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 چكيده

اي ايران بوده است.  ثير تغييرات ساختاري بر اشتغال در صنايع كارخانهأهدف اين مقاله بررسي ت 
دورقمي  ISICالمللي  هاي عملكرد رشد و تغييرات ساختاري براي صنايع بزرگ با كدهاي بين شاخص

و سپس با استفاده از يك مدل اقتصاد سنجي تاثير تغييرات محاسبه شده  8831-8811هاي  براي سال
هاي تحقيق نشان داد كه صنايع ايران را  ساختاري بر اشتغال صنعتي مورد بررسي قرار گرفته است. يافته

توان به سه دسته مجزا تفكيك نمود.گروه اول صنايع نسبتاً كوچكي هستند كه معموالً درتملك  مي
االيي در اشتغال صنعتي ايران دارند.گروه دوم را صنايع بزرگ و سنگين بخش خصوصي بوده و سهم ب

كنند.  اي توليد مي اي و مصرفي بادوام و يا كاالهاي واسطه دهند كه اغلب كاالهاي سرمايه تشكيل مي
اما گروه سوم را صنايع متوسط تشكيل مي دهند كه مالكيت عمومي يا خصوصي دارند، اغلب از 

است. بررسي تخمين  پايين بوده  به نسبتزايي آنها  كنند و اشتغال اال استفاده ميتكنولوژي نسبتاً ب
كار بر اشتغال صنعتي اثر منفي و  وري نيروي دهد كه بر طبق انتظار افزايش بهره رگرسيون نشان مي

 اي در ايران مثبت بوده است. معكوس داشته است اما اثر تغييرات ساختاري بر اشتغال صنايع كارخانه
زدائي صنايع ايستا بيشتر بوده است درنتيجه تغييرات  بدين معني كه اشتغالزائي صنايع پويا از اشتغال

 . ساختاري به طور هم جهت بر اشتغال صنعتي در ايران اثر مثبت گذاشته است

 JEL   :J24,O14,O33,O40طبقه بندي
  .اي تغييرات ساختاري، اشتغال، صنايع كارخانه واژگان کليدی:

                                                                                                                       
  )نويسنده مسئول( دانشيار دانشكده اقتصاد  دانشگاه عالمه طباطبائي)ره( 

 استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي)ره( **

  ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي)ره(كارشناسي 

 29/3/91تاریخ پذیرش:                2/2/91تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

 نيروي محرك تغييرات فني استترين  موتور توسعه اقتصادي و مهم صنعتي شدن 
تغييرات  .]8[نمايد توسعه اقتصادي، ساختار توليد نيز تغيير مي . در فرآيند رشد و]8،1[

از  ،كندافته را به يك اقتصاد مدرن تبديل ساختاري در صنعت كه يك كشور توسعه ني
 ت و توسط متفكرين توسعه، سياستگذاران و سازمانهاياولويت زيادي برخوردار اس

موجب تخصيص . اگر تغييرات ساختاري ]1[المللي مورد تاييد قرار گرفته است بين
تواند رشد را تسهيل بخشد، اما اگر سرعت آن كند يا مسير آن ناكارامد  منابع شود مي

صورت اهميت نسبي  هتوان ب ساختار صنعتي را مي .]5[باشد ممكن است مانع رشد گردد
وري كل اساساً ناشي از  در اين رابطه بهره .]6[صنايع در اقتصاد يك كشور تعريف نمود

وري پايين به سمت فعاليتهاي داراي  بهرههاي داراي  زيع نيروي كار از فعاليتبازتو
بر طبق  .]3[كند وري باالست. اين تحوالت تاثير قابل توجهي بر اشتغال ايجاد مي بهره
نظريه توسعه صنعتي مدرن در نتيجه بازده فزاينده به مقياس و يادگيري ضمن كار،  اين

وري نيروي كار شده در نتيجه به رشد بيشتر توليد و ايجاد  اشتغال  موجب ارتقاء بهره
اي ايران و  تغييرات ساختاري در بخش صنايع كارخانه در اين مقاله كند. كمك مي

 ريدر بخش دوم مقاله مباني نظ گيرد. بررسي قرار ميثيرآن بر ايجاد اشتغال مورد أت
گردد. در بخش سوم تغييرات  ارائه مي پيرامون رشد و تغييرات ساختاري بخش صنعت

شود. مدل اقتصاد سنجي تاثير  اي ايران به بحث گذاشته مي ساختاري در صنايع كارخانه
ايجاد اشتغال در بخش چهارم ثير آن بر أاي ايران و ت تغييرات ساختاري صنايع كارخانه

هاي مدل اقتصاد سنجي را مورد تجزيه و تحليل  شود. بخش پنجم مقاله يافته ارائه مي
 گردد. مي  گيري مقاله ارائه در قسمت آخر خالصه و نتيجهنهايتاً در دهد.  قرار مي

 مبانی نظری پيرامون رشد و تغييرات ساختاری بخش صنعت

در فرايند  براي توليد و اشتغال تغييرات ساختاري اهميتمطالعات تجربي تاريخي بر   
تغييرات ساختاري عبارت از تغيير در  .]88،81،،8،،،1[ اند هكيد نمودأتتوسعه صنعتي 

هاي مختلف اقتصاد، بر حسب توليد و عوامل مورد استفاده در توليد  اهميت نسبي بخش
، منجر به مستقيم غير ياقيم و طور مست هكه از طريق تغييرات سازماني و نهادي، باست 

