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  :چکیده

 .اخیر اقتصاد ایـران بـوده اسـت    هاي دهه چالش مهمترینبیکاري یکی از 

 صـنعتی  تولیـدات  اشتغال در را نقش بیشترین آشامیدنی و غذایی صنایع

بخـش   ظرفیـت پـایین   به دلیـل  مازندارن استان در. است کرده ایفا کشور

 بـه  توجـه  ضـرورت  فراوان کشاورزي در ایجاد اشتغال و وجود نیروي کار

 بیشـترین  ایـن اسـتان   در. سـازد  مـی  مسلم را غیرکشاورزي بخش توسعه

 در حاضـر  پژوهش .باشد می صنایع این در شاغلین تعداد و يگذار سرمایه

تعداد  از آشامیدنی و غذایی مواد صنایع در اشتغال پذیري اثر بررسی صدد

 براي. است مازندران استان در ... و آشامیدنی و غذایی صنایع هاي کارگاه

 ،(NE) کارگاه تعداد ،(EM) اشتغال زمانی آماري هاي داده از منظور این

 طـی  (ROIC) هـا  نهاده سایر به پرداختی و (RIC) واقعی يگذار سرمایه

 بر مبتنی پژوهش شناسی روش .است شده استفاده 1370-1389 هاي سال

 الگوي برآورد زمانی، به سري مناسب الگوي انتخاب براي فمباي رهیافت

 هـم  آزمـون  از آمـده  دسـت بـه   نتـایج  .شد منجر برداري خطاي تصحیح

 مدت بلند تعادلی رابطه وجود یک حاکی از جوسلیوس و جوهانسن انباشتگی

 خطاي تصحیح الگوي از حاصل نتایج همچنین .است فوق متغیرهاي میان

 در تغییـر  درصـد  یـک  هر ازاي به بلندمدت در که دهد نشان می برداري

 329/2درصـد و   139/0میـزان   بـه  ترتیب به اشتغال ،NFو   RICمیزان

 258/0میزان به   ROICدر مقابل یک درصد تغییر در درصد افزایش ولی

  .یابد می کاهش درصد

 خطاي تصحیح گذاري، رویه فمباي، الگوي سرمایه :کلیديهاي  واژه

  .)VECM(برداري 

  .JEL L7 ،Q18 ،L22:بندي طبقه

Abstract: 

Unemployment had been one of the important 
challenges of recently decade in Iran,s economy. Food 
and drinking industry discharge the most important role 
in employment of industrial products of the country. In 
spite of large number of workforce in the agricultural 
sector, job creation potential is low in Mazandaran 
province so, development of non-agricultural sector 
should be prioritized in the region. In this province the 
high level of investment and employee are on these 
industries. This research wants to study the effect of 
employment in food and drinking industries, from the 
number of these industries and in Mazandaran province. 
Time series statistical data of employment (EM), 
number of firms (NF), the real investment (RIC), and 
payment to other inputs (ROIC) are used for 1991-2010. 
The methodology of research based on Fomby, for 
selection of suitable model, cause to estimate vector 
error correction model. The results acquired from 
Johansen and Juselius test show existence of long term 
equilibrium relation within these variables. Also results 
of vector error correction model show that in long term, 
if RIC and NF change one percent, employment increase 
by %0.139 and %2.329, but ROIC will decrease 
employment by %0.258. 
 
Keywords: Investment, Fomby Method, Vector Error 
Correction Model. 
JEL: L7, Q18, L22. 
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  مقدمه -1

