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 های کشورتولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استان

  *دکتر کیومرث شهبازی و زهرا طالبی

 
 91/9/7937تاريخ پذيرش:         71/77/7931تاريخ وصول: 

 
 :چکیده

 یگذاری اقتصادی، بررسی رابطهبا توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست   

 ر رفعهای اقتصادی کاراتسیاست ،هااناست نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح

 هدف از اين تحقیق . را در پی خواهد داشت بیکاری در سطوح استانی و ملی

های استانی های مختلف کشور و تعیین تفاوتتخمین ضريب اوکان برای استان

 استفاده از در اين پژوهش با . استبین تولید واقعی و  نرخ بیکاری  یرابطه

 86های پانل، ضرايب اوکان و روش داده 3168-68 یدوره طیی های استانداده

 38قانون اوکان در  بر اساس برخی از نتايج،  استان کشور برآورد شده است.

استان کشور قانون اوکان  38در   برقرار و نسبتا با تبات بوده است. استان کشور

 ام کافی برخوردارها برقراری آن از استحکاستان یدر بقیه است.  برقرار نبوده

ضرايب اوکان در  تفاوت معنی دار همچنین، نتايج آزمون والد بیانگر  نبوده است.

 .بوده استهای مختلف از لحاظ آماری استان

 JEL: C13 ،C22 ، E24بندی طبقه           
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 مقدمه -3
راه حل کاهش  اساسی اقتصاد ايران و جهان است. يافتن يکی از مشکالتبیکاری 

يکی از نکات مورد توجه سیاست گذاران است.  رشد اقتصادی نرخ بیکاری يکی از 

معکوس بین نرخ بیکاری و رشد  یرابطه  است. های حل مشکل بیکاریراه

به ازای يک بر اساس قانون  . تبیان شده اساقتصادی تحت عنوان قانون اوکان 

 قابل افزايش )افزايش( نرخ بیکاری تولید واقعی تقريباً سه درصد درصد کاهش

اخیر، مطالعات تجربی زيادی  یدر دو دهه (. 7391 ،7)اوکان استافزايش )کاهش( 

يید أاين مطالعات قانون مذکور را ت تايید کرده استصحت اين قانون را بررسی و 

ن متعددی آزمون امؤلف یثبات ضريب اوکان به وسیله  (.1112، 1آدانواند )نموده

قانون اوکان ( 1111) 9ويالورد و مازاتحقیق  نتايج بر اساسبرای مثال،  شده است. 

ای تولید های منطقهواکنشهمچنین  است.  مناطق اسپانیا برقرار بوده یدر کلیه

در تغییر در اين کشور  22/7زيمم تا مقدار ماک 91/1به بیکاری از مقدار مینیمم 

های لتاضريب اوکان در اغلب اي (1113) 4کندیبر اساس تحقیق   .بوده است

ب ضري ،مطالعات انجام يافتهمطابق  است. متغیر بوده  1/7و  9/7آمريکا مابین 

ديگر  یای به منطقهاز کشوری به کشور ديگر و از منطقه اوکان در طول زمان

بر نرخ بیکاری و  ثیر رشد اقتصادیأبنابراين تجزيه و تحلیل ت  .متغیر بوده است

تدوين  ی وگذارسیاستعامل مهمی در استانی،  در سطح به خصوصبالعکس، 

        است.ای ها و راهبردهای منطقهبرنامه

بین نرخ بیکاری و تولید واقعی را در  یدر ايران مطالعات محدودی رابطه

به داليل مختلف از جمله نبود آمارهای الزم )در   اند.سطح کشور بررسی کرده

بین نرخ بیکاری و تولید واقعی در  یهای گذشته، رابطهسطح استانی( طی سال

تخمین  هدف از اين تحقیق، های کشور ناديده گرفته شده است. سطح استان

های استانی موجود در های مختلف کشور و تعیین تفاوتضريب اوکان برای استان

سوال اصلی تحقیق  . استتغییرات نرخ بیکاری  وتولید ناخالص داخلی بین  یبطهرا

ها را افزايش اين است که آيا کاهش )افزايش( نرخ بیکاری، تولید واقعی استان

                                                           
7 Okun 
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4 Kennedy 
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خطی بین تولید  یوجود رابطههای دهد يا نه؟ لذا اين تحقیق فرضیه)کاهش( می

 .کرده استرا آزمون های کشور ستانو برابری ضرايب اوکان در ا واقعی و بیکاری

بعد از مقدمه، در بخش  اين مقاله در چهار بخش سازماندهی شده است. 

