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  چکیده:
 

 محسوب کشورها اقتصادی هایبرنامه و هاسیاست و کالن اقتصاد مهم مباحث از بخشی بیکاری و اقتصادی رشدهای متغیر

ده و های آینریزیتواند منجر به بهبود برنامهها میی بین این دو متغیر و چگونگی تأثیرگذاری آنبدون تردید رابطه .شوندمی

ها به دو تفکیک آناستان ایران با  03ی بین تولید ملی و بیکاری در ها شود. در این مقاله رابطهگذاریهمچنین کارایی سیاست

اخالص ملی واقعی، نرخ های تولید نتوجه به قانون اوکان بررسی شده است. در این خصوص دادهگروه )بر اساس جمعیت( و با 

کشور ایران مورد استفاده قرار گرفته است.  4034تا  4031های ها طی سالبیکاری، جمعیت و عملکرد اعتبارات عمرانی استان

تخمین زده شده است. نتایج  stataبا استفاده از نرم افزار و  ایدو مرحله   (GMM)مدل تحقیق به روش گشتاورهای تعمیم یافته 

ی مورد بررسی های ایران طی دورهمعکوس بین بیکاری و رشد اقتصادی )قانون اوکان( در استانی رابطهحاکی از آن است که 

میلیون نفر این  5/4های با جمعیت کمتر از های ارایه شده برقرار است و فقط بر اساس مدل سوم و در استانبر اساس مدل

 متفاوت است.ها و مناطق تفکیک شده، بر اساس مدلضریب به دست آمده همچنین شده است. ضریب مثبت 

 

.ایدو مرحله  GMM های پانل، روش  ، دادههای ایرانبیکاری، تولید ملی، قانون اوکان، استانهاي كليدي: واژه 
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 مقدمه: -1

زا در اشتغال هایسیاست که است شده سبب آن و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تبعات و آثار و بیکاری موضوع اهمیت

ی آن با اهمیت پرداختن به موضوع بیکاری و رابطه مورد توجه قرار گیرد.ی جهان کشورها اکثر در بیکاری، با مبارزهخصوص 

از آن جهت است که اوالً بیکاری یکی از مسایل مهم در کشور ایران است و اقتصاد ایران همواره با  در کشور ایران، رشد اقتصادی

د تواند در رشاین مشکل مواجه بوده است. از طرفی با وجود بیکاری وسیع در کشور، بخش زیادی از نیروی فعال کشور که می

رود که این مسئله عالوه بر مسایل و مشکالت نده و به هدر میتولید ملی و توسعه اقتصادی کشور موثر باشد، عمالً راکد ما

لی حشناسایی عوامل موثر بر بیکاری و دست یافتن به راه. اقتصادی آثار و تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را نیز به دنبال دارد

بیکاری و سایر  نرخ یرابطه بررسیدر این میان است.  گذارانسیاست مردان ودولت یتوجه نکات مورد از یکیبرای کاهش آن 

یکی از متغیرهای  ها خواهد شد.های کاراتر و اثرگذاری بهتر این سیاستتردید منجر به اتخاذ سیاستمتغیرهای کالن اقتصادی، بی

یکاری، ی بین رشد اقتصادی و نرخ بدر خصوص رابطهگذار بر اشتغال و به تبع آن بیکاری، رشد تولید واقعی در اقتصاد است. تأثیر

در اقتصاد کالن مطرح است. با توجه به مطالب اشاره شده به عنوان یکی از روابط کلیدی اشاره کرد که قانون اوکان توان به می

ی قاله رابطه. در واقع این می ایران پرداخته شده استهااستان سطح درو بیکاری  واقعی تولید ی بیندر این مقاله به بررسی رابطه

بررسی این موضوع و نتایج حاصل از  دهد.های ایران مورد آزمون قرار میمعکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را در استان

 پی در را ملی و استانی سطوح در بیکاری کاهششود و های متناسب و کارا در خصوص هر استان میآن منجر به اتخاذ سیاست

 .داشت خواهد

 ادبیات ی تحقیق وپیشینه بر مروری دوم قسمت  در مقدمه، از بعد .است شده دهیسازمان طراحی و بخش پنج در مقاله این

شود و در نتایج حاصل از تحقیق ارایه می در بخش چهارم شود. می ارائهتحقیق و روش مدل  سوم بخش درشود. موضوع می

  شود.پیشنهادهای سیاستی با توجه به نتایج تحقیق پرداخته می و گیرینتیجه موضوع، بندیجمع بهنهایت در بخش پنجم 

 

 ی تحقیقادبیات موضوع و پیشینه -2
 ي تئوریکی موضوعپيشينه  -2-1

 .شودهای فعالیت اقتصادی در سطح کالن اقتصاد شناخته میترین شاخصبه عنوان یکی از مهم (GDP) تولید ناخالص داخلی

شود. نماگر رشد اقتصادی مطابق نظریات اقتصادی، تولید از متغیر تولید ناخالص داخلی استفاده میگیری برای اندازه معموالً

دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی زمانی مشخص را نشان می یهای اقتصادی یک کشور یا منطقه طی یک دورهتغییرات فعالیت

 ود اقتصادی است. رک یبیانگر رونق اقتصاد در یک دوره است و منفی بودن آن نشانه
گذاری ی آن آرتور اوکان نامشهرت دارد که به اسم یابنده 4، به قانون اوکانی میان رشد واقعی و تغییر در میزان بیکاریرابطه

مدت یک سال  دهد، که در ازای هر دو و نیم درصد رشد محصول ناخالص ملی واقعی؛ که بهقانون اوکان توضیح میشده است. 