 مطلوب رشد به رسیدن جهت مؤثرترین وسیله عنوان به صنایع

 نیروي کارگیري به مولد، اشتغال ایجاد طریق از اقتصادي

 ارزش ایجاد در تولید عوامل از استفاده کار، آماده به و مستعد

زندگی  سطح ارتقاي و ملی اقتصاد در تنوع پیدایش افزوده،

 اقتصاددانان اغلب .است گرفته قرار توجه مورد جامعه افراد

 و رشد جهت بسترالزم صنعت بخش توسعه و رشد که معتقدند

 بودن ارزان دلیل به. سازد می فراهم را ها بخش سایر توسعه

 تبدیلی صنایع پایین ارزبري کشاورزي، محصوالت خام مواد

 کمتر، بري سرمایه و ارزان کار نیروي همچنین غذایی و مواد

افزوده  ارزش شدن برابر چند موجب صنایع این ایجاد

 درآمد افزایش امر این که گردد، می کشاورزي محصوالت

 همچنین شهرها و به آنها مهاجرت از جلوگیري روستاییان،

 در صنعت این. دارد دنبال به را ملی درآمد و صادرات افزایش

 هم و صنعت درون در مستقیم طور به هم اشتغال زمینه ایجاد

 اهمیت باالیی از کشاورزي بخش در غیرمستقیم طور به

 را کشور در بیکاري بحران مسئله حدودي تا و است برخوردار

 ارزش ).175: 1380، بخش و نوروزي فرح(دهد  می کاهش

به  1375 لسا در لیار ونمیلی 34651959 از بخش ینا ودهفزا

مرکز (ست ا هسیدر 1393 لسا در لیار نمیلیو 116848295

 بخش کل از صنعت ینا سهم همچنین). 1393آمار ایران، 

 متوسط رطو به 1379-1388 هاي لسا طی در دن،معا و صنایع

سال ها، از  ینا از بعضی در لبتها .ستا دهبو %11 ودحد در

آشامیدنی از  و ییاغذ ادمو صنعت سهم 1380 لسا در جمله

 .ستا هسیدر نیز صددر 16به  حتی دنمعا و صنایع بخش کل

 ايخانهرکا صنایع کل از ،باالیی سهم صنعت ینابنابراین 

در  ).21: 1391، اسفندیاري و مرادي(میباشد  دارا را رکشو

هاي قابل دسترس،  استان مازندارن به دلیل محدودیت زمین

ظرفیت پایین بخش کشاورزي در ایجاد اشتغال، کاهش 

عملکرد محصوالت زراعی و عدم توانایی جامعه شهري در 

بخش  توسعه روستایی ضرورت توجه بهجذب نیروي کار مازاد 

استانداري (سازد  کشاورزي را در نواحی روستایی مسلم می غیر

از سهم  1390و  1389هاي  طی سال ).15: 1390، مازندران

شاغالن بخش کشاورزي کاسته شده و به شاغلین بخش 

در توجیه این موضوع . صنعت و خدمات افزوده شده است

هاي کشاورزي در برخی نقاط  عالیتتوان به مکانیزه شدن ف می

روستایی، تبدیل برخی نقاط روستایی به مراکز شهري، ادغام 

برخی نقاط روستایی با حاشیه شهرها و مهاجرت نیروي کار از 

... هاي غیر کشاورزي و  نقاط روستایی به شهرها در فعالیت

بر مبناي آمارهاي  ).23: 1391، استانداري مازندران(اشاره کرد 

نفر و بیشترین  10486ود بیشترین تعداد شاغالن با تعداد موج

مربوط به صنایع  گذاري صورت پذیرفته در صنعت سرمایه

گذاري  باشد به طوري که حجم سرمایه غذایی و آشامیدنی می

مرکز آمار (میلیارد ریال است  8653در صنعت یاد شده برابر 

 نمیلیو 24036 از بخش ینا ودهفزا ارزش). 7: 1388ایران، 

 1389در سال  لیار نمیلیو 10054209به  1370 لسا در لیار

  ).27: 1391 ،سالنامه آماري استانداري مازندران(رسیده است 

 زایی استان دارد، در اشتغالباالیی سهم صنعت ینا ینبنابرا

ایـــــــن  سیربر جهت مهم الیلد از یکی انعنو به مرا همین

  .صنعت به شمار می رود

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بـر اشـتغال در   هدف اصلی این 

  .باشد صنایع مواد غذایی و آشامیدنی می

  

  پیشینه تحقیق -2

 زایی اشتغال بر مؤثر عوامل ، به بررسییساقی روشنی باصري و

 ،ارزش افـزوده . گلسـتان پرداختنـد   اسـتان  در کوچـک  صـنایع 

ها و دستمزد از عوامل  یتفعال ي، شاخص کاربریهسرما يموجود

با استناد به اطالعات موجود . کار هستند یروين يتقاضا برمؤثر 

 یـروي ن تقاضـاي  1388تا  1379 يسال ها یاستان گلستان ط

کننده و بـا کمـک    یدسود تول يکار بر اساس روش حداکثرساز

. شده است يبند طبقه ISICي کدها بر اساس یتا،مدل پانل د

ـ  یبرآوردها نشان م نتایج افـزوده و  ارزش  یرهـاي متغ یرثأدهد ت

بـا   یمنفـ  رابطـه  دسـتمزد  یـر اثر مثبت و متغ یهسرما يموجود

 یـر متغ. کوچـک اسـتان دارنـد    یعکـار در صـنا   یـروي ن يتقاضا

باصري ( استان دارد در اشتغال یجادبا ا یرابطه مثبت ي نیزکاربر

  . )113: 1392 یساقی، روشنی و

 بر مؤثر هاي سیاست و عوامل به بررسی ،سعدي و موسوي

 از اسـتفاده  بـا  منظـور  ایـن  براي. کار پرداختند نیروي اشتغال

 کـارگیري  و به 1353-1386زمانی  دوره طی ساالنه هاي داده

 نیـروي  تقاضاي پویاي مدل برآورد به اقدام ARDLتکنیک 

متغیرهـاي پـژوهش شـامل تولیـد واقعـی اقتصـاد،       . کردند کار

 خـارجی، تسـهیالت   مسـتقیم  يگـذار  سـرمایه دستمزد واقعی، 

 بـرآورد  از نتـایج حاصـل  . باشد غیردولتی می بخش به اعطایی

 در زایی اشتغال عامل ترین مهم دهد، می نشان بلندمدت رابطه

 تواند می تسهیالت است، اعطاي يگذار سرمایهو  تولید بلندمدت

 برآورد نتایج .باشد اشتغال داشته روي مثبتی تأثیر مدت کوتاه در

 مسـتقیم  يگـذار  سـرمایه  کـه  بـود  آن از حاکیARDL مدل
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 کـار  نیـروي  تقاضاي روي معناداري تأثیر و دستمزدها خارجی

