زن معلوم نيست، اما در سطح زيرمجموعه صنايع براي کارگران زن سودمند است. 
افزايش صادرات  که  می شود  ثابت  زيرا  می شود  تأييد  اوهلين  هکشرـ  مدل  تحقيق  اين  در 
زيرمجموعه  در  هم  و  کل  در  هم  کم مهارت،  کار  نيروي  تقاضاي  و  سهم  افزايش  باعث 
صنايع می شود. از آنجا که فيليپين کشوري با نيروي کار فراوان است، پس اين مدل تأييد 
می شود. از مطالعات داخلی که در اين زمينه صورت گرفته، می توان به تحقيق کشاورز حداد 
تأثير  بررسي  به  ساموئلسون1  ـ  استالپر  نظريه  براساس  آنان  کرد.  اشاره   )1385( محرمي  و 
در  دستمزدها  نابرابري  بر  تعرفه ها،  در  کاهش  و  تجاري  آزاد سازی  معيار  با  شدن،  جهاني 
کشور ايران مي پردازند. نتايج نشان مي دهد که کاهش نرخ تعرفه ها، سبب کاهش دستمزد 
نيروي غيرماهر و افزايش دستمزد افراد ماهر و نيمه ماهر می شود. به عبارت ديگر آزادسازي 

تجاري، سبب افزايش شکاف دستمزد ميان افراد با سطوح مختلف مهارت می شود.
 در اين مقاله اثر هر دو شاخص جهانی شدن )آزادسازی تجاری و fdi( به طور همزمان 
نه تنها بر تقاضای کل نيروی کار بلکه بر روی تقاضای نيروی کار ماهر و غيرماهر سنجيده 

می شود.

2. مبانی نظری  

»جهانی شدن« مهم ترين و بارزترين وجه تمايز اقتصاد »ديروز« و »امروز« جهان است. هرچند 
بيشتر اقتصاددانان جهانی شدن را به معنی يکپارچگی و ادغام بيشتر اقتصادهای ملی می دانند 
اما درمورد تعريفی جامع از آن، اجماع نظر وجود ندارد و از ميان تعاريف مختلفی که در 
اين زمينه وجود دارد می توان تعريف زير را به عنوان تعريف دقيقی از جهانی شدن ارائه داد:

که  است  جهانی  فراگير  اقتصاد  يک  در  ملی  اقتصادهای  ادغام  فرايند  جهانی شدن 
در آن عوامل توليد )نيروی کار و سرمايه(، فناوری و اطالعات آزادانه از مرزهای 
جغرافيايی عبور می کند و محصوالت توليدی )اعم از کاال و خدمات( نيز آزادانه به 

بازار کشورهای مختلف وارد می شوند. 

جهانی شدن  که  است  مهمی  کانال های  از  يکی  کار  بازار  درحال توسعه  کشورهای  در 

1. Samuelson.
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روی آن اثرگذار است. جهانی شدن از دو طريق بر بازار کار اثر می گذارد:
افزايش در تجارت کاالها و خدمات؛  .1

افزايش در جريان متقابل عوامل توليد )نيروی کار و سرمايه(.  .2
خارجی،  مستقيم  سرمايه گذاری  خدمات،  در  رقابت  صادرات،  و  واردات  افزايش 
نوسانات نرخ های ارز و مبادله ناشی از جريانات سرمايه بين المللی که از نتايج جهانی شدن 
اشتغال، دستمزدهای  تغيير در سطح و ساختار  مانند  بازار کار  تغييرات عميق در  به  هستند، 

نسبی، کشش اشتغال، رفاه کارگران و... منجر می شوند. 
و  را حذف کنند  تجاری  موانع  فرايند جهانی شدن مجبور خواهند شد که  در  کشورها 
خصوصی  را  دولتی  مؤسسه های  دهند.  انجام  قانونی  انحصارهای  حذف  درمورد  اقداماتی 
است  ممکن  اصالحات  اين  دهند.  کاهش  را  مؤسسه ها  اين  در  متورم  کار  نيروی  و  کرده 
صنايع  در  جديد  شغل های  و  شود  منجر  بيکاری  نرخ  افزايش  و  شغل  دادن  دست  از  به 
اما  نباشد.  حمايتی  بخش های  در  ازدست رفته  شغل های  به خوبی  است  ممکن  نيز  صادراتی 
به خصوص کشورهای  از کشورها،  بسياری  برای  را  امکان  اين  از طرفی ديگر جهانی شدن 
درحال توسعه، پديد آورده است که از برنامه ها و سياست های موفق ساير کشورها در زمينه 
نيروی کار استفاده کنند. شرکت های چندمليتی فرصت های شغلی جديدی در کشورهای 
روشن ترين  کشور  از  خارج  در  کار  بازار  به  دسترسی  و  آورده اند  به وجود  درحال توسعه 
دستاورد جهانی شدن برای حل وفصل بيکاری در کشورهای درحال توسعه است. بنابراين با 
بهتر  اشتغال در کشورهای درحال توسعه، فهم  بر  اثرات مثبت و منفی جهانی شدن  به  توجه 
سياسی  محيط  يک  طراحی  در  را  سياسی  تصميم گيران  و  تحليل گران  جهانی شدن  اثرات 
و  برده  بهتری  استفاده  از جهانی شدن  اجازه می دهد  به کارگران  راهنمايی خواهد کرد که 

منافع بيشتری کسب کنند. 
است.  ـ  اوهلين  هکشر  استاندارد  مدل  بين الملل،  تجارت  تئوری های  مهم ترين  از  يکی 
ساموئلسون نيز قضيه برابری قيمت عوامل توليد را که از نتايج قضيه H-O  بود اثبات کرد 

به همين دليل اين نظريه به نظريه هکشرـ اوهلين پل ساموئلسون )H-O-S(  معروف شد.
و 2 کشور در جهان  نوع کاال   2 توليد،  عامل   2 H-O-S، فرض می شود که  نظريه  در 
)جنوب و شمال( وجود دارد. نيروی کار در بين کشورها قابليت تحرك ندارد، همه کشورها 
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دسترسی يکسانی به تکنولوژی دارند و تنها تفاوت 2 ناحيه، در ترکيب مهارت نيروی کار 
است، بازده ثابت نسبت به مقياس در توليد هر 2 کاال در هر 2 کشور وجود دارد و رقابت 

کامل در بازار کاالها و عوامل توليد حکمفرماست.
کشورهای توسعه يافته )شمال(، نيروی کار ماهر فراوان دارند و کشورهای درحال توسعه 
)جنوب( دارای نيروی کار غيرماهر فراوانند. وقتی موانع تجاری برقرار است، شرايط داخلی 
تعيين کننده متغيرهای اقتصادی )دستمزد و اشتغال( است. با حذف يا کاهش موانع تجاری، 
دارند.  نسبی  مزيت  آن  در  که  پرداخت  خواهند  کاالهايی  توليد  به  کشورها  از  گروه  هر 
بنابراين در کشورهای جنوب، توليد کاالهای کاربر افزايش يافته و توليد کاالهای سرمايه بر 
کاهش می يابد و عکس اين حالت، در شمال اتفاق می افتد. در چنين وضعيتی در جنوب، 
تقاضای نيروی غيرماهر افزايش و تقاضای نيروی کار ماهر کاهش می يابد. حال اگر نهادهای 
نيروی کار ماهر در جنوب  بيکاری  بازار کار و مقررات، مانع کاهش دستمزد شوند، نرخ 

افزايش و عکس اين حالت در شمال اتفاق می افتد.  
به طور کلی اثرات جهانی شدن بر بازار کار را به سه دسته زير می توان تقسيم کرد:

1( اثر جهانی شدن بر متوسط دستمزدها 

ميان  در  را  توليد  عوامل  قيمت  بايد  جهانی شدن  توليد1،  عوامل  قيمت  برابری  مدل  طبق 
درآمد  سرمايه،  تحرك  و  خدمات  و  کاالها  تجارت  نتيجه  در  و  سازد  يکسان  کشورها 
اجمالی  نگاه  در  اما  يکسان شود،  بايد  و درحال توسعه  توسعه يافته  در کشورهای  کارگران 
بنگالدش  دو کشور  مثال  به عنوان  می کنيم.  مشاهده  دستمزدها  در سطح  را  عميقی  تفاوت 
دستمزد  شکاف  اخير  دهه های  در  تجارت  افزايش  وجود  با  بگيريد؛  نظر  در  را  آمريکا  و 
ميان  برابری دستمزد  نشان دهنده  نيز  مطالعات  از  برخی  است.  زياد شده  اين دو کشور  بين 
کشورها هستند، بنابراين، مطالعات مختلف نتايج يکسانی را گزارش نمی دهند. در بسياری 
از مطالعات، اين اعتقاد وجود دارد که تفاوت دستمزد در کشورهای مختلف را می توان با 
تفاوت در بهره وری توضيح داد، به عنوان مثال ترفلر2 )1993(. با فرض برابری قدرت خريد، 
واريانس دستمزد را در 32 کشور درحال توسعه و توسعه يافته اندازه گيری کرد. او دريافت 