در بخش  . بررسی شده استپژوهش  یدوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه

بندی، بخش چهارم به جمع . بررسی شده استمدل و تحلیل نتايج  یسوم ارائه

 استی اختصاص يافته است.های سیگیری و توصیهنتیجه

 مروری بر ادبیات موضوع -8

به همراه منحنی فیلیپس يک عنصر کلیدی در  از نقطه نظر تئوريک، قانون اوکان

 یاز نظر تجربی نیز به عنوان يک قاعده . کل است یاستخراج منحنی عرضه

 2،)هريس و سیلورستوناستگذاری مطرح بینی و سیاستسرانگشتی مفید در پیش

اقتصاد کالن  یقانون مبتنی بر نظريهاوکان برای استخراج اين روش  (. 1117

برای  در تعیین مقدار سطح هدف از تولیدسؤال اصلی اوکان   بوده است. کینزی

-وی برای پاسخ به اين سؤال تصريح بوده است. رسیدن به يک نرخ پايین بیکاری 

اين در ادامه، نظر گرفت که  را برای اقتصاد آمريکا درهای اقتصادسنجی متفاوتی 

      مدل ها بررسی شده است.
 مدل تفاضل -8-3

نرخ رشد تولید در اين مدل تغییر در نرخ بیکاری فصلی به واسطه ی تغییر در 

روش تفاضلی قانون  به اين رابطه  .بررسی شده استاز فصلی به فصل ديگر  واقعی

 يح شده است.( اين روش تشر7ی )معروف است.  در رابطه اوکان

 بیکاری تغییر در نرخ a+b =× )رشد تولید واقعی(

ی با استفاده از رابطهاوکان  . استضريب اوکان نشانگر b پارامتر ی فوق در رابطه

ی رابطه 7391تا فصل چهارم سال  7341دوم سال  فصلهای فصلی از داده( و 7)

 ( را به صورت زير استخراج کرد.1)

) رشد تولید واقعی( 0/30/30  تغییر در نرخ بیکاری 

در يک فصل داده شده تولید واقعی هیچ رشدی نداشته  بر اساس اين تخمین، اگر

 (. 7391درصد افزايش خواهد يافت )اوکان،  9/1باشد، نرخ بیکاری در آن فصل 

 

                                                           
5 Hariss and Silverstone 

(7) 
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 مدل شکاف -8-8

در صورت زير به ی شکاف تولید بالقوه و تولید واقع با بیکاری نرخ ،اين مدلدر 

 ارتباط است.

 نرخ بیکاری dc   (شکاف بین تولید بالقوه و تولید واقعی)

عنوان میزان بیکاری در سطح اشتغال کامل ی فوق به در رابطه cپارامتر 

 ،(9ی )رابطهسطح بیکاری اشتغال کامل از طرفین با کم کردن   قابل تفسیر است.

شکاف تولید واقعی  وسمت راست اين رابطه بیانگر اف بیکاریشکسمت چپ بیانگر 

به   )همان منبع(.استفاکتور تناسب بین دو شکاف  dپارامتر  است. در اين حالت

اوکان لحاظ  یاقتصاددانان تغییراتی را در روابط اولیه ،اين معادالتدلیل سادگی 

 . بررسی شده استها در قانون اوکان در ادامه برخی از بازنگری  کرده اند.

 بررسی برخی بازنگری ها در قانون اوکان -1

 : مدل پويابازنگری اول -1-3

توانند يکی از مشاهدات اوکان اين بود که هر دوی تولید جاری و تولید گذشته می

در مدل تفاضل قانون اوکان، اين مطلب  ثیر بگذارند. أبر روی سطح بیکاری جاری ت

 یرهای مربوطه از سمت راست معادله حذف بیانگر آن است که برخی متغ

با توجه به اين تفسیر اغلب اقتصاددانان به مدل پويای قانون اوکان  اند. گرديده

رشد تولید واقعی جاری، رشد  شامل دل پويای قانون اوکانم . داشته اندکید أت

ان های گذشته به عنوهای گذشته و تغییرات نرخ بیکاری در دورهتولید واقعی دوره

 (.1112 ،)آدانواستمتغیرهايی در سمت راست معادله 

 : مدل تابع تولیدبازنگری دوم -1-8

های اقتصادی، تولید کاالها و خدمات در يک کشور نیازمند ترکیب طبق تئوری

رشد در اين روش استدالل اين است که  . استنیروی کار، سرمايه و تکنولوژی 

ديگر عوامل مانند  یی نیروی کار، از ناحیهپذيری از ناحیهتولید عالوه بر تأثیر

بنابراين اين عوامل  . شودوری نیز متأثر میسرمايه، نرخ مشارکت نیروی کار و بهره

ها همچنین به اين بازنگری  کنند.قانون اوکان اضافه می یهرا نیز به تصريح اولی

یکاری را همراه خاطر بررسی تأثیر ورود ساير عوامل بر ضريب اوکان، متغیر شکاف ب

متغیر شکاف عوامل ياد شده در طرف راست مدل تصريحی خود به عنوان متغیر 

اين روش به مدل تابع تولید منتهی شده است که تابع   گیرند.توضیحی در نظر می

(9) 