  .)177: 1392سعدي و موسوي، (است  نداشته

 بـر  مـؤثر  ارزیابی عوامل به اي مقاله در ،عسگري و ازوجی

 و تجـاري  هاي اتحادیه قالب در کشورها از برخی اشتغال رشد

 panelروش (اقتصادسـنجی   هـاي  مدل از استفاده اي با منطقه

data( ثرأمت اشتغال در یک دوره زمانی که طوري به .پرداختند 

 پـذیري  و سرمایه و انعطـاف  باز بودن تجاري از فناوري، درجه

 هاي اتحادیه بین در کشور 45 منظور، این براي. است بازار کار

 که داد نتایج نشان .گرفتند قرار بررسی مورد جهان مهم تجاري

 یالملل بین سرمایه جریان تجاري، بودن باز درجه اقتصادي، رشد

 اشتغال ایجاد در کننده تعیین نقشی بازار کار پذیري انعطاف و

 اثـر  فنّاوري عکس، دارند و بر اي منطقه و تجاري هاي اتحادیه

 و ازوجـی (اسـت   گذاشـته  جـا  بـه  اشـتغال  سـطح  بر معکوس

  .)21: 1384، عسگري

 در کـار  نیـروي  تقاضـاي  به بررسـی  ،نژاد و نوروزانی زراء

 1380تـا   1350هـاي   سـال  خوزسـتان، طـی   صـنایع اسـتان  

 موجـودي  از تـابعی  کـار  تقاضـاي  مطالعـه  این در .اند پرداخته

روش  از و اسـت  سـرمایه  وري بهـره  و سـرانه  سرمایه سرمایه،

 بـراي  خطـا  تصـحیح  مدل جوسیلیوس،–همجمعی، یوهانسون

 فـوق  مدل. شده است استفاده کار نیروي تقاضاي تابع تخمین

 افـزایش  بـا  کار نیروي براي تقاضا بلندمدت در ،دهد می نشان

 متوسط و یابد می سرمایه افزایش وري بهره و سرمایه موجودي

نـژاد و   زراء(دارد  کـار  نیـروي  تقاضاي روي بر منفی اثر سرمایه

  .)175: 1384، نوروزانی

 بـر  مـؤثر  عوامـل  مطالعـه  بـه  مورفی، اقدام و دونالد مک

 هاي داده از استفاده با صنعت انگلستان، در کار نیروي تقاضاي

تقاضاي  مطالعه، این در .کردند بلندمدت و مدت کوتاه در فصلی

 دسـتمزد  شـاخص  تولید، میزان از تابعی صنعت در کار نیروي

 موجودي و سوخت هزینه نسبی اولیه، مواد نسبی هزینه واقعی،

 و سرمایه موجودي متغیرهاي اثر که شده گرفته نظر در سرمایه

 مـک (بـوده اسـت    منفی متغیرها سایر اثر و مثبت سطح تولید

  ).3: 1992مورفی،  و دونالد

 تقاضـاي  ترانسـلوگ  تـابع  از اسـتفاده  با حشمتی، و نکاب

 قـرار  مطالعـه  مورد زیمبابوه صنعت کشور ده در را کار نیروي

 میـزان  و کـار  نیـروي  تقاضـاي  بـر  مـؤثر  عوامـل  و دادنـد 

 حاکی آنها مطالعه نتایج. کردند بررسی را پذیري صنایع انعطاف

 میـزان تولیـد،   صـنایع،  پـذیري  انعطـاف  میزان که است آن از

 اثـر  زمـانی،  رونـد  متغیـر  و سرمایه موجودي حقیقی، دستمزد

 دیگـر،  سـوي  از .انـد  کـار داشـته   نیروي تقاضاي بر معناداري

 تولیـد،  بـه  نسـبت  کـار  نیـروي  تقاضـاي  هاي کشش محاسبه

 تقاضـاي  کشش که دهد می نشان سرمایه و موجودي دستمزد

 نیـروي  تقاضا براي کشش از تولید سطح به نسبت کار نیروي

 و نکـاب (سرمایه کمتر است  موجودي و دستمزد به نسبت کار

 ).1: 2003 ،حشمتی

 راه سـر  بـر  موجـود  موانـع  خـود  مطالعه در ،لیدهلم مید و

 هـاي  بنگاه زایی در اشتغال وضعیت کوچک، صنایع زایی اشتغال

 قرار بررسی مورد پویا و ایستا دیدگاه دو از را متوسط و کوچک

 ،)ها فعالیت(ها  بنگاه تعداد مانند ایستا، مباحثی دیدگاه در .دادند

 ها بنگاه کارایی و کار، نیروي خصوصیات ا،ه بنگاه اندازه توزیع

 بر خالص مؤثر عوامل پویا، دیدگاه در. گرفت قرار بررسی مورد

 ایـن  زنـدگی  چرخـه  در کوچـک  صنایع زایی اشتغال تغییرات

 توجه مورد ،)یا محدود شدن( گسترش تأسیس و شامل ها، بنگاه

 تأسیس ها بنگاه برخی خاص، زمانی دوره یک در .گیرند می قرار

 کار نیروي نیاز معناي به امر این که کنند می کار به آغاز و شده

 ابتـدا  در که هایی بنگاه دوم، در دوره .است )زایی اشتغال( جدید

 ،)و یا محدود کردن( گسترش به اند، داشته وجود نظر مورد دوره

و یا (افزایش  موجب نیز امر این که پردازند می خود هاي فعالیت

گسـترش تعـداد    .شـد  خواهـد  کار نیروي تقاضاي در ،)کاهش

 از اسـتفاده  صـورت  بـه  توانـد  مـی  نیـز ) هـا  فعالیـت (هـا   بنگاه

مید (باشد  بنگاه مقیاس افزایش یا و موجود خاص هاي ظرفیت

 . )61: 1998، لیدهلم و

 ایـن  تأثیر بررسی و اشتغال بر مؤثر عوامل بنابراین تعیین

. کنـد  می شایانی بیکاري کمک کاهش و اشتغال رشد بر عوامل

 اشتغال مشکل کردن طرف بر جهت در گامی نیز حاضر تحقیق

و پرداختـی بـه سـایر     تعدادکارگاه گذاري، سرمایه تأثیر تعیین و

  .است در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی اشتغال رشد بر ها نهاده

 

  روش تحقیق -3

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شـیوه گـردآوري   

هـا از   روش گـردآوري داده . اسـت  تحلیلـی -اطالعات، توصیفی

 بـا . و بررسـی اسـنادي بـوده اسـت    اي  طریق مطالعه کتابخانه

 یابیم درمی کار نیروي تقاضاي زمینه در تحقیق پیشینه مطالعه

 اثرگـذار  کـار  نیـروي  تقاضاي بر توانند می متعددي عوامل که

، )NF(کارگــاه  تعــداد، )EM( اشــتغال متغیرهــاي. باشــند

 هـا  نهـاده  سـایر  بـه  پرداختـی و ) RIC(واقعـی   گـذاري  سرمایه

)ROIC (هـاي  داده .اسـت  شـده  گرفته درنظر مطالعه این در 

سـال   از سـاله  20 دوره یک در این پژوهش طی استفاده مورد

آمارهاي مربوط به متغیرهاي . آوري گردید جمع 1389تا  1370
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 مرکزي بانک و مرکزآمار ایران اطالعاتی این پژوهش از بانک