1. Factor price equalization (fpe).
2. Terfler.
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 که 90% اين واريانس را با تفاوت بهره وری می توان توضيح داد. مطالعه مشابهی را فريمن1
)1994( انجام داد. او شاخص بهره وری غيرمستقيم مانند سطح سواد در طی سال های تحصيل 
يافت که  نتيجه دست  اين  به  و  داد  قرار  مطالعه  مورد  برای 51 کشور  را  نرخ شهرنشينی  و 
بهره وری  از طريق شاخص  را می توان  تفاوت  دستمزدها  و  واريانس دستمزدها  يک سوم 

غيرمستقيم توضيح داد.
در همه مطالعات انجام شده اين نتيجه وجود دارد که ارتباط مستقيمی ميان بهره وری و 
بيشتری  بودن  باز  از درجه  اقتصادهايی که  بهره وری در  سطح دستمزدها وجود دارد. رشد 
برخوردارند، باالتر است و در نتيجه دستمزدها در اين کشورها بيشتر از کشورهايی خواهد 

بود که درجه يکپارچگی و باز بودن تجاری پايينی دارند ) راما2، 2003(. 
در مطالعه ديگری براساس روش دالر و رای3 )2001(، کشورها به سه دسته جهانی نشده 
يعنی کشورهايی که هنوز در بازارهای بين المللی ادغام نشده اند، اخيراً جهانی شده و ثروتمند 
تقسيم بندی شده اند. گروه اول تعداد زيادی از کشورها را در برمی گيرد، نتايج نشان می دهد 
اخيراً  کشورهای  به  مربوط  1990ـ1980  سال های  بين  دستمزد  متوسط  رشد  نرخ  باالترين 
نشان  نتايج  بنابراين،  برای کشورهای جهانی نشده می باشد.  جهانی شده است و کمترين آن 
می دهد که آزادسازی برای کارگران خوب است. البته اين مطالعه خالی از اشکال نيست، 
کارگران  برخی  درصورتی که  می گيرد  نظر  در  را  دستمزدها  متوسط  صرفاًً  مثال،  به عنوان 
کمتر يا بيشتر از متوسط دستمزد دريافت می دارند. برخی مطالعات نيز اثرات کوتاه مدت و 
بلندمدت جهانی شدن بر سطح دستمزدها را از هم تفکيک می کنند. آن ها نشان می دهند که 
مستقيم  سرمايه گذاری  اثر  اما  است،  منفی  کوتاه مدت  در  دستمزدها  روی  آزادسازی  تأثير 
خارجی حتی در کوتاه مدت نيز مثبت می باشد که اين نشان دهنده اهميت جذب سرمايه گذاری 
بخورند کاهش  باز در جذب سرمايه های خارجی شکست  اقتصادهای  اگر  است.  خارجی 
زمان  مرور  به  مثبت  سرمايه گذاری خارجی  اثر  اما  باشد،  قابل مالحظه  می تواند  دستمزدها 
نقطه  اين  و  مثبت می شود  معنی داری  به طور  نيز  تجاری  آزاد سازی  منفی  اثر  و  کاسته شده 
و زمان برگشت براساس مشخصات کشورها و شاخص آزادسازی تجاری که استفاده شده 

1. Freeman.
2. Rama.
3. Dollor & Kraay.
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می تواند متغير باشد. به عنوان مثال زمان برگشت، هنگامی که از شاخص آزادسازی تجارت 
به GDP استفاده می کنيم می تواند نسبت به زمانی که از شاخص آزادسازی اضافه بهای نرخ 

ارز استفاده می کنيم، متفاوت باشد.

2( اثر جهانی شدن بر ترکيب و دستمزد نيروی کار ماهر و غيرماهر 

اوهلين(،  ـ  هکشر  )مدل  بين الملل  تجارت  تئوری  در  مدل ها  مشهورترين  از  يکی  طبق 
کاهش  درحال توسعه  کشورهای  در  را  تحصيالت  از  ناشی  اضافه دستمزد  جهانی شدن، 
می دهد. اين مدل 2 منطقه از جهان و 2 عامل توليد  )نيروی کار ماهر و غيرماهر( را در نظر 
ماهر  نيروی کار  اين لحاظ می باشند.  از  متفاوتی  منطقه دارای مواهب  اين دو  می گيرد که 
کاهش  با  است.  کمياب  درحال توسعه  کشورهای  در  و  فراوان  توسعه يافته  کشورهای  در 
آن  در  که  بخشی  به سمت  را  توليد خود  هر کدام  منطقه،  دو  اين  آزادسازی  و  تعرفه  نرخ 
کار  نيروی  دستمزد  و  تقاضا  در  افزايش  يک  بنابراين  و  می دهند  دارند سوق  نسبی  مزيت 
غيرماهر در کشورهای  نيروی کار  و  تقاضا  افزايش در  ماهر در کشورهای صنعتی و يک 

درحال توسعه اتفاق می افتد.
در بين مطالعات متعدد و بسيار زيادی که در اين زمينه انجام شده، برخی مؤيد اين مدل 
 می باشند و برخی نيز به نتايج متفاوتی نسبت به اين مدل دست می يابند. به عنوان مثال وود1

 )1994( به مطالعه دو قاره اروپا و آمريکا پرداخت و نتيجه گرفت که جهانی شدن منجر به 
کاهش دستمزد نيروی کار غيرماهر در هر دو مورد می شود، اما در اروپا به دليل 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 اُربتا2 ) 2003( 
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، زيرا ثابت گشت که افزايش صادرات سبب 
زير مجموعه صنايع  در  و هم  در کل  مهارت هم  نيروی کار کم  تقاضای  و  افزايش سهم 

می شود.
اما مطالعات ديگری نيز وجود دارند که نفی کننده مدل هکشرـ اوهلين می باشند و معتقد 

1. Wood.
2. Orbeta.
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به افزايش بازده تحصيالت و تقاضای نيروی کار ماهر در فرايند جهانی شدن هستند.
کاالهای  از  محصوالت  ترکيب  دگرگون شدن  موجب  جهانی شدن  ديگر،  ديدگاه  از 
غيرتجاری به سمت کاالهای تجاری می شود. معموالًً تقاضا برای عامل توليدی که در بخش 
کار  نيروی  عامل،  اين  توسعه يافته  کشورهای  در  می يابد.  افزايش  می رود،،  به کار  تجاری 
نيروی کار  بازده تحصيالت و اضافه دستمزد نسبی  افزايش در  ماهر است و ما شاهد يک 
ماهر خواهيم بود. به همين ترتيب در کشورهای درحال توسعه، به ويژه آن هايی که کاالهای 
کارخانه ای و صنعتی را با استفاده از نيروی کار غيرماهر توليد و سپس صادر می کنند، انتظار 
نابرابری خواهد  يابد که منجر به کاهش  نيروی کار ماهر کاهش  داريم که اضافه دستمزد 
حقيقت  اما  است،  فراوان  درحال توسعه  کشورهای  در  غيرماهر  کار  نيروی  اين که  با  شد. 
به گونه ای ديگر است و نابرابری در کشورهای درحال توسعه چه بسا افزايش نيز می يابد. حال 

اين سؤال مطرح می شود که چه چيزی باعث اين تضاد و پارادوکس شده است؟ 
کار  نيروی  که  آنجا  از  درحال توسعه  کشورهای  که  باشد  اين  است  ممکن  دليل  يک 
غيرماهر فراوان دارند، بنابراين، دستمزدهای شان به افزايش تقاضا پاسخ نمی دهد. اين مسأله 
درمورد کشورهای چين و هند که پرجمعيت هستند می تواند درست باشد، اما در کشورهای 
برترند صادر  به طور نسبی مهارت  با جمعيت کمتر ممکن است توليداتی که  درحال توسعه 

شود مثل کاالهای نيمه رسانا،....
سرانجام يک توسعه در تجارت بين الملل ممکن است تقاضا و پاداش نيروی کار ماهر 
را حتی وقتی موضوع صادرات يک کشور توليدات کمتر مهارت بر و نيازمند به نيروی کار 

غيرماهر هستند به خاطر کسری مهارت و يا ديگر عوامل مکمل افزايش دهد.
خيلی از مطالعات تالش کرده اند که ارتباط بين آزادسازی تجارت و نابرابری دستمزدها 
را در نظر بگيرند. دالر و رای )2004( نتيجه گرفتند که آزاد سازی اثر معنی داری بر توزيع 
صورت   )2004( همکاران1  و  آربچه  توسط  که  ديگر  مطالعه ای  در  اما  ندارد،  درآمد ها 
گرفت، به اين نتيجه رسيدند که تکنولوژی وارداتی، تقاضا برای کارگران ماهر را در برزيل 
افزايش می دهد. بنابراين، دستمزد نسبی گروه های کمتر تحصيل کرده را کاهش می دهد و 

