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مقدمه
له اشتغال و نیل به تعادل ئجانبه کشور مستوسعه همهيمناسب برايسازامروزه به منظور بستر

سازان و سیاستگذاران قرار مدنظر تصمیمگذارریاز عوامل مهم تأثیکیدر بازار کار به عنوان 
به سن هرو بوده و آنان امروزروبهتیبا رشد شتابان جمعریگرفته است. کشور ما در سه دهه اخ

جانبه کار نیازمند شناخت همهسازي طرف تقاضا با سمت عرضه نیروي. هماهنگانددهیکار رس
موضوع، تالش گردیده که اثر دو تیمقاله با توجه به اهمنیعوامل مؤثر بر این بازار است. در ا

ياقتصاديهاکار در سطح بخشيروینيمتغیر فناوري و دستمزد با رویکرد جدیدي بر تقاضا
وي کار را در فرآیند تولید تغییر رود فناوري، ترکیب و محتواي نیرانتظار می«سنجیده شود. 

هاي شغلی ها و دستمزد، در ایجاد یا حذف فرصتگذاري بر سطح مهارتداده و از طریق اثر
تواند از طریق تغییر در فرآیندهاي تولیدي نیاز به نیروي نقش داشته باشد. فناوري جدید می

). به این 62ص،1385(جهانگرد، » کار را کاهش داده و بر اشتغال نیروي انسانی تأثیر بگذارد
استفاده شده و با 1380و 1370، 1365هاي ـ ستانده طی سالهاي جداول دادهمنظور از داده

هاي دادهنـ ستانده با روش تخمیکار در الگوي دادهتلفیق مبانی نظري الگوي تقاضاي نیروي
با کار پرداخته خواهد شد.ر اشتغال نیرويکار بتابلویی به برآورد اثر تغییر ضرایب فنی نیروي

الگو يشده است. بخش اول به چارچوب نظرمیمقاله در شش بخش تنظنیاین وصف ا
اختصاص دارد. در بخش دوم، مطالعات تجربی پژوهش آورده شده است. در بخش سوم مدل 

است. در بخش چهارم، آمار و اطالعات پژوهش آورده شده است. در بخش پنجم و آمدهتحقیق 
يشده، روش برآورد مربوط به الگوالگو و مطالعات انجاميششم، با توجه به چارچوب نظر

مقاله ارائه و بحث شده است و در بخش هفتم به خالصه و نیایتجربيهاافتهیو ينظر
.میاپرداختهيریگجهینت

يچارچوب نظر.1
ي که بر ایجاد شود. فناوري از طریق تأثیردر مطالعات رشد اقتصادي، فناوري موتور رشد تلقی می

کند و از سوي دیگر از گذارد از یک سو فرآیندهاي تولید را متحول میجا میر نوآوري و تولید ب
شود. عالوه ز منابع میطریق تأثیر بر کاهش هزینه عوامل تولید، باعث بهبود در استفاده مطلوب ا

وري نیروي کار، باعث افزایش کیفیت محصوالت تولیدي، و بر این، فناوري از طریق افزایش بهره
شود. تحقیق و به تبع آن نیز سطح و میزان تولید در هر بخش و هر رشته فعالیت اقتصادي می
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محتواي نیروي کار را در گذارد. فناوري ترکیب وفناوري از منظرهاي گوناگونی بر اشتغال اثر می
ها، دهد. در واقع فناوري از طریق اثرگذاري بر سطح مهارتفرآیند تولید تحت تأثیر قرار می

تواند مؤثر باشد. هاي شغلی میوري و فرآیندهاي فناوري جدید در تغییر فرصتدستمزد، بهره
اي سطح مشخصی از تولید هاي جدید اگر چه زمان مورد نیاز بردهد که فناوريمطالعات نشان می

وري ناشی از تجهیزات جدید قدرت رقابت را در درون دهند اما کیفیت برتر و بهرهرا کاهش می
ها و صنعت باید تقاضاي بیشتري را در لذا بنگاه؛دهندها و در بعد ملی اقتصاد افزایش میبنگاه

سطح ملی پاسخگو باشند. این امر منجر به افزایش سهم یک بنگاه در بازار و گسترش مشاغل 
شود منبعی مهم براي نتیجه رقابت ایجاد میاي که درعین حال، مازاد سرمایهشود. درمربوطه می

تواند از تجاري و تولیدي است و این موضوع میهاي اقتصادي اعم گذاري در سایر بخشسرمایه
نوین بر اشتغال در قالب تنوع بنابراین، پیامد فناوريهاي جدید شغلی به وجود بیاورد.فرصت

اشتغال و تغییر ویژگی اشتغال قابل توجه است. به تعبیر دیگر، باید دید چه میزان اشتغال در 
چه مشاغلی حذف شده است. چه مشاغلی به دلیل نتیجه صنایع مبتنی بر فناوري جدید ایجاد و

هاي جدید از طریق بازارهاي جدید محصول، ناتوانی در رقابت حذف شده است. فناوري
آورد که در تحلیل کالن آثار فناوري بر اشتغال باید مورد هاي شغلی نوینی به وجود میفرصت

د، ایجاد مشاغل جنبی، مازاد هاي جدید تولیتوجه قرار گیرد. بازارهاي جدید محصول، مدل
وري و کارایی آید و بهبود بهرهاي که در نتیجه به کارگیري فناوري جدید به دست میسرمایه

د. اگرچه شوزایی بیشتري منجر میانعکاس این واقعیت هستند که فناوري در بلندمدت به اشتغال
ال، تأثیر فناوري بر اشتغال مهارت در این روند کاهش یابد. در هر حممکن است سهم مشاغل کم

در بلندمدت به نوع صنعت، تغییر ترکیب اشتغال، ساختار بازار کار، نهادهاي جامعه، جایگاه یک 
هاي مدیریتی در بازار کار بستگی دارد. المللی کار، توان رقابت و سیاستکشور در تقسیم بین
و به تبع آن کاهش اشتغال را ینیپاهاي داراي فناوري هاي نوین رکود بخشعالوه بر این، فناوري

زهها به دنبال دارد. در تحلیل این موضوع، مهم این است که یک کشور تا چه اندادر این بخش
که چنین ییهاي نوین را با نظام تولید و صادرات سازگار کند. کشورهاتوانسته است فناوري

فزایش اشتغال در آن کشورها شده است اند، به کارگیري فناوري نوین موجب اقابلیتی را دارا بوده
).1385(باصري، جهانگرد، 
کار و عوامل مؤثر بر آن يروینيتقاضايبه الگودیبر  اشتغال بايفناورریتاثیبه لحاظ بررس
استخراج تابع يبرایمختلفيهاسطح اشتغال در بازار کار، روشنییتقاضا و تعنهیرجوع کرد. در زم