 های کشورتولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استان  

 

 

17

اين کار به اقتصاددانان اجازه  نمايد. تولید را با مدل شکاف قانون اوکان ادغام می

نابع بیکار اقتصاد را بر روی رشد تولید بررسی نمايند م یدهد که اثر کلیهمی

پارچونی   .(7331) 1( و آتفیلد و سیلورستون7339) 1(، پارچونی7314) 9)گوردون

 مدل جايگزينی از قانون اوکان را ارايه کرد که از تابع تولید استخراج  (7339)

در سمت راست شود و عالوه بر بیکاری، انباشت سرمايه و نیروی کار را نیز می

اين مدل مشکل مربوط به لزوم داشتن در  . در نظر گرفته استتولید  یمعادله

وجود بیکاری بالقوه در مدل شکاف نیز  در خصوص تولید بالقوه و نرخاطالعات 

 . ندارد

 مطالعات تجربی -4

دو گروه  بهقانون اوکان  یبا مرور ادبیات موضوع، مطالعات انجام يافته در زمینه

 و های تخمین ضريب اوکانروش برای بررسی تجربی -مطالعات نظری یهعمد

تخمین ضريب اوکان برای کشورها، مناطق موجود در  برای مطالعات تجربی

 (.1111 3قابل تقسیم است)لوريا و دوژزو، کشورها و مابین کشورها

( ضريب اوکان در طول زمان 1111)71ديگرانآلتیگ و ی بر اساس مطالعه

  . ده استنبوثابت 

برآورد  -1و  -9/1( در مطالعه خود ضريب اوکان را بین 7339پارچونی )

   است. کرده

بین سطح تولید و بیکاری را در يونان به  ی( رابطه1114) 77کريستوپولوس

های تابلويی و تکنیک همجمعی بررسی ای و با استفاده از روش دادهصورت منطقه

شده منطقه يونان قانون اوکان تايید  79نطقه از م 2در  بر اساس نتايج، کرده است. 

   .است

وکان را با استفاده از ضريب ا ،( با در نظر گرفتن مدلی1112آدانو )

برآورد ايالت کانادا  71برای  79و فیلتر کوادراتیک 71پرسکات -هادريکفیلترهای 

                                                           
9Gordon  
1 Prachowny 
8 Attfield and Silverstone 
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13 Quadratic Filter 



  7937 بهار، 7، شماره 3های اقتصادی سابق(، دوره امه اقتصاد مقداری )بررسیفصلن              

 

 

11

های صنعتی و ضريب اوکان در استانبر اساس نتايج اين تحقیق   کرده است.

-مدل 74( با استفاده از فیلتر کالمن1111) دوژزوو  لوريا . بوده استباالتر  ،رگتربز

بر اساس نتايج اين تحقیق   اند.کردههای اولیه اوکان را برای اقتصاد مکزيک برآورد 

شواهد قوی مبنی همچنین  در تغییر بوده است. 2/1 -2/9ضريب اوکان در فاصله 

  . داشته استو بیکاری وجود بر وجود علیت دو طرفه بین تولید 

( ضريب اوکان را با استفاده از يک مدل پويای خود 1114) 72پرمن و تاورا

بر اساس نتايج  . اندکردههای گسترده برای کشورهای اروپايی برآورد توضیح با وقفه

  .شده استد های کشورهای اروپايی رمدت در اغلب گروههمگرايی میاناين تحقیق 

بررسی  OECDکشور عضو  11قانون اوکان را در  71( اثرات آستانه1111) 79فوکو

وجود  یفرضیه 71با استفاده از مدل رگرسیون هانسندر اين تحقیق   . کرده است

برای مقادير باال و پايین  . شده استخطی بین تولید و بیکاری سیکلی رد  یرابطه

در سطوح میانی  داشته است. نسبتاً قوی وجود منفی  یبیکاری سیکلی، يک رابطه

   .بوده استمذکور ضعیف  ینرخ بیکاری رابطه

-( صحت قانون اوکان را با استفاده از تکنیک انگل1171)ديگرانو  73الل

بر اساس نتايج اين تحقیق  اند. کردهگرنجر در برخی از کشورهای آسیايی آزمون 

   .بوده استآسیايی صادق  یال توسعهقانون اوکان در برخی از کشورهای در ح

ی بین شکاف ی خود مختصراً رابطهدر بخشی از مطالعه( 7911خیابانی )

بر اساس تولید و شکاف بیکاری را به صورت نموداری مورد بررسی قرار داده است.  