ی گذاری قانون بهتر بود یک رابطه، که به جای نام 4به  5/2ی یابد. این رابطهبیکاری به میزان یک درصد کاهش میتداوم یابد، 

دهد. هر چند این قاعده فقط تقریبی است و برآورد دقیقی از یک شد، یک حساب سرانگشتی را ارایه میمنظم تجربی خوانده می

رشد ناخالص  عواملی کهیکی از  .[4]ی رشد و بیکاری استز هم تفسیر معقولی از رابطهدهد، اما باسال به سال دیگر ارایه نمی
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اقتصاد نیروی کار است. بنابراین  ، تغییر مقدار منابع موجود در اقتصاد است. یکی از منابع موجود درآوردملی واقعی را فراهم می

توان یکی را می نقانون اوکا .[2] افزایش در میزان موجودی نیروی کار دلیل بخشی از افزایش محصول ناخالص ملی واقعی است

 دانست.از قوانین معروف علم اقتصاد 

شود. های اشتغال مطرح میکه با نام کشش هستنیز   (KILM)4 های کلیدی بازار کارارتباط رشد اقتصادی با اشتغال از شاخص

واحد  4 اهای اشتغال مقیاسی عددی از چگونگی تغییر اشتغال با رشد خروجی اقتصاد است، یعنی رشد اشتغال چه مقدار بکشش

های دیگری مانند نرخ رشد اقتصادی، رشد نیروی کار، فقر، تعداد درصد رشد اقتصادی مرتبط است. این شاخص همراه با شاخص

 .[0]سازدساعات کار و مزد اطالع مهمی از روندهای بازار کار فراهم می

 ي تجربی موضوعپيشينه -2-2

 انجام شده در ایران مطالعات -2-1 -2

از وی در این تحقیق پرداخته است. بررسی قانون اوکان در ایران  ی کارشناسی ارشد خود، بهنامه(، در پایان4031نیا )رضوانی

اوکان در ایران بعد از پشت سر گذاشتن شوک نفتی  یکننده رابطهدهد ضریب تبیینسنجی نشان میطریق تخمین مدل اقتصاد

 11/4در ابتدای دوره مورد بررسی به  43/3ریزی اقتصادی دو بار افزایش یافته و از و شروع دوران بازسازی و برنامه 4050سال 

وری نیروی کار در ایران است. نتایج تخمین مدل پیشنهادی ترین داللت این افزایش، کاهش نرخ بهرهاست. مهمبالغ گشته 

درصد بود. که در بین اقتصادهای  3 های مختلف باالتر ازدهد نرخ بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران در طی دورههمچنین نشان می

 .[1] دوشدنیا نرخ بسیار باالیی محسوب می

ضرایب اوکان را  "کشور هایاستان از شواهدی :اوکان قانون و بیکاری تولید،"(، در تحقیقی با عنوان4034شهبازی و طالبی )

 مختلف هایاستان برای اوکان ضریب تخمینها از این تحقیق اوالً، در واقع هدف آن اند.های مختلف ایران برآورد کردهبرای استان

از روش پانل  استفاده با پژوهش این درها ت. آناس بیکاری نرخ و واقعی تولید بین یرابطه استانی هایتفاوت تعیینثانیاً  و کشور

 اوکان قانونها کار آن نتایج اساس براند. کرده برآوردرا  کشور استان 23 اوکان ضرایب، 4031تا  4033ی دوره طیهای و داده

نیز  هااستان یبقیه در .است نبوده برقرار اوکان قانون کشور استان 12 در .است بوده ثبات با نسبتاً  و برقرار کشور استان10 در

 هایاستان در اوکان ضرایب دارمعنی تفاوت گربیان والد آزمون نتایج همچنین، .است نبوده برخوردار کافی استحکام از آن برقراری

 ایمنطقه از و دیگر کشور به کشوری از زمان طول در اوکان ضریب یافته، انجام مطالعات مطابق. است آماری لحاظ از مختلف

 سطح در خصوص به بالعکس، و بیکاری نرخ بر اقتصادی رشد تأثیر تحلیل و تجزیه بنابراین .است بوده متغیر دیگر یمنطقه به

  .[5]است ایمنطقه راهبردهای و هابرنامه تدوین و گذاریسیاست در مهمی عامل استانی،

 .[1]تنها شرط نیست  ،است؛ اماکن کردن بیکاری و فقر کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی، شرط الزم ریشه

ی اخیر نیست؛ بلکه بخشی از آن به علت وضعیت بنیادی در بیکاری موجود به طور کامل معلول اوضاع اقتصادی و تحوالت دهه

 .[7]ن استاقتصاد ایران و ساختار کلی آ
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 مطالعات انجام شده در سایر كشورها -2-2-2

ای با توجه به قانون اوکان بررسی کرده سطح منطقه در یونان در را بیکاری و تولید سطح بین یرابطه (، 2331(4کریستوپولوس

های ادهدهای پانل به کار برده است. استفاده از ی واحد و تکنیک هم انباشتگی را بر اساس دادهوی بدین منظور آزمون ریشهاست. 

