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ها در اشتغال آنها در ایران بررسی نقش اندازه جمعیت نسل

  )1350-1395هاي  طی سال(

  **،  فاطمه یاوري  *مسعود عالمی نیسی

  20/1/1401: تاریخ پذیرش  9/5/1400:تاریخ دریافت

  چکیده

دهنـد؛ امـا بـر اسـاس شـواهد، ایـن ترکیـب سـنی          بیشترین ترکیب سنی جمعیت ایران را جوانان تشکیل می

هاي زیادي کـه سـالمندي جمعیـت     سرعت در حال حرکت به سمت سالمندي است؛ که با توجه به چالش به

سازي جمعیـت   منظور جوان هاي اخیر به ر طی سالگذاران و مسئوالن کشور د در پی خواهد داشت؛ سیاست

نظـران و بـاور    ؛ اما دو دیدگاه متفاوت بـین صـاحب  اند مورد توجه قرار دادههاي افزایش جمعیت را  سیاست

عمومی نسبت به سیاست افزایش جمعیت وجود دارد؛ یک عده باور بدبینانه داشته و جمعیت را به علت عدم 

تري داشته و معتقدند کـه   بینانه اي دیگر باور خوش اند؛ و عده ث بیکاري دانستهتعادل بین عرضه و تقاضا باع

جایی بیشتري براي یافتن شغلی متناسب بـا حرفـه و مهـارت خـود دارنـد؛       چون نیروي جوان تحرك و جابه

بررسی نقش اندازه جمعیت «شوند؛ لذا در این پژوهش با هدف  هاي شغلی می باعث افزایش توسعه و فرصت

هـا و اطالعـات بانـک     و بـا اسـتفاده از روش تحلیـل ثانویـه و اسـتفاده از داده     » ها بر روي اشتغال ایـران  لنس

هاي سنی  جامعه آماري را که شامل افراد در سن فعالیت به تفکیک گروه مرکزي، مرکز آمار، بانک جهانی،

ــال، 19-15( ــال، 20-24س ــال، 25-29س ــال، 30-34س ــال، 35-39س ــال، 40-44س ــال،50-54س  55-59س

هـا   بـا تکنیـک تحلیـل داده   باشـد؛   در سـطح کشـور مـی    1350-1395در طی بازه زمـانی  ) سال 60-64سال،

؛ و با کنترل متغیرهاي مستقل مورد بررسی قرار داده )همبستگی پیرسون، کنترل متغیرها، رگرسیون چندگانه(

ل هستیم که آیا با افزایش جمعیت فرهنگی در پی پاسخ به این سؤا-اقتصادي، جمعیتی و متغیرهاي اجتماعی

تنهـا رابطـۀ    ها نشان داد پس از کنترل متغیرها، نه یک نسل اشتغال آن نسل کاهش خواهد یافت یا خیر؟ یافته

-59سال،  40-44سال،  35-39هاي سنی  ها وجود ندارد؛ بلکه در گروه معکوس بین جمعیت و اشتغال نسل

هاي سنی رابطۀ معنـاداري مشـاهده    وجود دارد؛ و در سایر گروه سال رابطۀ مستقیم و قوي 60-64سال و  55

هاي اقتصادي که کشور طی بازه زمانی مـورد   شده؛ با وجود بحران بنابراین با توجه به نتایج حاصل. شود نمی
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تنها در کاهش اشتغال تـأثیري نداشـته؛    ها نه با آنها مواجه بوده است؛ جمعیت نسل 1350-1395مطالعه یعنی 

هاي سنی که ذکر شد باعث افزایش اشتغال نیز شده است؛ و این نتایج به این معناست که علت  در گروه بلکه

در واقـع بـا   . کاهش اشتغال را باید در عوامل دیگري جستجو کرد که تأثیر بسزایی در کاهش اشتغال دارنـد 

اشـتغال کـاهش نخواهـد    تنهـا   هاي اشتغال کارآمد اعمال گـردد؛ نـه   افزایش جمعیت یک نسل، اگر سیاست

.هاي شغلی خواهیم داشت یافت؛ بلکه افزایش چشمگیري را در فرصت

یافته، سرمایه ثابت  جمعیت نسل، اشتغال، نرخ ارز حقیقی، بودجه عمرانی تحقق: هاي کلیديواژه

خصوصی، شهرنشینی، آموزش

  مقدمه و طرح مسئله

دهد؛ ولی شواهد  شکیل میهاي جوان جهان را ت در حال حاضر ایران یکی از جمعیت

سرعت در حال تغییر بوده و جمعیت  حاکی از آن است که این ترکیب سنی جمعیت به

اي خواهد داشت؛ و طبق نتایج مرکز آمار،  مالحظه هاي آینده افزایش قابل سالمند در سال