   استخراج شده است. 9ضريب اوکان در ايران برابر با نتايج اين تحقیق 

تحلیل دينامیکی اشتغال ای تحت عنوان مقاله( در 7919رضوی و مشرفی )

ضريب اوکان را برابر با با استفاده از روش سیستم دينامیک، در اقتصاد ايران 

   اند.برآورد کرده 711/7

مختلف  یهسه دور ايران در برایضريب اوکان را ( 7919رضوانی نیا )

ار ساالنه و برای بر اساس آم 7914تا  7991و 7991تا  7929، 7921تا 7991

برآورد کرده بر اساس آمار فصلی  7914تا انتهای سال  7911سال ابتدای  یهدور
                                                           

14 Kalman Filter 
72 Perman and Tavera  
16 Fouquau  
17 Threshold Effects 
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 های فوق به ترتیبضريب اوکان بر اساس آمار ساالنه برای دورهاستخراج  است. 

 است. بوده 99/7 و بر اساس آمار فصلی 12/7و  49/1 ،71/1

برای  برآوردی ایده دو منطقهضرايب داده ستابا استفاده از ( 7931بزازان )

ی تولید، اشتغال و درآمد در ، ضرايب فزايندهاستان تهران و ساير اقتصاد ملی

ای تهران و ساير ، بین منطقه ای و ملی دو منطقهایسطوح بخشی، درون منطقه

 اقتصاد ملی را مورد سنجش قرار داده است.

 تصريح و برآورد مدل -5

 و تحلیل ها و روش تجزيه داده -5-3

های کشور بین نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استان ی، رابطهتحقیقدر اين 

های به کار رفته در داده  است. شدهبررسی  4Q:7919-7Q:7911زمانی  یدر دوره

های مرکز آمار ايران و بانک اين پژوهش از سالنامه آماری مرکز آمار ايران و سايت

های با استفاده از روش هادادهتجزيه و تحلیل   ند.امرکزی ايران استخراج شده

 گیرد.صورت می 11پانلیهای اقتصادسنجی داده

مورد بررسی بیشترين متوسط نرخ رشد فصلی تولید واقعی  یطی دوره

درصد به استان  11/1درصد به استان بوشهر و کمترين آن با  2های کشور با استان

های دارای خوزستان استان و ی بوشهر، ايالمهااستان  .بوده استخراسان مربوط 

های خراسان، کهگیلويه و بويراحمد، بیشترين نرخ رشد تولید واقعی و استان

 های دارای کمترين نرخ رشد تولید واقعی لرستان، قزوين و هرمزگان استان

های آذربايجان شرقی، مازندران، آذربايجان غربی، مرکزی، قزوين استان  .بوده است

دارای کمترين  11/3و  11/3، 92/3، 91/3، 79/3، 91/2خراسان به ترتیب با و 

های لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، متوسط نرخ بیکاری و استان

، 19/71، 92/73، 11/73کرمانشاه، کهگیلويه و بويراحمد و ايالم به ترتیب با 

 اند. بودهدارای بیشترين متوسط نرخ بیکاری  91/74و  12/72، 31/72

 مدل و روش تحقیق یارائه -5-8

 ،(4ی )رابطه مدل تفاضل سه تصريح اقتصادسنجی مطابق مبانی نظری اين تحقیق،

 یبرای بررسی رابطه (9ی )رابطه مدل تابع تولیدو  (2ی )رابطه مدل شکاف تولید

   گرفته شده است.نظر در ها بین نرخ بیکاری و تولید واقعی استان

                                                           
11 Panel Data 
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   تولیکد ناخکالص  شککاف 

P؛ tدر زمان  iداخلی واقعی استان 
tiY  تولید ناخالص داخلی بالقوه استانi   در زمکان

t وtiY  در زمان تولید ناخالص داخلی واقعیt است.  tiK استان  یموجودی سرمايه

i  در زمانt  .ها از اعتبارات عمرانی فکیک استانبه دلیل نبود آمار مربوطه به ت است

متکاثر  استفاده شده است و با توجه به  موجودی سرمايهها به عنوان جايگزين استان

با لحاظ اين متغیر در مکدل بکه    ،ها از درآمدهای نفتیاعتبارات عمرانی استان شدن

بررسکی  طور غیرمستقیم اثرات رشد درآمدهای نفتی بر نرخ بیککاری نیکز در مکدل    

از جمعیکت   بکوده اسکت.    tدر زمکان   iنیکروی ککار اسکتان     نشانگر  tiL. استشده 

  استفاده شده است. اين متغیرها نیز به عنوان جايگزين استان

 t و زمانی  یبیانگر دورهi  در نظر گرفته شکده   17(استان کشور 11)بیانگر مقاطع

 .است iبیانگر ضريب اوکان استان  iβ2پارامتراست.  