رشد درآمد )رشد توليد( به كشش درآمدي . ]88[ گردد تر اقتصادي مي رشد سريع
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وقتي كه منابع بطور شود.  مي باالتر منجر خواهد شد و اين امر باعث تغيير ساختاري
منابع ، رشد اقتصادي نه تنها به استفاده بهتر ه درستي مورد استفاده قرار گيرندكامل و يا ب

هاي با  فعاليتهاي با بهره وري پايين به  بلكه منابع از فعاليت ،شود مي منجر موجود
. تجربه نشان شود وري نيز افزوده مي بهره يابند و بر نرخ رشد وري باال انتقال مي بهره

داده است كه نرخ رشد تغييرات ساختاري در كشورهاي توسعه نيافته سريعتر صورت 
بعد و  ةبخش كشاورزي و افزايش سهم بخش صنعت در مرحل گيرد. كاهش سهم مي

رشد بخش خدمات، موجب تغيير در نوع سرمايه و تكنولوژي از يك طرف  در نهايت
شود. در فرآيند توسعه  و دگرگوني در ساختار توليد و اشتغال از طرف ديگر مي

صنايع سبك  كه از اهميت نسبي بطوري .نمايد صنعتي، تركيب توليدات صنعتي تغيير مي
شود.  اي در توليد و اشتغال افروده مي كاسته اما بر سهم صنايع سنگين و كاالهاي سرمايه

كمتر  ةاعتقاد عمومي بر اين است كه صنايع سبك نسبت به صنايع سنگين نيازمند سرماي
هاي تقاضا، صنايع سبك اساساً  از نظر ويژگي .در هر دو واحد توليد يا اشتغال مي باشند

اند كه پس از توليد وارد سبد مصرف نهايي خانوار  كننده كاالهاي مصرفيعرضه 
كه بيشتر  تر نسبت به صنايع سنگين هستند در حالي شوند و شامل تكنولوژي ساده مي

اي و كاالي مصرفي بادوام توليد و از  اي و سرمايه صنايع سنگين كاالهاي واسطه
در اين فرآيند با افزايش سطح درآمد،  .]81[ نمايند تر استفاده مي تكنولوژي پيچيده

هاي ال، به نسبت كمتري از كا)غذا و پوشاك( بي دوام الهاي مصرفياتقاضاي كسطح 
بنابراين تفاوت در كشش درآمدي تقاضاي صنايع مختلف باعث  .يابد مي بادوام افزايش

هم مدرن صنعتي سهاي  توسعه بخشبديهي است كه  شود. تغيير ساختاري در اقتصاد مي
  ،ناشي از مقياسهاي  وري، صرفه رهرشد باالي بهيي در پويايي رشد توليد دارد كه با باال
 است.  همراه آفريني و يادگيري ضمن كار نوع
"پاداش ساختاري" ةفرضي 

دهد كه در فرآيند توسعه صنعتي از سهم صنايع  نشان مي 8
با ارزش افزوده كم كاسته شده و بر سهم  صنايعي كه ارزش افزوده باالتري دارند، 

"تغيير سهم"افزوده مي شود. در تحليل 
اين فرض مطرح مي شود كه تخصيص مجدد  2

از  رند.وري نيروي كار دا نيروي كار به نفع صنايعي است كه سطوح باالتري از بهره
تغييرات ساختاري نيروي كار از صنايع داراي  ،است در نتيجه طرف ديگر بامول معتقد

                                                                                                                       
1- Bonus hypothesis 
2- Shift-share analysis 
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استدالل ] 85[بامولپائين منتقل مي شوند.  وري بهرهباال به سمت صنايع داراي  وري بهره
كه به دليل  نمودهبيان خود  رشد نامتعادل ةدر فرضيو  را مطرح كرده "بيماري هزينه"

وري نيروي كار از طريق پيشرفت تكنولوژيكي يا  براي افزايش بهره پتانسيل محدود
اجتماعي و  ع  نيز مانند بسياري از انواع خدمات فرهنگي،يتعميق سرمايه، برخي صنا

از جانب صنايع داراي ها  عمومي قادر به جبران افزايش سطح دستمزد تحميل شده برآن
هاي توليد  طبيعي و اجتناب ناپذير هزينهآن افزايش  ةبود كه نتيجنخواهد  كارائي باال،

 است.

 ای ایران تغييرات ساختاری در صنایع کارخانه

اي اين صنايع  بر اساس نوع  منظور بررسي اثر تغيير ساختاري بر صنايع كارخانه به 
بررسي مي شوند. معرفي صنايع بر اساس كدهاي   تكنولوژيصنعت، نوع تقاضا و نوع 

 در ضميمه آورده شده است.  ISICدورقمي 
تركيب توليد و اشتغال صنعتي ايران را بر اساس نوع صنعت، نوع  8و 8،1جداول 

دهند. در اين جداول سهم ارزش افزوده برابر با نسبت  نشان مي تكنولوژيتقاضا و نوع 
ميزان ارزش افزوده هر صنعت در هر سال به كل ارزش افزوده ايجاد شده صنايع در آن 

باشد. سهم اشتغال نيز برابر با نسبت شاغالن هر صنعت در هر سال به كل  يسال م
و ارزش افزوده كل   شاغالن كل صنايع  مي باشد. اگر ارزش افزوده هر صنعت را با 

 Nو كل اشتغال بخش صنعت را با    را با i ، همچنين اشتغال صنعتVصنعت را با 
هاي مورد بررسي مطابق  صنايع طي سال نشان دهيم، سهم ارزش افزوده و سهم اشتغال

و  1جداول  سهم اشتغال است.    سهم ارزش افزوده و      با معادالت زير مي باشد. 
 نيز به همين صورت محاسبه مي شوند. 8