تداوم این روند قرار دارد؛ که 1جمعیت به دلیل کاهش نرخ باروري، زیر سطح جانشینی

تواند رشد جمعیت کشور را در آینده محدود نماید و این به واسطۀ عواملی از جمله می

هاي کنترل جمعیت و برنامه تنظیم خانواده از برنامه اول توسعه، به وجود  اجراي سیاست

طور نامتوازنی تغییر داده؛ و کشور را با بحران سالمندي  آمده و ساختار جمعیتی کشور را به

  . د ساختجمعیت مواجه خواه

 10افتد؛ که  بنا بر تعاریف سازمان بهداشت جهانی، سالمندي جمعیت زمانی اتفاق می

هاي سازمان ملل،  بینی درصد جمعیت یک کشور را سالمندان تشکیل دهند، بر طبق پیش

درصد جمعیت سالمند خود  26میالدي، با  2050درصد و در سال  10با  1398ایران در سال 

ه نشان از حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندي جمعیت و مواجه با ک. مواجه خواهد شد

عدم جایگزینی نیروي کار به ) 1395سرشماري . (هاي آن خواهد بود ها و چالش بحران

دلیل کاهش زادوولد و در نتیجه کاهش نیروي کار، کشور را به سمت مهاجرپذیري سوق 

. ویتی خاص خود را داردخواهد داد که مشکالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و ه

                                               
.کندخودجانشینرامادریککم خود دستبارداريمفیددورانطولدرزنهریعنی-١
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عنوان بخشی  طور که اکنون از این دست مشکالت تا حدودي با مهاجران افغانستانی به همان

  . از نیروي کار کشور وجود دارد

رفت از شرایط بحران سالمندي و  به همین دالیل در چند سال اخیر براي برون

هاي  جمعیت، همچون سیاستهاي ارتقاي باروري و افزایش  پیامدهاي ناشی از آن، سیاست

و جمعیت مصوب سال کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبري، لغو قانون تنظیم خانواده 

گذاران و  سیاست ، و همچنین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مورد توجه1372

ها را تشویق به افزایش فرزند  ها، خانواده این سیاست. قرار گرفته است مسئوالن کشور

کنند تا در آینده با مشکل سالمندي جمعیت مواجه نشویم و نسل جوان آوري می

  .تري را نسبت به جمعیت سالمند داشته باشیم بزرگ

اما یکی از باورهاي موجود در میان عموم مردم و حتی متخصصین این است که  

تر افزایش جمعیت نسل  یا به تعبیر دقیق. افزایش جمعیت به معناي افزایش بیکاري است

تر  بحران بیکاري فعلی کشور نیز بیش. وان و جویاي کار، به معناي افزایش بیکاري استج

مانده و در ایران به  اما این موضوع در حد یک باور ذهنی باقی. زند به این نگرانی دامن می

شود که بدانیم  تر می اهمیت بررسی تجربی هنگامی روشن. شکل تجربی بررسی نشده است

در این پژوهش با . اند تجربی سایر کشورها نتایج متفاوتی را نمایان ساختهبخشی از مطالعات 

هدف شناخت تأثیر اندازه جمعیت هر نسل بر روي اشتغال همان نسل در ایران، طی بازه 

به دنبال پاسخ تجربی و علمی به این سؤال خواهیم بود که آیا در ایران  1350-1395زمانی 

سال در طی  60-64سال تا  15-19هاي سنی  هاي گروه نسلتر شدن اندازه جمعیت  با بزرگ

  ها کاهش خواهد یافت یا خیر؟ ، اشتغال آن نسل1350-1395بازه زمانی 

  پیشینه پژوهش

تنها . در پیشینه پژوهشی داخلی به رابطۀ اشتغال و جمعیت نسل کمتر توجه شده است

هاي کالن اقتصادي  و شاخص توان به مواردي اشاره کرد که نقش جمعیت را بر متغیرها می

  ).1جدول (اند  مورد پژوهش قرار داده
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  گرفته انجامداخلیمطالعات-1جدول 

