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Abstract 
Objective: In recent years unemployment is a serious challenge for Iran’s economy. 

According to international studies, growth in service sector can reduce unemployment while 

agricultural and industrial sectors, due to the mechanization and use of high technology, have 

greater need for capital. In addition, service sector has basic role on facilitating the growth of 

other sectors. The purpose of this article is to investigate the effect of growth in service, 

industrial and agricultural sectors on unemployment in Iran. 
Methods: We used time series statistics of mentioned variables for years 1971 up to 2017. In 

order to study the short-run and long-run relationship of the variables, Co-integration approach 

and ARDL were used. 

Results: The results show that growth of industrial sector increases unemployment in the 

short-run, and has no significant effect in the long-run. Also, growth of agricultural sector 

increases unemployment in the long-run, and has a positive and meaningless coefficient in the 

short-run. However the growth of service sector significantly reduces unemployment both in the 

long-run and in the short-run. 

Conclusion: growth of service sector reduces unemployment in long-run and short-run, while 

growth of agricultural and industrial sectors had no significant effect on unemployment. Also 

inflation unlike the short-run Phillips curve, increases unemployment in long-run. 
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 کشاورزی بر بیکاری در ایران های خدمات، صنعت و ای تأثیر رشد بخش بررسی مقایسه
 

*صفر ر بیپو توحید حسن
 

 **سلیمان فیضی

 چکیده

المللی رشد بخش خدمات بهه   عنوان یک چالش جدی در اقتصاد ایران مطرح است. بر اساس مطالعات بین های اخیر بیکاری به در سال هدف:

دلیل مکانیزه شدن و استفاده از تکنولوژی بهاال نیهاز    های کشاورزی و صنعت به که بخش تواند بیکاری را کاهش دهد. درحالی علت کاربری باال می

 می ایران در بیکاری بر( کشاورزی و صنعت خدمات،) اقتصاد اصلی هایبخش از یک هر رشد تاثیر بررسی مقاله این هدفبیشتری به سرمایه دارند، 

 .باشد

در دوره زمانی  ECMو  ARDLهای  ی و مدلجمع همها به  های تجربی اقتصاد ایران و با استفاده از رهیافت آزمون کرانه این مطالعه با داده روش:

 موضوع فوق را مورد آزمون قرارداد. 0531تا  0531

 تهثثیر  بی بیکاری بر صنعت بخش رشد بلندمدت در و شود، می افزوده بیکاران تعداد به صنعت بخش رشد با مدتکوتاه در ها: یافته

 بخهش  رشهد  امها . نیسهت  دار معنا هیچکدام ولی مثبت مدت کوتاه در و منفی، بلندمدت در بیکاری بر کشاورزی بخش رشد تثثیر. است

 .شود می بیکاری کاهش باعث دار معنی بصورت مدت کوتاه در هم و بلندمدت در هم خدمات

های کشاورزی و صنعت بر  که رشد بخش گردد. درحالی مدت و بلندمدت موجب کاهش بیکاری می رشد بخش خدمات در کوتاه گیری: نتیجه

 دهد. مدت بیکاری را افزایش می تورم در بلندمدت برخالف دیدگاه منحنی فیلیپس کوتاه ،ندارد. ضمناً دار معنابیکاری تثثیر 

 . JEL:O14 ,J64 ,E24 یبند طبقه

 .ها کرانهبخش خدمات، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بیکاری، رهیافت آزمون  کلیدی:ی ها واژه

خهدمات، صهنعت و    یهها  رشهد بخهش   ریتثث یا سهیمقا یبررس(. 0533، توحید؛ فیضی، سلیمان. )صفر بی پور حسن استناد:
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 یبرر مشرکالت فررد تیرهو نیراز دسرت دادن ا اسرت، یاجتماع یکپارچگیبه  دنیرس یبرا راه یکفرد و  تیو هو یاجتماع

جامعره  یانسجام اجتمراع یبرا دیتهد کی یکاریب یاجتماع نظر ازنقطه .رساند می بیو رفاه افراد آس نفس عزتو به  انجامد می

 زیرن یاز معضرالت اجتمراع یکری هست یاقتصاد ۀدیپد کی نکهیعالوه بر ا یکاری، بدرواقع. (3001 و همکاران، 1الگ) است

عردم دسترسری یرا دسترسری م ردود بره که  کنند یماستدالل  (1271و همکاران ) نژاد یعباس و (3011) 3دوهاشود.  میقلمداد 

از عوامر، ایجراد فقرر و  یابرد، می عینیرتکراری  صورت بیکاری یا کم ها و منابع کسب درآمد و اشتلال که در جامعه به فرصت

در طرول . شرود های اجتمراعی و خشرونت می نظمی ها و بی تنش این عوام، باعث بروز ان رافات، های اجتماعی است، نابرابری

 جنایرت وکه باعث افرزایش نررج جررم  یابد، سود نسبی کار در بازار قانونی کار برای یک فرد کاهش می با بیکاری باال، دورۀ

شرده اسرت کره  ترین ابزارهای توسرعه بره رسرمیت شناخته عنوان یکی از مهم از طرف دیگر اشتلال پایدار و مناسب به .شود می

 توسرع شود، بلکه منجر  به امنیت اجتماعی و فراهم کردن مبنایی برای رسیدن بره  تنها باعث افزایش درآمد و کاهش فقر می نه

کیفیت کار و دسترسی که فقررا  سطح اشتلال،که  کنند یماستدالل  (1273) پورپاشاه یولو  (3007) 2هال اقتصادی خواهد شد.

از  اتفاق بره بیقر اکثریرتدر  عنوان عوامر، مهرم کراهش فقرر اسرت. به فرصرت درآمرد مناسرب و معقرول خواهنرد داشرت بره

بدون داشرتن رشرد پایردار در و ، شود اصلی برای کاهش فقر نگاه میعنوان یک کانال  های توسعه به ایجاد اشتلال به استراتژی

المللری  بررسی آمرار صرندوق بین است کاهش فقر دور از انتظار است.موفقیت در اجرای سی تولید سرانه و ایجاد اشتلال کافی،

اخیرر رونرد افزایشری داشرته  های سرالدهد که روند بیکراری در ایرران در  از میزان بیکاری در کشورهای جهان نشان می 4پول

نرج  .داردآن وجود  ایران نوزدهمین کشوری است که نرج باالی بیکاری در اساس جدیدترین گزارش این سازمان، بر است.