    
   

  
                         ( )                               

   

  
                         ( )     

صنايع مورد مطالعه از سهم  ةشود طي دور مالحظه مي 8همانگونه كه از جدول 
 بر سهم صنايع سنگين افزوده شده است. ،سبك در توليد و اشتغال كاسته شده اما
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به  1388تا  1331ترکيب سهم ارزش افزوده و اشتغال از کل صنعت طی سالهای .1جدول
 تفكيک نوع صنعت

 نام صنعت
1331 1339 1381 1388 

 اشتغال ارزش افزوده اشتغال ارزش افزوده اشتغال ارزش افزوده اشتغال ارزش افزوده

 81288 ،8526 85281 81211 1،2،8 1،231 18231 8128 صنايع سبك * 

 63213 11288 61261 18236 5،2،3 3،288 56211 ،632 صنايع سنگين**

 ،،8 ،،8 ،،8 ،،8 ،،8 ،،8 ،،8 ،،8 كل صنعت

  .شد* صنايع سبك شامل صنعت مواد غذايي،توتون و تنباكو، نساجي، پوشاك، چرم،چوب، انتشارات، الستيك و پالستيك ،  مبلمان و  بازيافت مي با        

تلويزيون، ابزار پزشكي و  تجهيزات توليد كاغذ،مواد نفتي،شيميايي،كاني غيرفلزي، فلز فابريكي،ماشين آالت دفتري، ماشين آالت برقي، راديو و ** صنايع سنگين شامل 

 حمل ونقل مي باشد.

نفر کارکن و  11صنعتی های  مستخرج از نتایج آمارگيری از  کارگاههای  منبع: محاسبات  محقق بر اساس داده

 های مختلف.   بيشتر  مرکز آمار ایران سال

صد در65/85به  8831درصد در سال  81سهم صنايع سبك در توليد از بيشتر از  
درصد در همين  81درصد به كمي بيشتر از  18و در اشتغال نيز از كمتر از  8811درسال 

مدت كاهش يافته است. اين صنايع شامل صنايع غذائي، نساجي، پوشاك، چرم، 
مي باشند. در مقابل، سهم صنايع سنگين در توليد از  ها مانند آنالستيك و پالستيك و 

درصد در همين  ،632درصد به  56شتغال از بيش از درصد و در ا 11218درصد به ،632
مدت زماني افزايش يافته است. اينگونه صنايع نقش غالب را در توليد و اشتغال صنعتي 

هاي صنعتي كشور حول محور  ايران دارند. اين وضعيت بيشتر بدليل تمركز فعاليت
وسازي است. صنايع شيميايي، پتروشيمي، فلزات اساسي، ماشين آالت و صنايع خودر

اينگونه صنايع بيشتر انرژي بر بوده و كشش درآمدي تقاضاي بااليي دارندكه با توجه به 
وجود منابع ارزان نفت و گاز وسطح درآمد نسبتاً باالي كشور ايران قابل توجيه 

 .باشند مي
در تركيب توليد و اشتغال صنعتي ايران را از نظر نوع تقاضا ارائه مي نمايد.  1جدول  

محاسبه اين جدول نيز از نسبت مجموع ارزش افزوده صنايع مصرفي غيربادوام، صنايع 
اي و سرمايه اي به كل ارزش افزوده صنعت در هر سال به عنوان سهم  واسطه
ها به  افزوده و همچنين نسبت اشتغال هر يك از انواع صنايع به كل اشتغال آن ارزش

 عنوان سهم اشتغال استفاده شده است. 
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 ترکيب ارزش افزوده و اشتغال در  صنایع کارخانه ای ایران به تفكيک نوع تقاضا. 2جدول 

 نام صنعت
1331 1339 1381 1388 

 اشتغال ارزش افزوده اشتغال ارزش افزوده اشتغال ارزش افزوده اشتغال ارزش افزوده

صنايع مصرفي 

 يربادوام*غ
13288 862،1 83215 88261 81266 1،25 81215 16281 

 1،211 53 86218 51216 81236 56231 1،231 5،281 صنايع واسطه اي**

 812،3 88255 ،8826 882،1 1326 152،3 11215 11256 صنايع سرمايه اي***

 011 011 011 011 011 011 011 011 كل صنعت

 .باشد بازیافت میشامل صنایع مواد غذایی، توتون و تنباکو، منسوجات، پوشاک، انتشارات، مبلمان و * 

 .باشد شامل صنایع چرم، چوب، کاغذ، مواد نفتی، موادشیمیایی، الستیکی و پالستیکی، کانی غیرفلزی و فلزات اساسی می** 

 شامل  صنایع فلزی فبریکی، ماشین آالت برقی و غیربرقی، ماشین آالت دفتری، رادیو و تلویزیون، ابزار پزشکی، نقلیه موتوری و تجهیزات*** 

 شود. حمل و نقل می

نفر کارکن و  11صنعتی های  مستخرج از نتایج آمارگيری از  کارگاههای  منبع: محاسبات  محقق بر اساس داده

 های مختلف   بيشتر  مرکز آمار ایران سال

شود بر اين اساس اگرچه تركيب توليد طي اين مدت تغيير  همانگونه كه مالحظه مي 
از جدول پيداست كه از سهم توليد  .ثابت مانده است اًريبتركيب اشتغال تق ،كرده اما

اي و  دوام كاسته شده و بر سهم صنايع مصرفي با دوام سرمايه صنايع مصرفي بي
در سال  درصد 13افزوده شده است. سهم صنايع مصرفي بي دوام از بيشتر از  اي واسطه
اي از  صنايع واسطه كاهش يافته اما سهم 8811درصد در سال  8125به كمتر از  8831

 88255درصد به  11256اي از  درصد و سهم صنايع سرمايه 53درصد به  ،5بيشتر از 
از نظر نوع در يك تقسيم بندي ديگر  درصد در همين مدت افزوده شده است.