هاي پژوهش یافتهسالپژوهشگر

1380رسول کاظمی

اثر سهم جمعیتی نسل جوان و نسبت اشتغال دولتی بر نرخ بیکاري مستقیم و 

دانشگاهی به جمعیت فعال معنادار بوده است؛ و اثر نسبت فعاالن داراي تحصیالت 

اثر نسبت فعاالن . و نسبت شهرنشینی بر نرخ بیکاري معکوس و معنادار بوده است

باسواد به جمعیت فعال بر نرخ بیکاري در سطح شهرهاي کوچک معکوس و 

.معنادار و در سطح شهرهاي بزرگ مستقیم و معنادار بوده است

1383امید احمدیان

ست که در نهایت نتیجه آزمون همبستگی براي سه سال نتایج تحقیق حاکی از آن ا

دهد؛ که با  رابطه معناداري را بین نرخ بیکاري جوانان و جمعیت آنها نشان می

و همچنین بین نسبت . یابد افزایش جمعیت جوانان نرخ بیکاري آنها نیز افزایش می

افزایش این فعاالن تحصیالت عالی و نرخ بیکاري رابطه معنادار وجود داشته و با 

و تفاوت معناداري بین نرخ بیکاري . یابد دسته از جمعیت، نرخ بیکاري افزایش می

هاي کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان و  ها وجود داشته و استان استان

اند لرستان بیشترین نرخ بیکاري را در کشور به خود اختصاص داده

مریم نهاوندي و 

افشین خاکی 

آبادي نجف

1389

هاي کشور و تأثیر  توجه نسبت بیکاري بین استان هاي تحقیق حاکی از تفاوت قابل یافته

و آزمون همبستگی عدم . باشد ها می توجه عوامل جمعیتی بر نرخ بیکاري استان قابل

کل جمعیت هر استان و نسبت  به) سال 15- 64(رابطه بین نسبت جمعیت گروه سنی 

و مقدار همبستگی . دهد سال را نشان می 10ي جمعیت بیکار به جمعیت فعال باال

دهنده  ها نشان پیرسون بین نرخ مشارکت اقتصادي و نرخ بیکاري جوانان در بین استان

باشد کاهش نرخ بیکاري با افزایش مشارکت اقتصادي جوانان می

احمد اسد زاده و 

همکارانشان
1394

هاي  رهاي مدل مطابق با تئورينتایج پژوهش آنها حاکی از اثرگذاري تمام ضرایب متغی

اقتصادي بوده است؛ و در بلندمدت نرخ زادوولد اثري مثبت و معنادار بر رفاه کشور 

درصد از  53دهد که در هرسال حدود  همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می. دارد

.شود مدت براي دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می عدم تعادل کوتاه

مسعود 

نیسی عالمی
1396

تأثیر عواملتحتبیکاريونسلجمعیتدر کل نتایج حاکی از آن است که رابطه

است؛ از جمله متفاوتمختلفکشورهايدرآنهاوضعیتکهاستسومی

پذیري نهاد بازار کار، آموزش و کارایی فرایند تطبیق میان موقعیت شغلی و  انعطاف

براي استراهنماییخطفوق،گانه سهواسطعواملوجود. افراد جویاي شغل

طریقازکشور،یکدرجوانجمعیتافزایشبادهد مینشانکهگذاران سیاست

بلکهنکند،پیداافزایشبیکارياستممکنتنها نهمتغیرها،اینریزي پیرامون برنامه

داردوجودآن نیزکاهشامکان
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هاي  تایج پژوهشکه ن نکته این. دهد پیشینه پژوهشی خارجی را نشان می 2جدول 

بنابراین این فرض که افزایش . خارجی دربارة تأثیر جمعیت نسل بر اشتغال متفاوت است

شمول و یک نتیجه قطعی براي  نسل با افزایش بیکاري همراه است یک قاعده کلی و جهان

همۀ کشورها نیست؛ بلکه با توجه به شرایط کشورهاي مختلف نتایج متفاوتی ظاهر 

  .گردد می

  