باره نیمناسب هستند. در ایخاصطیکار وجود دارد که هر کدام از آنها در شرايروینيتقاضا



1392تابستان / 16شماره/ ششمسال62

رقابت کامل و طیکار در شرايروینيتقاضايهامدلا،یو پوستایايتقاضايهابه مدلتوانیم
عدم تعادل در بازار کار اشاره کرد. اما به طور معمول در ایتقاضا با فرض تعادل يهاناقص، و مدل

نهیهزيسازحداقلایسود يزکار از روش حداکثرسايروینيتابع تقاضاه،یو پایاساسيهادلم
کار وجود دارد. اما از يروینياستخراج تابع تقاضايبرایمختلفيهاروشنی. بنابراشودیاستخراج م
يالگوقیو دستمزد را با تلفيمطالعه قصد دارد عوامل مؤثر بر اشتغال از جمله فناورنیآنجا که ا

تابع يرونیبدد،یازمایبییتابلويهادادهنیروش تخمابـ ستانده دادهيکار در الگويروینيتقاضا
نیبیفنبیضرارییتغ،يفناوررییتغندهیکه در آن نماکندیمیرا معرفيکاريروینيتقاضا
و لحاظ عوامل مؤثر بر اشتغال با لحاظ جزء خطا ـ ستاندهـدادهيدر قالب الگوهاتیفعالیبخش

يبراازیمورد نيکاالهایکیزیفریدهنده مقادـ ستانده، نشاندادهيهابیضر،ياز لحاظ نظر«باشد. 
ـ ستانده، بر حسب دادهيهاتمام جدولباًیمشخص هستند. اما تقريکاالکیاز ینیحجم معدیتول

را يواحدیکماسیاز آن است که بتوان مقشیکاالها بیناهمگن.شوندیمهیتهیپوليهاارزش
قابل سنجش بر حسب زیخدمات، نلیها، از قبنهادهیآنکه برخژهیداد، به وقرارمورد استفاده 

ارزش ثبت شده مبادالت را گر،یسال به سال دکیاز هامتیدر قریی. هر گونه تغستندینتیکم
هیکار، تهنیمشکل را رفع کند که الزمه انیاتواندیممتیرو، حذف اثر قنیخواهد داد. از ارییتغ

ستانده بازتاب ساخت ـروابط موجود در جداول داده.1»ثابت استيهامتیبر حسب قهاولجد
هر يهابیضرایها روابط به صورت نسبتنیاـ ستانده دادهلیاقتصاد هستند که در تحليتکنولوژ

که ما آن دیتول2یفنيهابیضرسیاست که ماتريادآوری. درخور شوندیداده به ستانده کل ارائه م
ها بخشنیبمیمستقکیروابط تکنولوژيایخود، فقط گوهیدر شکل اولم،یدهیمشینماAرا با 

).1365ف،یاند (لئونتخالصه شدهسیماترنیهستند که در ا
هاي رغم مزیتستانده مقطعی، بهـسازي الگوهاي مبتنی بر جداول دادهمتون علمی مدلدر

نگري آنها را که درجه واقعاندیهم مبتنیهستند و بر فروضزینییهاتیمحدوديگوناگون، دارا
عموالًریزي مهاي برنامهدر مدلـ ستانده دادهدهد. از جمله این فروض اینکه یک مدل کاهش می

گیرد و با فرض نمودن تعادل در نظر میيها را به صورت جارله تورم را لحاظ نکرده و قیمتئمس
ها پاسخ هاي مالی، پولی و ترازپرداختاالت سیاستؤها در هر بخش به سها و قیمتنهبین هزی

ضرایب . «هاستدلمگونه دهد. این امر ناشی از عدم تعامل بین عرضه و تقاضاي اقتصاد در ایننمی
شود جایگزینی عوامل تولید در رشد تولیدات نادیده ثابت یکی دیگر از فروضی است که سبب می

گرفته شود. علل متعددي (مانند تغییرات فناوري) وجود دارند که به تغییر ضرایب در طول زمان 

1- United Nation, (1973)
2- Technical Coefficients Matrix
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» استییهاپویاییچنینکردن این نگر نیازمند لحاظرو یک تحلیل واقعزنند. از همیندامن می
به صورت ـ ستانده داده). از سوي دیگر، به دلیل عدم امکان تهیه جداول 352ص،1381(نادري، 

اصوالً جداول در مقاطع مختلف تهیه 1سري زمانی در بسیاري از کشورها (از جمله در ایران)
اي که یک پانل را تشکیل دهد گونههاي مختلف به در سالـ ستانده داده. استفاده از جداول شودیم

.هاستیکاستنیبردن انییک روش مؤثر براي از ب
هاي غیرتصادفی بوده و برآوردهاي متکی بر دادهـ ستانده دادههاي بر مشکل فوق مدلعالوه

بخشی در این اي هستند. اما وجود پیوندهاي بین هاي نقطهها همگی برآوردناشی از این مدل
ن. در مورد ایکنندیها و سایر متغیرهاي موجود در آن بحث تصادفی بودن مدل را ایجاب ممدل
صورت پذیرفته است. وي با فرض 2)1975هاي متعددي توسط سیمونیتز (له، پژوهشئمس

، عنوان کرده که رابطه زیر صادق است:Aهاي فنی، بودن عناصر ضریبمستقل

)1         (11 E(A)][I]A)E[(I  

است.یاضیردیامنجایدر اE* منظور از 
ها به صورت متقارن توزیع شوند و جمع عالوه بر آن وي فرض کرد که اگر همه ضریب

ها مشخص باشند، در این صورت دست کم یکی از عناصر ماتریس معکوس ردیف و ستون بخش
).52ص،1379خواهد شد (جهانگرد، 4برآوردو یک عنصر کم3برآوردلئونتیف بیش

هاي آماري فراوان، از از دادهـ ستانده دادههاي همچنین از طرف دیگر به دلیل اینکه تحلیل
کنند در معرض ها، تقاضاي نهایی و اجزاي ارزش افزوده استفاده میجمله ساختار هزینه بخش

گذارد که در نتیجه به متعدد هستند. این امر بر نتایج حاصل از آن نیز تأثیر میخطاهاي آماري 
اي و غیره کمتر قابل اتکا ـ ستانده، برآورد نقطهدلیل این خطاهاي آماري در جداول داده

).51صهستند (همان،
ـ ستانده، مطالعات مختلف از جمله مطالعه وست وهاي الگوي دادهبراي رفع محدودیت