1. Arbache & et al.
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يا در بررسی ديگری که در کشور مکزيک توسط لگووينی و همکاران1 )2001( انجام شد، 
است  يافته  افزايش   1994 و   1984 سال های  بين  مکزيک  در  نابرابری  که  گرديد  مشخص 
نابرابری درآمدی خانوارهاست. در  افزايش  ماهر، مسئول %20  نيروی کار  بازده  افزايش  و 
تحقيق مشابه هريسون و هانسون2 )1999( دريافتند که کاهش تعرفه ها و وضع محدوديت های 
وارداتی مسئول 23% افزايش در دستمزدهای نسبی و بازده تحصيالت نيروی کار ماهر در 
شيلی،  برزيل،  مانند  ديگر  کشورهای  روی  مطالعات  است.   1990 تا   1986 سال های  طی 
بعد  غيرماهر خود  همتايان  با  مقايسه  در  ماهر  کارگران  که  می دهد  نشان  ونزوئال  و  کلمبيا 
در  می يابد3.  افزايش  آن ها  برای  تقاضا  و  می کنند  دريافت  دستمزد  اضافه  آزادسازی،  از 
ميان کارگران  را  باالتر، اختالف دستمزد کمتری  انسانی  با موجودی سرمايه  نتيجه ملت ها 
بنابراين، سرمايه گذاری در  تحصيل کرده )ماهر( و تحصيل نکرده )غيرماهر( تجربه می کنند 
بهبود  را  رشد  تنها  نه  که  معنا  اين  به  باشد،  داشته  مضاعف  سود  است  ممکن  تحصيالت 
می بخشد بلکه نابرابری را نيز کاهش می دهد. تين برگن4 )1975( بيان 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 

می کنند. 
در تحقيق مأمون و مرشد5 )2007(، بيان می شود که نابرابری درآمدی و اختالف دستمزد 
نيروی کار ماهر و غيرماهر که در کشورهای درحال توسعه مشهود است، ناشی از دو عامل 

تعيين کننده زير است:
بدين معنا  دارد.  درآمدی  نابرابری  با  ارتباط  که  اوليه  ماهر  انسانی  سرمايه  موجودی   .1
که کشورهايی که در ترکيب شان نيروی کار تحصيل کرده بيشتری داشته و مواهب 
نابرابری  مستعد  کمتر  است،  شده  توزيع  مساوی  به طور  آن ها  مهارت  و  تحصيلی 

دستمزدها و توزيع نابرابر دستمزدها بعد از جهانی شدن هستند.
آزادسازی تجاری موجب تکميل مهارت در کشورهای درحال توسعه است. به خاطر   .2

1. Legovini et al.
2. Harrison & Hanson.
3. World Bank.
4. Tin Bergen.
5. Mamoon & Murshed.
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تکنولوژی  انتقال  به  جهانی  اقتصاد  با  کشور  اقتصاد  گذاشتن  معرض  در  اين که 
منجر شده و سطح مهارت کلی افزايش می يابد. اين بدين معنی است که بخشی از 
مهارت هايی که  درون زاست.  فرايند جهانی شدن  به  نسبت  انسانی  موجودی سرمايه 
مستقيماً به واسطه فرايند تجارت تعلق می گيرند نسبت به آزادسازی تجاری درون زا 
هستند و  نابرابری دستمزدها و تفاوت تقاضا و دستمزد نيروی کار ماهر و غيرماهر را 

افزايش می دهد.
در ادامه اين تحقيق، عنوان شده که کشورهای درحال توسعه گرايش به سرمايه گذاری 
در تحصيالت باالتر و دانشگاهی به هزينه تحصيالت ابتدايی برای تصرف منافع کوتاه مدت 
به عنوان  دارد.  مستقيمی در رشد  نقش  باالتر  اين که تحصيالت  به عالوه  دارند.  جهانی شدن 
مثال سياست تحصيلی پاکستان مايل به  تحصيالت باالتر است. مثاًل در سال مالی 2003 بودجه 
است، درصورتی که  روپيه رسيده  ميليون   5 به  و  يافته  افزايش  دانشگاهی %400  تحصيالت 
بودجه تحصيالت ابتدايی افزايش ناچيزی داشته است، يعنی فقط 4% در 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 می شود. از آنجا که 
کشورهای درحال توسعه گرايش به سرمايه گذاری روی تحصيالت باالتر دارند، بايد اين را 
هم در نظر بگيرند که ترويج تحصيالت باالتر به هزينه تحصيالت ابتدايی نابرابری درآمدی 
کار  نيروی  دستمزد  اضافه  متساوی  تحصيلی  سياست  يک  درحالی که  می دهد،  افزايش  را 
عرضه  و  کاهش  را  تحصيل نکرده  و  کم مهارت  کارگران  عرضه  و  داده  کاهش  را  ماهر 

کارگران تحصيل کرده را افزايش می دهد.
 بنابراين، همان طور که مالحظه شد در بيشتر تحقيقات، اين نتيجه حاصل می شود که با 
افزايش جهانی شدن و به تبع آن آزادسازی، اضافه دستمزد نيروی کار ماهر و بازده تحصيالت 
افزايش می يابد. بنابراين يک راه حل معقول برای کشورهای درحال توسعه توافق های تجاری 
منطقه ای همانند اتحاديه اروپايی و افزايش تجارت جنوب ـ جنوب نسبت به شمال ـ جنوب 
است. اين توافق های منطقه ای، کشورهای درحال توسعه را قادر می سازد که اقتصادهايشان 
را به آهستگی آزاد و باز کنند، در حين آن که در زمان مشخصی اين امکان به نيروی کار 

داده می شود تا مهارت هايشان را افزايش دهند.
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3( اثر جهانی شدن بر ايجاد و تخريب مشاغل و بيكاری 

توجه به متوسط دستمزدها و يا پراکندگی دستمزدها برای درك اثرات جهانی شدن کافی 
نيست. جهانی شدن اثرات مثبت و منفی بر بازار کار دارد. در اين که افزايش تجارت به ويژه 
افزايش صادرات سبب افزايش توليد و به تبع آن افزايش اشتغال می شود، شکی نيست؛ اما 
کاالها و خدماتی که در بازارهای جهانی ارائه می شوند بايد ويژگی های استاندارد بين المللی 
را داشته باشند و با کاالها و خدمات مشابه خارجی رقابت کنند. لذا نيروی کار به کارگرفته 
رشد  با  به همين ترتيب،  باشند.  داشته  بااليی  بهره وری  بايد  صادراتی  محصوالت  توليد  در 
با بهره وری باال از بخش های غيرصادراتی به بخش های  تجارت خارجی، نيروی کار ماهر 
برای  اغلب  صادراتی  بخش های  در  اشتغال  ايجاد  بدين ترتيب  می شوند.  منتقل  صادراتی 
نيروی کار ماهر است و نيروی کار غيرماهر عمدتاً در بخش های غيرصادراتی باقی می ماند. 
در اين وادی به لحاظ اهميت نيروی کار ماهر و افزايش دستمزد آن ها، مقوله آموزش به ويژه 
آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاهی برای افزايش  مهارت نيروی کار ماهر ضروری است.

بنابراين در طی فرايند جهانی شدن گروهی از نيروی کار منافع خود را از دست می دهند 
مشاغل  ايجاد  و  تخريب  مکانيسم  از  غير  می آوردند.  به دست  منافع جديدی  نيز  و گروهی 
کار  قوانين  به وسيله  که  دائمی  کارگران  و  يافته  تغيير  نيز  دائمی  مشاغل  از  برخی  طبيعت 

رسمی حمايت می شدند جای خود را به کارگران موقت با حقوق محدودتر می دهند.
اين  از  قابل مالحظه  پراکندگی  اثرات جهانی شدن، يک  بر روی  از مطالعات  يک سری 
اثرات را بر روی اشتغال نشان می دهد. در برخی کشورها، تخريب مشاغل در حداقل بود 
مانند مراکش که تجارت آزاد در متوسط ميزان اشتغال در بخش های کارخانه ای اثر نداشت 
بوده  کم  نسبتاًً  نيروی کار  تقاضای  يا در مکزيک شيفت در  )کوری و هريسون1، 1997(، 
سبب  جهانی شدن  افزايش  اروگوئه  مانند  کشورها  برخی  در  ولی   .)2001 )ايونگ2،  است 
تخريب فرصت های شغلی بسياری شده است. جهانی شدن روی طبيعت کار در بخش های 
قابل دسترسی  رانت  تجاری،  اصالحات  مکزيک  در  مثال،  به عنوان  است.  اثرگذار  رسمی 
برای بنگاه ها و کارگران را کاهش می دهد. يک کاهش 20% در متوسط تعرفه ها به کاهش 

1. Currie & Harrison.
2. Evenge.



پژوهشنامه بازرگانی 120 

کارگران  که  می شود  منجر  تجاری  موانع  رفع  شد.  خواهد  منجر   %5 از  بيش  دستمزدها 
رانت شان را از دست دهند و يا به اين علت که شغل شان را از دست خواهند داد و يا به خاطر 