  انجام گرفته خارجیمطالعات- 2شماره  جدول

هاي پژوهش یافتهسالپژوهشگر

بلوم و 

1همکاران
1987

افزایش اندازه جمعیت نسل جوان و ورود آنها به بازار کار، نرخ بیکاري را افزایش داده 

) محصول درآمد و نسبت اشتغال به نیروي کار(و تأثیر منفی بر درآمد مورد انتظار 

اي بین اثر جمعیت نسل بر درآمد نسبی و  مالحظه این، تفاوت قابل دارد؛ عالوه بر

هاي بزرگ، در برخی از کشورها درآمد نسبی و در  اندازه کوهورت. اشتغال وجود دارد

متحده  تر براي ایاالت هاي دقیق دهد، داده برخی دیگر از کشورها اشتغال را کاهش می

هاي مسن،  ن و بیکاري باال نسبت به گروهدهد که به دلیل دستمزد نسبتًا پایی نشان می

طور دائم کاهش  ها به میزان انباشت ثروت براي نیروي کار جدید نسبت به آن گروه

یافته است

نیومارك و 

2کلمن
1997

دهد که ورود سهم جمعیت جوان به بازار کار بر  تخمین اولیه پژوهش آنها نشان می

طورکلی این  اما به. شود افزایش بیکاري می نرخ بیکاري جوانان اثر مثبت دارد و باعث

بنابراین؛ . دهد شوك جمعیتی نسل، تأثیر کمی بر میزان اشتغال جوانان نشان می

که تغییر ساختار سنی جمعیت ممکن است بازار کار جوانان را در برخی  درحالی

گري توجه در بیکاري جوانان را باید در عامل دی کشورها بهبود بخشد، اما کاهش قابل

قوانین و نهادهاي "خصوص در بازار کار اروپا  که یکی از این عوامل به. جستجو کرد

دهند، و این نهادها هستند که  ناپذیري را افزایش می هستند، که انعطاف "بازار کار

باعث انتقال تغییرات اندازه نسل بر بازار کار و سطح دستمزدها شده؛ و در نتیجه 

دهند اشتغال را کاهش می

                                               
1. Bloom, et al
2. Korenman & Neumark
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12005اسکنز

دهد که عملکرد بازار کار تحت تأثیر ترکیب جمعیت  هاي اسکنز نشان می نتیجه بررسی

در مقایسه با فرضیه انسجام گروهی، نیروي کار جوان از افزایش . کارگران قرار دارد

حال، سهم بزرگ جوانان تأثیر مثبتی بر  مند خواهند شد و بااین جمعیت نسل خود بهره

ندارد کارگران سالمند

22001شیمر

دهد که افزایش نسبی سهم نسل جوان در ساختار جمعیتی  نتایج این پژوهش نشان می

هاي آمریکا باعث کاهش سریع در نرخ بیکاري و افزایش مشارکت در بازار کار  ایالت

دهد چون نیروي کار جوان نسبت به نیروي  بر اساس مدلی که ارائه می. شود آنها می

ك بیشتر و هزینه کمتري جهت یافتن شغل برخوردار هستند؛ و در کار مسن از تحر

مقابل بازار کار هم از تحرك بیشتري برخوردار خواهد بود و همین امر باعث کاهش 

شود نرخ بیکاري می

اسکن، پوهل و 

3گارلف
2011

دهد تأثیر مستقیم ترکیب سن نیروي کار بر بیکاري ناچیز  نتایج پژوهش آنها نشان می

پذیري بیکاري و اشتغال در رابطه با میزان اندازه  در مقابل، میزان انعطاف .است

که اثر . توجهی به ترتیب مثبت یا منفی است طور قابل هاي ورودي به بازار کار به گروه

هاي  در واقع گروه. ازحد توسط بیکاري است دهنده واکنش انعطافی بیش علی نشان

دهند؛ و بدین ترتیب وضعیت  را کاهش میکوچک ورودي احتماًال میزان بیکاري 

دهد که میزان اشتغال  هاي آنها نشان می یافته. بخشند جویندگان شغل را بهبود می

طور مثبت تحت تأثیر کاهش جوانان است به

  

شده تمرکز اصلی بر عوامل جمعیتی است و تأثیر سایر متغیرها،  در مطالعات بررسی    

در پژوهش حاضر تالش شده تا با . شده است ، نادیده گرفتهطور خاص متغیرهاي اقتصادي به

افزایش اشتغال /کنترل عوامل اقتصادي و اجتماعی کالن، سهم جمعیت نسل در کاهش

شده  صورت مقطعی انجام همچنین مطالعات پیشین براي یک گروه سنی و به. مشخص گردد

 1350-1395ه زمانی شده و طی باز در پژوهش حاضر ده گروه سنی در نظر گرفته. است

  .مورد بررسی قرار گرفتند

  

                                               
1. Skans
2. Shimer
3. Garloff & Pohl &Schanne
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  چارچوب نظري

) 1: اند شدههاي موجود در خصوص عوامل کالن مؤثر بر اشتغال در سه دسته بررسی نظریه

که در این مقاله  تأکید آن. عوامل اجتماعی فرهنگی) 3عوامل اقتصادي ) 2عوامل جمعیتی 

  .شده است یدهها د تنها تأثیر عوامل کالن روي اشتغال نسل

  