و 6کورزمن و فریتزپوینتر،استریچر،و مطالعات زکریا،)1999ـ1997(و مطالعات ري5جکسون

بعضاًجداولآندرشدهگرفتهکاربهتعاریفومبانیکهاندکردهستاندهـاقدام به تهیه جداول دادهدر ایران مرکز آمار و بانک مرکزي ـ 1
. نمایدانجام یک تحلیل جامع مشکل میبرايراجداولاینهمهازاستفادهامکانخودلهئمساین. نیستندیکسان

2- Simonovits (1975)
3- Overestimation
4- Underestimation
5- West & Jackson (1998)
6- Fritz, Kurzmann, Pointner, Streicher & Zakarias (2001)
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هاي گیري از روش) با بهره1381) و نادري (1379و مطالعات جهانگرد ()2007(1مطالعات تن را
پیشنهاد حل را در نظر بگیرد به عنوان یک راهـ ستانده دادههاي جداول اقتصادسنجی که ویژگی

کردن آثار کردن جزء تصادفی در الگو، زمینه و بستر الزم براي لحاظکنند. با این وصف با لحاظمی
شود.اي فراهم میها در یک اقتصاد و نیز ارائه برآوردهاي فاصلهغیرقابل کنترل تعامل

شوند در رفته میو اقتصادسنجی به تنهایی به کار گـ ستانده دادهعالوه بر آن باید گفت آنگاه که 
روند. ها از بین میشوند که با ادغام این دو مدل، این محدودیتهایی مواجه میمواردي با محدودیت

) به کار IO(ـ ستانده دادهها و اطالعات روي پیوندهاي بین بخشی از مدل در واقع زمانی که داده
تقاضاي اشتغال در مدل اقتصادسنجی جویی تصریح معادالت شود، سبب بهبود در صرفهبرده می

بینی کالن ملی خواهد شد. این عمل نیز خود سبب بهبود در تخمین پارامترهاي مدل و پیش
). 308ص،1997شود (ري، اشتغال می

با  الگوسازي اقتصادسنجی ترکیب شود. بر ـ ستانده دادهدر این خصوص الزم است الگوي 
و اقتصادسنجی، به سه ـ ستانده دادهگیري همزمان الگوهاي به کار،)1997(2اساس مطالعه ري

بندي شده است که به قرار زیر هستند:  دسته طبقه
5ـ پیوندي4،3ـ جایگذاري3،2ـ دوسویه1

طور معمول ه هاست. زیرا این مدل بتر از دیگر روشدر ادبیات اقتصادي، روش دوسویه جامع
کند که درصد باالیی از را طراحی میـ ستانده دادهتقاضاي نهایی و هاي مجموعه کاملی از حساب

گیرد. در روش پیوندي ستانده یک مدل به بر میو اقتصادسنجی را درـ ستانده دادهتعامالت بین 
رود. این در حالی است که در این روش، به کار می6هاي بازگشتیعنوان داده مدل دیگر در مدل

ـ ستانده را به عنوان داده در اقتصادسنجی به کار برد یا برعکس. جایگذاري دل دادهتوان ستانده ممی
شوند؛ و بخشی از و اقتصادسنجی با هم ترکیب میـ ستانده دادهمدلی است که در آن دو الگوي 

شود. اخیراً در کارهاي تجربی توجه اکثر ـ ستانده به صورت اقتصادسنجی برازش میمدل داده
). 308، 1997، 7بر روي روش دوسویه و جایگذاري است (ريمحققان 

1- Ten RAA
2- Sergio j.Rey (1997)
3- Coupling
4- Embedding
5- Linking
6- Recursive
7- Rey
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IO + ECو IO ،ECاي هاي مقایسهویژگی) 1جدول (

IOECIO + ECهاویژگی

√√1پویا
√√2عدم تجمیع

√√3العمل قیمتیعکس
√√√4تحلیل اثرات
√√√5طرف تقاضا

√√6بینیپیش
?√7استنتاج آماري

?√√8ايچندمنطقه

Sergio j.Rey،1997منبع:

استفاده خواهد شد؛ که هدف از آن تصریح 9شده جایگذاريدر این مطالعه از مدل ادغام
است. در این مدل ادغام شده، EC(10سنجی (اقتصادتوابع تقاضاي اشتغال بخشی در مدل 

کنند که در قسمت مدل ایستا را با مدل اقتصادسنجی ترکیب میـ ستانده دادهبخشی از اجزاي 
شود.تحقیق ارائه می

.پیشینه تجربی مطالعه2
ـدادهدر زمینه برآورد اثر تغییر ضرایب فنی نیروي کار بر اشتغال با به کارگیري همزمان الگوي

گرفته است. اما تالش و اقتصادسنجی، مطالعات اندکی در داخل و خارج از کشور صورت ستانده 
ها از نظر الگو، با روش اتخاذشده در این پژوهش نزدیک باشند که در ذیل گردیده تا حد امکان مقاله

به آنها اشاره شده است.
هاي اي به بررسی ماهیت تغییر ضریب در معادله  تقاضاي اشتغال از طریق مدلدر مطالعه11ري

ه با استفاده از روش جایگذاري براي منطقه سانتیگو پرداخته شدو اقتصادسنجی ادغامـ ستانده داده

1- Dynamic
2- Disaggregate
3- Price Responsive
4- Impact Analysis
5- Demand Driven
6- Forecasting
7- Inferential
8- Multiregional
9- Embedded
10- Econometrics
11- Rey (1997)
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و  اقتصادسنجی، ـ ستانده دادههاي شده نسبت به روشاست. او با نشان دادن مزایاي این روش ادغام
هاي فوق را هنگامی که به تنهایی به کار برده هاي روشتواند کاستیکند که این روش میبیان می

تصریح معادالت تقاضاي اشتغال شود که در نهایت منجر به  ند و سبب بهبود درشوند، برطرف کمی
شود.بینی میبهبود در تخمین پارامترهاي مدل و پیش

و اقتصادسنجی به ـ ستانده دادههاي اي دیگر به منظور آزمون موقعیت مدلدر مطالعه1ري
سازي پرداخته است. این مقاله هاي کاربردي و نظري براي این نوع از مدلبررسی انگیزه

شده در اقتصادسنجی ادغامو ـ ستانده دادههاي دیدگاهی از تحقیقات اخیر را بر روي مدل
اي و تأثیرات منطقهدهد. توجه ویژه این مقاله بر روي پیوندهاي چنداي ارائه میمقیاس منطقه

شده است و در نهایت به این نتیجه سازي ادغاماي با به کارگیري مدلفضایی در مقیاس منطقه
شده منجر به بهبود مسائل مربوط به خطاي تصریح و رسیده است که استفاده از رویکرد ادغام