اين که رانت مربوط به شغل شان کاهش پيدا می کند.
است.  دولتی  بخش های  اندازه  کاهش  شغلی  فرصت های  تخريب  ديگر  منبع  يک 
افزايش رقابت دولت ها را تحت فشار قرار می دهد تا کارفرمايان دولتی را خصوصی کرده 
برجسته  نمونه  ببرند. يک  بين  از  را  مدنی  و خدمات  قانونی صنايع همگانی  انحصارهای  و 
بايد در بخش های خصوصی  اقتصادهای درحال گذار است که ميليون ها کارگر  اين مسأله 
تخصيص مجدد می يافتند. هرچند کاهش اندازه دولت مستقيماً مربوط به جهانی شدن نيست، 
باقی  جهان  نقاط  ديگر  از  جدا  که  کشورهايی  نيستند.  نيز  مستقل  هم  از  رابطه  دو  اين  اما 
کاهش  فرايند  در  دارند.  نگه  دست نخورده  را  خود  دولتی  بخش های  می توانند  می مانند، 
اندازه بخش های دولتی، زنان بيشتر از مردان ممکن است شغل های شان را از دست بدهند، 
اختالف  و  درآمد  کاهش  احتماالً  اما  نيستند  اندازه  کاهش  برنامه های  هدف  آن ها  هرچند 
بخش های  در  جنسيتی  دستمزدهای  اختالف  زيرا  کرد؛  خواهند  تجربه  را  بيشتری  دستمزد 
بيشتری  منافع  معموالًً  دولتی  بخش های  اين،  بر  عالوه  است.  آن  از  خارج  از  کمتر  دولتی 
را برای زنان مانند مرخصی زايمان، انعطاف پذيری ساعات کار و... دارند که اين منافع در 
بخش های خصوصی کمياب و در بخش غيررسمی قابل دسترسی نيست. بنابراين، تعجب آور 
کنار  کار  از  دولتی  بخش های  اندازه  کاهش  از  بعد  مردان  از  بيشتر  زنان  که  بود  نخواهد 

بکشند.
جهانی شدن همچنين به ايجاد شغل نيز منجر می شود. بيشتر مشاغل به واسطه سرمايه گذاری 
موتور  يک  تجاری  آزاد  مناطق  می شود.  ايجاد  صادراتی  آزاد  مناطق  و  خارجی  مستقيم 
نيرومند ايجاد شغل است. هرچند شغل ها در مناطق صادراتی به خوبی شغل ها در بخش های 
نيروی  قوانين  انعطاف پذيری  مناطق  اين  از خصوصيات  يکی  نيستند.  عمومی  يا  و  حمايتی 
کار می باشد. بنابراين، شغل ها در مناطق آزاد تجاری از امنيت کمتری  نسبت به بخش های 
آن ها  و  می دهند  تشکيل  جوان  زنان  را  آزاد  مناطق  در  شاغلين  بيشتر  برخوردارند.  رسمی 
بيشتر در توليدات پوشاك و صنايع نيمه رسانا به کار گرفته می شوند. چندين دليل برای تمايل 
کارفرمايان به استخدام نيروی کار زن وجود دارد زيرا زنان به طور متوسط دستمزد کمتری  



ثا ثا  اانی  ز  ب  ث  اان و حاانار ن  ور  ار ماه  و ا  ماه  ثف ث  121

نسبت به مردان دريافت کرده و از طرفی کمتر سازمان يافته هستند و کمتر  تمايل به پيوستن 
به اتحاديه های کارگری دارند، بنابراين، بنگاه می تواند هزينه های توليد خود را کاهش داده 
و قابليت انعطاف پذيری بيشتری داشته باشد. هرچند اين شغل ها به خوبی مشاغل دولتی نيستند 

اما برای زنان جوان روستايی يک گزينه بهتری می باشند. 
با  پروسه  دو  اين  می شود،  منجر  مشاغل  تخريب  و  ايجاد  به  جهانی شدن  که  آنجا  از 
که  می رود  انتظار  اقتصادی  اصالحات  و  آزادسازی  دوره های  طی  نيستند.  هماهنگ  هم 
بنابراين،  شغلی  باشد.  فرصت های  ايجاد  نرخ  از  بيشتر  مشاغل  تخريب  نرخ  کوتاه مدت  در 
با  کشور  اقتصاد  ادغام  به عالوه،  باشد.  باالتری  بيکاری  نرخ  با  همراه  می تواند  جهانی شدن 
اقتصادهای جهانی امکان افزايش نوسانات اقتصادی را به همراه دارد. حتی اگر نرخ بيکاری 
ناامنی  و  يافته  افزايش  می تواند  شغلی  جريان های  بماند،  تغيير  بدون  تجاری  دوره  يک  در 

شغلی را در پی داشته باشد.

چگونگی کاهش هزينه ها در فرايند جهانی شدن

جهانی شدن فرايندی است که می تواند برندگان و بازندگانی داشته باشد. اين مهم است که 
اين  يابد.  کاهش  منفی جهانی شدن  اثرات  تا  دهيم  انجام  بايد  کارهايی  دهيم چه  تشخيص 
مناطق  در  تکيه روی کارگران کودك  غيرماهر،  کار  نيروی  درآمد  اثرات  شامل کاهش 

تجاری، نوسانات اقتصادی  و تجاری و...  می باشند.
در  می دهند  کاهش  را  جهانی شدن  منفی  اثرات   که  کارايی  روش های  از  بسياری   
افزايش  به  منجر  بين المللی  تجارت  افزايش  اگر  مثال  به عنوان  هستند،  کار  بازار  از  خارج 
تحصيلی  سياست  شود،  غيرماهر  و  ماهر  کارگران  بين  درآمد  اختالف  و  تحصيالت  بازده 
کارا بايد برتری داشته باشد. توزيع عادالنه تر امکانات آموزشی کليدی برای انتشار يکسان 
به  کالن  اقتصاد  نوسان های  و  بين المللی  سرمايه  جريان های  اگر  است.  جهانی شدن  منافع 
کاهش اساسی در سهم نيروی کار از درآمد منجر شود، سياست های مالی و مالياتی برتری 
دارند.  اما هنوز برخی برنامه ها و سياست های بازار کار ممکن است احتياج باشد. کشورهای 
درحال توسعه يک تنوعی از برنامه های حمايتی برای بيکاران را تجربه کرده اند. از آنجايی 
دارد  وجود  جهانی  فرايند  به  ورود  هنگام  در  شغلی  فرصت های  برخی  تخريب  امکان  که 
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اقشار آسيب پذير و کارگران  از  به حمايت  فرايند  اين  به  بدو ورود  بايد در  بنابراين دولت 
اين  بپردازد.  حمايتی  برنامه های  ديگر  و  بيکاری  بيمه  و  اجتماعی  تأمين  طريق  از  غيرماهر 

برنامه ها از نظر شمول و پوشش، هزينه ها  و اثرات انگيزه ای با هم متفاوتند. 
مختلف  کشورهای  در  جهانی شدن  است،  استنباط  قابل  قبلی  مباحث  از  که  همان طور 
به سمت  حرکت  درحال توسعه  کشورهای  برخی  در  دارد.  متضادی  گاه  و  متفاوت  آثار 
نتيجه در  نيروی کار غيرماهر می شود و در  افزايش اشتغال و تقاضای  به  جهانی شدن منجر 
اين  کشورها مدل هکشر ـ اوهلين تأييد می شود، درصورتی که برخی ديگر از مطالعاتی که 
در  و  می باشند  اوهلين  ـ  مدل هکشر  نفی کننده  در کشورهای درحال توسعه صورت گرفته، 
اين کشورها جهانی شدن موجب افزايش تقاضای نيروی کار ماهر و کاهش تقاضای نيروی 

کار غيرماهر می شود.
و  کار  نيروی  کل  تقاضای  روی  بر  جهانی شدن  متضاد  گاه  و  متفاوت  آثار  به  توجه  با 
قرار  مبنا  با  تا  مقاله تالش شده  اين  ماهر و غيرماهر در کشورهای مختلف، در  نيروی کار 
دادن مدل هکشر ـ اوهلين  و تابع تقاضای نيروی کار اثرات جهانی شدن بر روی تقاضای 
کل و تقاضای نيروی کار ماهر و غيرماهر  هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت با استفاده از 

مدل  ARDL سنجيده شود. برای اين منظور از دو دسته متغير استفاده شده است :
الف ـ متغيرهای مربوط به فرايند جهانی شدن و شاخص های آن که از ميان شاخص های 
دو  اين  همزمان  تأثير  و  شده اند  انتخاب   FDI و   openness شاخص  دو  مختلف 
نيروی کار ماهر و غيرماهر هم در  نيروی کار و تقاضای  شاخص بر روی تقاضای 

کوتاه مدت  و  هم در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. 
ب ـ متغيرهايی که اگرچه به فرايند جهانی شدن مربوط نيستند اما طبق تئوری های موجود 

با سطح اشتغال در ارتباطند، نظير موجودی سرمايه و دستمزد.
سرانجام با استفاده از شبکه عصبی به پيش بينی آينده می پردازيم.

در بخش نتايج تجربی، نتايج به دست آمده از کاربرد مدل ها در ايران به تفسير بيان شده است.