  عوامل جمعیتی -1

یکی از مباحث و رویکردهاي نظري دربارة تأثیرات شوك جمعیتی جوان روي 

  .پردازان ابرازشده است که در این خصوص، نظریات متفاوتی از سوي نظریه. اشتغال است

  دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت نسل -1-1

ي و مانع رشد و پیشرفت اقتصادي پردازان افزایش جمعیت را عامل بیکار این نظریه

از زاویه تحلیل . باشد دانند و تأکید آنها بر عدم تطابق بین عرضه و تقاضا می کشورها می

آید با افزایش جمعیت یک نسل، بیکاري در میان آنها افزایش  به نظر می» عرضه و تقاضا«

فداران این دیدگاه یکی از نخستین طر) 1961(1استرالین). 1396نیسی،  عالمی . (یابد می

هاي شغلی همبستگی معکوس وجود دارد و  معتقد است بین افزایش جمعیت نسل و فرصت

. با افزایش جمعیت یک نسل، بیکاري در بین آنها نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس

استدالل وي و بعضی از طرفداران این رویکرد، این است که با ورود نیروي کار جدید، 

هاي شغلی که ثابت فرض شده و یا از  ا براي دستیابی به فرصترقابت بین آنه

یابد و همین امر موجب کاهش اشتغال و  پذیري کمتري برخوردار هستند افزایش می انعطاف

,Garloff, Pohl & Schanne(افزایش بیکاري در بین آنها خواهد شد  2013  .(  

  

  دیدگاه موافقان افزایش جمعیت نسل -1-2

وه برخالف گروه اول، بر این اندیشه استوار است که افزایش جمعیت نظریات این گر

تبع  نسل محرك و شرط الزم براي رشد و پیشرفت اقتصادي است، با افزایش جمعیت و به

                                               
1. Easterlin, R. A.
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پذیري در بازار کار رشد  آن افزایش تقاضا است که رقابت، نوآوري، خالقیت و انعطاف

توانند وارد بازار کار شده و  یق بیشتري میچشمگیري یافته و نیروهاي جوان بهتر و با تطب

  .شغل مناسب خود را به دست آورند

از جمله موافقان این دیدگاه، معتقد است که بازار کار با افزایش سهم جوانان  1شیمر

پذیرتر عمل خواهد کرد؛ زیرا نیروي جوان براي پیدا  تر و انعطاف جویاي کار، بسیار سیال

و مهارت خود، بیش از بزرگساالن تحرك داشته و شغل  کردن شغلی متناسب با تخصص

هاي اقتصادي فراهم  جایی شغلی، این فرصت را براي بنگاه دهد؛ و این جابه خود را تغییر می

کند که بتوانند با سهولت بیشتر و با صرف هزینه و زمان کمتري به نیروي کار مناسب  می

یابی به درآمد  منظور دست ها به شرکت در واقع .)Shimer, 1999(خود دسترسی پیدا کنند 

و سوددهی بیشتر در میزان تولیدات و عرضه محصوالت خود، داراي انگیزه الزم براي 

ویژه در مناطقی هستند که از سهم باالیی از  هاي شغلی بیشتر و جدیدتر به ایجاد فرصت

ایش و نرخ جمعیت جوان برخوردار هستند؛ که در نهایت میزان مشارکت اقتصادي را افز

  .)Shimer, 2001. (دهند بیکاري را کاهش می

شود که معتقدند نهادهاي بازار کار،نقش  دیدگاه شیمر توسط کسانی تکمیل می 

این نهادها شامل قانون حمایت . مهمی در افزایش یا کاهش مسئله بیکاري یک نسل دارند

واقع شیمر نفس افزایش  در. باشد می... هاي مشاغل مختلف و کار، بیمه بیکاري، اتحادیه

جمعیت جوان را موجب کاهش بیکاري دانسته است؛ اما برتوال و دیگران، مطلبی را اضافه 

تر عمل کنند، در آن  اند که اگر با آمدن جمعیت جوان، نهادهاي بازار کار منعطف کرده

ن توا شود؛ بنابراین می صورت تأثیر مثبت جمعیت جوان روي کاهش بیکاري چند برابر می

هاي مربوط به  نتیجه گرفت، در زمان افزایش جمعیت یک نسل، در صورت تغییر سیاست

. توان از این افزایش جمعیت، براي کاهش بیشتر بیکاري بهره برد نهادهاي بازار کار، می

  )1396نیسی،  عالمی (

  