متغیر  . بوده استمتغیر وابسته به عنوان در هر سه مدل فوق نرخ بیکاری 

شکاف  توضیحی در مدل اول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و در مدل دوم

برآورد تولید ناخالص داخلی  برای . بوده استها تولید ناخالص داخلی واقعی استان

در مدل سوم   11.پرسکات استفاده شده است-هر استان از فیلتر هادريک یهبالقو

ها و همچنین نیز از تولید ناخالص داخلی واقعی، اعتبارات عمرانی و جمعیت استان

 از متغیر زمان )روند بلندمدت( به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. 

پويای قانون اوکان استفاده  از مدلبه دلیل محدوديت مشاهدات در اين تحقیق 

 نشده است. 

                                                           
های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به دلیل نبود آمارهای مربوطه تحت عنوان يک استان در نظر استان 79

  اند.گرفته شده

 .مراجعه شود Hodrick and Prescott (1997) برای مطالعه بیشتر در خصوص فیلتر مذکور به 71

(4) 

(2) 

(9) 
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 ايکن  در . انجکام شکده اسکت   های پانکل  روش داده یبه وسیله هابرآورد مدل

it( از سه قسمت )1βعرض از مبداء ) هامدل ββββ    . ( تشکیل شده اسکت  01

0β در نظکر گرفتکه شکده اسکت.    ها مشترک همه استانها و برای همه سال tβ   ککه

در نظکر  ها به عنوان واحکدهای انفکرادی مشکترک    استان یو برای همه tبرای سال

هکا  برای همه سکال  وها منحصر به فرد برای هر يک از استان iاست.  گرفته شده 

 است.  در نظر گرفته شده مشترک

-ظاهر مکی  0iβمحدوديت  ،مرسوم حداقل مربعات معمولی هایدر روش

ها يکسکان فکرض شکده و نتکايج دچکار اريکب       به عبارتی اثرات انفرادی استان . شود

برای رفکع   . (1112 19،گردند )بالتاجیناهمگنی ناشی از يکسان بودن اين اثرات می

های پانل محدوديت يکسان بکودن اثکرات انفکرادی حکذف     ر روش دادهاين مشکل د

ثیر أباشکد ککه تک   عواملی می یاثرات ثابت کلیه iβدر واقع  (. 0iβشود )يعنیمی

زمکانی ککه    سکازند.  ثر میأرا مت iنرخ بیکاری بر تولید ناخالص داخلی واقعی استان 

iβ         ( با متغیرهکای توضکیحی ارتبکاط نداشکته باشکد، مکدل اثکرات تصکادفیRE را )

با متغیرهای توضکیحی ارتبکاط داشکته باشکد، مکدل       iβخواهیم داشت و زمانی که 

 (.1119 14،(خواهد بود )هريس و سولیسFEمورد نظر مدل اثرات ثابت )

 مدل برآورد -5-4

 بررسی ايستايی متغیرها -5-4-3

 -های تکابلويی ديککی  واحد داده یبودن متغیرها آزمون ريشهايستا برای اطمینان از 

چکو و برتونکگ    -لین -و لوين نشی -پسران -فولر تعمیم يافته، فیلیپس و پرون، ايم

واحد تابلويی و آزمون هکم   یهای ريشهضرورتی به انجام آزمون . استاستفاده قابل 

 (.1112)بالتاجی، وجود نداشته استانباشتگی پانلی نیز 

 داری اثرات گروه و آزمون هاسمنآزمون معنی -5-4-8

های پانل الزم است که در ابتدا همگن يا ناهمگن بودن مقکاطع مکورد   در روش داده

تکوان از روش  یدر صورتی که مقاطع همگن باشند به سکادگی مک    آزمون قرار گیرد.

حداقل مربعات معمولی تجمیع شده استفاده کرد، در غیکر ايکن صکورت اسکتفاده از     

داری اثکرات ثابکت بکه    معنی استبدين منظور الزم  روش اثرات ثابت ضرورت دارد. 

هکا  استان یاين آماره مبتنی بر صحت همگنی بین کلیه انجام شود.  Fروش آزمون 

                                                           
19 Baltagi 
14 Harris and Sollis  
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های پانل و عکدم  مبین استفاده از روش داده 0H یرضیهاز اين رو رد ف استوار است. 