همانگونه كه  .دهد وضعيت صنايع كشور را به خوبي نشان مي 8ي نيز جدولژتكنولو
در خصوص سهم صنايع مبتني بر منابع و صنايع با  شود تغيير چنداني مالحظه مي

ي پائين ژتنها از سهم صنايع با تكنولو ،شود مدت ديده نمي ي باال طي اينژتكنولو
 .ژي متوسط افزوده شده استكاسته شده و بر سهم صنايع با تكنولو
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 یژترکيب سهم ارزش افزوده و اشتغال از کل صنعت به تفكيک نوع تكنولو .3جدول 

 نام صنعت

1331 1339 1381 1388 

 اشتغال ارزش افزوده اشتغال ارزش افزوده اشتغال ارزش افزوده اشتغال ارزش افزوده

 88.32 85.33 88.32 85.53 88.58 83.88 85.53 92.22 *صنایع بر پایه منابع

صنایع با تکنولوژی 

 **پایین
38.21 93.83 3.23 33.25 5.93 33.52 3.59 33.33 

با تکنولوژی صنایع 

 ***متومسط
53.39 81.22 35.39 35.98 39.35 32.15 38.12 59.53 

صنایع با تکنولوژی 

 ****باال
3.39 9.35 3.33 9.83 3.33 9.91 3.58 9.31 

 355 355 355 355 355 355 355 355 کل صنعت

انتشار، چاپ،  کاغذ و محصوالت کاغذی، محصوالت چوبی،* شامل صنایع:ساخت  محصوالت غذائی و انواع آشامیدنی، توتون وتنباکو،چوب و 

  .پاالیشگاهی، کانی غیرفلزیـ  های نفتی فرآورده

 .مبلمان و مصنوعات، بازیافت دباغی و پرداخت چرم، پوشاک، شامل صنایع: ساخت منسوجات، **

ماشین آالت   ماشین آالت غیر برقی، فلزی فابریکی، فلزی اساسی، الستیکی و پالستیکی،T شامل صنایع:ساخت مواد و محصوالت شیمیائی ***

 تجهیزات حمل و نقل. وسائل نقلیه موتوری، برقی،

 .رادیو و تلویزیون، ابزار پزشکی ****شامل صنایع: ماشین آالت اداری و حسابداری،

نفر کارکن و  11صنعتی های  مستخرج از نتایج آمارگيری از  کارگاههای  منبع: محاسبات  محقق بر اساس داده

 های مختلف   بيشتر  مرکز آمار ایران سال

 5125درصد از كل توليدات و  61ي متوسط با حدود ژبطور كلي صنايع با تكنولو 
و پس از آنها  اي ايران دارا مي باشند درصد اشتغال نقش غالب را در صنايع كارخانه

شاغلين در رده بعدي  ددرص ،8821درصد توليدات و  8،266صنايع وابسته به منابع با 
درصد  8821درصد سهم در توليد و  1ي پائين نيز با حدود ژصنايع با تكنولو .قرار دارند

ي باال تنها ژسهم در اشتغال صنعتي در رديف بعدي قرار دارند. سهم صنايع با تكنولو
 اند.    داشته 8811درصد اشتغال صنعتي ايران را در سال  128درصد توليد و  825

 مدل تخمين تاثير تغييرات ساختاری بر ایجاد اشتغال صنعتی ارائه

اي ايران از تحليل اقتصاد  تغييرات ساختاري در صنايع كارخانهثير أتبراي بررسي  
. مدل پانل ديتا به اين شود استفاده مي ثرات ثابت و يا متغيررگرسيون پانلي با ا سنجي

ها در مواجهه با  قايسه با سايرتكنيككيد صاحب نظران قرار دارد كه در مأدليل مورد ت
دهد. عالوه بر آن تغييرات  دست مي هنتايج بهتري ب ها را كنترل و اختالالت و خطاها، آن
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سازد. مدل پانل  ساير اختالالت غيرمرتبط را جدا مي دهد و ها را دقيقتر نشان مي متغير
برخالف ساير  رد وپذي ديتا همچنين اين مزيت را دارد كه از گذشت زمان تاثير نمي

ها را لحاظ  گيرند در اينجا آن تكنيكهاي مشابه كه اثر متغيرهاي نامشهود را ناديده مي
مدل به  ثير اينأ. ت]18،،1،،86،83،81،8[بخشد كند و درجه آزادي را بهبود مي مي

وسيله  هكند، كه ب ثير متغيرهاي مستقل را بر روي متغير وابسته بررسي ميأصورت پويا ت
مورد استفاده قرار گرفته است و  بوسيله مايكل پندر و] 11[ توسعه يافته آرالنو و باند

. بنابراين مدل ]18[تقل بر روي متغير وابسته داردثير متغيرهاي مسأسعي در تخمين ت
 اصلي مورد تخمين ما به شرح زير خواهد بود:

                                                   
                                                                               ( )  

رگرسيون فوق يك رگرسيون خطي است كه با گرفتن  لگاريتم به شكل غيرخطي  
دهد كه ضمن تخمين اثرات  شود و اين امكان را به مدل مي يا لگاريتمي تبديل مي

كشش بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته را متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته، ضرايب 
 كند: دست دهد. از اين رو رگرسيون به صورت معادله زير تغيير ميه نيز ب

                                                     

                                                                 ( )

باشد  مي  tدر سال   iصنعت  (N متغير وابسته سطح تقاضاي نيروي كار) آن، كه در
 متغيرهاي توضيحي شامل: 

 افزوده است.  ارزش     متغير  

هاي مورد مطالعه  در سال iدستمزد نيروي كار شاغل در صنعت  ةنشان دهند wمتغير 
اين بدان معناست كه نيروي  .رود كار مي هكه با يك سال وقفه در رگرسيون ب است

تقاضاي دستمزد افزايش رود كه  انتظار مي شاغل به دستمزد گذشته خود توجه دارد.
 نيروي كار را كاهش دهد.