                                               
1. Shimer, Robert
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  عوامل اقتصادي -2

  واردات -صادرات -2-1

 ه اثر رقابت وارداتی باعث کاهشاظهار داشتند ک 2000در سال  آبراهام و براك

به عبارتی کاهش قیمت کاالهاي وارداتی نسبت به قیمت تولیدات داخلی . شود اشتغال می

باعث افزایش تقاضا براي آنها شده و سهم بیشتري را نسبت به تولیدات داخلی در بازار به 

فالحتی (یابد هاي داخلی، اشتغال کاهش می خود اختصاص داده و با کاهش تولیدات بنگاه

عکس این موضوع نیز صادق است؛ با فزونی صادرات بر واردات است ). 95و همکاران، 

پذیري صادراتی بیشتري  هاي شغلی توسعه خواهد یافت و صنایعی که رقابت که فرصت

گروه صنعت و (داشته باشند، پتانسیل باالتري براي ایجاد اشتغال خواهند داشت 

  ).ادروزنامه دنیاي اقتص   معدن

اما میزان صادرات و واردات کشور بیش از همه تحت تأثیر نرخ ارز حقیقی قرار دارند 

چگونگی این تأثیر را در ادامه بررسی ). 142-143:1393بصیرت، نصیرپور، جرجزاده، (

  .نماییم می

    

  تأثیرات نرخ ارز حقیقی بر روي اشتغال -2-1-1

همین امر باعث کاهش . یابد یش میبا کاهش نرخ ارز حقیقی ارزش پول داخلی افزا

با کاهش قیمت . شود قیمت کاالهاي وارداتی و افزایش قیمت کاالهاي صادراتی می

جاي تولید کاالهاي داخلی که هزینه  دهند به کاالهاي وارداتی فعاالن اقتصادي ترجیح می

دیگر با  از طرف. بیشتر و سود کمتري را براي آنها در پی دارد؛ واردات را افزایش دهند

المللی  افزایش قیمت کاالهاي صادراتی، تقاضا براي این کاالها در سطح بازارهاي بین

افزایش واردات و کاهش صادرات درمجموع به . یابد کاهش یافته و صادرات کاهش می

تشکینی، (هاي شغلی است  هاي داخلی و در نتیجه کاهش فرصت معناي کاهش تولید بنگاه

یابد؛ که همین  ایش نرخ ارز حقیقی، ارزش پول داخلی کاهش میو بالعکس با افز)1395

  . شود امر باعث افزایش قیمت کاالهاي وارداتی و کاهش قیمت کاالهاي صادراتی می
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یابد و فعاالن اقتصادي ترجیح  در این شرایط تقاضا براي کاالهاي داخلی افزایش می

از طرف دیگر قیمت . زایش دهندجاي واردات تولید کاالهاي داخلی را اف دهند که به می

کاالهاي صادراتی در سطح بازارهاي جهانی کاهش و تقاضا براي این کاالها در سطح 

در این شرایط صادرات نسبت به واردات فزونی یافته . یابد المللی افزایش می بازارهاي بین

ي کار و استفاده این امر تقاضا براي نیرو. رود و تولید داخلی باال می) 136: 1391فوالدي، (

ها را به استخدام نیروي کار بیشتر  هاي تولیدي موجود را افزایش داده، و کارخانه از ظرفیت

  ).111-112: 1394نیلی، (دهد  سوق می

بنابراین درمجموع با افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات بر واردات غلبه یافته و تولید 

کاهش نرخ ارز حقیقی موجب فزونی  دهد و در مقابل داخلی و اشتغال را افزایش می

  ).1نمودار شماره (واردات بر صادرات گشته و تولید داخلی و اشتغال را کاهش خواهد داد 

  

  

  

  تأثیر نرخ ارز حقیقی بر روي اشتغال -1نمودار 

  

هاي پولی سیاست -2-2

در اقتصاد به تغییرات حجم پول و : نحوه تأثیرگذاري سیاست پولی بر اشتغال

ه تدابیري که توسط بانک مرکزي در راستاي سالمت اوضاع اقتصادي اعمال مجموع

» نرخ بهره«و » حجم نقدینگی«شود که از طریق دو ابزار  گفته می 1شود؛ سیاست پولی می

هاي پولی موجب تغییر در نرخ بهره حقیقی شده و این یک موجب  سیاست. شود اعمال می

هاي  گذاري در بنگاه تغییرات سرمایه. شود ادي میهاي اقتص گذاري در بنگاه تغییر سرمایه

                                               
1. Monetary Policies



  

  

  

  