  .اسکت  بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده  0H یرد فرضیه

   .شده است نشان داده (7) نتايج اين آزمون در هر سه مدل در جدول

 
 Fنتايج آزمون  :3 جدول

 9مدل  1مدل  7دل م 

F 71/1آماره  * 37/7 * 49/1 * 

(11, 211) درجه آزادی  (211 ,11)  (214 ,11)  

 درصد         7دار در سطح * معنی    

 

تايید در هر سه مدل  0H یآزمون لیمر فرضیه F آماره مقداربر اساس نتايج 

هکای  لی تجمیع شده و روش دادهاز بین دو روش حداقل مربعات معمو نشده است. 

های همچنین با توجه به اينکه استان . شده استهای پانل پذيرفته پانل، روش داده

انکد، روش  انتخابی به صورت تصادفی از بین يک جامعه آماری بزرگ انتخکا  نشکده  

)هريس و تشخیص داده شکد  تراثرات ثابت در مقايسه با روش اثرات تصادفی مناسب

انتخا  روش اثرات ثابکت و تصکادفی از آزمکون     با اين وجود برای (. 1119 سولیس،

نیز حاکی از پذيرفته شدن ( 1مطابق جدول )نتايج  . هاسمن نیز استفاده شده است

 .بوده استروش اثرات ثابت 
 نتايج آزمون هاسمن :8 جدول

 9مدل  1مدل  7مدل  

2 27/19آماره  * 91/11 * 79/111 * 

 درصد        7دار در سطح * معنی         

 

 آزمون ناهمسانی واريانس -5-4-1

های رگرسیون خطی کالسیک وجود همسانی يکی از فرضیات مهم در مدل

های بدون تورش بودن ناهمسانی واريانس بر ويژگی  .استواريانس جمالت اختالل 

اهمسانی واريانس گذارد ولی در صورت وجود نها اثر نمیزنو سازگاری تخمین

در اين حالت واريانس کمتر از حد   گیرد.ثیر قرار میأکارايی متغیرها تحت ت

گیرد و در نتیجه ممکن ثیر قرار میأمحاسباتی تحت ت t یتخمین زده شده و آماره

که در  با توجه به اين  (.1119 12،است به اشتباه باعث رد فرضیه صفر شود )آستريو

                                                           
12 Asteriou 
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-زمانی مورد مطالعه است، می یدهای انفرادی بیشتر از دورهاين مطالعه تعداد واح

لذا الزم است   توان انتظار داشت که اجزای اخالل دارای ناهمسانی واريانس باشد.

برای انجام آزمون ناهمسانی  وجود ناهمسانی واريانس جزء خطاها بررسی شود. 

آزمون نسبت  یآماره . شده استواريانس از آزمون نسبت راستنمايی استفاده 

 .شده است نشان داده (9)راستنمايی محاسبه شده در جدول 
 آزمون نسبت راستنمايی :1جدول 

 9مدل  1مدل  7مدل  

 2LR 744 19/722 14/741  27)(آماره 

)(27rob 2P 1111/1 1111/1 1111/1 

 
ريانس جمالت صفر يا همسانی وا یفرضیه بر اساس نتايج اين آزمون

 بنابراين است.  بوده اختالل رد شده و مدل رگرسیون دارای ناهمسانی واريانس

 .شده استبرای تخمین هر سه مدل از روش حداقل مربعات تعمیم يافته استفاده 

 تخمین ضريب اوکان -5-4-4

استان کشور  11برای لید و تابع تولید های تفاضل، شکاف تودر اين بخش مدل

نتايج تخمین ضرايب اوکان در حالت مدل اثرات ثابت در جدول  . است شدهبرآورد 

 71نتايج در هر سه مدل قانون اوکان در بر اساس  شده است.  نشان داده (4)

زنجان، فارس، قم، لرستان، استان آذربايجان غربی، تهران، کهکیلويه و بويراحمد، 

ثبات و از استحکام کافی  همدان و يزد صادق و ضريب اوکان نیز نسبتاً با مرکزی،

استان آذربايجان شرقی، اردبیل، ايالم، بوشهر،  71در  . بوده استبرخوردار 

چهارمحال و بختیاری، خراسان، خوزستان، سمنان، کردستان، کرمان، مازندران و 

های در استان . نبوده استهرمزگان بر اساس هر سه مدل قانون اوکان برقرار 

قزوين و کرمانشاه بر اساس مدل تفاضل قانون اوکان ستان، اصفهان، سیستان و بلوچ

 یهای شکاف تولید و تابع تولید رابطهولی براساس مدل است.  صادق نبوده

در   .شده استيید أتدر اين استان ها معکوس بین تولید واقعی و نرخ بیکاری 

 صادق بودهو گیالن نیز تنها با توجه به مدل اول قانون اوکان  های گلستاناستان

به   .نبوده استصادق در اين استان ها های ديگر قانون مذکور در مدل است. 