 باشد. انتظار اين است كه  ضرايب  مي تشكيل سرمايه در صنايع مختلف         متغير
 رابر روي تقاضاي نيروي كار  8تاثير كوتاه مدت و بلند مدت تعميق سرمايه   و    

منظور تخمين رگرسيون تشكيل سرمايه با يكسال و دوسال وقفه  به .نشان دهندمثبت 
 گيري انتخاب خواهد شد. شود و اثر بهتر براي نتيجه آزمون مي

                                                                                                                       
1- Capital deepening 
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اي را  نشان  وري در نيروي كار بر اشتغال در صنايع كارخانه اثر بهره      متغير 
وري  منفي باشد زيرا بهره   وري يا همان  اين بوده است كه ضريب بهرهدهد. انتظار  مي

 دهد. نيروي كار نسبت ارزش افزوده به نيروي كار را نشان مي

است كه در تركيبات مختلف، متغيرهاي ساختاري  به عنوان بردار     متغير  
كند و به صورت  يمختلفي از ابعاد نسبي انواع صنايع مورد بررسي را بيان مهاي  جنبه

در زمان  iارزش افزوده صنعت  برابر با سهم       در معادله زير .زير بدست آمده است
همان      مي باشد.  tدر زمان  iنشان دهنده سهم ارزش افزوده صنعت      و      

 ارزش افزوده صنايع در سالهاي مختلف است.
    |           |                                                                                   ( )  

تعداد سالهاي مورد بررسي است كه  tصنعت مورد نظر و  iمي باشد.  خطاجزء        
 شود.   ساله را شامل مي 85يك دوره  

رات ساختاري از تغييآيا در صنايع مختلف دهد كه  ي فوق نشان ميمعادله رگرسيون 
اين اثرات تغييرات و آيا  ؟تفاوتي وجود دارد ،اشتغال متغيرها براثرگذاري  نظر

اي مشابه بوده و يا متفاوت است؟ براي اين منظور  صنايع مختلف كارخانه درساختاري 
الزم است ابتدا دو آزمون صورت گيرد. اول  آزمون درنظر گرفتن اثرات مجزا براي 

دهد  شود. اين آزمون نشان مي ليمر انجام مي Fكه با آزمون  8است واحدهاي مورد نظر
پذيرد يا خير.  جداگانه براي مقاطع را ميهاي  آيا معادله رگرسيوني فوق، عرض از  مبدا

به ترتيب عبارت از صفر و عدم صفر بودن تمامي      و      در اين آزمون دو فرضيه 
اثرات ثابت است و با توجه به باال بودن آماره آزمون و احتمال صفر، فرضيه صفر رد 

تواند عرض از مبداهاي جداگانه را بپذيرد.  شده و به معني آن است كه مدل مي
يا اثرات صورت اثرات ثابت و  هتواند ب تخمين مدل بصورت پانل ديتا ميهمچنين 

در . پذيرد انجام آزمون دوم يعني هاسمن صورت مي تصادفي باشد. تشخيص اين امر با
آزمون هاسمن نيز به دليل باال بودن آماره آزمون و كم بودن احتمال آن، فرضيه صفر 

 شود. مبني بر پذيرش اثرات تصادفي رد شده و لذا الگوي اثرات ثابت پذيرفته مي
ارائه شده  5ونتايج آزمون دوم در جدول  1اول در جدولنتايج مربوط به آزمون  

دهند الگوي اثرات ثابت در مدل فوق به اثرات  است. همانگونه كه اين جداول نشان مي

                                                                                                                       
1- Poolability test 
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 تصادفي ترجيح دارد.

 )اثرات متغيرهای ساختاری بر اشتغال صنعتی( ليمر fنتایج آزمون  .1جدول

Redundant Fixed Effects Tests 

Pool: POOL01 

Test Cross Section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f Prob 

 Cross-Section F  215211.12 (225231) 151111 

 کارگاههای صنعتی مرکز آمارهای  بر اساس مدل اقتصاد سنجی بر پایه داده منبع: محاسبات محقق

 (صنعتی اشتغال )اثر متغيرهای ساختاری برهاسمن نتایج آزمون  ..جدول

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Pool: POOL01 

Test Cross Section random effect 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob 

 Cross-Section 

random  
315.11328 1 151111 

 های صنعتی مرکز آمار کارگاههای  داده ةبر اساس مدل اقتصاد سنجی بر پای منبع: محاسبات محقق

هاي اين دو آزمون، براي تخمين رگرسيون ما از روش  توجه به يافته نتيجه با در 
ها از روش  كنيم. براي رفع خود همبستگي موجود بين داده اثرات ثابت استفاده مي

 1زنيكه به دليل  واريانس ناهمساني به آن حداقل مربعات و 8حداقل مربعات تعميم يافته
 شود. گويند، استفاده مي مي