3. وضعيت بازار کار در ايران 

است.  کشور  اقتصاد  چالشي  و  جدي  مشکالت  از  يکی   بيکاري  باالي  نرخ  ما  کشور  در 
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نفر  ايران  2991 هزار  نفوس و مسکن مرکز آمار  براساس آخرين سرشماری  به نحوی که 
بيکار در جامعه وجود دارد. به عبارت ديگر نزديک به 13 درصد از جمعيت فعال 23 ميليوني 
بيشتر  زنان  اقشار جوان و خاصه  ميان  به ويژه در  مناطق شهري  نرخ در  اين  بيکارند.  کشور 

است.
بازار کار به عوامل ناشی از رشد باالی جمعيت  بخشی از اين معضل و عدم تعادل های 
عدم تطابق  و  ازدواج  افزايش سن  زنان،  مشارکت  نرخ  افزايش  دهه گذشته،  دو  در  به ويژه 
ناشی  مشکالت  اين  از  بسياری  اما  می شود،  بر  بازار  نيازهاي  با  کار  نيروي  تخصص های 
مراحل  و  پيچيده  مقررات  و  ديوان ساالرانه  فضای  کسب وکار،  فضای  بودن  نامساعد  از 
همه  به رغم  شده  باعث  اين ها  همه  که  است  جديد  اقتصادی  فعاليت  يک  شروع  اجرايی 
به  کم بهره  تسهيالت  دادن  قبيل  از  اشتغال  ايجاد  برای  کالن  اقتصاد  متوليان  تالش های 
کانال  های  به سمت  توليد،  ارتقای  جای  به  صورت گرفته  کمک های  اقتصادی،  بنگاه های 
غيرتوليدي هدايت شده و موجب رشد تقاضا و به تبع آن  افزايش سطح عمومي قيمت ها 
 گردد. در واقع نقدينگي تزريق شده به جامعه به جاي افزايش توليد، به دليل هدايت به سمت 
کانال های غيرتوليدي به افزايش سطح عمومی  قيمت ها منجر شده و به رغم افزايش شديد 

نقدينگي،  بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدينگی گله مند است1.
ايران از نظر سهولت کسب وکار رتبه 137 را در ميان 183 کشور کسب کرده است  که 
تا  بايد تالش شود  و  نيست،  اين کافی  البته  قبلی 5 رتبه صعود داشتيم  به گزارشات  نسبت 

به طور مستمر اين رتبه بهبود يابد.  
مساعدتر شدن فضای کسب وکار نه تنها محرکی برای کارآفرينان و بنگاه ها برای ايجاد 
شغل بوده و به هدايت تسهيالت اشتغال زايی به سمت بخش های مولد و کانال های توليدی 
منجر می شود، بلکه ازآنجاکه سرمايه گذاران خارجی برای تصميم گيری درمورد مشارکت 
توجه  کسب وکار  شاخص های  به  کشوری  در  عدم سرمايه گذاری  يا  و  سرمايه گذاری  و 
می کنند، با بهبود اين شاخص ها آن ها تمايل بيشتری برای سرمايه گذاری در ايران پيدا کرده  
نيز  معموالًً  و  بوده  اشتغال سرمايه گذاری  بر روی  مؤثر  متغيرهای  از  يکی  آنجايی که  از  و 

پژوهش های  مجموعه  جهان«،  و  ايران  در  کسب وکار  فضای  شاخص های  مقايسه  »بررسی  )1387(؛  وحيد،  احمدی،   .1
اقتصادی بانک مرکزی ج. ا. ا. شماره 30.
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بنابراين، جذب  کشورهای درحال توسعه باکمبود پس انداز و سرمايه داخلی مواجه هستند، 
سرمايه گذاری خارجی می تواند نقش بزرگی در ايجاد مشاغل جديد داشته باشد.

از نظر  ساختار بازار کار نيز وضعيت ايران به گونه زير است:
در سال های 55 تا 85 حجم جمعيت فعال از 9796 هزار نفر به 23469 هزار نفر افزايش 

يافته است. درحالی که 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 فرصت های مکفی اشتغال؛• 
گسترش زمينه های کسب درآمد از کانال های غير متعارف اقتصادی.• 

رشد جمعيت فعال در حالی اتفاق افتاده است که فرصت های شغلی ايجاد شده جوابگوی 
متقاضيان کار نيست، به گونه ای که طی 30 سال ) 85ـ55 ( شمار جمعيت بيکار از 997 هزار 

نفر به 2145 هزار نفر و نرخ بيکاری از  10/2% به 11/2 % رسيده است.
از کل فرصت های شغلی ايجاد شده در اين سه دهه، سهم بخش های سه گانه کشاورزی، 
صنعت و خدمات به ترتيب از 34، 34/2 و 31/8 درصد به 23/4، 31/7 و 44/8 درصد در سال 
يافته  گسترش  خدماتی  فعاليت های  به سمت  کشور  اشتغال  ساختار  بنابراين،  است.  رسيده   85

است.
است،  اندك  بسيار  خصوصی  بخش  توسط  شده  ايجاد  اشتغال  ـ55   65 سال های  طی 
انقالب تا سال 65 به داليل تثبيت نظام و نوع نگرش سياستگذاران و  زيرا پس از پيروزی 
سياستمداران اقتصاد متمرکز تجربه شد. مصادره شرکت های خصوصی و ملی شدن برخی 
صنايع، ترکيب شاغالن را به شدت به نفع بخش عمومی تغيير داده است. اما روند اشتغال زايی  
بخش خصوصی از سال های 65 به بعد بهبوديافته است، به طوری که طی سال های 75ـ 70، 
88/9 % اشتغال ايجاد شده در کشور توسط بخش خصوصی انجام گرفته است. از سال 75 
به بعد نيز روند روبه رشد اشتغال زايی در بخش خصوصی ادامه پيدا کرده است، به گونه ای 
که در سال های 84، 85 و 86، سهم اشتغال در بخش خصوصی به ترتيب به 79/8، 80، 79/8 

درصد رسيده است.
عواملی از قبيل ارائه تسهيالت سرمايه گذاری به بخش خصوصی، امنيت سرمايه گذاری، 
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قانون کار و فضای کسب وکار در افزايش ظرفيت اشتغال زايی بخش خصوصی مؤثر است 
بنابراين،  دارد،  کار  نيروی  مازاد  حتی  و  بوده   تکميل  دولتی   بخش  ظرفيت  آنجاکه  از  و 
برای گسترش  تمهيدات الزم  بايد  باشد. پس  داشته  اشتغال زايی  مؤثری در  نقش  نمی تواند 

فعاليت های بخش خصوصی درنظر گرفته شود.
از طرفی بيکاری دانش آموختگان عالی کشور که مهم ترين بخش سرمايه انسانی قلمداد 
مالی  و  انسانی  منابع  از  قابل توجهی  سهم  زيرا  دارد؛  مضاعفی  و  زيان بار  آثار   می شوند، 
اخير  دهه های  طی  اين که  بعدی  درجه  در  و  شده  گروه  اين  تربيت  صرف   کشور 
قرار  انسانی  سرمايه  از  استفاده  نحوه  تحت تأثير  کشور  هر  پيشرفت  سطح  فزاينده ای   به نحو 
گرفته است و دانش آموختگان آموزش عالی مظهر و نمونه اعالی سرمايه های انسانی جامعه 
محسوب می شوند. بنابراين، بررسی وضعيت فعاليت دانش آموختگان آموزش عالی ضروری 
به نظر می رسد، تا بتوان از يک سو عملکرد آموزش نيروی انسانی را ارزيابی کرد و از سوی 
ديگر برای رفع مسائل مربوط به نيروی انسانی تحصيل کرده،  برنامه ريزی های الزم را انجام 

داد.   
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نمودار 1ـ ميزان مشاركت فارغ التحصيالن دانشگاهی

براساس  نمودار  )1( نرخ مشارکت فارغ التحصيالن دانشگاهی در طی سال های 83ـ76 
کاهش يافته است که علت عمده آن کاهش قابل مالحظه نرخ مشارکت زنان است.

 بيشترين عامل افزايش در بين زير گروه های جمعيت غيرفعال مربوط به جمعيت خانه دار 
دارای تحصيالت عاليه است.
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نمودار 2ـ ميزان بيكاری فارغ التحصيالن دانشگاهی

همان طور که در نمودار )2( مشاهده می شود، در سال 76 از فارغ التحصيالن دوره های 
آموزش عالی که وارد بازار کار شده اند 6/5 درصد بيکار بوده اند که در سال 83 اين رقم 
به 13/12درصد افزايش پيدا کرده است. نرخ بيکاری مردان از 5/7 درصد در سال 1376 
به 7/5  درصد در سال 83 رسيده است. ميزان بيکاری زنان با 16/7 درصد افزايش از 8/6 

درصد به 25/3 درصد رسيده است.
فارغ التحصيالن آموزش عالی و  ميزان مشارکت  به اطالعات داده شده درباره  با توجه 
نيز ميزان بيکاری آنان، می بايست کمبود ظرفيت های اشتغال با مد نظر قراردادن گروه های 
عمده سنی بيکاران و رشته تحصيلی شان بررسی و راهکارهای الزم انديشيده شود. همچنين 
با توجه به نياز های اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی، مديريت صحيح در امر کيفيت و 

کميت آموزش عالی درپيش گرفته شود.