های اصفهان، سیستان و بلوچستان، قزوين، کرمانشاه، ديگر، در استان یعبارت

 .نبوده استو گیالن برقراری قانون اوکان از استحکام کافی برخوردار گلستان 



  7937 بهار، 7، شماره 3های اقتصادی سابق(، دوره امه اقتصاد مقداری )بررسیفصلن              

 

 

11

 -29/1وکان، باالترين ضريب اوکان با قانون ا با استحکام هایدر بین استان

بوده به استان آذربايجان غربی مربوط  -191/1به استان فارس و کمترين ضريب با 

ها وجود تفاوت در تفاوت موجود در ضرايب اوکان استانيکی از داليل   19.است

رشد نسبی پايین  با هایزيرا استان  .بوده استهای کشور وری استانرشد بهره

ها بیشتر ری با افزايش معینی در نرخ بیکاری، تولید واقعی در اين استانوبهره

 11،ها ضريب اوکان بااليی داشته باشند)ويالورد و مازاکاهش يابد و اين استان

نرخ  یتغییر در هزينه یضرايب اوکان تخمین زده شده منعکس کننده (. 1111

 یج بیشترين و کمترين هزينهنتايبر اساس   .استهای کشور بیکاری در بین استان

يک واحد افزايش در نرخ بیکاری بر حسب کاهش در تولید حقیقی به ترتیب به 

 .بوده استهای فارس و آذربايجان غربی مربوط استان
 هاتخمین ضريب اوکان به تفکیک استان :4جدول 

 استان
 ضريب  اوکان

 استان
 ضريب  اوکان

 9دل م 1مدل  7مدل  9مدل  1مدل  7مدل 

-141/1** -147/1* آذربايجان غربی  ***197/1-  -497/1* -919/1* -211/1* فارس 

211/1 آذربايجان شرقی  122/1  131/7 121/1 قزوين   199/1-  179/1-  

711/7 اردبیل  329/7  194/7 -923/1* قم   *111/1-  *911/1-  

139/1 اصفهان  711/1-  911/1- 114/7 کردستان   999/7  149/7  

179/1 ايالم  139/1  172/1 271/7 کرمان   274/7  112/7  

111/1 بوشهر  742/1  773/1 119/1 کرمانشاه   119/1-  111/1-  

-712/1** تهران  *114/1-  *799/1- -119/1 گلستان   113/1  111/1  

191/1 چهارمحال و بختیاری  223/7  429/7 -177/1 گیالن   171/1  172/1  

172/1 خراسان  177/1  117/1 -911/1* لرستان   *342/1-  *474/1-  

191/1 خوزستان  199/1  719/1 119/7 مازندران   494/9  411/9  

-133/1* کهکیلويه و بويراحمد  *119/1-  *111/1- -997/7* مرکزی   *391/7-  *119/7-  

912/1* زنجان  *291/1-  *911/1- 111/1 هرمزگان   139/1  792/1  

231/1 سمنان  714/7  311/1 -714/7* همدان   *279/7-  *917/7-  

197/7 ستان و بلوچستانسی  219/1-  211/1- -491/7* يزد   *219/7-  *314/7-  

 درصد      71دار در سطح *** معنی و درصد 2دار در سطح ** معنی، درصد 7دار در سطح * معنی

مثبت موجود بین نرخ بیکاری و تولید  توضیح علت وجود رابطه در ارتباط با

توان به توضیحات ارائه قانون اوکان( می ها )صادق نبودنحقیقی در برخی از استان

فرض کنید که تولید تابعی از   ( اشاره کرد.1111) 11مالی و موالنا یشده به وسیله

مستقیمی با نرخ  یاگر تالش کارگران رابطه  .وری باشداشتغال و سطح بهره
                                                           

 ها با استفاده از میانگین سه مدل صورت گرفته است.ضرايب اوکان مابین استان یمقايسه 17
11 Villaverde and Maza 
11 Malley and Molana   
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بیشتر باشد میزان تالش  نرخ بیکاریبیکاری داشته باشد، در اين صورت هر چه 

اثر افزايش  . يافتخواهد  وری افزايشبهرهضه شده بیشتر خواهد بود و بنابراين عر

بر روی  وریبهرهاثر مثبت خنثی شدن يا نشدن بیکاری بر روی تولید بستگی به 

ديگر، در صورتی  یبه عبارت  .دارد بر روی تولید بیکاریاثر منفی ی به وسیلهتولید 

که نرخ بیکاری کمتر از يک آستانه خاص باشد، ممکن است رابطه بین تولید و نرخ 

يکی از نتايج رقابت ناقص در بازار کار و کاال اين است که  بیکاری مثبت باشد. 