 انجـام  و هـا  مـدل  منظـورتخمین  بـه . گردیـد  اسـتخراج  ایران

 استفاده Eviews8افزاري  نرم هاي بسته از مربوط هاي آزمون

انتخاب الگـوي تجربـی بـر مبنـاي رویـه      ژوهش ـدر این پ .شد

 .گیرد صورت می) Fomby(فمباي 

در این پژوهش براي بررسی ایستایی متغیرها از آزمـون ریشـه   

  .استفاده شده است پرون-واحد فیلپس

  
  هاي زمانی سريالگوریتم مدل سازي  .1 نمودار

  1998، فمباي :مأخذ

 پرون-آزمون ریشه واحد فیلپس -3-1

در گام نخست تعیین ویژگی آماري متغیرهاي مورد بررسـی بـا   

راهبـرد  . هاي ریشه واحد مـدنظر قـرار گرفـت    استفاده از آزمون

فـروض   کلی به کار گرفته شده، استفاده از آزمون ریشه واحد با

بندي نتایج حاصل از این آزمون به منظـور   صفر مختلف و جمع

با توجـه  . باشد تعیین درجه انباشتگی متغیرهاي مورد مطالعه می

به انتقادهاي پرون از روش آزمون ریشه واحـد دیکـی فـولر در    

 هـاي زمـانی وجـود دارد،    زمانی که شکست ساختاري در سري

پـرون در شـرایطی کـه    -استفاده از آزمون ریشه واحد فیلیـپس 

هاي شـدیدي مواجـه بـوده، ضـروري      سامانه اقتصادي با تکانه

نشان داده شـود، رابطـه زیـر     yاگر متغیر مورد بررسی با . است

  .)1: 1391، قنبري و رسولی(گیرد  مورد برازش قرار می

)1(  1
1

p

t t i t i t
i

y t y y     


        

 ROICو  EM، NF ،RICهمان چهـار متغیـر    Yکه در آن 

فیلیپس و پرون به منظور آزمـون ریشـه واحـد بـراي     . باشد می

کنتــرل همبســتگی ســریالی روش غیرپــارامتریکی را پیشــنهاد 

تعـدیل شـده انجـام     tرا با نسبت  DFآزمون  ،PPروش . دادند

 tدهد به نحوي که همبستگی سریالی توزیع مجانبی آمـاره   می

 :به شکل زیر است PPآماره . ثیر قرار ندهدأت را تحت

)2( 
0.5

0 0 0
0.5

0 0

ˆ( )( ( ))ˆ
2

T f se
t t

f f s


    
  

 
 

همـان   tαو  AR(1)ضریب تخمـین زده شـده    ̂که در آن 

)ˆمقـدار  . اسـت  αبراي  tنسبت  )se     خطـاي اسـتاندارد وs 

تخمین سازگاري از  0خطاي استاندارد رگرسیون بوده، مقدار 

زنی از چگالی طیفی  نیز تخمین 0fجزء . واریانس خطاها است

: 1391، قنبري و رسـولی (باشد  مقادیر خطا در فرکانس صفر می

1(.  
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  ییاهمگر نموآز -3-2

-انگل روش دو از عموماً متغیر چند بین همگرایی آزمون براي

 و جوهانسن(شود  استفاده میو جوهانسن و جوسلیوس  گرنجر

جوسـلیوس   و جوهانسن روش لیکن .)169: 1990، جوسلیوس

 صورت در( را بلندمدت رابطه یک که قادر است وجود بیش از

گرنجـر کـه   –کند، بـرروش انگـل   شناسایی متغیرها بین )وجود

در  ).433: 1995، اینـدرز (چنین ظرفیتی را نـدارد، برتـري دارد   

 هـاي  ریشه و ماتریس رتبه بین رابطه بر مبتنی که روش این

 مقـدار  حـداکثر  و اثر دو آماره از استفاده با است، آن مشخصه

شـود   مـی  قضـاوت  بلندمـدت  روابـط  تعـداد  مـورد  در ویـژه، 

  ).134: 1392، مالحسنی و همکاران(

 
VARالگوي خود توضیح برداري  -3-3

1  

ــرداري   ــیح ب ــی ) VAR(روش خودتوض ــاي خط ــط  ،پوی توس

برخی اوقات، ممکـن اسـت   . ارایه شده است )1: 1980( سیمس

که فرضیه اقتصادي از قدرت الزم براي تعیین رابطه مشـخص  

در چنـین وضـعیتی اسـتفاده از    . میان متغیرها، برخوردار نباشـد 

عالوه بـر آن، مطـابق   . ساز باشد واند چارهت می VARهاي  مدل

تـر   در برخی از مواقـع، منطقـی   2هاي پیندیک و رابینفیلد نظریه

هـا در یـک معادلـه تبیـین      هـاي داده  رسد تا پویـایی  نظر می  به

  )134: 2009 ،مارکوارت(شوند 

یـک روش   VARکنند که مدل  بیان می 3دارنل و ایوانس

کنـد بـدون توجـه     ها فراهم می بینی مستقیم را براي انجام پیش

که چگونه متغیرهاي موجود در مـدل، متغیـر دیگـري را     به این

طـور   اسـتاندارد، اخـتالالت بـه    VARدر مـدل  . کنند متأثر می

. شـوند  وسیله همبستگی هاي همزمـان نشـان داده مـی    کلی به

تا واکنش سیستم به تغییري در یـک متغیـر،    شود میاین باعث 

پاســخ کــل آن دســته از متغیرهــایی باشــد کــه بــا آن متغیــر  

  )134: همان(اند  همبسته

)3(  

Y��	A�	Y���	 +	A�	Y���		 +	A�	Y���	 	+	U�		  ,   

U�		~	IN	(	0	و	∑)             

×kهاي آن بردارهـاي   و وقفه �Yدر این رابطه،  مربـوط بـه    1

ــتند  ــو هسـ ــاي الگـ ــراي  	�A. متغیرهـ  i = 1و ... و  pبـ

×kهاي  ماتریس ×kبـردار   		�Uضرایب الگو هسـتند و   � 1 

  .مربوط به جمالت اخالل الگو است

                                                   
1. Vector Auto Regressive 
2. Pindyck & Rubinfeld 
3. Darnell & Evans 

  ینهبه 4قفهو تعیین نموآز -3-4

هاي هم جمعی به روش یوهانسن، مستلزم تعیین طول  تحلیل

تخمین هاي روابط . است VARدر الگوي ) P(وقفه بهینه 

خیلی  VARبه طول وقفه انتخاب شده براي  مدت بلند

ها را نباید بیش از حد بزرگ انتخاب  وقفه. حساس هستند

اي انتخاب شود که مشکل همبستگی  وقفه باید به اندازه. کرد

 دهستفاا با معموالً بهینه قفهو بنتخاا. ی وجود نداشته باشدپیاپ

، SC(6(بیزین -  تزارشو ،5)AIC( کائیکآ يها روش ازیکی  از

و  FPE(8( بینی نهایی ، خطاي پیش7)HQ( کوئین-  نحنا

 کرذ يها روش از هریک در که دشو می منجاا LR(9( آماره

 درجات هـک تـسا هدـش باـنتخا تیروـص به بهینه قفهو هشد

 لتالـخا تالـجم و نشود داده تـسد از زیادي آزادي

، گلخندان و موالیی(نشوند  همبستگیدخودچار  تالداـمع

1392 :96(.  