انداز نک پسبا53هاي گروهی متوازن از با استفاده از داده)1998(شود. حشمتیسنجش می
انداز سوئد هاي پسکار در بانکبه بررسی تقاضاي نیروي1990ـ1994سوئد در طول دوره 

ثابت، هاي شبهکار، تابعی از خدمات تولیدشده، دستمزدها، نهادهپرداخته است. تقاضاي عامل
مده، همه اساس نتایج به دست آهاي بانک و یک اثر زمان در نظر گرفته شده است. برویژگی
هاي تولید، مثبت و کشش دستمزدي، منفی است و مقدار آن خیلی بزرگ است و در کشش

یابد.طول زمان با آهستگی افزایش می
اي زیمبابوه صنعت کارخانه10هاي آماري گروهی از با استفاده از داده)1998(نکوب و حشمتی

اي زیمبابوه ل در صنایع کارخانهمیالدي به بررسی وضعیت اشتغا1970ـ1993در طول دوره 
اند. در این مطالعه، یک الگوي تعدیل پویاي اشتغال ارائه شده است که در آن سرعت تعدیل پرداخته

بر حسب زمان و نوع صنعت متغیر است. تقاضاي اشتغال به صورت تابعی از دستمزدها، تولید و 
دست آمده، تقاضاي اشتغال، بیشترین اساس نتایج بهسازي شده است. برموجودي سرمایه الگو

دهد.واکنش را به ترتیب نسبت به دستمزدها، سرمایه و تولید نشان می
و اقتصادسنجی ـ ستانده دادهدر کاربرد همزمان )2007(2در این باره تن را و رودا کنتوچ

از هاي خطی، نااریب و سازگاريتخمینهاي کلیدي اقتصاد به منظور براي شناسایی بخش
از که در آنارائه کردند مدلی را 3پیوندهاي پسین تولید و اشتغال براي اقتصاد آندلس

1- Rey (1999a)
2- Ten Raa & Rueda Cantuch
3- Anlaiusia
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همچنین رودا کنتوچ و آمورس (جذب) کمک گرفتند.مصرف هاي عرضه (ساخت) و ماتریس
هاي عرضه و مصرف با نیز با استفاده از روش اقتصادسنجی و به کمک ماتریس) 2007(1آنتونیو
هاي کلیدي اقتصاد هایی از پیوندهاي پسین و پیشین تولید و اشتغال به شناسایی بخشتخمین

به جاي مصرف (جذب)و (ساخت)هاي عرضهاستفاده از ماتریسدالیلترکیه پرداختند. آنها 
پایگاه کردنبر بودن فراهم هزینه، هاي خرد صحیحآسان به دادهسیعدم دستررا هاي خرد داده

عنوان کردند.هابندي اطالعات بر پرکردن وقفه دادهتقدم طبقهو داده معتبر
با استفاده از روش حداقل مربعات 3و نیکل و کونگ2هاي موریسن و روزنبلمدر پژوهش

بري تولید شامل تولید و دو متغیر شدت سرمایهمعمولی، اشتغال و تولید را بر متغیر سرمایه به 
داري بین اشتغال و استفاده از ابزارآالت و فناوري سطح باال، آزمون کرده و به رابطه مثبت و معنی

اي از اند. بر خالف تحقیقات محدود بخشی، طیف گستردهاستفاده از فناوري سطح باال دست یافته
در اقتصاد )1991(4ه است. در این زمینه میلوارد و اسوالدمطالعات در سطح بنگاه صورت گرفت

هاي جدید در بنگاه و با استفاده از متغیر جانشین فناوري948انگلستان و به صورت مقطعی در 
سطح میکروالکترونیک در سه سال قبل در بنگاه و متغیرهاي کنترل شامل عمر فناوري، هزینه 

هاي انگلستان گسترش فناوري بر رشد اند که در بنگاهدریافتهها واحد، تقاضا و مالکیت بنگاه
دار و مثبت داشته است.اشتغال تأثیر معنی

تحلیل و برآورد تقاضاي اشتغال در ایران «اي تحت عنوان ) در مطالعه1377متقی (
ران، کار در ایو به ویژه تقاضاي نیرويضمن تشریح اصول کلی حاکم بر بازار کار» 1350ـ1385

است. در نهایت هاي مختلف اقتصادي را بررسی کرده کار در بخشروند تغییرات تقاضاي نیروي
هزار 658میلیون و 20معادل 1385کار در سال رسد که میزان تقاضاي نیرويبه این نتیجه می

زان هاي مختلف اقتصادي در کشور، بخش خدمات باالترین مینفر است و همچنین از بین بخش
) در مطالعه خود تحت 1381خواهد داشت. نادري (1385کار را در سال تقاضا براي نیروي

و روش الگوسازي ـ ستانده دادهارزیابی منابع رشد اقتصاد ایران با استفاده از جداول «عنوان 
تواند استفاده از اطالعات تفصیلی تمام کند که الگوهاي چندسطحی میبیان می» چندسطحی

کردن اجزاي تصادفی در دسترس را فراهم کند و از سوي دیگر با لحاظـ ستانده دادهاول جد
ها در یک اقتصاد کردن آثار غیرقابل کنترل تعاملمتعدد در الگو، زمینه و بستر الزم را براي لحاظ

1- Rueda-Cantuche, Jose M. & Amores, Antonio F. (2007)
2- Morrison B. & Rosenblnm, (1992)
3- Nickell & Kong, (1987)
4- Millward & Oswald
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ل مؤثر بر اي به تحلیل عوام) در مطالعه1381اي فراهم آورد. امینی (و نیز ارائه برآوردهاي فاصله
رسد بخش اقتصادي پرداخته است. که در نهایت به این نتیجه می14تقاضاي نیروي کار در سطح 

هاي رشد تولید و که اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه اشتغال محقق نخواهد شد؛ مگر اینکه نرخ
هاي واقعی هزینهشده در برنامه سوم توسعه تحقق یابد. یاگذاري، بیشتر از اهداف تعیینسرمایه

کند که بر ) در مقاله خود بیان می1380کار کاهش چشمگیري یابد. وحیدي (استفاده از نیروي
تواند تا زمانی به افزایش تولید و هاي رشد اقتصادي، افزایش عوامل تولید تنها مینظریهپایه

دهی کاهنده خواهد یافت. از این اشتغال بینجامد و پس از آن، در نبود پیشرفت فناوري، تولید باز
تواند به تنهایی تولید را افزایش دهد. اما پیشرفت فناوري رو، افزایش عوامل تولید (سرمایه) نمی

تواند رشد تولید و اشتغال و از این پیرو قانون بازدهی کاهنده نیست و با انتقال تابع تولید می
طریق کاهش بیکاري را در پی داشته باشد.