وضعیت اشرتلال و پیامردهای نراگوار اقتصرادی و اجتمراعی در کشرور وجرود ای که از  کننده انداز نگران باالی بیکاری و چشم

 .(1281 دادفر،) های جدی اقتصاد ایران در شرایط حاضر باشد که موجب شده تا مسئله اشتلال یکی از چالش دارد،

 های سرالزایی نیازمند شناخت و توجه به تلییرات در ساختارهای اشتلال در طی  های اشتلال ریزی و اجرای سیاست برنامه

های مختلف اقتصراد در تولیرد اشرتلال در  بینی روند این تلییرات در آینده است. بنابراین ارزیابی عملکرد بخش گذشته و پیش

دن امکانرات اشرتلال م سرو  ی آتری در جهرت رفرع مشرک، بیکراری و فرراهم نمروها ریزی گذشته زیربنای برنامره های سال

هرای اصرلی اقتصرادی کره عامر، ایجراد اشرتلال هسرتند ضررورت  درنتیجه مطالعه و بررسی بخش .(1282 رضویان،)گردد  می

های متفراوت از عوامر، در ایرن دو بخرش  دلی، سهمکه آن به  کنند، کشاورزی و صنعت با ابزارهای متفاوت رشد می یابد. می

ه اسرت که در صنعت افرزایش موجرودی سررمای درحالی تلییرات تکنولوژی منبع اصلی رشد در بخش کشاورزی است، است.

وری و  صرنعت و کشراورزی، برا حفره  بهرره بخرشرشرد در بنرابراین  .(3003، 5ملور و راناد)شود  که باعث افزایش رشد می

کنرد.  های نوین است و نیروی کار کمتری نسبت به بخش خدمات تقاضا می رقابت جهانی  نیازمند استفاده از سرمایه و فنّاوری

 رسرد لرذا بره نظرر می های باال باشد به نیروی انسانی متکری اسرت، که بخش خدمات بیشتر از آنکه متکی بر تکنولوژی درحالی

هرای  برای آزمون ص ت این فرضیه الزم اسرت نقرش بخش تری را در کاهش بیکاری و افزایش اشتلال ایفا نماید. نقش اصلی

بنرابراین در  مورد آزمون قرار گیررد. تجربیهای  اصلی اقتصاد در کشور در کاهش بیکاری و افزایش اشتلال با استفاده از داده



 073/ 7/ پیاپی 0ۀ پنجم/ ش دورتوسعه و سرمایه/ 
 

در ادامره ابتردا  .گیرد میبررسی قرار  در ایران مورد بر بیکاریصنعت و خدمات  های کشاورزی، این پژوهش تأثیر رشد بخش

شرود، سرپس بره روش ت قیرب و بره  شده در رابطه با موضوع موردپژوهش پرداختره می به مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام

 .ه خواهد شدگیری پرداخت دنبال آن برآورد مدل و ت لی، نتایج و در پایان به نتیجه

 تحقیق مبانی نظری

 اقتصراد نظریرات بررخالف او. نمایرد دخالت اقتصاد در کام، اشتلال به رسیدن برای بایست می دولت که بود معتقد کینز

 و کررد رد رسرد، می کام، اشتلال به تعادل حالت در جامعه که را نظریه این وی. بود آزاد اقتصاد به رویکرد  منتقد کالسیک،

 ارتبرا ( خردمات و کاالها خرید میزان یعنی) مؤثر تقاضای میزان با تولید میزان و تولید میزان با اشتلال سطح که داشت اعتقاد

 دولرت های هزینره و درآمدها در تعادل از تر مهم مراتب به همه برای کار و کام، اشتلال تأمین وی نظر به بنابراین. دارد مستقیم

بره  منظور کاهش بیکاری، های مدیریت تقاضا به سیاست کینز، نظریات  ادام در .(1271همکاران، و مشهدی خداپرست) است

سیاست اشتلال دولت که از طریب آن دولت اشتلال را مسرتقیما  توسرط اسرتخدام افرراد در  اول، شود؛ کلی تقسیم می  مقولدو 

افرزایش تقاضرای کر، تولیرد از   لیوسر بههای تولید تقاضا که اشرتلال را  سیاست دهد و دوم، بخش عمومی ت ت تأثیر قرار می

پرول ت رت ترأثیر قررار  عرضر افزایش مخارج دولت برر روی کاالهرا و خردمات و یرا افرزایش در  طریب مثال  کاهش مالیات،

هرا  زیررا بنگاه شروند، اسرتخدام نمیبه این معنا که کارگران  ،هستکینز  نظری  دهد. زیربنای اصلی در هر دو نوع سیاست، می

طور  به زیرا مردم بیکارند. و تقاضا اندک است؛ زیرا تقاضا اندک است، ،کنند خدمات تولید نمی کافی م صوالت و ۀانداز به

شرود و کمبرود تقاضرا در برازار م صرول  خالصه کمبود تقاضا در بازار نیروی کار منجر به کمبود تقاضا در بازار م صول می

 (.1775 ،المللی پول صندوق بینگردد ) کمبود تقاضا در بازار نیروی کار می باعث

های که در بخش صنعت فعالیت دارند باگذشت زمران  نشان داد که در کشورهای مختلف تعداد بنگاه (1740) 6کالرک

تررین  های بخش خدمات در حرال افرزایش اسرت؛ امرا یکری از مهم در حال کاهش هستند و این در حالی است که تعداد بنگاه

از سروی اقتصراددان معرروف ویلیرام جری  1761رخدادهای تئوریکی در ت قیقات بررسی اشتلال در بخش خردمات در سرال 

وری  کره رشرد بهرره تشریح شد. مشاهدات تاریخی حکایت از افزایش سهم اشتلال در بخش خردمات داشرت؛ درحالی 1بامول

های کاالیی )صنعت و کشراورزی( کمترر برود، ایرن پدیرده بره بیمراری  نیروی کار در این بخش در طول زمان نسبت به بخش

وری غیرر  ذا اگر اقتصاد به دو بخش کاالیی و خدماتی تقسریم شرود و ایرن دو بخرش دارای رشرد بهررهبامولی شهرت یافت. ل

که در دنیای واقعی، تقاضا برای نیرروی کرار در بخرش خردمات  متوازن باشند، امکان بروز بیماری بامولی وجود دارد. درحالی

اددانان در پی مشخص کردن دالی، افرزایش سرهم اشرتلال در حال افزایش بوده است. برای توجیه این تناقض، بسیاری از اقتص

نیرروی کرار، در بخرش خردمات توجره  وری اند. نکته حائز اهمیت این است که در مدل بامول تنها به بهره بخش خدمات بوده

ماتی وری در دو بخرش کراالیی و خرد کره بهرره امکان این، را در نظر بگیریم 8م،اوری ک، عو که اگر بهره شده است درحالی

(. نقد مهم نظریه بامول نهفته در این واقعیرت 1281عزیزی، قویدل وشود ) بامولی رفع می  عارضمتوازن باشد وجود دارد و لذا 

هرای واسرطه کره  عنوان داده عنوان مصرف نهایی مورداستفاده قررار گیررد در نظرر گرفتره و نره بره است که او خدماتی را که به
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ونقر، و  تجرارت )ماننرد حم، ۀکنند ،یتسرهوری را در اقتصاد افزایش دهند. بعضی از خدمات  طور غیرمستقیم بهره توانند به می

ارتباطات از راه دور و خدمات مالی( هستند. همچنین بسیاری از خدمات مربو  به تولید هستند کره ابرزاری مهرم بررای انتقرال 

صرورت مسرتقیم  دهرد، کره به وری ک، را بهبرود می نوبه خود بهره باشند که به تولیدی میدانش و آغاز تلییرات در فرآیندهای 