  

ــوي  آوردبر -3-5  داريبر يتصحیح خطاالگــــــ

)VECM(10  

ــی بهینه قفهو ادتعد تعییناز  پس ــوان مـ ــت يلگوا تـ  صحیحــ

   .دنمو آوردرـبرا داري رـب ياـخط

)4(  

∆Y��	B�	∆Y���	 + 	B�	∆Y���		 +	B���	∆Y�����	 	
+ Π	Y���	 + 	U�	 

  :که در آن

		B��	�	(I −	A� −	A	� − ⋯−	A�	)   
i = 1 , 2 , …, p-1  
Π =	−(I −	A� −	A	� −⋯−	A�	) 

 مـدت  بلنـد حاوي اطالعات مربوط به روابط تعـادلی  Πماتریس 

Πدر واقع . است = 	αβ	   ضـرایب تعـدیل    است کـه در آن

عدم تعادل و نشان دهنـده سـرعت تعـدیل بـه سـمت تعـادل       

، بـارو (اسـت   مـدت  بلنـد ماتریس ضرایب تعادلی  و  مدت بلند

1991 :407(  

  

   آزمون نرمال بودن و خود همبستگی -3-6

با توجه به مراحل انجام پژوهش یکی از مراحل اصـلی آزمـون   

                                                   
4. Lag 
5. Akaike Information Criterion (AIC) 
6. Schwarz Bayesian Criterion (SC)  
7. Hannan-Quinn Criterion (HQ)  
8. The Final Prediction Error (FPE) 
9. Likelihood Ratio (LR) 
10. Vector Error Correction Model (VECM) 
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باشـد،   هـا مـی   دادهها و تعیین خود همبسـتگی   نرمال بودن داده

بـراي نرمـال بـودن     1J-Bراهبرد کلی به کـار گیـري آزمـون    

بـراي تعیـین خـود همبسـتگی      2Pها و آزمـون پورتمنـت    داده

 3توان مقادیر چـولگی  می J-Bدر آزمون . ها استفاده گردید داده

ایـن آزمـون   . در یک نمونه آماري را محاسبه کرد 4و درجه اوج

امیـدي پـور   (ا ارائه گردیده است توسط کارلس جارگو و آنیل بر

معادله آزمون برازش شـده بـه شـرح     )93: 1388، و پاشایی فام

  :زیر است

)5(  

JB = 
�

�
 ( ��	+ 

�

�
 ( K – 3)2	)                         

) یـا بـه طـور کلـی درجـه آزادي     ( تعداد مشاهدات nکه در آن 

درجـه اوج در یـک نمونـه     Kچولگی نمونـه اسـت و    S. است

 . آماري است

براي بررسی میزان خودهمبستگی از آزمون پورتمنـت اسـتفاده   

هـا را   این آزمون با فـرض صـفر خودهمبسـتگی داده   . کنیم می

در زمینه تجزیه و تحلیـل رگرسـیون،   . دهد مورد آزمون قرار می

از جملــه تجزیــه و تحلیــل بــا ســاختار ســري زمــانی، آزمــون  

دهـد تـا یـک آزمـون      اسـت، کـه اجـازه مـی     پورتنمت مطـرح 

  .)93 ،همان( شود میعمو

  

  واریانس تجزیهآزمون  - 7- 3

 واریانس تجزیهاز  یرهامتغ اییز نبرو بررسی منظور به

 این به را شوك اثر نیز واریانس تجزیۀ. کنیم یم استفاده

 خطاي واریانس درصد چند که دهد مینشان  صورت

وسیله تغییرات خود متغیر و چند درصد توسط  به پیشبینی

 ،دیگر به بیان. شود می داده توضیح دیگر متغیرهاي تغییرات

 خارج علیت آزمون نوعی ،بینی پیش خطاي واریانس تجزیۀ

 هر هاي نوسان همـس آن اسـاس رـب هـک است نمونه از

 يزا درون متغیرهاي به وارد هاي شوك به واکنش در متغیر

  ).1: 1388، شمس فخر(شود  می تقسیم الگو

  

  گیري و نتیجه بحث - 4

 الگوهـاي  به ورود براي کار نخستین فُمباي، رویۀ بق مطا

 درجـه  تعیـین  و متغیرهـا  ایسـتایی  بررسـی  اقتصادسنجی،

ایستایی متغیرهاي تحقیق با اسـتفاده از   .آنهاست انباشتگی

                                                   
1. Jarque-Bera 
2. Portmanteau 
3. Skewness 
4. Peakness 

آزمون فیلپس و پرون مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن 

 1کـه در جـدول    طـور  همـان . بیان شده اسـت  1در جدول 

هـا و   اشـتغال، تعـداد کارگـاه    متغیرهـاي  شـود  مـی مشاهده 

 ایستا تفاضل گیري مرتبه ها با یک پرداختی به سایر نهاده

  .ایستا است سطح داده سرمایه گذاري واقعی در متغیر و شده

 انباشته یک درجۀ از متغیر دو با توجه به اینکه حداقل

 فُمبـاي  اول الگوریتم شاخۀ به را ما موضوع این باشند، می

آزمون همگرایی  بایستی می آن پایۀ بر سازد که رهنمون می

 میـان  را )مـدت  بلنـد براي تشخیص وجود رابطـه تعـادلی   (

در این پژوهش براي انجام این آزمون  .کرد بررسی متغیرها

جوســلیوس، یعنــی آزمــون حــداکثر از روش جوهانســون و 

  .مقادیر ویژه و آزمون اثر استفاده شده است

 جوسـلیوس  و جوهانسـن  هـم انباشـتگی   هـاي  تحلیل

 .اسـت  VARدر الگـوي   بهینـه  وقفـه  طول تعیین مستلزم

 دارد وجود گوناگونی معیارهاي بهینه وقفه طول تعیین براي

 بیزین- تزارشو ،)AIC( کائیکآ معیارهاي از مقاله این که در

)SC( ،کوئین- نحنا )HQ(، یینهــا بینــی یشپــ يخطــا 

)FPE(، آماره )LR ( و لگاریتم حداکثر راست نمـاییLog-

Likelihood) (استفاده شده است.  