گیری جهمنظور نتیهای سری زمانی در طول یک دوره معین کم است بنابراین پانل باید به پانل به این دلیل به کار رفته که داده

ی آزمون شده، منطقه 40منطقه از  1دهد که قانون اوکان در استفاده قرار گیرد. نتایج تجربی این تحقیق نشان میتر مورد واضح

 .[3]گیردمورد تأیید قرار می

و همچنین با  نرخ بیکاری تولید ناخالص داخلی و هایدادهاز  استفاده با را اوکان ضریب مدلی، گرفتن نظر در با ( 2005 ) آدانو

در واقع هدف این مقاله  است. کرده برآورد کانادا ایالت 10 برای کوادراتیک، فیلتر و  پرسکات -هادریک فیلترهایبه کار گیری 

ها ایالتی بقیه به جز در سه ایالت در اوکان ضریب تحقیق این نتایج اساس برتخمین ضریب اوکان در مناطق مختلف کانادا است. 

بیکاری به لحاظ از دست دادن تولید ناخالص داخلی واقعی در ی از لحاظ آماری معنادار است و همچنین به طور کلی هزینه

 .[3](-3/4تایمز و در ایالت ماری -41/2) برای مثال در ایالت آنتاریو تر، باالتر بوده استبزرگ و صنعتی هایایالت

ی اروپا )ایتالیا، اسپانیا، ای اتحادیهبرای چهار کشور مدیترانهضرایب اوکان را ی خود (، در مقاله2333) 2دریتساکی و دریتساکیس

اند. برای تجزیه و تحلیل تجربی های تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ بیکاری برآورد کردهپرتغال و یونان( با استفاده از داده

فیلتر هادریک و پرسکات و یک  . همچنین از اندمورد استفاده قرار داده را 2332تا  4314ی های سالیانه طی دورهتحقیق داده

های شود، به منظور پیدا کردن دادهکار استفاده میوهای کسبابزار ریاضی که در اقتصاد کالن، به خصوص در تئوری چرخه

دن ر از دست دای بیکاری، از نظدهد که هزینهها نشان میاند. نتایج تحقیق آنبرای ارتباط هر دو متغیر استفاده کرده 0ساختگی

 .[43] تر است( بزرگ-337/3ی آن برای یونان )( است که از مقدار محاسبه شده-21/3تولید ناخالص داخلی واقعی برای ایتالیا )

 در کشور  2333تا  4373ی زمانی رشد اقتصادی را با توجه به قانون اوکان، طی دوره ی بین بیکاری و(، رابطه2344) 1کریشان

ه توصیاین مطالعه شود. دهد که قانون اوکان در اردن، تأیید نمیاردن مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق وی نشان می

 اجرای بر این اساس .ندارد در اردن  بیکارینرخ کاهش  ثیر مهمی درأت مدیریت تقاضا بهمربوط  اقتصادی هایسیاست کهکند می

 تربمناس در اردن گذارانسیاست توسط ، خواهد بودبازار کار  اصالحات در تغییرات ساختاری وکه منجر به  های اقتصادیسیاست

 .[44]است

 ویدر این مقاله  .است بررسی کرده کاتلنددر اس، شودمینامیده   اوکان قانونرا که بین بیکاری و رشد  یرابطه، (2342) 5گیها

در این مقاله اوالً بررسی شده است  های پانل برآورد نموده است.این رابطه را در سطح سه منطقه از اسکاتلند و با استفاده از داده

برای  اوکان ، ضریبدهد کهکه آیا این رابطه وجود دارد و دوماً آیا این رابطه برای بریتانیا متفاوت است یا نه؟ نتایج نشان می

و اگر ( برای بریتانیا 15/4و  03/4اسکاتلند در مقابل برای  7/4) است انگلستان  شده برای محاسبهمقدار  االتر ازاسکاتلند کمی ب

د وجو بین مناطق شهری و روستاییاز تفاوت ، هیچ آماری استرسد برای بسیاری از مناطق معتبر به نظر می اوکان یرابطه چه

                                                            
1 - Christopoulos 
2 - Chaido Dritsaki & Nikolaos Dritsakis 
3 - fictitious 
4 - Kreishan 
5 - Cesar Revoredo-Giha 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35633#_ftn17
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35633#_ftn17
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35633#_ftn17
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35633#_ftn17


 


 

به  در مناطق شهری نسبت تراثر متفاوت و قوی یاقتصادی بر بیکاری، نتایج نشان دهندهرشد  با توجه به اثر ،با این حال. داردن

 .[42]مناطق روستایی است

با استفاده  2333تا  4333ی ی فرانسه در طول دورهمنطقه 22در تحقیقی ضرایب اوکان را برای (، 0234) 2و فاکچاینی 4باینت

در  است.تفاوت م اوکان در مناطق مختلف  ضرایب که دهدنشان می های آنبرآوردهااند. های پانل مورد بررسی قرار دادهاز داده

 ایمنطقه عوامل، نهایت در نیست.ی دیگر مورد تأیید و در هشت منطقه، است شده ییدأت منطقه در چهاردهاوکان قانون  واقع،

 .[40]نیست قابل توجهباشد،  نتایج یدهنده توضیح که یخاص

دین منظور  ها بهاند. آن(، در تحقیقی به برآورد ضریب اوکان و اعتبار و روایی آن در نیجریه پرداخته2340) 0بنکول و فتای

و  1گرنجر-جمعی انگلاند. همچنین از آزمون هممورد استفاده قرار داده 2333تا  4333ی زمانی را طی دوره های ساالنهداده