شرده  گیری نیست. شواهد تجربی مبنی بر رد نظر بامول مداوم در حال افزایش است. از طرف دیگرر مطالعرات انجام اندازه قاب،

 یها سرالنشران دادنرد کره برین  (3008) 7سرانچز و رورادهد. برای مثرال  وری ک، را نشان می اثر مثبت بخش خدمات در بهره

 کشرور 21وری کلی مثبت و ازنظر آماری در  )ازنظر درصد از ک، اشتلال( و رشد بهره رابطه بین رشد خدمات 3005تا  1780

 (.3014،  10استایرر و همکاران) معنادار است سازمان همکاری اقتصادی اروپا عضو

هرای اقتصرادی بره ل رام سرهم اشرتلال، از  تاریخی بخش ساختار 3006در سال  های توسعه جهانی شاخصبنا به گزارش 

بخش خدمات نشران دارد و تراریخ ایرن ت رول  صنعت و افزایش این سهم در های کشاورزی و کاهش میزان اشتلال در بخش

که سرهم اشرتلال بخرش خردمات  طوری به اخیر رشد شتابانی پیداکرده است؛  دهشده و در  میالدی شروع 1750  دهعمدتا  از 

 .(3006، 11سوانسون) درصد بوده است 10تا  60طور متوسط حدود  های اخیر به در اقتصاد کشورهای پیشرفته در سال
 در کاهش بیکاری بخش خدمات نقش

خصوص نقش آن دسرته از خردمات  به های اقتصاد دارد. و دیگر بخش ای در بخش تولیدات صنعتی خدمات نقش عمده

پذیر نمودن تولید کاالها نقش بره سرزایی  چراکه این خدمات در رقابت گرفته است حائز اهمیت است. که خدمات تولیدی نام

 ؛باالدسرتی نظیرر گونره خردمات شرام، خردمات این نماینرد. داشته و در رابطه با صادرات خدمات نیز نقش مهمری را ایفرا می

حال حاضر  در .هستتوزیعی و ...  بندی، بسته بازاریابی، ؛دستی نظیر ای و مهندسی و خدمات پایین ت قیقات، خدمات مشاوره

نروین توانرد برا تنروع ارائره خردمات  (. این بخرش می1281کریمی،فرآیند تولید پیوند حاص، نموده است ) خدمات مستقیما  با

که این افزایش اشتلال منجر به افزایش تولیرد ناخرالص داخلری شرده کره درنهایرت بره  اشتلال باالیی را در کشور ایجاد نماید.

اهمیرت ایرن موضروع  ،گیررد سرعت شرک، می های کوچک به افزایش رفاه جامعه منجر خواهد شد. ایجاد اشتلال خرد و بنگاه

اشتلال باالیی  توان با تنوع ارائه خدمات، سرعت در بخش صنعت شک، داد می را به که نتوان اشتلال زمانی است که درصورتی

 کرد. ایجادرا در کشور 

 کنند؛ شرح زیر بیان می غلطی که در مورد بخش خدمات وجود دارد را به تصورات (3006و همکاران ) 13ریدل

توسعه یا کشوری که دارای منرابع کمیرا  اسرت، اولویرت توسرعه بایرد بخرش  برای یک کشور درحال شود میتصور  -

 کره اسرت حالی در دهد. این صنعت باشد نه بخش خدمات با این تفکر که خدمات در درجه اول تقاضای نهایی را افزایش می

 تولیردی هرای بخش و کشراورزی بخرش از پویرا صرورت به و هسرتند واسرطه اقتصاد، خردمات یک در خدمات تولید از نیمی

 .کند می حمایت



 030/ 7/ پیاپی 0ۀ پنجم/ ش دورتوسعه و سرمایه/ 
 

توسعه مزیت نسبی در صادرات خدمات ندارند و وجود یرک ترراز تجراری منفری در  کشورهای درحال شود میتصور  -

صرادرکنندگان فعرال  توسرعه درحال اقتصرادهای از بسریاری امرروزه کره بخش خدمات در این کشورها عرادی اسرت. درحالی

 کنند. بازار صادراتی، صادر می 22نوع مختلف از خدمات را در حدود  68طور متوسط در حال حاضر بهخدمات هستند و 

اگر تقاضای داخلی برای خدمات کم باشد، تمرکز بر توسعه بخش خدمات با شکست مواجه خواهرد  کهشود  گفته می -

های در سطح براال بررای  گذاری های خدماتی نیازی به سرمایه ح، آن بازارهای صادراتی است. تعداد زیادی از فعالیت شد. راه

 ای پرداخت. در بازار داخلی و بازارهای منطقه های خارجی توان به ارائه خدمات به شرکت شروع ندارند، درنتیجه می

بره  ل دارد،التشراکه در ایجاد  ای گستردهخدماتی عالوه بر نقش  های فعالیتبسیاری از  (3013و همکاران) 12نولند به نظر

و  ونق، حم، های شبکه مثال عنوان به. هستعام، پویایی اقتصادی  تولیدی، های بخشدلی، ارتبا  گسترده بین خدمات و سایر 

های خدمات است که از اجرزا   ترین بخش ونق، یکی از مهم بخش حم، .شود میبخش تولید  وری بهرهتوزیع موجب افزایش 

ایرن  گردد و به دلی، داشتن نقش زیر بنایی تأثیر فراوانی برر فرآینرد رشرد اقتصرادی کشرور دارد. مهم اقتصاد ملی م سو  می

خردمات جریران  توزیع و مصررف کراال و های تولید، های است که به شک، گسترده در تمامی زمینه فعالیت ۀرندیدربرگبخش 

 .(1282ارجرودی،)انکاری دارد  ش خدمات نقش غیرقاب،های اقتصادی بخ داشته و در مجموعه فعالیت

ر تئوری اقتصرادی، تجرارت و بازرگرانی عرالوه برر اینکره رشرد را افرزایش که د کنند میبیان  (3013) 14باسی و کونیگر

پیشرفت فنی و تشویب رقابت هم در بازارهرای داخلری و  تسهی، ترویج و اشاعه دانش، باعث تخصیص کارآمد منابع، دهد، می

 یهرا حوزه ،یبازرگران بخرش شود. تولیدات جدید می توسع د و سازی فرآیندهای تولی المللی که منجر به بهینه هم در بازار بین

 ترأثیر توانرد یم بخرش نیرا در یاتخرا  یها اسرتیس. گیرد برمی در یخارج تجارت با مرتبط و یداخل یها جنبه در را یمختلف

 مؤلفرهعنوان  اقتصراد و بره یرکه کرتروان موترور م ر یرا م یبخرش بازرگران. باشرد داشرته یدیتول یها بخش بر یمنف ای مثبت

مختلرف، سررانجام از  یهرا در بخش یدیتول یها تیتمام فعال .ردک یقاب، تجارت تلق یها در تمام بخش تأثیرگذاراثربخش و 

موجرب  درنهایتن بخش یدر ا یگذار استیخورند و هرگونه س یوند میپ یو خارج یداخل یبه بازارها یب بخش بازرگانیطر