 طول وقفه در که دهد می نشان 2جدول از حاصل نتایج

کـویین   حنان بینی نهایی خطاي پیش آکائیک، معیارهاي ،2

ــدار، و لگــاریتم حــداکثر راســت نمــایی  حــداقل -Logمق

Likelihood) (2وقفه حداکثر مقدار خود را دارند، بنابراین 

 استفاده با حال .گردد می بهینه انتخاب وقفه طول عنوان به

 بلندمدت ضرایب برآورد به جوسلیوس و جوهانسن روش از

 از اسـتفاده  با بایست می ابتدا بدین منظور .پردازیم الگو می

ویژه  مقادیر حداکثر و آماره آزمون) Trace(اثر آزمون آماره

)Max-Eigen ( را هـم انباشـت کننـده    بردارهـاي  تعـداد 

 دار معنا سطوح در آماره این که صورتی در .نماییم مشخص

 مبنی فرضیه صفر باشد، بحرانی مقادیر تر از بزرگ نظر، مورد

 را نیست برقرار متغیرها بین بلندمدتی رابطه هیچ اینکه بر

 یا یک حداکثر وجود بر هایی مبنی فرضیه و کرد رد توان می

 ایـن  نتـایج  .بـود  خواهنـد  بررسی قابل مدت بلند رابطه دو

    .است آمده) 4( و )3( شماره هاي جدول در ها آزمون

 مدت بلندهاي مختلف، وجود یک رابطه  بر اساس نتایج حالت

، هر دو آماره اثر و حداکثر مقادیر ویژه، شود میدر الگو تأیید 

  .کنند را در الگو تأیید می مدت بلندوجود یک رابطه 
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 براي متغیرهاي مدل) PP( ریشه واحد فیلپس و پرون آزمون یجهنت .1جدول 

 سري زمانی

  سري زمانی تفاضل مرتبه اول  در سطح داده
درجه 

  مبدأالگو با عرض از  انباشتگی
و أ الگو با عرض از مبد

  روند
  مبدأالگو با عرض از 

و  مبدأالگو با عرض از 

  روند

EM 
48/0- *** 

)87/0(  

69/1- *** 

)71/0(  

96/3- * 

)008/0(  

92/3- ** 

)03/0(  
I(1) 

NF 
2/1- *** 

)65/0(  

64/2- *** 

)27/0(  

45/8- * 

)0(  

18/8- * 

)0(  
I(1) 

RIC 
37/3- ** 

)03/0(  

77/3- ** 

)04/0(  

68/8- * 

)0(  

41/9- * 

)0(  
I(0) 

ROIC 
12/0- *** 

)93/0(  

04/3- *** 

)15/0(  

35/4- * 

)003/0(  

31/4- * 

)016/0(  
I(1) 

  ،%10معنادار در سطح احتمال *** ، %5معنادار در سطح احتمال **  ،%1احتمال  سطح در معنادار*

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
  

   )VAR(برداري  توضیح خود الگوي بهینه وقفه تعداد تعیین .2جدول 

HQ SC AIC FPE LR LogL وقفه 

- 833272/4  -4/662694 -4/860554 11/9 e-08 NA 74499/47  0 

- 345512/6  -5/492621* - 481923/6  91/1 e-08 44/18891* 78/33731 1 

- 851223/6 * - 316020/5  - 096764/7 * 44/1 e-08* 53356/21  87087/99  2 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  (λ–Max).ویژه  مقدار آزمون حداکثر. 3جدول 

  Hypothesized ویژه مقدار حداکثر آزمون آماره درصد 5 سطح در بحرانی مقدار ** احتمال سطح
No. of CE(s) 

0082/0  58434/27  37306/31  None * 

1972/0  13162/21  18746/12  At most 1 

1623/0  26460/14  818017/8  At most 2 

0797/0  841466/3  071594/3  At most 3 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  (λ-Trace).اثر  آزمون ماتریس. 4جدول 

  Hypothesized آماره آزمون اثر درصد 5مقدار بحرانی در سطح  ** سطح احتمال
No. of CE(s) 

0082/0  85613/47  45013/55  None * 

1972/0  79707/29  07707/24  At most 1 

1623/0  49471/15  88961/11  At most 2 

0797/0  841466/3  071594/3  At most 3 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  برداري خطا تصحیح الگوي برآورد نتایج -4-1

 تعیین برداري، خطا تصحیح الگوي برآورد براي مرحله نخستین

 بـه  توجه با است و در الگو متغیرها تفاضل براي مناسب وقفه

 با متغیرها تفاضل در (VECM) الگوي هاي وقفه تعداد اینکه

 است، مرتبط (VAR) الگوي در متغیرها سطح هاي وقفه تعداد

 متغیرها تفاضل وقفه تعداد الگو، این در وقفه تعداد از آگاهی با
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همکـاران،   بابازاده و(آید  می دست به (VECM)الگوي در نیز

 (VAR)الگـوي   در بهینه وقفه اینکه به توجه با ).205:1391

 یـک  (VECM) الگـوي  در متغیرهـا  تفاضـل  وقفه است، دو

نشان داده شده  5در جدول  VECMنتایج الگوي  .بود خواهد

عالمت ضـرایب بـه    مدت بلندباید توجه کرد که در روابط . است

  .شود میصورت قرینه تفسیر 

 
  VECMنتایج برآورد الگو با استفاده از روش . 5جدول 

CointEq1 همجمعیCointegrating Eq: 

000000/1  EM(-1) 

- 139088/0  

( 05203/0 ) 

[- 67348/2 ] 

 

RIC(-1) 

258535/0  

( 06691/0 ) 

[ 86386/3 ] 

 

ROIC(-1) 

- 329937/2  

( 23692/0 ) 

[- 83424/9 ] 

NF(-1) 