که  ،دارد رگرسیون وجود در مثبت ضریب دهد کهنشان می تجربیشواهد  اند.را به کار گرفته 5اصالح شده کامل OLSروش 

-یاستس باید گذارانسیاست و دولت کهکنند توصیه میها از این رو آندهد تفسیر قانون اوکان در نیجریه کاربرد ندارد. نشان می

 .[41]دارند را به کار ببرند در بازار کار و اصالحات تغییرات ساختاری به یشگرا بیشتر که های اقتصادی

 

 مدل و روش تحقیق -3
 ها و متغيرهاي مورد استفادهداده -3-1

آوری شده است. و از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع گیردرا در بر می 4034تا  4031زمانی ی های این پژوهش دورهداده

میلیون نفر  5/4میلیون نفر و با جمعیت کمتر از  5/4های کشور به دو دسته با جمعیت بیشتر از همچنین در این تحقیق استان

 یو هم بر عرضه ها بر اساس جمعیت این است که عامل جمعیت هم بر تولید موثر استاند )علت تفکیک استانتفکیک شده

یت از جمعنیروی کار در هر استان(. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از: تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ بیکاری، نیروی کار )

و عملکرد اعتبارات هر استان )از آمار عملکرد اعتبارات استانی به دلیل ( ستا شده استفاده متغیر این جایگزین عنوان به هااستان

الص پروسکات برای تولید ناخ-دریکاههمچنین از فیلتر در دسترس نبودن آمار تفکیکی سرمایه هر استان، استفاده شده است(. 

برآورد گردیده است. نرم نی هم به صورت تخمی 31جمعیت سال  شده است.داخلی بالقوه و نرخ بیکاری بالقوه استفاده 

  جهت تخمین مدل و برآورد ضرایب مورد استفاده قرار گرفته است.  STATA 12افزار

 تصریح مدل -3-2

 مدل از معادله تخمین منظور دارد، به وجود معادله راست سمت وقفه با وابسته متغیر که تحقیق این در مدل ماهیت به توجه با

ای . در مدل دادهاست محقق توسط هاپویایی بهتر درک تلفیقی هایداده کاربردهای و منافع از یکی. کنیممی استفاده پویا تلفیقی

 OLSی شود تخمین زنندهی متغیر وابسته در سمت راست با جزء خطا در این مدل سبب میترکیبی پویا، همبستگی وقفه

                                                            
1 - Marie-Estelle Binet 
2 - Francois Facchini 
3  -Abiodun S. Bankole & Basiru Oyeniran Fatai 
4 - Engle granger co-integration Test 
5 - Fully Modified OLS 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35633#_ftn17
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35633#_ftn17
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35633#_ftn17


 


 

های ترکیبی پویا، تورش دار است. در یک مدل داده GLSی تورش دار و ناسازگار شود. همچنین تأثیرات تصادفی تخمین زننده

ی این است. برای تخمین مدل به وسیله GMMهای های معمول برای حل این مشکل استفاده از تخمین زنندهحلیکی از راه

متغیر  یشوند. متغیرهای ابزاری این مدل، مقادیر با وقفهه کار گرفته در مدل مشخص میروش، الزم است ابتدا متغیرهای ابزاری ب

 اند. بدین منظور سه مدل تخمین زده شده است:وابسته و متغیرهای توضیحی

  .است شده بررسی واقعی تولید رشد نرخ در تغییر یواسطه به بیکاری نرخ در شکاف مدل این در  -1ل مد

𝒈𝒂𝒑𝒖𝒏𝒆𝒊𝒕 =∝𝟎+∝𝟏 𝒈𝒂𝒑𝒖𝒏𝒆𝒊𝒕−𝟏 +∝𝟐 𝑳𝒈𝒅𝒑𝒊𝒕 + 𝑼𝒊𝒕              (1)  

ی شکاف در رشد تولید ناخالص داخلی در این مدل، که مدل پویای شکاف تولید است. تغییر در نرخ بیکاری به واسطه -2مدل

 شود.بررسی می

(2)                                                                           𝒖𝒏𝒆𝒊𝒕 =∝𝟎+∝𝟏 𝒖𝒏𝒆𝒊𝒕−𝟏 +∝𝟐 𝒈𝒂𝒑𝒈𝒅𝒑𝒊𝒕 + 𝑼𝒊𝒕 

 در .است تکنولوژی و سرمایه کار، نیروی ترکیب نیازمند کشور یک در خدمات و کاالها تولید اقتصادی، تئوریهای طبق -3مدل

 نرخ سرمایه، مانند عوامل دیگر ناحیهی از کار، نیروی یناحیه از تأثیرپذیری بر عالوه تولید رشد که است این استدالل روش این

 این .کنندمی اضافه اوکان قانون یاولیه تصریح به نیز را عوامل این بنابراین .شودمی متأثر نیز وریبهره و کار نیروی مشارکت

 عوامل شکاف متغیر همراه را بیکاری شکاف متغیر اوکان، ضریب بر عوامل سایر ورود تأثیر بررسی خاطر به همچنین هابازنگری

 منتهی تولید تابع مدل به روش این .گیرندمی نظر در توضیحی متغیر عنوان به خود تصریحی مدل راست طرف در شده یاد

 منابع یکلیه اثر که دهدمی اجازه اقتصاددانان به کار این .نمایدمی ادغام اوکان قانون شکاف مدل با را تولید تابع که است شده

 سرمایه انباشت بیکاری، بر عالوه و شودمی استخراج تولید تابع از که این مدلنمایند.  بررسی تولید رشد روی بر را اقتصاد بیکار