 ها تحليل یافته

دهد كه تغيرات ساختاري در صنايع كشور صورت گرفته  تحقيق نشان ميي اه يافته 
دوام و يا صنايع با تكنولوژي  است بدين معني كه از سهم صنايع سبك و مصرفي بي

سنگين و پائين نظير صنايع نساجي، پوشاك و چرم كاسته شده و بر سهم صنايع 
المللي تكنولوژي  اي كه براساس استانداردهاي بين اي و برخي صنايع سرمايه واسطه

                                                                                                                       
1- GLS:Generalized Least Squares 
2- WLS:Weighted Least Squares 
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متوسط دارند، نظير ماشين آالت، فلزات اساسي و صنعت وسائل حمل و نقل افزوده 
شده است. اما صنايع با تكنولوژي باال سهم بسيار ناچيزي در ساختار صنعتي ايران دارند. 

توليد  تغييرات ساختاريآيا اما  ا تغيير در اشتغال همراه بوده است.اين تغييرات توليد ب
 1معادله رگرسيون  براي يافتن پاسخ از  داشته است؟ اشتغال تغييراتي مشابه با تغييرات 

 با فوق شود برازش مدل شده است. همانگونه كه مالحظه مي استفاده 6در جدول 
وربين واتسون مناسب داللت بر آن دارند و د ، =̅ ،،2،، متغيرهاي توضيح دهندگي باال

و نشانگر عدم خود اقتصاد سنجي بااليي برخوردار است  كه مدل مورد نظر از اعتبار
ثر بر ؤمتغيرهاي توضيحي به خوبي تبيين كننده عوامل مباشد.  همبستگي متغيرها مي

 كند ييد ميأنيز معناداري كل مدل را ت F آمارهباشند.  متغير وابسته )اشتغال صنعتي( مي
  .(،/5،)كمتر از

و متغير مربوط به  تشكيل سرمايهارزش افزوده، ميزان  ضرايب مربوط به متغيرهاي  
بهره وري اثر و  دستمزدو متغير تغيرات ساختاري تاثير مثبت و از نظر آماري معناداري 

. با افزايش يك واحد ارزش افزوده اند عتي در كشور داشتهبر اشتغال صنمنفي و معنادار 
توان گفت كه با افزايش  يابد، در ارتباط با  تشكيل نيز مي واحد اشتغال افزايش مي ،2،

يابد كه نشان  يك واحد تشكيل سرمايه اشتغال به ميزان بسيار كوچك افزايش مي
ان گذاري بسيار كمتر از ارزش افزوده ميز اي ما سرمايه دهد در صنايع كارخانه مي

اشتغال را افزايش داده است. افزايش يك واحد دستمزد به كاهش كوچك در نيروي 
اي نيز حاكي از اين  كار منجر شده است و متغير  تغيير ساختاري در صنعت كارخانه

در بخش صنايع  ـ هرچند جزئي ـاست كه افزايش در آن منجر به افزايش اشتغال 
داري  ثير منفي و معنيأت وري بهره  رفت نتظار ميونه كه ااي مي شود.  اما همانگ كارخانه

موجب  وري بهرهعبارت ديگر افزايش  هدهد. ب مي از نظر آماري بر ايجاد اشتغال نشان
كه  اي ايران شده است. در حالي كاهش تقاضا براي نيروي كار در صنايع كارخانه

نتيجه آن  افزايش رشد ارزش افزوده و همچنين تغييرات ساختاري در صنعت كه در
ترين  مهم كه ها در توليد و اشتغال صنعتي ايجاد كرده  تغييرات مهمي در سهم بخش

 .راي نيروي كار در ايران بوده استافزايش تقاضا ب عامل
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 )اثر متغيرهای ساختاری بر اشتغال( 1تخمين رگرسيون معادله  .1جدول

       لگاریتم نيروی کارمتغير وابسته :  

 احتمال tآماره  ضرایب مستقلمتغير 

 5.2353 5.531331 -5.933535 عرض از مبدا

 5.5555 32.35123 5.222223 لگاریتم ارزش افزوده

 3.33E-53 3.353131- 5.3523- دستمزد با وقفهلگاریتم 

 5.5555 -33.93938 3.55555- بهرهوریلگاریتم 

 3.21E-53 3.338833 5.5215 تغییرات ساختاریلگاریتم 

 1.85E-53 3.135338 5.155 گذاری با وقفه سرمایه لگاریتم

AR(1) 5.223353 33.59323 5.5555 

 آزمون وزنی

R
 9.31 واتسونـ  دوربین  22,2225 2

R
 22,2225 تعدیل شده   2

 
  

   F 213353 22,2225آماره 

 F 5.5555 احتمال آماره
    

نفر کارکن و  11صنعتی های  از نتایج آمارگيری از  کارگاهمستخرج های  منبع: محاسبات  محقق بر اساس داده
 های مختلف   بيشتر  مرکز آمار ایران سال

ثر بر اشتغال صنعتي، متغير ؤدهد كه از بين متغيرهاي م هاي جدول نشان مي يافته 
اما متغير تغيير  .اي ايران داشته است افزوده بيشترين اثر را بر اشتغال صنايع كارخانه ارزش

اختاري با وجود كوچك بودن ضريب تاثيرگذاري آن نيز بر اشتغال صنايع س
 ثير معناداري داشته است. أاي ايران به طور كلي ت كارخانه

اثرات تغيرات  ،ر تغييرات ساختاري بر ايجاد اشتغال در اين تحقيقثبراي تبيين ا 
نعتي مورد هاي ص به تفكيك زير بخش هاي جداگانهأهمراه با عرض از مبد ساختاري