111185/0  عرض از مبدأ 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

 درصـد  یـک  هـر  ازاي به بلندمدت در که دهد می نشان نتایج

هـا میـزان    و تعداد کارگـاه ) RIC(گذاري میزان سرمایه تغییر در

درصـد   329/2درصـد و   139/0میـزان   بـه  اشتغال بـه ترتیـب  

 بلندمـدت  در که دهد می نشان همچنین نتایج. یابد افزایش می

 ،هـا ه نهـاد   پرداختی به سـایر  تغییر در درصد یک هر ازاي به

 طور همان. یابد درصد کاهش می 258/0 میزان به میزان اشتغال

گـذاري و   متغیرهـاي سـرمایه   مـدت  بلنددر  شود میکه مشاهده 

متغیـر   کـه  حـالی ها اثر مثبت بر اشـتغال دارنـد، در    تعداد کارگاه

 .ها اثر منفی بر اشتغال دارد پرداختی به سایر نهاده

  J-B بودن نرمال. 6 جدول

 اجزا Jarque-Bera درجه آزادي احتمال سطح

0743/0 2  200210/5 1 

9471/0 2 108710/0 2 

1343/0 2 015680/4 3 

5621/0 2 152065/1 4 

2332/0 8 47666/10 Joint 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

بیشـتر باشـد   ) 05/0(از معیار قضاوت آمـاري  سطح احتمال اگر 

تـوان   مـی  رانرمال بـودن اجـزاي اخـالل     بر مبنی فرضیه صفر

بر اسـاس   .شود میپذیرفته  �Hاما اگر خالف این باشد پذیرفت

از جزء اول تا جزء چهارم مقـدار   6آمده از جدول  به دستنتایج 

Prob  باشد در نتیجه فـرض   بیشتر می 05/0ازH�    مبنـی بـر

  .شود مینرمال بودن اجزاي اخالل پذیرفته 

از معیـار قضـاوت آمـاري     Q-Statسطح احتمـاالتی آمـار   اگر 

وجـود خـود    عـدم  بـر  مبنـی  بیشتر باشد فرضیه صـفر ) 05/0(

بر اساس نتایج . توان پذیرفت می را همبستگی در اجزاي اخالل

از وقفه اول تا وقفـه دوازدهـم هـیچ     7آمده در جدول  به دست

  .خود همبستگی بین اجزاي اخالل وجود ندارد

  )P( همبستگی پورتمنت خود. 7جدول 

df Prob. Adj Q-Stat Prob. Q-Stat Lags 

NA* NA* 952885/8  NA* 455477/8  1 

28 7112/0  43134/23  8115/0  32524/21  2 

44 5645/0  84268/41  7757/0  66802/36  3 

60 6748/0  53820/54  8984/0  54232/46  4 

76 5620/0  43583/73  9080/0  19060/60  5 

92 4670/0  45855/92  9294/0  87242/72  6 

108 4893/0  7268/107  9694/0  20299/82  7 

124 5267/0  2857/122  9901/0  29128/90  8 

140 4068/0  3038/143  9948/0  8003/100  9 

156 4723/0  5601/156  9991/0  6920/106  10 

172 4906/0  7712/171  9999/0  6075/112  11 

188 3868/0  9572/192  0000/1  6695/119  12 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  آزمون تجزیه واریانس. 8جدول 

NF ROIC RIC EM S.E. Period 

000000/0  000000/0  000000/0  0000/100  055835/0  1 

163066/2  107778/0  210569/0  51859/97  077607/0  2 

556496/2  75437/10  490614/2  19852/84  090673/0  3 

837048/2  49149/16  384067/4  28739/76  099357/0  4 

04862/3  00825/20  982454/5  96114/70  107151/0  5 

134616/3  36011/22  684502/6  82077/67  114405/0  6 

240675/3  82241/23  246895/7  69002/65  121181/0  7 

324176/3  11195/25  654831/7  90905/63  127712/0  8 

387356/3  21875/26  020718/8  37318/62  133942/0  9 

445885/3  13080/27  335148/8  08816/61  139835/0  10 

هاي تحقیق یافته: مأخذ

 دهد اشتغال نشان می متغیر واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 آن خـود  توسط اشتغال در خطا واریانس تمام دورة اول در که

درصد از واریـانس خطـا در    51/97در دوره دوم . شود می توجیه

 10/0گذاري،  درصد توسط سرمایه 21/0اشتغال توسط خود آن، 

درصـد توسـط    16/2هـا و   درصد توسط پرداختی به سایر نهاده

درصـد از   08/61در دوره دهـم  . شـود  میها توجیه  تعداد کارگاه

درصـد توسـط    33/8اشتغال توسـط خـود آن،   واریانس خطا در 

ها و  درصد توسط پرداختی به سایر نهاده 13/27گذاري،  سرمایه

 اشتغال متغیر. شود میها توجیه  درصد توسط تعداد کارگاه 44/3

آن پرداختی به سـایر   از پس بیشترین تأثیر را بر خودش دارد و

 اختصـاص  خـود  بـه  اشتغال تغییر در بیشترین تأثیر را ها نهاده

ها، سهم تأثیر تعـداد   سهم تأثیر پرداختی به سایر نهاده .دهد می

گذاري از دوره اول تا دوره دهم افزایشی بوده  ها و سرمایه کارگاه

 واریـانس  تجزیـه  در .)79: 1390، مهرگـان و همکـاران  (است 

 داده شداشتغال نشان  بر انرژي کل قیمت گذاري اثر به مربوط

فـر و   حبیبـی (بیشترین تأثیر را بر خودش دارد  اشتغال که متغیر

نیـروي   تقاضاي بلندمدت رابطه در بررسی .)141: 1383، پدرام

آزمون  طریق از ایران بخش صنعت در آن بر مؤثر عوامل و کار

واریـانس   کـه در تجزیـه   داده شـد جوهانسون نشان  همجمعی

 بیشترین تأثیر را بـر خـودش   اشتغال کار، متغیر نیروي تقاضاي

  .دارد

  