هرای  نیراز رشرد تولیرد در بخش های بازرگانی و تجرارت پیش بنابراین فعالیت .خواهد شد یدیتول یها ود در بخشکرونب و ر

 .هستتولیدی 

 (1774) 15اسرپیگ،حبیرب و بن باشند. ناپذیر رشد و توسعه می اجتنا  های مهم و از دیگر بخش ت قیب و توسعه ،آموزش

 11منکیروو  (1788) 16لوکراس کنرد. تر رشرد می نروآوری سرریع کرده، کارگیری نیروی کار ت صری، کنند که با به استدالل می

بخرش  ود.وری و درنتیجه منجر به افزایش رشد ش تواند باعث افزایش بهره مشاهده کردند که تجمع سرمایه انسانی می (1773)

های جدیرد را  دانش جدیدی را تولید نموده و طرح ت قیب و توسعه با بکار گیری سرمایه انسانی و با توجه به موجودی دانش،

ها و افرزایش ررفیرت و ایجراد  ت قیب و توسعه و به دنبال آن پیشرفت فنی باعث کراهش هزینره دهد. به تولیدکنندگان ارائه می

 .(3007 و همکاران،18آگیون)افزایش اشتلال خواهد شد درنتیجه  تنوع در تولیدات و
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کره  کنرد میبیران  اقتصادی توسع  و همکاری سازمانآسیایی و کشورهای عضو  کشورهایدر بررسی بین  (3013نولند )

ها در بخش خدمات در کشرورهای آسریایی وجرود دارد، کره بره دلیر، پتانسری،  ای از موانع ساختاری و سیاست طیف گسترده

های که در کشور برای افزایش رشرد و  سیاست .عنوان موتور رشد و اشتلال این موانع باید حذف شوند باالی بخش خدمات به

گذاری و هردایت اشرتلال بره  ن بوده که برای رسیدن به این هدف به افزایش سررمایهایجاد توسعه اتخا شده از ابتدا تأکید بر ای

دهرد  نشران می دهرهاقتصاد ایران طری چنردین   تجربجهانی و   تجربکه  شده درحالی سمت بخش کشاورزی و صنعت پرداخته

های اقتصرادی کره بخرش  زیرسراختاندیشد ولی به  چراکه این رویکرد به رشد و توسعه می که این رویکرد موفب نبوده است.

 کشرور جهرانی، اقتصاد در خدمات بخش باالی اهمیت علیرغم کند. توجه نمی شود، اعظم آن توسط بخش خدمات فراهم می

 خردمات بخرش گذاران بسیاری از سیاست و مردم. شود مند بهره خوبی به تولید و اشتلال ایجاد در بخش این ررفیت از نتوانسته

 دیردگاه ایرن .دارد قررار تولیردی های فعالیت مقاب، در مانعی عنوان به که دانند می (گری واسطه) غیر تولیدی بخشی عنوان به را

 کشرور گیری تصمیم نظام در کمتر و گیرد، قرار تأثیر ت ت نیز ماتدخ بخش سمت به اشتلال و سرمایه هدایت که شده باعث

 بخرش بلکه نبوده است، گرفته شک، موجود  هنیت در که چنان آن خدمات، بخش که است حالی در این .شود واقع موردتوجه

 .است شده تبدی،بخش در ایجاد رشد اقتصادی و رشد اشتلال  ترین مهمدر حال حاضر به  خدمات
 نقش بخش صنعت در کاهش بیکاری

کاالهرا از مرواد خرام توان تولیرد  . صنعت را میهستاقتصادی هر کشور یا منطقه  توسع بخش صنعت، بخش کلیدی در 

 یافته است. های بخش صنعت، این تعریف نیز گسترش دانست، که البته امروزه با گسترش فعالیت

منرد شردن فقررا  این بخش به دلی، تمرکز بر نیروی کرار غیرر مراهر، باعرث افرزایش اشرتلال و بهره توسع در مراح، اولیه 

درواقرع بخرش  شرود. های شللی مرتبط برا کشراورزی می رشد بخش صنعت، باعث ایجاد فرصت (.3001، 17کنایویالشود) می

صنعت با ایجاد صنایع تبدیلی در م صوالت کشاورزی و افزایش تقاضای تولیردات کشراورزی، ایرن بخرش را موردحمایرت 

آوری  ند رشد تکنولروژی و فرنصنعت نیازم توسع  اما باید توجه کرد کهشود.  دهد و باعث رشد بخش کشاورزی می قرار می

هرای  وری در فعالیت کارگیری وسریع آن در بخرش صرنعت باعرث افرزایش بهرره جدید است، در اثرر توسرعه تکنولروژی و بره

کرار  دهد اما در مورد نیروی کار، تعداد کمی نیرروی شود، فناوری جدید باآنکه تقاضا برای سرمایه را افزایش می اقتصادی می

کند، که منجر به کاهش تعداد نیروی کار شراغ،  اال را جایگزین تعداد زیادی کارگر با مهارت پایین میبا مهارت و تخصص ب

های جدید منجر به کاهش تعرداد  آوری اولیه معرفی فن  جینت، نشان دادند که (1771) 30کاردولو و انسالبرای نمونه  گردد. می

 شود. کارگران می

آالت و  گذاری در ماشرین آالت مردرن نیرز وابسرته اسرت. سررمایه عالوه بر نیروی کار متخصص به ماشرینبخش صنعت 

پرذیری ایرن بخرش  های اقتصادی اهمیرت دارد، لرذا حفره رقابت تجهیزات باکیفیت برای توسعه این بخش بیش از سایر بخش

روز است که به نیروی کار کمترری نیراز  مدرن و به آالت نیازمند دسترسی به ماشین کارگیری نیروی کار متخصص عالوه بر به

 دارند.
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 کشاورزی در کاهش بیکاریبخش  نقش

دچرار ت رول  تبع آن اشرتلال، های اقتصادی در تولید ناخرالص داخلری و بره سهم بخش ،(1717) 31چنری نظری بر اساس 

سرهم بخرش کشراورزی در ایجراد اشرتلال  افزایش درآمد سرانه در یک جامعره،در طول زمان همراه با  بر این اساس، اند. شده

 .(1286باصری و جهانگرد،)یافته است  ی صنعت و خدمات افزایشها کاهش و سهم بخش

و  اطالعراتامرا گسرترش فنراوری  یافتره، آرامی افزایش های اخیر بره اگرچه سطح مطلب شاغالن بخش کشاورزی در دهه

 های تولیرد، افزایش کارایی در تولید و نیز به دلی، رقابتی شدن بازار م صوالت و نهاده شدن فرآیند تولید، خودکار ارتباطات،

 باعث شده که سهم بخش کشاورزی ازنظر ایجاد اشتلال و تولید در اقتصاد نزولی باشد.

عنوان  تروان بره نمی را اما باید توجه داشت که ایرن بخرشبخش کشاورزی نقش حیاتی و استراتژیک در هر کشور دارد. 