4. نتايج تجربی

اين مقاله با استفاده از دو مدل خود توضيح برداری با وقفه های گسترده )ARDL( و الگوی 
تصحيح خطا )ECM( و نيز شبکه عصبی نوع GMDH به بررسی و پيش بينی تأثيرات اين 

پديده بر سطح و ساختار اشتغال خواهد پرداخت.
مدل اصلی مورد استفاده در اين تحقيق به صورت زير می باشد :

         LL =B0+B1 LW +B2 LK + B3 L openness + B4 LFDI  )1(
آزادسازی،  Openness: شاخص  سرمايه،  موجودی   :K دستمزد،   :W کار،  نيروی   :L  

FDI: شاخص سرمايه گذاری مستقيم خارجی.
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در برآورد مدل فوق از رابطه لگاريتمی به جای رابطه خطی استفاده شده است  زيرا که 
اين اقدام داده ها را موزون کرده و سهم مهمی از مشکالت ناشی از ناهمسانی واريانس ها و 
هم خطی بين متغيرهای توضيحی را مرتفع می سازد. مدل ذکر شده برای نيروی کار ماهر و 

غيرماهر نيز برآورد می شود که معادالت مربوط به آن ها به صورت زير است :
LLS = α0 +α1 LWS +α2 LK + α4 L openness + α5  LFD  )2(

LS: نيروی کار ماهر، WS: دستمزد نيروی کار ماهر.

           LLU = γ0+ γ1 LWU + γ2 LK + γ3 Lopenness + γ4 LFDI  )3(
   LU: نيروی کار غيرماهر، WU: دستمزد نيروی کار غيرماهر.

وقفه های  با  برداری  توضيح  خود  روش  از  مدل ها  تخمين  جهت  تحقيق  اين  ادامه  در 
 Microfit 4 با استفاده از نرم افزار  گسترده )ARDL( و الگوی تصحيح خطا )ECM( )که 

تخمين زده می شود ( و نيز روش شبکه عصبی نوع  1GMDH استفاده می شود.

ARDL نتايج تخمين و تفسير الگوی
تصحيح  و  بلندمدت  پويا،  معادله  سه  تفسير  بر  مبتنی   ،ARDL روش  از  تحليل  و  تجزيه 
خطاست.2 نتايج حاصل از تخمين معادله پويا ــ معادله ای که در آن متغير وابسته به شکل با 
وقفه سمت راست معادله ظاهر می شود ــ برای تابع تقاضای کل نيروی کار، نيروی کار ماهر 

و نيروی کار غيرماهر به ترتيب در جداول مندرج در پيوست آورده شده است.
همان طور که از  جداول پيوست می توان نتيجه گرفت، در همه مدل ها رابطه بلندمدت 
خودهمبستگی  شده،  تصريح   درست  معادالت  مدل ها  همه  در  همچنين  می شود.  پذيرفته 

ندارند و جمالت پسماند دارای توزيع نرمال هستند

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

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

1.  برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به : ابريشمی  و همکاران )1387، 1388(.
2. الزم به ذکر است که در اين تحقيق به دليل حجم محدود نمونه از معيار شوارتز برای تعيين مقدار وقفه های بهينه استفاده 

شده است.
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سرمايه، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص سرمايه گذاری مستقيم خارجی را نشان می دهد.
 در اين رابطه مالحظه می شود که ضريب متغير دستمزد منفی و غيرمعنی دار است. متغير 
سرمايه نيز اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال دارد به عبارت ديگر می توان گفت که سرمايه 
در  ايران  اقتصاد  در  سرمايه  موجودی  که  هنگامی  و  هستند  مکمل  عامل  دو  کار  نيروی  و 
حال افزايش است، تقاضا برای نيروی کار نيز افزايش می يابد. بنابراين در اين مدل ضرايب 

به دست آمده با مبانی نظری برای نيروی کار سازگاری دارند.
اما اثر درجه باز بودن اقتصاد، يعنی نسبت مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص 
افزايش ظرفيت اشتغال زايی  داخلی مثبت و معنی دار است و مقدار آن 0/072 می باشد که 
با  تعامل  گسترش  و  تجارت  افزايش  ضريب  اين  اعتبار  به  می کند،  تبيين  را  تجاری  بخش 
تأثير مثبت خواهد داشت. اين  بازار کار و سطح اشتغال  بهبود متغيرهای  اقتصاد جهانی در 
افزايش  طريق  از  که  است  بلندمدت  در  کار  نيروی  تقاضای  افزايش  بازگو کننده  ضريب 

ظرفيت توليد و بهبود فناوری و رقابتی شدن توليد ميسر است.
به کل  خارجی  مستقيم  سرمايه گذاری  نسبت  که  خارجی  مستقيم  سرمايه گذاری  متغير 
فرايند جهانی شدن در مدل  از  متغيری ديگر  به عنوان  است  ناخالص داخلی  تشکيل سرمايه 
وارد شده است که ضريب به دست آمده مثبت ولی مقدار آن بسيار ناچيز است که آن هم 

به دليل حجم بسيار اندك FDI در ايران است.
متغيرهای  با  ماهر  کار  نيروی  تقاضای  تابع  بلندمدت  رابطه   )1( جدول  دوم  ستون  در 
دستمزد نيروی کار ماهر، سرمايه، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص سرمايه گذاری خارجی 

نشان داده شده است. 
مالحظه می شود که اثر متغير دستمزد نيروی کار ماهر در اين حالت بر اشتغال نيروی کار 
ماهر مطابق با مبانی نظری، منفی و معنی دار است و مقدار آن 0/50- می باشد و به  معنای اين 
است که با افزايش يک درصد در سطح دستمزد نيروی کار ماهر، سطح اشتغال به ميزان 0/5 
درصد کاهش می يابد. متغير موجودی سرمايه نيز مثبت و معنی دار می باشد که نشان دهنده 

مکمل بودن سرمايه و نيروی کار ماهر در اقتصاد ايران است.
متغير درجه باز بودن اقتصاد نيز تأثير مثبت و معنی داری بر اشتغال نيروی کار ماهر دارد 
)مقايسه ضرايب  است  بيشتر  آزمون کرده ايم،  را  کار  نيروی  که کل  حالتی  از  آن  تأثير  و 
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0/072 و 0/23 در ستون اول و دوم جدول 1( آن هم به اين علت که در روند جهانی شدن 
رقابت پذيری،  درجه  افزايش  و  خصوصی سازی  و  کار  بازار  در  انعطاف پذيری  به دليل 
 اشتغال های موجود به سمت بهره وری باالتر گرايش دارد، لذا اشتغال نيروی کار ماهر افزايش

 می يابد.
و  مثبت  نيز  خارجی  سرمايه گذاری  شاخص  به  نسبت  ماهر  کار  نيروی  اشتغال  کشش 
اين  در  درصد  يک  افزايش  با  می دهد  نشان  که  است   0/024 آن  مقدار  و  بوده  معنی دار 

شاخص اشتغال نيروی کار ماهر 0/024 درصد افزايش خواهد يافت. 
در ستون  سوم جدول )1( رابطه بلندمدت تابع تقاضای نيروی کار غيرماهر با متغيرهای 
FDI آزمون شده  اقتصاد و شاخص  بودن  باز  غيرماهر، سرمايه، درجه  نيروی کار  دستمزد 

است.
نتايج حاکی از آن است که ضريب دستمزد در تابع تقاضای نيروی کار غيرماهر با وجود 
عالمت منفی معنی دار نيست. بنابراين می توان اظهارنظر کرد که  تقاضای نيروی کار ماهر با 
دستمزد ارتباط معکوسی دارد، ولی نيروی کار غيرماهر با دستمزد خود هيچ ارتباطی ندارد، 
مهم ترين دليل آن نيز نرخ بيکاری باال در اقتصاد ايران است، به طوری که کارگران ساده و 
غيرماهر با هر قيمتی نيروی کار خود را به بازار کار عرضه می کنند که البته حداقل دستمزد 
اين گروه همان حداقل دستمزد تصويبی در اقتصاد ايران است و بنگاه ها نسبت به افزايش 
يا کاهش اين دستمزد هيچ واکنشی نشان نمی دهند. اما درمورد بازار کار نيروی کار ماهر 
و  تحصيل کرده  کار  نيروی  در جذب  بنگاه ها  به طوری که  است،  ديگر  به گونه ای  وضعيت 
ماهر به  دستمزد پرداختی به اين گروه از افراد حساسيت بيشتری نشان می دهند و با افزايش 
دستمزد نيروی کار ماهر، تقاضا برای آن ها کاهش می يابد. عدم وجود بازار کار غيررسمی 

يکی از مهم ترين داليل اين فرضيه است.
و  بوده  معنی دار  و  مثبت  نيز  حالت  اين  در  سرمايه  موجودی  به  نسبت  اشتغال  کشش 
نشانگر مکمل بودن سرمايه و نيروی کار است. ضريب کشش اشتغال نيروی کار غيرماهر 

نسبت به OPENNESS نيز مثبت و معنی دار است.
 اما نکته قابل توجه اين است که ضريب آن در مقايسه با تأثير اين متغير بر روی نيروی 
کار ماهر کمتر است،  به اين صورت که  درمورد نيروی کار ماهر اين ضريب حدوداً 0/23 
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است، درصورتی که درمورد نيروی کار غيرماهر اين ضريب حدوداً 0/036 می باشد و نشان  
و تحصيل کرده  ماهر  نيروی کار  بر  بيشتری  مثبت  تأثير  اقتصاد  بودن  باز  می دهد که درجه 

دارد.
ضريب کشش اشتغال نسبت به شاخص FDI، عالمت مثبت دارد، اما اثر معنی داری بر 

روی تابع تقاضای نيروی کار غيرماهر ندارد.