بنابراين  . تواند در پاسخ به نوسانات نرخ بیکاری تغییر يابدوری نیروی کار میبهره

 13تالش پايین های تالش باال وداشت که يک اقتصاد بین وضعیت توان انتظارمی

های کالن اقتصادی طرف تقاضا که به لذا نوع تاثیر سیاست نیروی کار قرار گیرد. 

های فوق حالت به غالب شدن هر يک ازشوند، میمنظور کاهش نرخ بیکاری انجام 

در مواقعی که اقتصاد  های ياد شدهبنابراين، ممکن است که سیاست . وابسته است

 در وضعیت تالش پايین قرار دارد، نتايج مورد انتظار را به دنبال نداشته باشند.

 های مختلفيکسان بودن ضرايب اوکان در استان یآزمون فرضیه -5-4-5

های مختلف از آزمون والد ضرايب اوکان در استان برای بررسی يکسان بودن

ضريب اوکان  عدم اختالفصفر بیانگر  یفرضیه ،در اين آزمون . شده استاستفاده 

ضريب  تفاوت معنی دار یمقابل نشان دهنده یهای مختلف و فرضیهدر استان

نشان داده  (2)نتايج اين آزمون در جدول   .استهای مختلف با هم اوکان در استان

صفر مبنی بر يکسان بودن ضرايب  یفرضیهبر اساس مقادير آماره   شده است.

-ضرايب اوکان در استان ،ديگر یبه عبارت . شده است های کشور ردکان در استاناو

 .داشته استداری های مختلف از لحاظ آماری با همديگر اختالف معنا
 نتايج آزمون والد :5 جدول

 9مدل  1مدل  7مدل  

F 42/917آماره  * 11/292 * 11/221 * 

2 42/1934آماره  * 2/17211 * 9/74119 * 

 درصد     7دار در سطح معنی -*                     

 های سیاستیتوصیه و جمع بندی، نتیجه گیری -8

پرسکات و  -استان کشور با استفاده از فیلتر هادريک 11در اين مقاله ضرايب اوکان 

هکای کشکور   های مربوط به تولید ناخالص داخلی واقعی و نکرخ بیککاری اسکتان   داده

های کشور در شکناخت  اهمیت تخمین ضريب اوکان برای استان  .رد شده استبرآو
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هدف از   دارای اهمیت است. تغییرات تولید بر هانرخ بیکاری استان میزان اثرگذاری

هکای مختلکف کشکور و تعیکین     نگارش اين مقاله، تخمین ضريب اوکان برای اسکتان 

بکوده  خالص داخلی و نرخ بیکاری بین تولید نا یهای استانی موجود در رابطهتفاوت

بکا ضکريب اوککان    درصد، قکانون اوککان    7دار با ارزيابی نتايج در سطح معنی . است

استان آذربايجان غربی، تهران، کهکیلويه و بويراحمکد، زنجکان،    71در نسبتاً با ثبات 

اسکتان   71در   اسکت.  فارس، قکم، لرسکتان، مرککزی، همکدان و يکزد صکادق بکوده       

رقی، اردبیل، ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان، خوزسکتان،  آذربايجان ش

سمنان، کردستان، کرمان، مازندران و هرمزگان بر اساس هر سه مدل قکانون اوککان   

های اصفهان، سیستان و بلوچستان، قزوين، کرمانشکاه،  در استان نبوده است. برقرار 

 .نبوده استم کافی برخوردار و گیالن برقراری قانون اوکان از استحکا گلستان

به بر اساس وجود قانون اوکان های کشور استان با توجه به نتايج اين تحقیق

 باهای ضريب اوکان باال و استان وقانون اين  با صادق بودن هایاستاندو گروه 

الزم است گذاران سیاست  قابل تقسیم است. صادق نبودن آنضريب اوکان پايین يا 

 ريزیگذاری خود مد نظر قرار داده و در برنامهدوگانه را در سیاست اين تفاوتتا 

در  اقتصادی و اتخاذ تصمیمات سیاسی در سطح استانی به آن توجه نمايند. 

های مختلفی همانند مديريت هايی که ضريب اوکان در آنها باالست، سیاستاستان

از طرف  ته شود. تواند در جهت کاهش نرخ بیکاری به کار گرفطرف تقاضا می

هايی که در آنها ضريب اوکان پايین بوده يا اينکه قانون اوکان صادق ديگر، در استان

در اين حالت اصالح  تواند مؤثرتر باشد. های طرف عرضه مینیست، سیاست

پذيری باالی سیستم مالیاتی به منظور افزايش انگیزه کسب و کار و انعطاف

های اقتصادی ( و سیاست1111 ،يالورد و مازاوو  1112 91،دستمزدها )آرپجیس

متمايل به تغییرات ساختاری در بازار کار در مناطقی که قانون اوکان در آنها صادق 

 . استهای مناسبی نیست، سیاست
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