تأکید و تمرکرز بره بخرش کشراورزی در کشرور در  در نظر گرفت. بخشی که نقش م وری در اشتلال و تولید را داشته باشد،

آبری در  کمکمبرود منرابع آ  و ب رران  بره ها، های زیرزمینی و رودخانه ازحد از منابع آ  برداری بیش طی چندین سال و بهره

شردن بره یرک  سرعت در حرال تبدی، کشور ایران به از طرف دیگر با تلییرات آ  و هوایی در جهان، .منجر شده استکشور 

% در تولید ناخرالص 15% مصرف آ  کشور را به خود اختصاص داده اما تنها 73بخش کشاورزی  .منطقه گرم و خشک است

 حیرات را و زنردگی کشور، آبی منابع دادن قرار فشار ت ت و  کشاورزی بخش بر تأکید شرایطی، چنین در داخلی نقش دارد.

   .کرد خواهد تهدید کشور در

 پیشینه مطالعات تجربی

خرارج کشرور پرداختره  اقتصرادی در داخر، و هرای بخشدر خصروص اشرتلال  شده انجاماز مطالعات  ای پارهدر ادامه به 

 .شود می

را بررای  32عوامر، تولیرد یور بهررهرشرد  «و تلییر کارایی یور بهرهرشد »ت ت عنوان  یا مقالهدر  (3018) 33نارایان راث

پوششری  ،یوت ل هیرتجز. برر اسراس کنرد یمربررسی  3014تا  3008تولیدی و خدماتی در هند و برای دوره زمانی  یها شرکت

همچنرین برا اسرتفاده از مردل حرداق، مربعرات  وی. هسرتدر بخش خدمات نسبت به بخش تولید باال  یور بهرهرشد  34ها داده

که برخالف بخش خدمات در بخش تولید، میزان سرمایه و نسبت گردش سرمایه و بدهی بره طرور قابر،  دهد یمعمومی نشان 

 .دهد یمقرار  ریتأثتوجهی رشد تولید را ت ت 
 «و جامعره وکار کسرببخش خدمات هند در شک، گیری آینده  راتییتل»در ت قیقی ت ت عنوان  (3014) 35و راتداسا 

ایرن بخرش برر اقتصراد هنرد  ریترأثبه بررسی رشد و توسعه بخش خدمات و  3013تا  1770ثانویه از سال  یها دادهبا استفاده از 

ارزش افرزوده و  سرهم آن ازین بخش در دهره اخیرر در هنرد بروده و که بخش خدمات پویاتر دهند یمنشان  ها آن. اند پرداخته

نتیجره  هرا آن. دیرنما یمررا در رشرد اشرتلال ایجراد  ها فرصتو بیشترین  هستدرصد  81درصد و  80به ترتیب  اشتلال در هند

و  گرردد یمرکه رشد بخش خدمات همراه با آزادسازی در چارچو  نظارتی موجب افرزایش نروآوری و صرادرات  رندیگ یم
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کشاورزی و صنعت باال بوده، و همچنین با تلییرر الگروی مصررف و افرزایش تقاضرا بررای  یها بخشرشد این بخش نسبت به 

 بعد نیز این رشد ادامه خواهد یافت. یها سالخدمات در 

 31هیردالگو و همکرارانبه منظور مطالعه ارتبا  عوام، مختلف در توسعه صرنعتی چرین از مردل  (3017) 36هو و همکاران

کره بخرش  دهند یمنشان  ها آناستفاده کردند.  3012تا  3008تفصیلی سرشماری  اقتصاد ملی چین از سال  یها دادهو  (3001)

. از آنجا کره توسرعه صرنایع تولیردی و خردمات بره گذارد یم ریتأث تولیده رشد خدمات ارتبا  نزدیکی با بخش تولید دارد و ب

؛ باید بخش خدمات در م اسبه ساختار صنعتی یک منطقه در نظر گرفته شود شود یمویژه در مناطب توسعه یافته چین مشاهده 

 .باشند یمو صنایع خدماتی و تولیدی به صورت تعاملی هر دو برای توسعه یک منطقه مهم 

بره بررسری تجربره  «بخرش خردمات و رشرد اقتصرادی در آسریا یور بهره»با عنوان  ت قیقیدر  (3018) 38نیکب مکلی و 

به این نتیجه  ها آن. پردازند یماخیر با استفاده از یک مدل تعادل عمومی  دههدر اقتصادهای آسیایی در  یور بهرهتاریخی رشد 

 .کند یمدر بخش خدمات در آسیا به پایداری و ثبات رشد اقتصاد آسیا کمک  یور بهره تر عیسرکه رشد  رسند یم

و  20خرود رگرسریونی برا وقفره تروزیعیو مردل  3012تا  1763 یها سال یها دادهبا استفاده از  (3016) 37فلیپه و همکاران

کره سرهم اشرتلال  دهنرد یمرنشران  هرا آن. پردازنرد یمربه بررسی سهم اشتلال بخش کشاورزی در کشور چین  21 خطا تص یح

 کننرد یمر ینریب شیپدرصد طی دوره مورد بررسی کاهش یافته و با استفاده از این مردل  21درصد به  83کشاورزی در چین از 

سرهم اشرتلال  ) درصرد 5بره سرهم اشرتلال  3043درصد کاهش یابد و در سال  34سهم اشتلال این بخش به  3030که در سال 

 برسد. ز(امرو افتهی توسعهاقتصادهای بخش کشاورزی در

با استفاده از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایرران طری دهره اخیرر بره ت قیقری ت رت عنروان رشرد  (1275اژدری )

که علیرغم ت قرب رشرد صرنعتی در دهره گذشرته، ایرن  دهد یم. نتایج نشان پردازد یمصنعتی و چالش اشتلال در اقتصاد ایران 

درصد به شاغالن صنعتی اضرافه شرده کره  17جموع تنها ساله در م 10رشد نتوانسته نرج بیکاری را کاهش دهد. در یک دوره 

معناداری بر نرج بیکاری  ریتأثدرصد است. و این میزان اشتلال به میزانی نبوده است که  7/1معادل رشد متوسط سالیانه اشتلال 

 داشته باشد.

 نشران سرهم تلییرر مردل پایره بر آن های شهرستان و تهران استان در اشتلال بررسی  عنوان با ای مطالعه در (1288) حائری

 بروده انتظرار مرورد رشرد از براالتر رشرد دارای خردمات های فعالیت در فقط تهران استان 1255-15 زمانی دوره طی که دادند

 .است

پاسرخ بره  به منظرور ها بنگاه. باآنکه در ابتدا شود یم ها بنگاهاقتصادی موجب رشد تولید  یها بنگاهفزایش تقاضا برای تولیدات ا

، امرا پرس از سازند یم، افزایش تولید را برآورده کار یروین یور بهرهتقاضا، بدون استفاده از کارگران جدید، از طریب افزایش 

 یهرا تیفعال. لرذا هنگرام گسرترش کننرد یمرجدیرد  کرار یرویرن،  اقردام بره اسرتخدام کار یروین یور بهرهبکارگیری حداکثر 

نرج رشرد تولیرد هسرتند، و تنهرا زمرانی کره  ۀکنندتعیین  ا توام کار یروین یور بهرهو  کار یروین عرض رشد  یها نرجاقتصادی، 