ARDL جدول 1ـ برآورد رابطه بلندمدت با استفاده از روش

تابعتقاضاینيرویكارغيرماهرتابعتقاضاینيرویكارماهرتابعتقاضایكلنيرویكار
آمارهtضريبآمارهtضريبآمارهtضريبناممتغير

LW-0/007-1/370-0/507-3/398-0/010-0/903
LK0/1897/8050/6427/7510/1233/737

Lopeness0/0725/0050/2362/9950/0362/643

LFDI0/0052/1360/0242/1230/0041/897

منبع: يافته های تحقيق.

ARDL برآورد رابطه کوتاه مدت به روش
از جمله  استفاده  با  بلندمدت  از ضرايب  را  ARDL می توان ضرايب کوتاه مدت  در روش 
تصحيح خطا )EC( که اين دو رابطه را با هم مرتبط می کند، تفکيک کرد. بنابراين، در اين 
قسمت از طريق مدل های تصحيح خطا )EC( رابطه کوتاه مدت را برای هر يک از روابط 

بلندمدت می آزماييم. در جدول )2( نتايج اين مدل ها نمايش داده شده است.
ستون اول جدول )2( مدل ECM که دارای ضرايب کوتاه مدت و جمله تصحيح خطا 
ECM است را برای رابطه کوتاه مدت اشتغال با دستمزد، موجودی سرمايه، درجه باز بودن 

اقتصاد و شاخص سرمايه گذاری خارجی نشان می دهد.
همان طور که مالحظه می شود در کوتاه مدت نيز ضريب متغير دستمزد، عالمت منفی و 

غيرمعنی دار دارد و مقدار آن برابر است با 0/005- .
کشش اشتغال نسبت به موجودی سرمايه مثبت و معنی دار است.

اما نکته قابل توجه آن است که در کوتاه مدت کشش اشتغال نسبت به تجارت خارجی 
و  مثبت  جهانی شدن  و  کار  بازار  ميان  اثر گذاری  کانال  به عنوان  اقتصاد  بودن  باز  درجه  يا 
معنی دار است، ولی مقدار آن )0/054( در مقايسه با حالت بلندمدت )0/072( کمتر می باشد. 
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به عبارت ديگر، در بلندمدت ظرفيت اشتغال زايی بخش تجاری از طريق تعامل ميان توليد 
در  ولی  بوده  مثبت  نيز  خارجی  سرمايه گذاری  متغير  ضريب  می يابد.  افزايش  اشتغال  و 

کوتاه مدت اثر معنی داری بر روی اشتغال ندارد.
ضريب جمله تصحيح خطا در اين مدل 0/71 درصد است و منفی بودن آن نشان دهنده 

پايداری تعادل بلندمدت می باشد.
دستمزد  متغيرهای  با  ماهر  کار  نيروی  اشتغال  کوتاه مدت  رابطه   )2( جدول  دوم  ستون 
نيروی کار ماهر، سرمايه، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص سرمايه گذاری خارجی را نشان 

می دهد.
مالحظه می شود که در کوتاه مدت تأثير دستمزد نيروی کار ماهر بر اشتغال اين نيروی 
کار منفی و برخالف حاالت ديگر معنی دار است که علت آن در بحث قبلی توضيح داده 
شد.متغير موجودی سرمايه نيز ضريب مثبت و معنی داری دارد که نشان دهنده مکمل بودن 

نيروی کار و سرمايه است.
متغير درجه باز بودن اقتصاد نيز تأثير مثبت و معنی داری 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(.
و  مثبت  اثر  ماهر  کار  نيروی  تقاضای  تابع  بر  نيز  خارجی  سرمايه گذاری  ضريب  اما 
معنی داری دارد زيرا که با ورود بنگاه های چند مليتی بنگاه های موجود می توانند با استخدام 
خارجی  بنگاه های  با  و  داده  افزايش  را  کار خود  نيروی  بهره وری  ماهر،  کار  نيروی  بيشتر 

رقابت کنند.
ضريب جمله تصحيح خطا در اين مدل 0/5- درصد بوده و منفی بودن آن نشان دهنده 

پايداری تعادل بلندمدت است.
متغير های  با  را  غيرماهر  کار  نيروی  اشتغال  کوتاه مدت  رابطه   )2( جدول  سوم  ستون   

دستمزد، موجودی سرمايه، درجه باز بودن اقتصاد و متغير FDI نشان می دهد.
عالمت ضريب متغير دستمزد مطابق با مبانی نظری ومنفی می باشد اما غيرمعنی دار است 

و متغير سرمايه نيز دارای ضريب مثبت و معنی دار است.
متغير درجه باز بودن اقتصاد دارای عالمت مثبت و معنی دار است و مقدار آن )0/022( 
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می باشد که در مقايسه با تأثير اين متغير بر روی نيروی کار ماهر کمتر است. از اين رو، اگر 
درمورد نيروی کار غيرماهر اين ضريب حدود )0/022(  باشد، درمورد نيروی کار ماهر اين 
ضريب )0/14( است، که نشان  می دهد در کوتاه مدت نيز درجه باز بودن اقتصاد تأثير مثبت 

بيشتری بر نيروی کار ماهر و تحصيل کرده دارد.
  )  0/036( بلندمدت  و   )0/022( کوتاه مدت  حالت  در  ضريب  اين  مقايسه  با  طرفی  از 

نتيجه  می  گيريم که مقدار اين  ضريب در بلندمدت بيشتر است.
متغير FDI نيز عالمت مثبت دارد ولی تأثير معنی داری بر اشتغال نيروی کار غيرماهر در 
کوتاه مدت ندارد. ضريب جمله تصحيح خطا در اين مدل 0/61- درصد است و منفی بودن 

آن نشان دهنده پايداری تعادل بلندمدت است.

)ECM( جدول 2ـ برآورد رابطه كوتاه مدت   

تابعتقاضاینيرویكارغيرماهرتابعتقاضاینيرویكارماهرتابعتقاضایكلنيرویكار

آمارهضريبآمارهضريبآمارهضريبناممتغير

∂LW-0/005-1/339-0/300-5/586-0/006-0/894

∂LK0/1414/8461/3415/9840/0752/991
∂ Lopen0/0545/1230/1403/3580/0223/172
∂LFDI0/0011/1170/0142/7520/00020/243

)1-( ECM-0/747-5/065-0/591-4/572-0/610-4/578

منبع: يافته های تحقيق.

مقايسه پيش بينی تقاضای نيروی کار با استفاده از دو روش ARDL  و 
GMDH شبكه عصبی نوع

فرايند  در  کشور  اشتغال  وضعيت  از  که  است  الزم  آينده  وضعيت  از  بهتر  درك  برای 
پيش بينی دقيق  با  نمی شود مگر  ميسر  اين  باشيم و  جهانی شدن، دورنمای شفاف تری داشته 
 که از ابزارهای مهم برنامه ريزان است. در اين قسمت، برای پيش بينی تقاضای نيروی کار از 
استفاده  غيرخطی  روش  به عنوان  عصبی  شبکه  و  خطی  روش  به عنوان   ARDL روش  دو 

می شود. 
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 جدول3ـ مقايسه پيش بينی تقاضای نيروی كار با 
دو روش ARDL  و شبكه عصبی

مقاديرپيشبينیشده
روششبكهARDLروش

مقاديرواقعی* سال

16/6688 16/6816 16/6922 1381
16/7005 16/7251 16/7243 1382
16/7319 16/7521 16/7608 1383
16/7622 16/7975 16/7901 1384
16/7928 16/8470 16/8508 1385

* داده های مربوط به اشتغال به صورت لگاريتمی است.

جدول4ـ مقادير معيار های ارزيابی عملكرد در روش های مختلف
RMSEMSEMAEMAPEروش پيش بينی

0/00710/000050/00620/00037شبکه عصبی
ARDL0/0340/00120/03240/0019

منبع: يافته های تحقيق.

 جدول 5ـ مقايسه پيش بينی تقاضای نيروی كار ماهر با 
دو روش ARDL  و شبكه عصبی

مقادير پيش بينی شده
روش شبکه               ARDL روش مقادير واقعی سال

14/7359 14/69977 14/7051 1381
14/8823 14/8507 14/8458 1382
15/0035 14/8791 14/8949 1383
15/0955 15/0120 14/9977 1384
15/1811 15/0963 15/0936 1385

منبع: يافته های تحقيق.

جدول6ـ معيار های ارزيابی عملكرد در روش های مختلف

RMSEMSEMAEMAPEروشپيشبينی

0/010140/00010290/00860/00057شبکه عصبی
ARDL0/0791150/0062590/0720/0048

منبع: يافته های تحقيق.
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 جدول7ـ مقايسه پيش بينی تقاضای نيروی كار غيرماهر 
با دو روش ARDL  و شبكه عصبی

مقاديرپيشبينیشده
روششبكهعصبیARDLروش مقاديرواقعی سال

16/5401 16/5480 16/5447 1381
16/5731 16/5603 16/5700 1382
16/6066 16/5984 16/5927 1383
16/6348 16/6314 16/6327 1384
16/6633 16/6601 16/6558 1385

منبع: يافته های تحقيق.