169  |  ، نیسی و یاوري... ت نسل ها در اشغال بررسی نقش اندازه جمعی

هاي پولی روي اشتغال  رو سیاست ازاین. دهد هاي شغلی را تغییر می اقتصادي میزان فرصت

  ).280-300: 1391شاکري، (تأثیرگذارند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گیري  هاي پولی چگونه اندازه اما سیاست: گیري سیاست پولی شاخص اندازه

زیرا نرخ بهره . هاي پولی، ایجاد تغییر در حجم نقدینگی است صلی سیاستشود؟ ابزار ا می

تغییرات حجم نقدینگی . شود داشته می ها تقریبًا ثابت نگه صورت دستوري توسط بانک به

تورم نیز خود را . گذارد داشته شدن نرخ بهره، تنها روي تورم تأثیر می نیز به دلیل ثابت نگه

گذاري  دهد که این یک باعث تغییرات سرمایه ی نشان میدر تغییرات نرخ بهره حقیق

گذاري نشان  هاي پولی عمدتًا خود را در سرمایه به معناي دیگر تغییرات سیاست. شود می

توان  بنابراین می. اهمیت دارد» سرمایه ثابت ناخالص«گذاري نیز تغییرات  در سرمایه. دهد می

هاي پولی قلمداد  گیري سیاست اخص اندازهعنوان ش را به» تشکیل سرمایه ثابت ناخالص«

  ).280-300: 1391شاکري، (کرد 
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چون سرمایه ثابت بخش دولتی در . سرمایه ثابت بر دو نوع دولتی و خصوصی است

هاي پولی در نظر نگرفته و  گیري سیاست بودجه عمرانی لحاظ گردیده لذا آن را در اندازه

هاي پولی در  عنوان شاخص سنجش سیاست را به» تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی«

یا ارزش (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص عبارت است از هزینه خریداري .شود نظر گرفته می

اي توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات  کاالهاي سرمایه) حساب خود تولید به

 دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی غیرانتفاعی در خدمت خانوارها منهاي خالص

معموالً یک (دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداري  اي دست فروش کاالهاي سرمایه

باشند که در تولید کاالها و  اي، کاالهاي نهایی و بادوامی می کاالهاي سرمایه). سال

. خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادي و مورد انتظار آنها بیش از یک سال است

صورت مجزا در  یران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بههاي ملی ا در نظام حساب

بانک اطالعات (گیرد  صورت می "ساختمان"و  "وکار آالت و لوازم کسب ماشین "زمینه

  )هاي زمانی بانک مرکزي سري

هاي مالی سیاست -2-3

اي از تصمیمات  مجموعه1سیاست مالی :نحوه تأثیرگذاري سیاست مالی بر اشتغال

منظور تحت تأثیر قرار دادن مجموعه  وسیلۀ مقامات دولتی به است که به و اقداماتی

و ) مالیات(شود که از طریق دو ابزار درآمد دولت  هاي اقتصادي به کار گرفته می فعالیت

دولت با افزایش ). 792-793: 1391شاکري، (شود  اعمال می) ها هزینه(مخارج دولت 

هاي  ویژه در فعالیت یش سطح تقاضاي کل، بهمخارج خود و کاهش مالیات باعث افزا

شود، و  ها، سدها، بناها و نظایر آن می ها، پل ها، اسکله زایی همچون ساختمان، راه اشتغال

و بالعکس کاهش . دهد سرعت کاهش می درآمد و تولید ملی را افزایش و بیکاري را به

که بازتاب شدیدي گردد؛  مخارج دولت و افزایش مالیات موجب کاهش تقاضاي کل می

برداري از  بر کاهش تولید و درآمد ملی داشته و از میزان تقاضا براي محصوالت و بهره

                                               
1. Fiscal Policies
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اولی را سیاست . کاهد و به دنبال آن بیکاري افزایش خواهد یافت هاي تولید می ظرفیت

  ).692: 1384فکري ارشاد، (نامند  مالی انبساطی و دومی انقباضی می

متشکل از درآمدهاي دولت و هاي مالی  سیاست: ت مالیگیري سیاس شاخص اندازه

مالیات و درآمدهاي نفتی بودجه از دو منبع . هاي دولت؛ یعنی همان بودجه است هزینه

 7مالیات با داشتن فقط ) 1350-1395(اما طی بازه زمانی مورد نظر تحقیق .شود می تأمین

داراي تأثیرات ناچیزي بر درصد از کل درآمدهاي دولت نقش بسیار کمرنگی داشته و 

شک؛  سلمانی بی(درصد بوده است  44که سهم درآمدهاي نفتی  اقتصاد بوده است؛ درحالی

هاي مالی بیشتر متأثر از بودجه  نوسانات سیاستبنابراین ). 82: 1393آبادي؛ باستان،  دولت