رشرد هرر یرک از  .(3011، 23همکراران و آدارکوا) ابدی یمبیکاری کاهش  نرج رشد تولید باالتر از مجموع دونرج فوق باشد،
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با توجره  متفاوت است. شده انجام، در مطالعات گذارند یمی که بر رشد  اشتلال ریتأثخدمات و صنعت  ی کشاورزی،ها بخش

لرذا در  مشک، بیکاری در ایران را ح، کند،از  یا عمدهبخش  تواند یمرشد بخش خدمات  که رسد یمبه نظر  پیشینه ت قیب به

کاهش بیکراری در  ی اقتصادی برها بخشهر یک از رشد  ریتأث به بررسی ی اقتصاد ایرانها دادهتجربی با  صورت به این مطالعه

 .شود یمایران پرداخته 

 روش تحقیق
 ایرن در های سری زمانی بر این فرض استوار است که متلیرهای الگرو پایرا هسرتند. ضرایب الگو با استفاده از داده برآورد

وجود ریشه واحرد در متلیرهرا  و بیکاری، بر اقتصادی های بخش رشد بلندمدت و مدت کوتاه تأثیرات مطالع  به توجه با ت قیب

شرده اسرت. مزیرت  استفاده خطرا تص یحو  توزیعی هخود رگرسیونی با وقفهای  ها به همجمعی و مدل از رهیافت آزمون کرانه

یوسیلیوس این است که در این روش بدون توجه به درجره همجمعری متلیرهرا؛ -های دیگر مانند یوهانسن این رهیافت به روش

پسرران و ) هسرتباشرند، قرادر بره تخمرین مردل  I( 1یا همجمعری از درجره یرک ) I( 0اینکه متلیرها همجمعی از درجه صفر )

 (. 3001مکاران، ه

اسرت. از  بناشرده  24یک الگوی تص یح خطرای نامقیرد 22حداق، مربعات معمولیتخمین  بر اساس ها کرانهآزمون  روش

پسرران و همکراران  مطالعر یک مدل تص یح خطای پویا استخراج نمود. مطابب  توان یم  خود رگرسیونی با وقفه توزیعیمدل 

در  رهرایمتلی سطوح با وقفره دار معنا( برای بررسی F)آماره  25والدباید از آزمون ضرایب  ها کرانه، برای انجام آزمون (3001)

 (.1271لطفعلی پور و همکاران، استفاده نمود) الگوی تص یح خطای نامقید 

 :هستصورت زیر  به روند نامقیدبا عرض از مبدأ نامقید و شرطی برای حالت خطای  مدل تص یح

 
   

 .هستسفید  جمله خطاهای نوفه عرض از مبدأ و  ضرایب بلندمدت  در آن  که

منظور آزمرون  وسیله روش حداق، مربعات معمرولی بره شرطی به ها تخمین رابطه تص یح خطای ول در آزمون کرانهگام ا

 یعنری معنراداری ارتبرا  ضررایب سرطوح ترأخیری متلیرهرا، جهرت Fوجود ارتبرا  بلندمردت میران متلیرهرا توسرط آزمرون 

0: 543210  H  ،برای متلیرهای مسرتق، . (1776 شین، و پسران)هست در مقاب

I(d)مقرادیر ب رانری بررای آزمرون  کراربرد دارد. ها ، دودسته از مقادیر ب رانی جهت انجام آزمون کرانرهF  26نارایرانتوسرط 

 کرانه پرایین بررای رگرسرورهای ارائه گردیده است. (3001پسران و همکاران)توسط  tو مقادیر ب رانی برای آزمون  (3005)

(0)I (1) و کرانه باال برای رگروسورهایI اگر آمراره  اند. شده در نظر گرفتهF ب رانری کرانره براال باشرد، ترر از مقردار  بزرگ

جمعی متلیرها، فرض صفر مبنری برعردم وجرود ارتبرا  بلندمردت را رد نمرود. بررعکس اگرر  توان بدون توجه به درجه هم می

توان رد نمرود. نهایترا  اگرر آمراره آزمرون برین  تر از مقدار ب رانی کرانه پائین قرار گیرد، فرض صفر را نمی آماره آزمون پایین

بنرجری و مسرتر، -تروان از آزمرون دوالدو . در ایرن حالرت میهسرتاال و پائین قرار گیرد نتیجه آزمرون نامشرخص های ب کرانه

1 2 3 4 5, , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
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روابرط بلندمردت و مقرادیر آنهرا تعیرین  شرطی تخمرین و گام دوم مدل بلندمدت  در استفاده نمود.

 خرود مردت از ضررایب تفاضر، مرتبره اول متلیرهرای مردل پویای کوتاهدر گام سوم پارامترهای  (.3005، 21ماراشدا) شود می

شده،  تخمین زده تص یح خطای نامقید مدلآیند. ضرایب تفاض، مرتبه اول متلیرها در  به دست می توزیعی وقفه با رگرسیونی

 مدت هستند. ط کوتاهدهنده رواب نشان

  شده است: صورت زیر در نظر گرفته به (3011) 28آدارکوا و همکاراندر این مطالعه به تبعیت از  ت قیبمدل 

                                                              
 تعداد بیکاران= لگاریتم طبیعی 

 های ثابت( بخش خدمات بر اساس قیمت ۀافزود ارزش= لگاریتم طبیعی تولید بخش خدمات)

 (های ثابت اساس قیمت بخش کشاورزی بر ۀافزود ارزش= لگاریتم طبیعی تولید بخش کشاورزی)

 های ثابت( بخش صنعت بر اساس قیمت ۀافزود ارزشبخش صنعت) تولید طبیعی = لگاریتم

 کننده = لگاریتم طبیعی شاخص قیمت مصرف

از جملره نیرروی  اقتصرادی یها تیفعال رشد بر مؤثر متلیرهای کلیه برای جانشین متلیر یک به عنوان اقتصادی یها بخش تولید

نیروی کار باشرد، موجرب کراهش بیکراری  عرض رشد اشتلال نیروی کار چنانچه بیشتر از رشد  .است شده گرفته نظر در کار

 مسرتق، متلییرر عنروانبه  کوتاه مدت فیلیپس من نی نظریه اساس بر بیکاری با آن ارتبا  دلی، به نیز ها متیق شاخص .گردد یم

 بررسری بره حداق، مربعات معمرولی روش و فوق مدل از استفاده با نیز (3011) وهمکاران آدارکوا .است گردیده انتخا  دیگر

 رشرد ریترأث چگرونگی کشرف کره کننرد یمر بیران هرا آن. پردازنرد یمر غنرا کشور در بیکاری بر اقتصادی یها بخش رشد ریتأث

 کراهش منظرور بره دهرد یمر نشران چراکره اسرت، مهرم بسریار بیکاری کاهش و اقتصادی رشد بر اقتصادی مختلف یها بخش

 .شد متمرکز ییها بخش چه بر باید بیکاری

 برآورد مدل و تحلیل نتایج
 های پایایی متغیرها آزمون

هرای  هرای ریشره واحرد شرام، آزمون آزمونخالصره نترایج  (1در جردول ) .شده اسرت ریشه واحد انجام دادههای  ابتدا آزمون

شرده اسرت،  متلیرهای مدل که در سطح و در حالرت تفاضر، مرتبره اول انجام ،پرون-آزمون فیلیپس و یافته فولر تعمیم-دیکی

   .آورده شده است

 های ریشه واحد خالصه نتایج آزمون .1جدول 

LCPI LAS LIS LSS LUM آزمون 
I(1)
 

I(1)
 

I(1)
 

I(1)
 

I(1)
 

ADF 
I(1)
 

I(1)
 

I(1)
 

I(1)
 

I(1)
 

PP 

 مأخذ: نتایج ت قیب.