 در اطالعات داشتن لزوم به مربوط مشکل مدل این در .است گرفته نظر در تولید یمعادله راست سمت در نیز را کار نیروی و

  .ندارد وجود نیز شکاف مدل در بالقوه بیکاری نرخ و بالقوه تولید خصوص

 (0)                                      𝒈𝒂𝒑𝒖𝒏𝒆𝒊𝒕 =∝𝟎+∝𝟏 𝒈𝒂𝒑𝒖𝒏𝒆𝒊𝒕−𝟏 +∝𝟐 𝒈𝒂𝒑𝒈𝒅𝒑𝒊𝒕 + +𝜷𝑿′
𝒊𝒕 + 𝑼𝒊𝒕   

    i=1 ،….. ،N              t=1 ،…. ،T 

 ی کشور و زمان هستند. دهندهنشان tو  iهای اسکالر هستند. اندیس βو ∝  های فوقدر مدل

:𝐮𝐧𝐞 نرخ بیکاری 

:𝒈𝒂𝒑𝒖𝒏𝒆 شکاف نرخ بیکاری 

:𝒈𝒅𝒑 تولید ناخالص داخلی واقعی 

 𝑳𝒈𝒅𝒑  تولید ناخالص داخلی واقعی: رشد 



 


 

:𝒈𝒂𝒑𝒈𝒅𝒑 شکاف تولید ناخالص داخلی واقعی 

:𝑿′
𝒊𝒕  بردارK×1  شاملk جمله موجودی سرمایه  از شوندمتغیر کنترل است که به عنوان عوامل مؤثر بر بیکاری شناخته می 

ها ستانی ای هر استان از عملکرد اعتبارات استانی به عنوان جایگزینی برای سرمایه)به دلیل در دسترس نبودن موجودی سرمایه

که به عنوان یک متغیر جایگزین برای نیروی کار هر استان مورد استفاده قرار گرفته و نرخ رشد جمعیت  استفاده شده است(

هاست و آن کند، به عبارتی تنها یک عامل موجب تفاوت مقطعاز مدل جزء اختالل یک طرفه تبعیت می 𝐔𝐢𝐭با فرض اینکه است. 

 الگوی اثرات ثابت است، داریم:

(1)                                                                                                                              𝑼𝐢𝐭 = 𝛍𝐢 + 𝐕𝐢𝐭  

,𝑽𝒊𝒕~𝑰𝑰𝑫 (𝟎                                                                    که در آن 𝝈𝝁
𝟐)           𝛍𝐢~𝑰𝑰𝑫 (𝟎, 𝝈𝝁

𝟐)  

ر میان دار دی وقفهر متغیر وابستهخودهمبستگی به دلیل حضو یکه در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از یکدیگرند. مسأله

است، آشکار است  𝛍𝐢تابعی از 𝐔𝐢𝐭گردد. از آنجایی که متغیرهای توضیحی و اثرات مقطعی نامتجانس بین مقاطع آشکار می

به عنوان یک متغیر توضیحی در سمت راست معادله با  𝒈𝒂𝒑𝒖𝒏𝒆𝒊𝒕−𝟏است، بنابراین متغیر  𝛍𝐢نیز تابعی از  𝒈𝒂𝒑𝒖𝒏𝒆𝒊𝒕−𝟏که

 𝐕𝐢𝐭گردد. حتی اگر می OLSی همبسته است و این خود سبب تورش دار شدن و ناسازگار بودن تخمین زننده 𝐔𝐢𝐭جزء خطای 

ای تلفیقی پویا تورش دار نیز با فرض اثرات تصادفی برای مدل داده GLSی به صورت سریالی همبسته نباشد تخمین زننده

 هاییافته پیشنهاد دادند که کاراتر از تخمین زنندهفرآیندی از روش گشتاورهای تعمیم 4334خواهد بود. آرالنو و بوند در سال 

  ست.قبلی ا

 :(GMMیافته )روش گشتاورهاي تعميم -3-3

که رگرسووورها با جمله اخالل نا همبسته ی با وقفه در مجموعه رگرسوورها )متغیر توضویحی(، فرض اینحضوور متغیر وابسوته  

  .[45]در این صورت نباید به کار گرفته شود  2(OLSکند و برآورد حداقل مربعات معمولی )را نقض می 4هستند
 OLSشووود دیگر برآوردگرهای که در مدل متغیر وابسووته به صووورت وقفه در طرف راسووت ياهر میالزم به ذکر اسووت هنگامی

یا  5)اندرسون و هشیائو( 2SLSای های برآورد دو مرحله( و باید به روش4335و بالتاجی،  1و باند ، آرالنو0سازگار نیست )هیشائو

ممکن است به  2SLS، برآورد 1( متوسول شود. به گفته ماتیاس و سوستر4334آرالنو و باند ) GMMیافته گشوتاورهای تعمیم

دار نباشد. بنابراین و برآوردها از لحاظ آماری معنی های بزرگ برای ضرایب به دست دهدمشکل در انتخاب ابزارها، واریانس دلیل

توسووط آرالنو و باند برای حل این مشووکل پیشوونهاد شووده اسووت. این تخمین زن از طریق کاهش تورش نمونه،  GMMروش 

فته در مدل کارربه 7ی این روش الزم است ابتدا متغیرهای ابزاریبرای تخمین مدل به وسیلهدهد. پایداری تخمین را افزایش می