جدول 8ـ معيار های ارزيابی عملكرد در روش های مختلف

RMSEMSEMAEMAPEروشپيشبينی

0/00560/0000310/00480/00029شبكهعصبی

ARDL0/00750/0000570/00620/00037

منبع: يافته های تحقيق.

نشان دهنده  است   شده  آورده  باال  جداول  در  که  عملکرد  ارزيابی  معيارهای  مقايسه   
 ARDL الگوی رگرسيون خطی  به  نسبت  اشتغال  پيش بينی  در  بهتر شبکه عصبی  عملکرد 

است. 
اين  از  برتری دارد،  معيار  نظر هر شش  از    ARDL به  نسبت  از آنجا که شبکه عصبی 

روش برای پيش بينی خارج از نمونه استفاده می کنيم.

جدول 9ـ پيش بينی خارج از نمونه با استفاده از شبكه عصبی

تقاضاینيرویكارغيرماهرتقاضاینيرویكارماهرتقاضاینيرویكارسال
138616/905315/1416/6717

منبع: يافته های تحقيق.

جمع بندی و مالحظات

می دهد  نشان   1385-1353 زمانی  دوره  در    ARDL روش  براساس  مطالعه  اين  يافته های 
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که اثر شاخص های جهانی شدن روی تقاضای نيروی کار مثبت می باشد و در تمامی موارد 
شاخص های جهانی شدن در کوتاه مدت تأثير زياد و بسزايی  روی تقاضای نيروی کار ندارد، 
ولی اين تأثير در بلندمدت افزايش می يابد و اين اثرات روی تقاضای نيروی کار ماهر بيشتر 

از تقاضای نيروی کار غيرماهر است.
 ARDL نسبت به روش GMDH  سر انجام در اين مطالعه در تمامی موارد  شبکه عصبی

در پيش بينی اشتغال برتري دارد. با توجه به مطالب ذکر شده موارد ذيل پيشنهاد می شود:
موانع  رفع  اشتغال،  روی  بر  خارجی  مستقيم  سرمايه گذاری  مثبت  تأثير  به  توجه  با  1ـ 
کسب وکار  نامساعد  فضای  موانع  اين  از  يکی  است.  ضروريات  از  آن  جذب  در  موجود 
پنج شاخص اخذ مجوز، حمايت  بهبود  با  تنها  بانک جهانی  بر گزارش  بنا  ايران است،  در 
فضای  می توان  فعاليت  انحالل  و  مالکيت  ثبت  کار،  نيروی  استخدام  سرمايه گذاران،  از 
در  سرمايه گذاری  برای  را  خارجی  سرمايه گذاران  انگيزه  و  بخشيده  بهبود  را  کسب وکار 

کشور افزايش داد.
عالوه بر اين، جذب بيشتر سرمايه گذاری مستقيم خارجی مستلزم افزايش ثبات سياسی 

و اقتصادی، افزايش سرمايه گذاری داخلی، کنترل تورم و غيره است.
نامساعد بودن  از  بازار کار ناشی  2ـ از آنجاکه بسياری از مشکالت  و عدم تعادل های 
اجرايی شروع يک  پيچيده  و مراحل  مقررات  فضای کسب وکار، فضای ديوان ساالرانه و 
با برطرف کردن موانع قانون تجارت، اصالح  بايد  نتيجه  فعاليت اقتصادی جديد است، در 
ساير  تجربيات  از  استفاده  زايد،  مراحل  حذف  و  کارها  کردن  الکترونيکی  کار،  قانون 
کشورها  و استمرار پروژه بهبود فضای کسب وکار جايگاه کشور را بهبود بخشيد و بخشی 

از مشکالت بازار کار را برطرف کرد.
 از آنجاکه در وضعيت فعلی کارگران سطح سواد اندك و مهارت پايين دارند و بيشتر 
آزاد سازی  و  جهانی شدن  آن که  به  توجه  با  طرفی  از  و  نديده اند  عالی  آموزش  شاغالن، 
اين مزيت ها کمتر متوجه  ايجاد می کند و  نيروی کار ماهر  برای  تجاری اغلب مزيت هايی 
ديگر  و  خدمت  ضمن  آموزش های  با  که  می شود  توصيه  لذا  است،  غيرماهر  کار  نيروی 

آموزش ها، مهارت کارگران افزايش يابد.
است،  افزايش  به  رو  دانشگاهی  التحصيالن  فارغ  بيکاری  ميزان  که  اين  به  توجه  با  3ـ 
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اين    83 سال  در  درحالی که  بوده اند،  بيکار  آن ها  درصد   6/5  ،76 سال  در  که  به گونه ای 
رقم به 13/2 درصد رسيده است  و اين روند رو به افزايش است. می توان گفت که امروزه 
بخش عظيمی از بيکاران را فارغ التحصيالن دانشگاهی تشکيل می دهند. اين درحالی است 
برای   تقاضا  جهانی شدن  فرايند  در  بيشترشان،  بهره وری  و  آن ها  باالتر  مهارت  به دليل  که 
اين گروه از افراد افزايش می يابد، بنابراين بهتر است که دولت سياست های افزايش مقدار 

شاغالن دارای آموزش عالی را توسعه بخشد.
4ـ از آنجاکه امکان تخريب فرصت های شغلی و افزايش نا امنی شغلی در هنگام ورود 
به فرايند جهانی شدن وجود دارد و چه بسا در طی اين فرايند تقاضا برای نيروی کار غيرماهر 
نسبت به نيروی کار ماهر کاهش يابد، لذا دولت در بدو ورود به اين فرايند بايد به حمايت 
از اقشار آسيب پذير و کارگران غيرماهر از طريق گسترش بيمه بيکاری، تأمين اجتماعی و 

ديگر برنامه های حمايتی بپردازد.
بنگاه ها و کار آفرينان در تعديل و اخراج و  بازار کار، آزادی عمل  انعطاف پذيری  5ـ 
استخدام نيروی کار و تحول در مديريت منابع انسانی از نظر ساماندهی کار، در بازار متالطم 
اشتغال، در فرايند جهانی شدن بيش از پيش ضرورت دارد. تحليل اين موضوع در بازار کار 
ايران که توأم با نارسايی هايی چون انعطاف ناپذيری و مقاومت در اصالح قانون کار است 

می تواند در جهت گيری بازار کار افق جديدی را بگشايد.
6ـ با توجه به اثرات مثبت آزادسازی تجاری حرکت از اقتصاد بسته به سوی اقتصاد باز 
از ديگر پيشنهادات است که برای کاهش هزينه های اين امر بايد اين کار به تدريج صورت 
گرفته و اقدامات الزم در جهت رقابتی شدن صنايع و ايجاد زيرساخت  های اقتصادی الزم  

صورت گيرد.
7ـ استفاده از تجربه کشورهای موفق در زمينه جهانی شدن، استفاده از مزيت های نسبی 

موجود و سعی در  خلق مزيت های اقتصادی جديد از ديگر پيشنهادات است.
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پيوست 1.
نتايج حاصل از رابطه پويا برای متغير وابسته LL )كل نيروی كار(

متغيرضرايبانحرافمعيار
0/147500/25282LL(-1)

0/0044045-0/005899LW

0/0292270/14164LK

0/0106390/054501Lopenness

0/00147910/0016535LFDI

0/00154550/0027262LFDI(-1)

2/03369/9565C

0/00369480/018921t

ضريب تعيين0/99
آزمونهایتشخيصی*

FآمارهLMآمارههایآزمونآماره
0/3650/287Serial correlation

0/0910/052Function form

0/510Normalityغير قابل اجرا

0/2790/265Heteroscedasticity

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

نتايج حاصل از رابطه پويا براساس متغير وابسته LLs ) نيروی كار ماهر(

متغيرضرايبانحرافمعيار
0/129410/40827LLs(-1)

0/053763-0/30035LW

0/224090/3410LK

0/19129-0/96089LK(-1)

0/0417180/14012Lopeness

0/00517870/014256LFDI

0/944827/3538C

0/00960310/036402t

ضريب تعيين0/99
آزمونهایتشخيصی

FآمارهLMآمارههایآزمونآماره
0/5910/525Serial correlation
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0/7470/703Function form

0/1840Normalityغيرقابل اجرا

0/8430/837Heteroscedasticity

نتايج حاصل از رابطه پويای متغير وابسته LLu ) نيروی كار غيرماهر(

ضريبمتغيرانحرافمعيار
0/133400/38927LLs(-1)

0/006971-0/006236LW

0/0253000/075688LK

0/00699710/022201Lopeness

0/00116980/000285LFDI

0/00121260/0027601LFDI(-1)

1/93188/7701C

0/00267890/012336t

ضريب تعيين0/998
آزمونهایتشخيصی

FآمارهLMآمارههایآزمونآماره
0/8370/807Serial correlation

0/1020/06Function form

0/628Normalityغيرقابل اجرا

0/3480/333Heteroscedasticity