برار  متلیرهای مدل در سطح نامانا و برا یک دهد که، های آزمون نشان می نتایج بررسی مانایی متلیرهای مدل با استفاده از آماره

 .است شده استفادهها  ن متلیرها از آزمون کرانهابرای بررسی وجود رابطه بلندمدت می سپس شوند. گیری مانا می تفاض،

1 1 1( , , ,..., )kARDL p q q q
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 و نتایج آن ها آزمون کرانه .5-2

چنانچره مقرادیر آمراره  ( آورده شرده اسرت.3)در جدول 3005در سال  ها از مقاله نارایان مقادیر ب رانی مربو  به آزمون کرانه

 ترر از مقردار کرران براال باشرد، مقایسه گردد و آمراره بزرگ (3005) نارایانشده توسط  آمده با مقادیر ب رانی گزارش دست به

 رابطه بلندمدت بین متلیرها برقرار است.
 (3113) نارایانها مطابق جدول  آزمون کرانه Fمقادیر بحرانی آماره  .2جدول 

10%  5%  1%  K=5 

I(1)
 

I(0)
 

I(1)
 

I(0)
 

I(1)
 

I(0)
 N=40 

11/2  48/3  24/4  76/3  7/5  04/4   

31/4  02/2  73/4  15/2  55/6  88/4   

F
F.هستمربو  به مدل عرض از مبدأ، غیر مقید و بدون روند  F نمایان گر آماره 

تعرداد  دهندۀ نشرانK .هستمربو  به مدل عرض از مبدأ و روند غیر مقید  Fنمایانگر آماره  

 .هستنمایانگر تعداد مشاهدات  N یرها ومتل

 (3005) نارایانمأخذ: مقاله 

Fمنظور وجود رابطه بلندمدت برای دو نوع مدل  ها به نتایج آزمون کرانه
  .جدول زیر آورده شده استدر  Fو 

 ها کرانه آزموننتایج  .3جدول 

 نوع مدل  

02/6 12/6 F م اسبه شده 

 مأخذ: نتایج ت قیب.

برای حالت سوم و در سطح  % 1 را در سطح Fی دار معنا شده توسط نارایان، ( با مقادیر ب رانی گزارش2مقایسه نتایج جدول )

  که رابطه بلندمدت بین متلیرها برقرار است. نتایج حاکی از این است دهد. نشان می % برای حالت پنجم را5
 خود رگرسیونی با وقفه توزیعیبرآورد مدل 

ضرایب بلندمدت را تخمین زده و در گام  ها، وسیله آزمون کرانه بعد از حصول اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متلیرها به

 ( آورده شده است.4وقفه بهینه برای هر یک از متلیرها در جدول ) .مدآبه دست  بعدی پارامترهای مدل تص یح خطا

  شوارتز وقفه بهینه متغیرها با استفاده از معیار .1جدول 

 متلیر  

0 0 LUM 
2 2 LSS 
1 1 LIS 
0 0 LAS 
3 3 LCPI 

 مأخذ: نتایج ت قیب.

  .( آورده شده است5در جدول) بلندمدتتخمین ضرایب نتایج حاص، از 
  وردشدهآنتایج ضرایب بلندمدت بر .3 جدول

LCPI LAS LIS LSS C متلیر 

 ضریب 75/10 -23/0 31/0 -33/0 16/0

IIIF

VF

VFIIIF

VFIIIF
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 (tاحتمال ) 54/2(00/0) -78/1(05/0) 31/1(32/0) -11/1(31/0) 31/3(02/0)

 کند. ی ضریب را بیان میدار معناعدد داخ، پرانتز احتمال مربو  به 

 مأخذ: نتایج ت قیب.

آمده کشش بلندمدت تعداد بیکاران را نسبت  دست ضرایب به شده است، صورت لگاریتمی تصریح ازآنجاکه متلیرهای مدل به

در بلندمردت لگراریتم تولیرد بخرش خردمات دارای  دهد. صنعت و کشاورزی را نشان می های خدمات، افزوده بخش به ارزش

دهرد کره در بلندمردت یرک درصرد افرزایش در تولیرد  مقدار این ضریب نشان می .هست دار معنا %5ح در سط ضریب منفی و

ضرریب تولیرد بخرش کشراورزی منفری اسرت ولری  .کاهش در تعداد بیکاران خواهد شد درصد 23/0بخش خدمات موجب 

 ضرریب تولیرد بخرش .نیسرتکه رشد بخش کشاورزی در بلندمردت قرادر بره کراهش بیکراری  دهد میو نشان  نیست دار معنا

درواقع رشرد بخرش  .نیست. به این معنی که بخش صنعت در بلندمدت قادر به کاهش بیکاری نیست دار معنا لیصنعت مثبت و

بخش زیادی از نیرروی کرار  تواند ینمباال دارد، نه به میزان نیروی کار باال؛ بنابراین   یسرماصنعت، امروزه نیاز به تکنولوژی و 

منابع آبی کشرور و جرایگزین شردن  خصوص به بیکار در کشور را به کار گیرد. بخش کشاورزی نیز به دلی، م دودیت منابع،

برای رسیدن  به هدف اشتلال باال در کشور به این بخش تکیه کرد. در  توان ینمی نیروی کار، جا بهو تکنولوژی   آالت نیماش

اسرت و نشران  دار معنرا% 5. ترورم دارای ضرریب مثبرت و در سرطح کند یمخدمات با کاربری باال اهمیت پیدا این میان بخش 

کره بره معنری درصد در تعداد بیکاران شده اسرت.  16/0، باعث افزایش ها متیقسطح در % 1 که در بلندمدت افزایش دهد یم

انتظرار  مدت کوتاهمن نی فیلیپس  بر اساس که یدرصورت، گردد یماین است که افزایش تورم در ایران موجب افزایش بیکاری 

ترورم خفیرف موجرب افرزایش  کره رایرزتأثیر تورم بر بیکاری معکوس باشد و با افزایش تورم بیکاری کراهش یابرد،  رفت یم

و براال بروده اسرت، نتوانسرته اسرت اثرر  یدورقم معموال ر ایران تورم د ازآنجاکه، اما گردد یمو رونب اقتصادی  یگذار هیسرما

، بنرابراین دهرد یمرا کاهش  یگذار هیسرماشده و  گذاران هیسرمامثبت بر اقتصاد بگذارد، بلکه تورم شدید موجب سردرگمی 