به معتبر بودن فرض عدم همبسوتگی سریالی جمالت خطا و ابزارها بستگی  GMMسوازگاری تخمین زننده مشوخص شووند. 
                                                            
1 -exogeneity assumption 
2-Ordinary least squares 
3-Hsiao  
4-Arrelano and Bonad  
5-Anderson and Hsiao  
6-Matyas  sevestre 
7 - Instrument Variables 
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کند(، های از پیش تعیین شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون می)از محدودیت4تواند به وسیله آزمون سارگاندارد که می

مزیت اصلی تخمین ی صوفر دال بر فرض عدم همبسوتگی سوریالی و معتبر بودن ابزارها اسووت. بررسوی شوود. عدم رد فرضویه

GMM متغیرهای با وقفه و متغیرهای  اسووت که تمام متغیرهای رگرسوویون که همبسووتگی با جزء اخالل ندارد )از جمله آن

رد کننده اهمیت دارد این اسووت که این تخمین ی این برآوچه درباره توانند به طور بالقوه متغیر ابزاری باشووند. آنتفاضوولی( می

ی قدرتمند، نیازی به اطالع دقیق از توزیع جمالت پسوووماند ندارد. فرض اصووولی این روش این اسوووت که پسوووماندها با زننده

تواند برای شووورایط واریانس ناهمسوووانی و نیز اند و با اعمال یک ماتریس وزنی میمتغیرهای توضووویحی و ابزارها نا همبسوووته

 های ناشناخته برآورد کننده قدرتمندی را بسازد.خودهمبستگی

 2ايدو مرحله GMMهاي تخمين زننده -3-4

شود که اجزای خطا در طول ی اول فرض میدر مرحله کنند:ای به این صورت عمل میدو مرحله  GMMهایتخمین زننده

ی اول های به دست آمده از مرحلهماندهی دوم باقیمرحله زمان و برای تمام کشورها در واریانس مستقل و همسان هستند و در

ا هکوواریانس بدون در نظر گرفتن فروض مستقل و همسانی واریانس-برای به دست آوردن تخمین سازگاری از ماتریس واریانس

 تر است.ای بسیار کاراحلهی یک مرای به طور مجانبی نسبت به تخمین زنندهی دو مرحلهشود؛ بنابراین تخمین زنندهاستفاده می

شود، یکی آزمون همبستگی سریالی پسماندهای رگرسیون که نبود همبستگی سریالی را به طور معمول از دو آزمون استفاده می

توان به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده کرد. همبستگی سریالی ی متغیر توضیحی را میهای با وقفهدهد و تمامی ارزشنشان می

ی خود هکنند که این به نوبی مشابه پیروی میی مشخص یعنی پسماندها از یک فرآیند میانگین متحرک با مرتبهمرتبه با یک

تر از این مرتبه، متغیرهای ابزاری مناسب هستند. دیگری آزمون تصریح سارگان های بزرگدهد که تنها مشاهدات با وقفهنشان می

شابه ها با میی بیش از حد است. این آزمون اعتبار کلی وضعیت گشتاور را با مقایسه آنهای شناسااست که مربوط به محدودیت

های ها داللت بر ثبات برآورد کنندهآزماید. این آزمونزایی ابزارها( را میکند و اعتبار ابزارها )برونها در نمونه بررسی میآن

های بیش از حد با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیت  𝛘𝟐های آزمون سارگان که از توزیع دارند. آماره GMMسیستمی 

 کند. در نتیجه اعتبار نتایج جهتمشخص برخوردارند، آزمون صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد می

 شود. تفسیر تأیید می

 متغيرها ایستایی بررسی -3-5

 -ایم پرون، و فیلیپس یافته، تعمیم فولر-دیکی تابلویی هایداده واحد یریشه آزمون متغیرها بودن ایستا از اطمینان برای

 هایآزمون انجام به ضرورتی زمانی، یدوره بودن کم به توجه با .است استفاده قابل برتونگ و چو -لین -لوین و شین  -پسران

سال  3ی مورد بررسی در این تحقیق جا که دوره. از آن[41]دارد ن وجود نیز پانلی انباشتگی هم آزمون و تابلویی واحد یریشه

 ایستا بودن متغیرها وجود ندارد. است، بر این اساس نیازی به بررسی 

 

 

 

                                                            
1- Sargan test 
2 Two-Step 
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 نتایج حاصل از برآورد مدل -4

 ايدو مرحله   (GMM)نتایج تخمين مدل به روش گشتاورهاي تعميم یافته  : 1جدول

 ضریب اوكان

(1مدل)  (2مدل)  (3مدل)   

هاتمام استان  149430/1-  

   )0/0000(*** 

253324/1-  

(0000/0)  

9340142/0-  

(0000/0)  

بيشتر از هاي با جمعيت استان

5/1  

135563/2-  

(0000/0)  

6336/1-  

(0000/0)  

546491/1-  

(0000/0)  

-4305212/0  5/1هاي با جمعيت كمتر از استان  

(0000/0)  

039342/0-  

** (10/0 )  

1536422/0  

(10/0 )  

 ***  معنی داري در سطح 0/01 درصد ** معنی داري در سطح 0/1 درصد

هاي تحقيقمأخذ:یافته  

های با استثنای ضریب به دست آمده در مدل سوم و در استان(، ضرایب به دست آمده در هر سه مدل )به 4بر اساس جدول )