 .ارائه شده است 3در جدول اين بررسي هاي يافته گرفت.بررسي قرار 
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 متغير وابسته : لگاریتم اشتغال

 احتمال tآماره  ضرایب متغير

-5.335531 أعرض از مبد  93.35255-  5.5555 

 5.5555 3533255 5.222219 لگاریتم ارزش افزوده

 5.55E-53 99.95353 5.5555 گذاری با وقفه لگاریتم سرمایه

-5.33E-53 35.19351- لگاریتم دستمزد با وقفه  5.5555 

-5.222233 وری لگاریتم بهره  3351513 5.5555 

 5.31E-53 352.3833 5.5555 مواد غذایی لگاریتم تغییرات ساختاری در

 3.58E-55 39.53933 5.5555 لگاریتم تغییرات ساختاری در توتون و تنباکو

 8.95E-53 85.33938 5.5555 تغییرات ساختاری در نساجیلگاریتم 

 3.53E-53 39.28388 5.5555 پوشاک لگاریتم تغییرات ساختاری در

-3.31E-51 3.233393- لگاریتم تغییرات ساختاری در  ساخت چرم  5.5553 

-9.33E-51 8.235933- لگاریتم تغییرات ساختاری در صنعت چوب  5.5553 

-5.533523 لگاریتم تغییرات ساختاری در صنعت کاغذ   3.538889-  5.5555 

E 3.53 لگاریتم تغییرات ساختاری در صنعت  اتشارات و چاپ  53-  88.2355-  5.5555 

 5.53E-51 5.293331 5.5555 لگاریتم تغییرات ساختاری درمواد نفتی

-5.553338 لگاریتم تغییرات ساختاری در مواد شیمیایی  5.519353-  5.5555 

 9.13E-53 83.88383 5.5555 لگاریتم تغییرات ساختاری در صنعت الستیک و پالستیک

 5.5555 83.33512 5.938833 غیرفلزی های  لگاریتم تغییرات ساختاری درکانی

 3.59E-51 2.233338 5.5555 لگاریتم تغییرات ساختاری در فلزات اساسی

 3.35E-53 98.31552 5.5555- لگاریتم تغییرات ساختاری درفلزات فابریکی 

-3.38E-53 91.28832- لگاریتم تغییرات ساختاری در  ماشین آالت غیربرقی  5.5555 

 3.33E-53 98.23358 5.5555- لگاریتم تغییرات ساختاری د رماشین آالت اداری

-9.23E-53 85.51538- لگاریتم تغییرات ساختاری در ماشین آالت برقی  5.5559 

-3.53E-53 88.23555- لگاریتم تغییرات ساختاری در ساخت رادیو و تلویزیون  5.5555 

 5.53E-51 5.293331 5.5555 لگاریتم تغییرات ساختاری در  ابزار پزشکی 

 1.55E-53 93.83883 5.5555 لگاریتم تغییرات ساختاری در تجهیزات حمل و نقل

 3.83E-53 1.251353 5.5555 لگاریتم تغییرات ساختاری در وسایل نقلیه موتوری 

 2.81E-53 91.53285 5.5555 مبلمان و مصنوعات لگاریتم تغییرات ساختاری در

 3.92E-51 3.151388 5.5555 لگاریتم تغییرات ساختاری در صنعت بازیافت

 آزمون وزنی

واتسون-دوربین  5.22225 ضریب همبستگی  3.335338 

 5.22223 همبستگی تعدیل شده
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      F 5.5555احتمال آماره 
نفر کارکن و بیشتر   35صنعتی های  مستخرج از نتایج آمارگیری از  کارگاههای  منبع: محاسبات  محقق بر اساس داده

 های مختلف   مرکز آمار ایران سال

اثر متغير تغييرات ساختاري بر اشتغال صنعتي  دهد كه هاي جدول نشان مي يافته 
ها در بين صنايع مختلف متفاوت است. تغييرات ساختاري در برخي از صنايع  كارخانه
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گذارد.  اثر بيشتر، در برخي اثر بسيار جزئي و در برخي اثر منفي بر اشتغال صنعتي مي
̅̅  شود اين تغيير باعث افزايش ضريب  همانگونه كه مالحظه مي قدرت ا ي ̅

در سطح دهد كه تقريباً تمامي ضرايب  دهندگي مدل شده است. نتايج نشان مي توضيح
 ،چرمشيميايي، ساخت مواد  صنايع معنادارند و ضرايب مربوط به % از نظر آماري،،

ماشين آالت اداري، راديو و ، و غيربرقي آالت برقي ، ماشينفلزات فابريكي ،كاغذ
 باشند. در ساير صنايع متغير تغييرات ساختاري مثبت مي منفي و صنايع چوبتلويزيون 

دهد كه از بين صنايع مورد نظر برخي مانند صنعت  است. مشاهدات جدول نشان مي
مواد نفتي و شيميايي، تجهيزات پزشكي، تجهيزات حمل و نقل، توليد كاغذ و انتشار و 

ها در  عتي كارخانهچاپ و همچنين صنعت مبلمان و بازيافت تاثير بيشتري بر اشتغال صن
 اند.  فرآيند تغيير ساختاري گذاشته

 گيری خالصه و نتيجه

توان به سه گروه مختلف تقسيم نمود.  فوق صنايع كشور را ميهاي  با توجه به يافته 
 كوچك هستند كه از نيروي كار نسبت به سرمايه بيشتر استفاده  نسبتاًگروه اول صنايع 