 .ابدی یمبیکاری افزایش 

 تصر یحضرریب  که شام، اند، (  کرشده6مدت متلیرهای توضی ی مدل تص یح خطا در جدول) نتایج تخمین ضرایب کوتاه

 .دهد بلندمدت را نشان میتعادل که سرعت تعدی، ان رافات از  ،هستنیز  خطا
 نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا .1 جدول

 متلیر ضرایب tآماره  احتمال

00/0 77/4- 12/1- DLSS 

00/0 71/2 10/0 DLIS 
12/0 24/0 01/0 DLAS 
01/0 81/1- 45/0- DLCPI 
87/0 14/0- 01/0- C 
00/0 73/6- 70/0- ECMT(-1) 

 مأخذ: نتایج ت قیب.
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به این معنری کره ان رافرات اصرالح  .هستمدت  نشان از همگرا بودن ان رافات کوتاه عالمت منفی ضریب مدل تص یح خطا

تقریبرا  در یرک دوره  مردت، دهد که اثر یک شوک در دوره زمرانی کوتاه و ضریب آن نشان می احتمال آن معنادار شوند. می

نشران  مردل مردت بررسری ضررایب کوتاه گرردد. تصر یح میاز تعرادل بلندمردت مردت  کوتاه ان رافزمانی یعنی یک سال، 

نیرز  مردت کوتاهدر ایرن بخرش رشرد دهد  که نشان می ،است دار معنامنفی و  گاریتم تولید بخش خدمات یب لضردهد که  می

اسرت بره ایرن معنری کره در  دار معنراضریب لگاریتم تولیرد بخرش صرنعت دارای عالمرت مثبرت و  .دهد یمبیکاری را کاهش 

است. لگاریتم تولید بخش کشاورزی دارای ضرریب  شده افزودهبا افزایش تولیدات بخش صنعت بر تعداد بیکاران  مدت کوتاه

. لگراریتم ترورم دارای نیسرتقادر به کاهش بیکراری  مدت کوتاهبخش کشاورزی در  دهد میکه نشان  هست یمعن یبمثبت و 

، اما دهد میرشد تورم بیکاری را کاهش  مدت کوتاهکه در  دهد میو نشان  است دار معنا %10 که در سطح هستضریب منفی 

 .شود می، لذا در بلندمدت منجر به افزایش بیکاری دهد میو بیکاری را افزایش  شود میدر سالهای بعد اثر آن مثبت  ازآنجاکه
 های تشخیص آزمون

 ناهمسانی واریرانس را نردارد. و خودهمبستگیدهد که مدل مشک،  نشان می (0،2،1،0،3نتایج آزمون تشخیص مدل )

 از ثبات الزم برخوردار هستند. و پارامترها
 های تشخیص مدل آزمون .7 جدول

 آزمون (Fاحتمال ) (LMاحتمال )

 ناهمسانی  واریانس 82/0(54/0) 41/4(47/0)

 همبستگی سریالی 86/0(42/0) 42/3(20/0)

 مأخذ: نتایج ت قیب

 .اسرت شرده استفاده 27ناهمسرانی واریرانس تأخیر برای آزمون 5از انی واریانس پسماندها)جمالت خطا(، بررسی همس منظور به

که احتمال هرر دو  .هست LM ، 47/0و نیز احتمال آماره F، 54/0مقدار احتمال آماره  شود، طور که از نتایج مشاهده می همان

نترایج  ها همسان هستند و ناهمسانی واریانس وجود ندارد. و بیانگر این مطلب هستند که واریانس  ،هست% 10ها بیشتر از  آماره

 . دهد مینشان  نیز عدم وجود خودهمبستگی در جمالت خطای مدل را 40آزمون سریالی جمالت خطا

اسراس جمرع تجمعری  این آزمرون برر .است شده استفاده 41کوزومشده از آزمون  بررسی ثبات پارامترهای تخمین زده منظور به

اگرر جمرع  شرود. می%( آورده 5) پسماندهای بازگشتی است. در نمودار این آزمون جمرع تجمعری بره همرراه خطرو  ب رانری

 ای از عدم ثبات پارامترها خواهد بود. نتیجه حاصرله در بین دو خط ب رانی قرار گیرد نشانه ۀم دودتجمعی پسماندها خارج از 

 دهد. ثبات و پایداری ضرایب متلیرهای مدل را نشان می کننده بوده و % کامال  راضی5ح دهد که در سط نمودار نشان می

ARDL
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 مأخذ: نتایج ت قیب

 یریگ جهینت

 دورۀ ران بررای اقتصراد کشرور ایرران طریهای سالیانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایر ها و آماره با استفاده از دادهدر این ت قیب 

نترایج  شرد، پرداخترهخدمات و کشاورزی بر بیکاری در کشور  های صنعت، بخشبه بررسی تأثیر رشد  ،1276تا  1250زمانی 

 دهد که: نشان می

 دورۀهرا در طری  ت لیر، دادهوهیردرواقرع تجر .نیسرتقادر بره کراهش بیکراری رشد بخش صنعت  مدت، در بلندمدت و کوتاه

برر تعداد بیکاران کاهش نیافتره، بلکره  تنها نه بخش صنعت، ۀافزود ارزشمدت با افزایش  دهد که در کوتاه نشان می موردمطالعه

 گیررد، آالت با تکنولوژی پایین و قدیمی صورت می در ایران بااینکه تولیدات صنعتی با ماشین است. شده افزودهتعداد بیکاران 

و در بلندمردت رشرد بخرش صرنعت برر بیکراری  شرود. شود که با افزایش رشد صنعت به تعداد بیکاران افزوده می مشاهده می

 تأثیر است. بی

 دارای مردت نیسرت و در کوتاه دار معنرادر بلندمدت بر بیکاری منفی اسرت، ولری  افزایش رشد بخش کشاورزیضریب تأثیر 

 .نیستقادر به کاهش بیکاری  مدت کوتاهو  یعنی رشد بخش کشاورزی در بلندمدت .هست یمعن یبمثبت و یب ضر

 ،مردت افرزایش رشرد بخرش خردمات دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه وت لی، نتایج در بخش خدمات نشان می تجزیه

در  خردمات اهمیرت براالی بخرش دهندۀ نشرانبخرش  ایرنو باال بودن ضرایب  ،ی بر کاهش بیکاری دارددار معناتأثیر مثبت و 

 .هستایجاد اشتلال و کاهش بیکاری در کشور 

 بره منجرر مدت کوتاهمتلیر کنترلی وارد مدل شد، نتایج حاکی از آن است که افزایش تورم در  عنوان بهنیز در این ت قیب تورم 

، بلکره منجرر بره افرزایش دهرد ینمبیکاری را کاهش  تنها نهولی در بلندمدت به دلی، اثرات بعدی آن،  شود میکاهش بیکاری 

 .شود میبیکاری 

اقتصادی کشور که بعرد از انقرال  برر م رور کشراورزی برا  توسع شود در استراتژی  ت قیب حاضر، پیشنهاد مینتایج  اساس بر

 توجه ویژه به صنعت قرار داشت، بخش خدمات به عنوان یک بخش بسیار مهم در نظر گرفته شود.
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