ی معکوس بین نرخ بیکاری و تولید ناخالص ملی واقعی میلیون نفر(، منفی است که حاکی از وجود رابطه 5/4جمعیت کمتر از  

طور که از نتایج ارایه شده ماناما هی مورد بررسی باشد. کان در ایران طی دورهتواند تأییدی بر وجود قانون اواست و در واقع می

( ضریب به 4بر اساس مدل ) های ارایه شده و در مناطق مختلف یکسان نیست.در جدول نیز پیداست این ضریب تحت مدل

در کل کشور  34/4بیکاری به میزان  ،ی این است که به ازای هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلینشان دهندهدست آمده 

است که حاکی از آن است درصد  41/2میلیون نفر  5/4های با جمعیت بیشتر از ریب به دست آمده برای استانیابد. ضکاهش می

های دهد در حالی که در استانکاهش می  41/2ها را به میزان بیکاری در این استان ،که یک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی

مدل دوم نیز ضرایب به دست آمده نشان در دهد. درصد کاهش می 11/3نفر بیکاری را به میزان  میلیون 5/4با جمعیت کمتر از 

یابد و درصد کاهش می 2/4دهد که به ازای یک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی واقعی در کل کشور بیکاری به میزان می

یابد. اما در مدل سوم ضریب درصد کاهش می 30/3ت های کم جمعیدرصد و در استان 7/4های پرجمعیت به ترتیب در استان

ی آن است که دهندههای کم جمعیت مثبت است. که نشانهای پرجمعیت منفی و در استانبه دست آمده در کل کشور و استان

به ترتیب یابد و درصد کاهش می 30/3به ازای یک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی واقعی در کل کشور بیکاری به میزان 

ضریب مثبت حکایت از آن دارد که با ، های کم جمعیتیابد و در استاندرصد بیکاری کاهش می 5/4های پرجمعیت در استان

یب به دست اهمچنین ضریابد. افزایش می 45/3بیکاری نیز به میزان  ،یک درصد افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

  تر است.بزرگکم جمعیت، های ت به استانجمعیت نسب پرهای آمده در استان

 

 

 



 


 

 sargan: نتایج آزمون 2جدول

هاي با جمعيت كمتر از استان

5/1 

 

  هاتمام استان 5/1هاي با جمعيت بيشتر از استان

 (1مدل) 3130/0   5334/0 3009/0

 (2مدل) 0334/0 4104/0 9413/0

 (3مدل) 2406/0 6942/0 9343/0

 هاي تحقيقمنبع: یافته

شود و نتایج ضرایب شود، اعتبار متغیرهای ابزاری در هر سه مدل برآورد شده تأیید میمشاهده می 2 همان طور که در جدول

باشند. نتایج آزمون در رابطه با معنی دار بودن رگرسیون برآورد شده نیز شده و قابل تفسیر می برآورد شده از نظر آماری تأیید

در ادامه مرتبه  ، ضرایب برای تمامی متغیرها معنی دارند.پیداست 4طور که از نتایج جدولهمان است.دال بر صحت این ادعا 

ه گیری مرتبی آرالندو و باند مورد آزمون قرار گرفته است. زیرا روش تفاضلخود همبستگی جمالت اختالل نیز بر اساس آماره

ایج ی دو نباشد. نتی خود همبستگی جمالت اختالل از مرتبهاول برای حذف اثرات ثابت در صورتی روش مناسبی است که مرتبه

 ی خود همبستگی بین جمالت اختالل تفاضل گیری شده در جدول زیر نشان داده شده است:بررسی مرتبه

 براي تعيين مرتبه خود همبستگی جمالت اختالل(AR) بوند -: نتایج آزمون آرالندو3جدول 

  همبستگیمرتبه خود  (4مدل) (2مدل) (0مدل)

3333/3  3333/3  3332/3  AR(1) هاتمام استان 

2325/3  4153/3  0437/3  AR(2) 

3430/3  3377/3  3307/3  AR(1) بیشتر از  های با جمعیتاستان

میلیون نفر 5/4  1302/3  0114/3  7144/3  AR(2) 

3425/3  3402/3  3331/3  AR(1) های با جمعیت کمتر از استان

5504/3  میلیون نفر 5/4  1723/3  0075/3  AR(2) 

 هاي تحقيقمأخذ:یافته

ی یک بوده و بنابراین روش ی خود همبستگی بین جمالت اختالل از مرتبهتوان بیان کرد که مرتبهمی 0با توجه به نتایج جدول 

آرالنو و باند روش مناسبی برای حذف اثرات ثابت مدل است. به بیان دیگر مرتبه خود همبستگی در تفاضل مرتبه اول جمالت 

دل برآورد شده با تفاضل وقفه دار مرتبه اول روش مناسبی برای تخمین مدل بوده و دارای اختالل از مرتبه یک بوده و لذا م

 تورش تصریح مدل نیست. 

 گیری و پیشنهادها:بندی، نتیجهجمع -5

ارتباط بین تغییرات در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، به طور ها اشاره شد، بر اساس مطالعات صورت گرفته که به برخی از آن

ارتباط  و اقتصادی و بسته به کشور یا مناطق تحت مطالعه متفاوت بوده است یای در طول زمان و در طی چرخهقابل مالحظه



 


 

ی مورد بررسی، مناطق در نظر گرفته شده و همچنین در با توجه به دورهتواند یک ارتباط ثابت نیست بلکه می به دست آمده

 کشورهای مختلف متفاوت باشد.