  گیري بحث و نتیجه -5

عوامل مؤثر بر اشتغال در صنعت مواد غذایی  بررسی راستاي در

 بـر  مبتنـی  پژوهش شناسی و آشامیدنی استان مازندران، روش

 بـه  زمـانی،  سري مناسب الگوي انتخاب براي فمباي رهیافت

 از منظور این براي. شد منجر برداري الگوي خودتوضیح برآورد

، )NF(کارگـاه   تعـداد ، )EM( اشـتغال  زمـانی  آماري هاي داده

 هـا  نهـاده  سـایر  بـه  پرداختـی و ) RIC(واقعـی  سرمایه گذاري 

)ROIC( جینتا. استفاده شده است 1370-1389هاي  طی سال 

براي متغیرهاي مـدل حـاکی از آن   ) PP(فیلپس و پرون آزمون

 ها و پرداختی به سـایر  اشتغال، تعداد کارگاه است که متغیرهاي

سـرمایه   متغیر و شده ایستا تفاضل گیري مرتبه ها با یک نهاده

 براسـاس  همچنـین  .ایسـتا اسـت   سـطح داده  گذاري واقعی در

آزمون حداکثر مقـادیر  (جوسلیوس  و جوهانسن همگرایی آزمون

 تأییـد  متغیرها بین مدت بلندرابطه  وجود یک ،)ویژه و آزمون اثر

 VECM، الگـوي  مـدت  بلنـد با توجه به تایید یک رابطـه  . شد

 :که نتایج حاصل از این الگو نشان داد. مورد ارزیابی قرار گرفت

در صنایع مـواد غـذایی و آشـامیدنی اسـتان      EMو  RICبین 

 گرفت نتیجه توان می. مازندران اثر مثبت و معناداري وجود دارد

 شغلی هاي فرصت ایجاد باعث تواند می بیشتر گذاري سرمایه که

گـذاري در صـنایع تبـدیلی و     در این زمینه سرمایه .گرددمتعدد 

گونـه صـنایع    ایـن . تکمیلی از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت   

توانند از طریق جذب بیکاران فصلی و بیکاران جویـاي کـار،    می

این یافتـه بـا نتـایج    . نقش مهمی در افزایش درآمد داشته باشد

اء زر(، )21: 1384ازوجـی و عسـگري،   (هـاي   حاصل از پژوهش

تطـابق  ) 539: 2007مـولهی،  (و ) 175: 1384نژاد و نـوروزانی،  

  .دارد

در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی اسـتان   EMو  NFبین 

هاسـت کـه در    سـال  .مازندران اثر مثبت و معناداري وجود دارد
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هـاي اقتصـادي    کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بنگـاه 

افزایش اشتغال، تولید و هاي  کوچک به عنوان یکی از استراتژي

تعداد (زیرا صنایع کوچک . گیرد درآمد سرانه، مورد توجه قرار می

، مبتنی بر نیـروي کـار انسـانی    )نفر کارکن 10-49هاي  کارگاه

است و به سرمایه کمی به ازاي هر نفر نیروي کار نیاز دارنـد در  

در . چنین شرایطی عمدتاً در صنایع بزرگ فراهم نیست که حالی

که در فراینـد تولیـد ازنیـروي     شود مییع بزرگ اغلب سعی صنا

هـاي کنتـرل و    و عمـدتاً ایـن نظـام    کار کمتري استفاده شـود 

این یافتـه   .فناوري ماشینی است که روند تولید را بر عهده دارد

 میـد و  و) 3: 1981( دیوید بـرچ  هاي با نتایج حاصل از پژوهش

  .نیز مطابقت دارد) 61: 1998( لیدهلم

در صنایع مواد غذایی و آشـامیدنی اسـتان    EMو  ROICبین 

 .مازندران اثر منفی وجود دارد

 :گردد ي پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه میها یافتهبا توجه به 

گذاري اثر مثبت و معنـاداري   با توجه به اینکه متغیر سرمایه

بر اشتغال در بخـش صـنایع مـواد غـذایی و آشـامیدنی اسـتان       

 يگـذار  سرمایه افزایش جهت در دولت توجه لذامازندران دارد، 

 قابل توجهی نحو به تواند می صنعت بخش هاي ساخت زیر در

 بلندمـدت  در هـم  و مقطعـی  صورت به هم را بیکاري معضل

 گذاري در سرمایه هاي محدودیت با همچنین مقابله کند؛ تعدیل

 ایجـاد  امکـان  ذاري،گـ  سرمایه مخاطرات کاهش و بخش این

 بخـش  این در اشتغال نرخ افزایش جهت در شغلی هاي فرصت

 .نماید میفراهم  را

ها، اثر مثبت و معناداري بر  که، متغیر تعداد کارگاه از آنجایی

اشتغال در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی استان مازندران 

تعـداد  (هـاي بـاالي صـنایع کوچـک      لذا باید بـه قابلیـت   دارد،

زایـی   اي اشـتغال هـ  در سیاست) کارکننفر  10-49هاي  کارگاه

  .کشور و از بین رفتن معضل بیکاري توجه کرد

 

  منابع

 ارزیـابی  ").1384(عالءالـدین و عسـگري، منصـور     ازوجـی، 

 و هـاي تجـاري   اتحادیـه  در اشـتغال  رشد بر مؤثر عوامل

 ."ایـران  کـار  بـازار  براي سیاستی هاي توصیه و اي منطقه

، 4شـماره  پـنجم،  ، سـال اقتصـادي  هـاي  پژوهش فصلنامه

50-21.  

 معاونت برنامـه ریـزي  آیا میدانید، ). 1390(استانداري مازندران 

  .454، شماره  مازندرانو اشتغال استانداري 

 شناسـایی "). 1391(اعظـم   مـرادي،  اصغر و علی اسفندیاري،

 بردارهـاي  استفاده از با ایران اقتصاد در پتروشیمی جایگاه

  .21-39، 19شماره ، اقتصادي مدلسازي فصلنامه ".ویژه

 تـأثیر  بررسـی "). 1388(پور، رضا و پاشایی فام، رامین  امیدي

 فصلنامه. "ایران اقتصاد در سهام واقعی بازده بر تورم نرخ

شـماره   هفـدهم،  ، سالاقتصادي هاي سیاست و ها پژوهش

50 ،113-93.  

 یممحمـد ابـراه  یی، آقـا بابـا   ید وفرش ،فرخ نژاد ؛محمد ،بابازاده
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