ل تحقیق. مد3
تأثیر و اقتصادسنجی براي تعیین ـ ستانده دادهطور که گفته شد در این مقاله از الگوي ترکیبی همان

شود.شود که براي نحوه ادغام هم از روش جایگذاري استفاده میفناوري بر اشتغال  استفاده می
کار به تفکیک بینی تقاضاي نیروي پیشـ ستانده دادهاز جمله کاربردهاي سرراست الگوي 

ها و اثرات هر یک از اجزاي تقاضاي نهایی در ایجاد حجم و ترکیب اشتغال است (توفیق، بخش
). براي محاسبه ماتریس ضرایب فزاینده اشتغال، نخست رابطه لئونتیف را به شرح ذیل 1371

گیرند:در نظر می

)2(FA)(IX 1

i) ماتریس واحدn×n،(X) 1بردار ستونی×nهاي مختلف،) تولید بخشF بردار ستونی
)n×1تقاضاي (،نهایی به تفکیک بخشA) ماتریس مربعn×n،ضرایب فنی (n تعداد

باشند، ضریب jبه ترتیب تولید و اشتغال در بخش jξو Xjهاي اقتصادي است. حال اگر بخش
شود: گونه حساب میاشتغال در این بخش بدین

)3(
jjj /Xξe 

jξ نفر شغل بخشj ام وXj ارزش تولید بخشj ام است. در این صورت ماتریس ضرایب
خواهد بود:Xو تولید کل êضرب ماتریس قطري ضرایب اشتغال ، حاصلLفزاینده اشتغال، 
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)4(
ΔFA)(IêΔL

FA)(IêL

XêL

1

1











FA)(Iê 1ضرب ماتریس اشتغال و هر یک از ماتریس ضرایب فزاینده اشتغال است. حاصل
آید چارچوبی براي آنچه در ذیل میسازد.زایی آن جزء را نمایان میاجزاي تقاضاي نهایی، اثر اشتغال

. بدین دهدو اقتصادسنجی ارائه میـ ستانده دادهکار با رویکرد مالحظه و بررسی تابع تقاضاي نیروي
شده ) مدل اشتغال ارائه1997شده در باال طبق روش ري (هاي اشارهیتدروي براي کاستن از محدو
:توان به صورت زیر ارائه نمودبا لحاظ جزء خطا میرا ـ ستانده دادهدر چارچوب نظري الگوي 

itjt

n

ij
tij,ttit ξeδβXe  



امین iدهنده نشانiهاي تابلویی است. در این معادله دهنده مدلی با دادهمدل فوق نشان
امین دوره زمانی tدهنده نشانtـ ستانده) و (یعنی بخش مورد نظر در جدول دادهواحد مقطعی

است، که نشانگر مقدار متغیر وابسته براي tدر دوره زمانی iبیانگر اشتغال در بخش iteاست. 
مبین بردار متغیرهاي توضیحی و کنترلی مدل است. متغیرهاي Xtاست. tدر زمان iمقطع 

هستند که طبق ـ ستانده دادهتوضیحی مدل با توجه به تابع تقاضاي اشتغال و چارچوب نظري 
درات، مصرف و تغییرات فناوري گذاري، مخارج دولت، صامباحث کالن این عوامل شامل سرمایه

هستند. از طرفی طبق مباحث نظري تقاضاي نیروي کار بنگاه با توجه به برابري ارزش تولید 
شود ارزش کار باعث میشود. کاهش دستمزد نیرويکار با دستمزد حاصل مینهایی نیروي

کار صرفه اقتصادي داشته تر از دستمزد شود و استخدام بیشتر نیرويتولید نهایی کارگر بزرگ
شود. باشد. بنابراین کاهش دستمزد باعث افزایش اشتغال می

jt

n

ij
tij, eδ



نمایانگر ضرایب فنی 

).310ص،1997، 1باشد (ريشده میمله اخالل در مدل معرفیجitξاشتغال بین بخشی است. 

ها. داده4
هاي به منوط به بررسی و حجم انبوهی از اطالعات و دادهـ ستانده دادههاي معموالً تحلیل

هاي فراوان، گونه جداول و وجود سطرها و ستوندست آمده است. با توجه به نوع و ساختار این

1- Rey
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آوري ناپذیر است. عالوه بر این مشکل، موضوع جمعایجاد این حجم انبوه اطالعات اجتناب
اي جداول وجود ندارند نظیر اشتغال نیز موجب پدیدآمدن مشکالت عدیدهآمارهایی که در این 

کار، اوالً الزم بود از چند شود. در این پژوهش براي بررسی اثر فناوري بر تقاضاي نیرويمی
هاي مختلف استفاده شود، ثانیاً آمار اشتغال بخش1376به قیمت ثابت ـ ستانده دادهجدول 

موجود بود استخراج شود. به همین دلیل از جداول ـ ستانده دادهاول هایی که جدبراي سال
شده توسط ایم. سایر جداول تهیهمرکز آمار ایران بهره برده1380، 1370، 1365هاي سال

مراکز دیگر، از این هماهنگی برخوردار نیست و تهیه آمار اشتغال براي این جداول با مشکالت 
را به شکل بخش در بخش با 1380ذکر است که جدول سال ه برو است. الزم فراوانی روبه

تکنولوژي بخش استفاده کردیم.
اساس آمار اشتغال سرشماري عمومی ها، در این پژوهش برقابل ذکر است که تجمیع بخش

مرکز آمار ایران انجام شده است. بدین 13851، 1375، 1365هاي نفوس و مسکن در سال
ISICدر این تحقیق با تطابق کدهاي ـ ستاندهدادهاول هاي جدمنظور تجمیع بخش

بندي آمار اشتغال در هاي اقتصادي) با طبقهالمللی کلیه فعالیتبندي استاندارد بین(طبقه
فراهم شده است.ها سرشماري

شده از بخش در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اطالعات ارائه13با این وصف 
:بخش متشکل از13ها و اطالعات متغیرها براي نک مرکزي و مرکز آمار ایران، دادهسوي با

ـ بازرگانی، 8،ـ ساختمان7،ـ برق6،ـ آب5،ـ صنعت4،ـ معدن3،ـ نفت و گاز2،ـ کشاورزي1
ـ خدمات 12،ـ خدمات مالی11،ـ ارتباطات10،نقل و انبارداريوـ حمل9،داريرستوران و هتل