نشان  این تحقیقنتایج اشاره کرد.  ،صورت گرفته بین المللی کارای که توسط سازمان توان به مطالعهصوص حتی میدر این خ

های دهد که بطور مثال در طی سالبرآوردها نشان می .می دهد ارتباطی ثابت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد

های یابد و در دورهدرصد تغییر می3 /5133557 ایران اقتصادی، اشتغال کشوردرصد تغییر در رشد  4با هر  2333الی  2331

برای  112713/4و  2333-2331برای دوره  5335721/3های اشتغال برای کشور متفاوت بوده است )مختلف شاخص کشش

اری منفی مقد 4331-2333زمانی  یحتی برای کشورهایی مانند اندونزی این شاخص در دوره(. 4331-2333دوره 

( 1250117/3و 3 /2314370مقداری مثبت )به ترتیب  2331-2333و  2333-2331های زمانی و در دوره -2020314/3

ده  یبر ایجاد اشتغال در طی یک دوره GDP های انجام شده میزان اثرگذاری یک درصد افزایشباشد. همچنین در بررسیمی

 .[47]حاکی از ضریب متفاوت اثرگذاری آن در اقتصادهای گوناگون استو این  نیستساله برای کشورهای مختلف یکسان 

های با جمعیت میلیون نفر و استان 5/4از  ها به دو گروه با جمعیت بیشتربر اساس تفکیک استان اوکان ضرایب مقاله این در

میلیون نفر، برآورد گردیده است. ضرورت و اهمیت این مسئله در این است که با تخمین ضریب مذکور و تفسیر آن  5/4کمتر از 

های اعمال ها و سیاستهای متناسب با هر استان را اتخاذ کرد که مطمئناً منجر به کارا شدن برنامهها و سیاستتوان برنامهمی

دهد. اما میزان ضریب محاسبه شده بر اساس نتایج کلی این تحقیق، قانون اوکان را در ایران مورد تأیید قرار میشود. شده می

تفکیک انجام شده متفاوت است. همچنین ضریب مذکور بر اساس مدلی که منتج از تابع تولید است، در این دو گروه متفاوت 

که در لیامنفی )تأیید قانون اوکان( است. در ح ،های بزرگ و پرجمعیتدر استانبر اساس مدل یاد شده، است. ضریب مذکور 

ناخالص  تولید و بیکاری نرخ بین موجود مثبت یرابطه وجود علتهمچنین در خصوص  تر مثبت است.جمعیتهای کماستان

توان به ها میاوکان در این استانمیلیون نفر و در واقع عدم تأیید قانون  5/4های با جمعیت کمتر از داخلی واقعی در استان

 وریبهره سطح و اشتغال از تابعیکه تولید، با فرض اینکه  (، اشاره کرد4034توضیحات ارایه شده در مقاله شهبازی و طالبی )

 میزان باشد بیشتر بیکاری نرخ چه هر صورت این در باشد، داشته بیکاری نرخ با مستقیمی یرابطه کارگران تالش اگر است.

 خنثی به بستگی تولید روی بر بیکاری افزایش اثر .یافت خواهد افزایش وریبهره بنابراین و بود خواهد بیشتر شده عرضه تالش

 که صورتی در دیگر، عبارت به .دارد تولید روی بر بیکاری منفی اثر یوسیله به تولید روی بر وریبهره مثبت اثر نشدن یا شدن

 رقابت نتایج از یکی .باشد مثبت بیکاری نرخ و تولید بین یرابطه است ممکن باشد، خاص یآستانه یک از کمتر بیکاری نرخ

 توانمی بنابراین د؛یاب تغییر بیکاری نرخ نوسانات به پاسخ در تواندمی کار نیروی وریبهره که است این کاال و کار بازار در ناقص

 کالن هایسیاست تاثیر نوع لذا .گیرد قرار کار نیروی  پایین تالش و باال تالش هایوضعیت بین اقتصاد یک که داشت انتظار

 ت؛اس فوق وابسته هایحالت از یک هر شدن غالب به شوند،می انجام بیکاری نرخ کاهش منظور به که تقاضا طرف اقتصادی

 به را انتظار مورد نتایج دارد، قرار پایین تالش وضعیت در اقتصاد که مواقعی در شده یاد هایسیاست که است ممکن بنابراین،

گونه توضیح داد که توان اینهای کم جمعیت را میی مثبت در استانهمچنین علت وجود این رابطه .[43]باشند نداشته دنبال

یر قرار طق بیشتر تحت تأثازا این منهای اشتغال. بنابراین با اتخاذ سیاستپرجمعیت نیروی کار بیشتری وجود داردهای در استان

 خواهند گرفت.

هایی که هر استان )در اینجا جمعیت( دارد، متفاوت باشد. های اتخاذ شده باید بر اساس ویژگیبا توجه به مطالب فوق، سیاست

ای موارد کامالً مناطق یکسان نیست و حتی در پارهی ها در همهکه ضریب اثرگذاری این سیاست زیرا نتایج دال بر آن است
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ی مناطق ممکن است آثاری متفاوت را به دنبال داشته باشد. با توجه معکوس است. بنابراین اعمال یک سیاست واحد برای همه

های موجود در هر استان توجه نموده های مذکور به تفاوتتگذاران در هنگام اخذ سیاسگردد، سیاستبه این مطلب توصیه می

 های آن اتخاذ نمایند.و سیاستی متناسب با ویژگی
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