اينها  د.نپوشاك، چرم،كاغذ، چوب و بازيافت مي باش صنايع نساجي، و شاملنمايند  مي
اغلب صنايع مصرفي بي دوام با تكنولوژي پائين هستند كه در اثر تغييرات  ساختاري 

باشد  اند. اين تغييرات احتماالً به دو دليل عمده مي سهم اشتغال خود را از دست داده
تغييرات ساختاري همانند توسعه ساير صنايع در فرايند  يكي اينكه در نتيجه رشد و

تجربه تغييرات ساختاري سايركشورها، اين تغيير سهم براي صنايع گروه اول قابل انتظار 
هزينه  پائين و وري بهرهاينكه اين صنايع به دليل داشتن  و ديگر ]،8،،،5،1[ بوده است

فعايت در بازار نبوده و با محدوديت تقاضا يا تغيير در سليقه و ذائقه  ةباال قادر به ادام
به مرور از حجم فعاليت هاي خود  اند و مصرف كنندگان داخلي يا خارجي مواجه بوده

اند. گروه دوم را صنايع بزرگ  ها منتقل نموده كاسته و نيروي كار خود را به ديگر بخش
اشين آالت برقي و غيربرقي، محصوالت فلزات  دهند كه يا نظير م سنگين تشكيل مي و

 اساسي و صنايع ساخت وسايل نقليه موتوري، تكنولوژي متوسط داشته و انرژي بر
نفتي و مواد و محصوالت هاي  يا همانند صنايع پااليشگاهي، توليد فرآورده باشند و مي

گروه اگرچه ماهيتاً  شيميايي و پتروشيمي، مبتني بر منابع بوده و تكنولوژي باال دارند اين
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كار اندوز و سرمايه بر هستند و جزء صنايع سنگين كشور مي باشند، اما به دليل افزايش 
هاي صنعتي ايران و سهم ناچيز اشتغالزائي آنها در ابتداي دوره بر  ها در فعاليت سهم آن

اند. گروه سوم را صنايع ساخت تجهيزات پزشكي، ماشين  سهم اشتغال خود افزوده
دهند كه معموالً تكنولوژي باالئي دارند اما  ت دفتري، راديو و تلويزيون تشكيل ميآال

ها در توليد و اشتغال  ها در اقتصاد ايران محدود است و سهم آن هاي آن حجم فعاليت
دهد كه تغييرات ساختاري اشتغال همپاي  صنعتي باال نيست. اين تغيرات نشان مي

مدل سنجي هاي  . كه براي نشان دادن آن از يافتهتغييرات ساختاري توليد بوده است
دهد كه  هاي ناشي از كاربرد مدل  رگرسيوني اين تحقيق  نشان مي شود. يافته استفاده مي

اي در ايران مثبت بوده است. بدين  اثر تغييرات  ساختاري بر اشتغال صنايع كارخانه
نتيجه  . درستا بيشتر شده استئي صنايع اياشتغالزائي صنايع پويا از اشتغالزدا معني كه

 تغييرات ساختاري به طور هم جهت بر اشتغال صنعتي در ايران اثر مثبت گذاشته است.
وري نيروي كار بر  بر طبق انتظار افزايش  بهره ها همچنين حاكي از آن است كه يافته

 وري بهره افزايشداشته است. به عبارت ديگر  اشتغال صنعتي اثر منفي و معكوس
هاي  به سمت فعاليت باال وري بهرههاي داراي  توزيع نيروي كار از فعاليت باز موجب

ثير قابل أت مدت اگرچه در كوتاه اين تحوالت پائين گرديده است.وري  داراي بهره
توليد شده  ةصنعتي ايران داشته است. اما به مرور موجب افزايش هزينتوجهي بر اشتغال 

 كاهد. يها م واز توان رقابتي بنگاه
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 جدول ضميمه

 ISICالمللی  بندی صنایع بر اساس کدهای بين تقسيم . 8 جدول

 ISICکدهای  نام صنعت ISICکدهای  نام صنعت ISICکدهای  نام صنعت

ساخت  محصوالت 

غذائی و انواع 

 آشامیدنی 

35 
ساخت فرآورده های 

 نفتی، پاالیشگاهی 
98 

آالت  ساخت ماشین

 های برقی  و دستگاه
83 

محصوالت از ساخت  

 توتون وتنباکو
33 

ساخت مواد و 

 محصوالت شیمیائی
93 

ساخت رادیو، 

 تلویزیون 
89 

 31 ساخت منسوجات
ساخت محصوالت 

 الستیکی و پالستیکی
95 

ساخت ایزار 

 اپتیکی  پزشکی ،
88 

ساخت پوشاک، 

 آوری و رنگ  عمل
33 

ساخت محصوالت 

 کانی غیر فلزی 
93 

ساخت وسائل نقلیه 

 موتوری، 
83 

دباغی و پرداخت 

 چرم 
32 

ساخت محصوالت 

 فلزی اساسی
91 

ساخت سایر 

تجهیزات حمل و 

 نقل

85 

ساخت  چوب و 

 محصوالت چوبی 
95 

ساخت محصوالت 

 فلزی فابریکی 
93 

ساخت مبلمان و 

 مصنوعات
83 

ساخت کاغذ و 

 محصوالت کاغذی
93 

ساخت ماشین آالت 

 غیر برقی
 81 بازیافت   92

 99 انتشار، چاپ وتکثیر 
ساخت ماشین آالت 

 دفتری، حسابداری 
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 United Nations,  International Standard Industrial Classification of all economic  منبع:

activities,Rev.3,Statistical  Division,1989 . 

 

 