پردازش شده است. به طور عمده 1380و 1370، 1365ـ سایر خدمات در دوره زمانی 13،عمومی
ها در دوره زمانی معرفی شده بندي به دلیل بیشترین اطالعات موجود براي این فعالیتاین تقسیم

ضرب تعداد نمونه است که از حاصل36بود. به این ترتیب کل مشاهدات براي هر یک از متغیرها 
= N * T(شودحاصل می1380، 1370، 1365در طول سه دوره زمانی هابخش 13 *3 = ).پس 36

هاي اشتغال بر حسب ، الگو با داده1376ها از قیمت جاري به قیمت ثابت سال از تبدیل کلیه داده
) و فناوري W)، دستمزد (X)، صادرات (G)، مخارج دولت (Iگذاري ()، سرمایهCOفعالیت، مصرف (

)TECها از ) مورد برآورد قرار گرفته است.کلیه آمار این مطالعه به جز اشتغال و شاخص قیمت
اند. متغیر وابسته اشتغال از استخراج شده1380و 1370، 1365هاي سالـ ستانده دادهجداول 

.دست آمده استه یابی ببا روش درون1380و 1370هاي قابل ذکر است آمار اشتغال در سالـ1
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به دست آمده است. متغیر 1385و 1375، 1365هاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال
گذاري حقیقی، مخارج حقیقی دولت و ارزش حقیقی یقی، مصرف حقیقی، سرمایهدستمزد حق

اند.تهیه شده1376صادرات از بانک اطالعاتی بانک مرکزي به قیمت ثابت سال 

. تصریح مدل5
هاي تابلویی، محیط بسیار هاي تابلویی است. دادهاساس دادهسازي در این تحقیق، برروش مدل

که محققان طوريسازند، بههاي تخمین و نتایج نظري فراهم میگسترش روشمناسبی براي 
شوند که امکان براي بررسی مسائلی می2هاي زمانیو سري1هاي مقطعیقادر به استفاده از داده

زمانی وجود ندارد. بدین ترتیب روش هاي فقط مقطعی یا فقط سريآنها در محیطمطالعه
). 2005، 3هاي مقطعی و سري زمانی است (بالتاجیابلویی روشی براي تلفیق دادههاي تداده

هاي زمانی و هاي سنتی اقتصادسنجی بر سريمزیت این روش در این است که معموالً روش
کنند و نتایج داراي ها را لحاظ نمیهاي مربوط به واحدها یا گروههاي مقطعی، ناهمگنیداده

هاي تابلویی در نظر گرفته ها در روش دادهودن است. این نوع ناهمگنیداربریسک تورش
). به طور کلی، 1992، 4کنند (بالتاجی و لوینشوند و برآوردهاي نااریب و سازگار تولید میمی

هاي تابلویی به صورت زیر است:یک مدل رگرسیونی در قالب داده
)6                     (UXβXβαY it2it21it1itit

...

)7                  (VμU itii


i=1,2,…,nها) است و دهنده واحدهاي مقطعی (فعالیتنشانt = 1, 2, … , T به دوره
امین متغیر kنیز Xkitو tامین واحد مقطعی در سال iمتغیر وابسته براي Yitزمانی اشاره دارد. 

داراي میانگین Uiام است. در رابطه فوق tامین واحد مقطعی در سال iمستقل غیرتصادفی براي 
ها هاي خاص فردي، بنگاهها در ویژگیاثرات ثابت و نشانگر تفاوتiµصفر و واریانس ثابت است. 

جزء اخالل و تصادفی است. ابتدا در Vitتواند تصادفی یا غیرتصادفی باشد. یا کشورهاست که می
شود. در صورت تأیید، بررسی می5لیمرFله ناهمگنی واحدها توسط آماره ئمدل فوق مس

1- Cross-Section
2- Time Series
3- Baltagi
4- Baltagi & Levin
5- F. Leamer
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OLSشود و در غیر این صورت به روش هاي تابلویی برآورد میاز طریق دادههمگنی مدل نا

اند و تفاوت میان آنها نادیده انگاشته ها روي هم انباشته شدهشود؛ زیرا فقط دادهتخمین زده می
اثرات فردي یا کنندهها که بیانiµاساس ). فرضیات این آزمون بر2005، 1شود (بالتاجیمی

:ها هستند، به صورت زیر استنیناهمگ
)8                                         (VμU itii



H1ها مخالف صفر است: 1µحداقل یکی از

الذکر به شکل زیر قابل تعریف است:فوقآماره

)9          ( K)N(NT1),(NF
K)NURSS/(N.T

1)(N

URSS)(RRSS

F 








مجموع URSSو 2نشانگر مجموع مجذورات پسماندهاي مقیدRRSSفوق در رابطه
) N-1هاي (جدول با درجه آزاديFمحاسبه شده ازFاست. اگر 3مجذورات پسماندهاي غیرمقید

هاي هشود، بنابراین مدل رگرسیونی به روش دادرد میH0تر باشد فرضیه ) بزرگN.T-N-Kو (
4هاي تابلویی به روش اثرات ثابتمرحله بعد اختصاص به برآورد دادهشود.تابلویی تخمین زده می

شوند. به طور دارد، که در آن ضرایب ثابت (غیرتصادفی) با تصادفی بررسی می5یا اثرات تصادفی
شود.استفاده می6هاي اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون هاسمنکلی، براي انتخاب بین مدل

مخالف اثرات ثابت است. بیانگر انتخاب روش تصادفی و فرضیهH0در آزمون هاسمن فرضیه
روش اثرات ثابت قابل پذیرش است.H0بنابراین در صورت رد فرضیه

ها و تفسیر مدل. یافته6
=نکهزنیم. با فرض ایتخمین می7PAبراي برآورد مدل در ابتدا مدل را به روش 0iµ است

گیرد، زیرا ) در ناحیه رد قرار میF)8387/325دهیم. در اینجا مقدار آماره را انجام میFآزمون 

1- Baltagi
2- Restrict Residual Sum Squares
3- Unrestricted Residual Sum Square
4- Fixed Effect (FE)
5- Random Effect (RE)
6- Hausman Test
7- Pooled Average
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استفاده کرد و باید از روش PAتوان از روش تر است. پس نمیمقدار کسر از آماره جدول بزرگ
FE یاREکنیم کدام استفاده شود. سپس در این مرحله با استفاده از آزمون هاسمن تعیین می

براي FEرا باید به کار ببریم. قابل ذکر است که ما از نتایج روش REو یا FEهاي یک از روش
است که به 8556/29کنیم. نتیجه آن است که میزان آماره هاسمن استفاده میFانجام آزمون 

و آزمون Fاساس آماره است. حاال برFEو پذیرش انجام آزمون از طریق H0فرضیه معناي رد
هاسمن که دال بر استفاده از روش اثرات ثابت در تخمین مدل بودند، نتایج برآورد به صورت 

شود:زیر گزارش می

بخش اقتصادي13) تخمین تابع تقاضاي اشتغال در 2جدول (
متغیرضرایب

8.71E-07
(8.5166)*G

7.30E-09
(11.3492)*X

-0.0605
(-2.7672)**W1

0.1063
(14.3999)*Tec1

0.9981R-squared

0.9966Adjusted R-squared

2.6857D - W

tاعداد داخل پرانتز آماره آزمون ،Eviewsافزار اساس نرمهاي تحقیق برماخذ: یافته
درصد و با 5درصد، با عالمت ** در سطح 1است. متغیرها با عالمت * در سطح 

اند. آماره معنیند. متغیرهاي بدون عالمت بیداردرصد معنی10عالمت *** در سطح 
درصد 5است، در سطح k-1با درجه آزادي k-2آزمون هاسمن که داراي توزیع 

دار است.معنی

ترین ابتدا بر مبناي معیارهاي اساسی پذیرش رگرسیون، مناسبطور که عنوان شد همان
ـ سري زمانی، هاي ترکیبی مقطعیروش براي برآورد الگو تعیین شد و سپس با استفاده از داده

شده باال مورد برازش قرار بخش تحت الگوي ایستاي معرفی13گذار بر اشتغال در عوامل اثر
خطی مشکل همیشگی مطالعات اقتصادي ره شود که چون همگرفت. الزم است به این نکته اشا

گیرد؛ لذا است و از طبیعت و ماهیت متغیرهاي اقتصادي به ویژه متغیرهاي کالن سرچشمه می
داري عوامل اثرگذار بر متغیر وابسته در تخمین الگو به ناچار و به منظور افزایش معنی

در تابع تقاضاي اشتغال شده هاي عنوانه مدلشده در هم(اشتغال)، کلیه پارامترهاي معرفی
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اساس لحاظ نشدند. بدین معنی که مدل اولیه دربرگیرنده کلیه متغیرهاي توضیحی بوده که بر
مبانی نظري به دست آمده است، در مراحل بعدي به صورت مرحله به مرحله هر یک از 

اند از مدل نظري مغایرت داشتهداري با مبانیمتغیرهایی که از نظر عالمت یا از نظر معنی
طرف ها بهترین مدل حاصل شده است؛ باید متذکر شویم که براي برحذف و نهایتاً از بین مدل

ها استفاده شده است، که در براي تخمین مدلGLSکردن واریانس ناهمسانی مدل از روش 
پردازیم.ذیل به بررسی نتایج آن می

غال در حالت ایستا و با استفاده از رویکرد اثرات ثابت و به نتایج برآورد تابع تقاضاي اشت
دهد که براساس نتایج مدل، ) نشان میGLSیافته (کارگیري روش حداقل مربعات تعمیم

و -0605/0ضرایب متغیر اشتغال نسبت به پارامترهاي دستمزد و فناوري به ترتیب در حدود 
الئم آنها مطابق انتظار است. این نتایج گویاي این دار و عاست که از لحاظ آماري معنی1063/0

خدمات کارکنان)، رابطه ها با متغیر دستمزد (جبرانواقعیت است که اشتغال در بین این بخش
شود ارزش تولید زیرا کاهش دستمزد (جبران خدمات کارکنان) نیروي کار باعث می؛عکس دارد

کار صرفه اقتصادي داشته باشد، خدام بیشتر نیرويتر از دستمزد شود و استنهایی کارگر بزرگ
شود.بنابراین کاهش دستمزد باعث افزایش اشتغال می
رود دهد؛ چون انتظار میکار را کاهش میبه طور معمول رشد فناوري، نیاز به نیروي

ذاري بر سطح کار را در فرآیند تولید تغییر داده و از طریق اثرگفناوري ترکیب و محتواي نیروي
هاي شغلی نقش داشته باشد. فناوري جدید ها و دستمزد در ایجاد یا حذف فرصتمهارت

کار را کاهش دهد و بر اشتغال نیروي تواند از طریق تغییر در فرآیندهاي تولید نیاز به نیرويمی
دهد که بینمیهاي این مقاله نشان ). یافته62، ص1385بگذارد (جهانگرد؛ تأثیر انسانی 

کار اشتغال و فناوري، رابطه مثبت وجود دارد و با پیشرفت فناوري، سهم اشتغال نیروي
کار ماهر و متخصص شاغالن داراي تحصیالت عالی و یابد. منظور از نیرويمتخصص افزایش می

ور نیز این کار غیرماهر شاغالن با تحصیالت کمتر از دیپلم است که اعداد عملکردي کشنیروي
کار ماهر و نیروي هاي شغلی براي نیرويکنند. در کشور اوالً روند ایجاد فرصتنکته را تأیید می

کار ماهر افزوده شده است. براي بوده است که بر سهم اشتغال نیرويکار غیرماهر به گونه
هاي سالکار ماهر از کل اشتغال طیاساس نتایج به دست آمده، سهم اشتغال نیروي

به 1365درصد در سال 63/59، به طور پیوسته، روندي صعود داشته و از 1380ـ1365
درصد 32/40ماهر از کار غیرت. و سهم اشتغال نیرويرسیده اس1380درصد در سال 37/82

رسیده است. ثانیاً تعداد شاغالن باسواد در سال 1380درصد در سال 60/17به 1365در سال 
سواد کاهش یافته است، برابر، ولی تعداد شاغالن بی38/1حدود 1365ت به سال نسب1380
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رسد. از طرف دیگر، بیشترین افزایش در تعداد شاغالن می4/0اي که نسبت آن به به گونه
تعداد 1365نسبت به سال 1380مربوط به دارندگان تحصیالت عالی بوده است؛ که در سال 

تقریباً سه برابر شده است. ترکیب شاغالن بر حسب سواد نشان شاغالن با تحصیالت عالی
اند که این سواد بودهدرصد بی40درصد شاغالن باسواد و 60تقریباً 1365دهد که در سال می

درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر، سهم شاغالن باسواد 17و 82به 1380ترکیب در سال 
کار ، سهم نیروي1365تقریباً نصف شده است. در سال سوادبرابر و سهم شاغالن بی38/1

رسیده که بدین 02/13به 1380درصد بوده است که در سال 5/4شاغل با تحصیالت عالی 
برابر شده است.5/2ترتیب، سهم این گروه بیش از 

کار غیرماهر و متغیر مکمل دهد که فناوري، متغیر جانشین نیروياین نتایج نشان می
ها منجر به افزایش تقاضاي نیرويبخشکار ماهر است. بنابراین ارتقاي فناوري در همهروينی

شود؛ در کل بهبود فناوري منجر به کار غیرماهر میکار ماهر و کاهش تقاضا براي نیروي
شود. گفتنی است کل اشتغال در کشور از جمع افزایش اشتغال در طی دورهاي ذکرشده می

آید.نیروي کار ماهر و غیرماهر به دست میتقاضاي
قابل ذکر است بررسی تأثیر فناوري بر اشتغال در کشور ما موضوعی نسبتاً نو شمرده 

شده براي بررسی اثر فناوري بر اشتغال نشان داده شده است که شود؛ در چند پژوهش انجاممی
در مقاله )1380ان نمونه، وحیدي (داري دارد. به عنوفناوري بر اشتغال تأثیر مثبت و معنی

کند که پیشرفت فناوري پیرو قانون بازدهی کاهنده نیست و با انتقال تابع تولید خود بیان می
تواند رشد تولید و اشتغال و از این طریق کاهش بیکاري را در پی داشته باشد. عالوه بر می

اکی از سه واقعیت مهم است. اول، ) ح2002مطالعات داخلی، نتایج بررسی نیشمارو و دیگران (
کار جوان با سطح آموزش دار براي نیرويیک جانشین مهم و معنیITاینکه موجودي سرمایه 

کار با سطح آموزش باال در ارتباط مکملی با نیرويITپایین است. دوم موجودي سرمایه 
باال و سطح آموزش پایین با هم کار با سطح آموزشتعدادي از صنایع دارد. نهایتاً اینکه نیروي

) در 1987) و نیکل و کونگ (1992رابطه جانشینی دارند. از طرفی موریسن و روزنبلم (
داري بین اشتغال و استفاده از فناوري دهند که رابطه مثبت و معنیهاي خود نشان میپژوهش

اي از مطالعات در سطح باالدست وجود دارد. بر خالف تحقیقات محدود بخشی، طیف گسترده
اند که در ) نشان داده1991سطح بنگاه صورت گرفته است. در این زمینه میلوارد و اسوالد (

دار و مثبت داشته است.هاي انگلستان گسترش فناوري بر رشد اشتغال تأثیر معنیبنگاه
دار و ضرایب این دو متغیر همچنین در این مدل، متغیرهاي مخارج دولت و صادرات معنی

، tمستقل مثبت هستند. معیارهاي خوبی برازش که در این تحقیق به آنها توجه شده، مقادیر 
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) بوده است. در D-Wـ واتسون (و آماره دوربینR2، ضریب تعیین تعدیلی R2ضریب تعیین 
بر عدم وجود خودهمبستگی تأکید دارد. ضریب تعیین 6857/2) با عدد D-Wآماره (یکمدل 

دهی باالي معادله اشتغال توسط متغیرهاي نیز شاهدي بر توضیح9966/0تعدیلی با مقدار 
توان دریافت که چهار ضریب مخارج میtمستقل است. در این مدل با نگاهی به مقادیر آماره 

دار هستند. از نظر آماري معنیدولت، صادرات، دستمزد و فناوري
، موجب حصول جواب GLSشود استفاده از روش پس از انجام محاسبات الزم مشخص می

نیز R2شود. همچنین زمانی که از این روش براي تخمین مدل استفاده شده است آماره بهتري می
دهد است، نشان میدهندگی بهتري خواهد داشت. این آماره که معیار برازش مدل قدرت توضیح

شود.تغییرات متغیر وابسته (اشتغال) توسط متغیرهاي توضیحی مدل توجیه می9981/0حدود 

گیري. خالصه و نتیجه7
له سیاستگذاران بازار کار و دغدغه جوانان کشور ماست. جوانانی که از سبد ئموضوع اشتغال مس

خوردار هستند و براي یادگیري و نوآوري تري نسبت به گذشته برهاي متنوعها و تخصصمهارت
گونه که در این مقاله مورد هاي مورد نیاز فرآیندهاي تولید آماده هستند. همانانواع فناوري

کار مؤثر باشد فناوري است. تواند روي تقاضاي نیرويتأیید قرار گرفت از جمله عواملی که می
رود فناوري، کار است. زیرا انتظار میضاي نیرويتغییر فناوري عامل مهم و مؤثري در تغییر تقا

کار را در فرآیند تولید تغییر داده و از طریق اثرگذاري بر سطح ترکیب و محتواي نیروي
هاي شغلی نقش داشته باشد.ها و دستمزد، در ایجاد یا حذف فرصتمهارت

ناوري بر اشتغال نیرويدهد که مطالعات متعددي در خارج، اثر فتحقیقات تجربی نشان می
)، 1987) و نیکل و کونگ (1992اند. به عنوان نمونه موریسن و روزنبلم (کار را بررسی کرده
هاي خود همگی به این ) در پژوهش2002) و نیشیمار و دیگران (1991میلوارد و اسوالد (

ی دارد. در ایران نیز دار و مثبتمعنیتأثیر اند که گسترش فناوري بر رشد اشتغال نتیجه رسیده
دهد مطالعاتی در زمینه فناوري و اشتغال صورت گرفته است و نتایج مطالعات داخلی نشان می

کار ماهر و متخصص و فناوري، رابطه مثبت وجود دارد و با پیشرفت فناوري، بین اشتغال نیروي
بسزایی در نقش مهم و براین تغییرات فناوري یابد. بنااشتغال نیروي کار متخصص افزایش می

دهنده نقش مؤثر فناوري هاي این تحقیق نیز نشانتقاضاي نیروي کار دارند. در این راستا یافته
بر اشتغال است.

کار بدین ترتیب با توجه به وضعیت موجود کل کشور و شکاف بین عرضه و تقاضاي نیروي
ها و ها، افزایش حمایتامی بخشدار فناوري بر اشتغال تمو با توجه به اثر مثبت و معنی
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هاي تحقیق و توسعه در کشور الزم است. نقش دولت در این زمینه بسیار گسترش هزینه
هاي مختلف اقتصادي حمایت کننده و مهم است که از مخارج تحقیق و توسعه در بخشتعیین

عبارت دیگر با د. بهفرهنگ به کارگیري آن ایجاد کنيهاي نهادي را براي ارتقاو بسترسازي
گی وابستگی فناوري کشور به دنیاي خارج، الزم است اعتبارات مالی و بانکی کشور توجه به ویژ

هاي صنعتی و اي تخصیص و هدایت شوند که باعث به کارگیري فناوري در فعالیتبه گونه
گسترش اشتغال ماهر و متخصص و همچنین پیشرفت اقتصادي کشور شوند.
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