  .دولت بوده است تا مالیات

اي بوده  گونه د بودجه جاري بهرون. بودجه نیز شامل دو قسمت جاري و عمرانی است 

. بنابراین بخش متغیر بودجه، بخش عمرانی آن است. توان آن را ثابت دانست که تقریبًا می

یافته آن است؛ و بودجه عمرانی  آنچه از بودجه عمرانی نیز اهمیت دارد، بخش تحقق

بودجه  گیري سیاست مالی، بنابراین درمجموع شاخص اندازه. مصوب عمًال تأثیري ندارد

  .شود یافته در نظر گرفته می عمرانی تحقق

اما در ادامه با توجه به وابستگی شدید دولت به درآمدهاي نفتی و به دنبال آن میزان 

یافته و اشتغال از این درآمدها به توضیح نحوه تأثیرگذاري  تأثیرپذیري بودجه عمرانی تحقق

  :درآمدهاي نفتی بر روي اشتغال خواهیم پرداخت

  

  درآمدهاي نفتی -2-4

درآمدهاي نفتی توسط دولت هزینه یا : تأثیر درآمدهاي نفتی بر اشتغال

دولت با تزریق . گذارند شوند و از این دو طریق بر روي اشتغال تأثیر می گذاري می سرمایه

درآمدهاي نفتی به چرخه اقتصاد، میزان تقاضا را براي کاالها و خدمات تولیدي افزایش 

هاي تولیدي نیروي  أمین همه نیازها با نیروي کار فعلی مقدور نیست، بنگاهدهد و چون ت می
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به همین دلیل درآمدهاي نفتی روي اشتغال تأثیرگذار . کار بیشتري را جذب خواهند کرد

  ).1390صمصامی و هاللی، (است 

تأثیر درآمدهاي نفتی بر اشتغال از دو طریق  :گیري درآمدهاي نفتی شاخص اندازه

این دو شاخص نیز . است» یافته بودجه عمرانی تحقق«و » نرخ ارز حقیقی«در تغییرات 

رو درآمدهاي  ازاین. اند ازاین در متغیرهاي سیاست پولی و مالی در نظر گرفته شده پیش

  .شود عنوان یک متغیر جداگانۀ مؤثر بر اشتغال در نظر گرفته نمی نفتی به

  

  فرهنگی- عوامل اجتماعی -3

توانند در بیکاري و اشتغال نیروي جوان تأثیرگذار  رهنگی نیز میف- عوامل اجتماعی

مقصود از عوامل فرهنگی، عواملی است که به اندیشه و تفکر جامعه مربوط است . باشند

مقصود از عوامل اجتماعی، عواملی که به ساختار و قواعد . مانند آموزش و سطح تحصیالت

در این بخش به چند مورد از . و مهاجرتروابط انسانی مربوط هستند مانند شهرنشینی 

  :هاي مربوطه اشاره گردیده است ترین این عوامل و نظریه مهم

  آموزش و سطح تحصیالت -3-1

با آموزش است که . هاي مهم و مؤثر در کاهش بیکاري، آموزش است یکی از مؤلفه

دگی هرچه بیشتر ها، مهارت و دانش الزم را کسب کرده و با آما ها، توانمندي افراد قابلیت

ها نیز با صرف هزینه و زمان کمتري به نیروي کار  در مقابل بنگاه. شوند وارد بازار کار می

بنابراین به دلیل پیامدها و آثار بلندمدت مثبت و منفی و . یابند مورد نیاز خود دسترسی می

اندیشمندان پردازان و  اي که آموزش در انتساب مشاغل دارد، بسیاري از نظریه اهمیت ویژه

اند که در ذیل به شرح آنها  ها و نظریات مختلفی را در این خصوص ابراز نموده دیدگاه

  :خواهیم پرداخت
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  نظریه سرمایۀ انسانی -3-1-1

صورت مهارت، دانش و تخصص در افراد  پردازان معتقدند سرمایۀ انسانی که به نظریه

ان درآمد را افزایش داده و بسیاري یافته است، سطح تولیدات، کیفیت خدمات و میز تجسم

: به نقل از 1388صنوبري، . (سازد هاي زندگی متأثر می از تصمیمات آنها را در کلیه زمینه

ها در خود  مفهوم سرمایۀ انسانی ناظر بدین واقعیت است که انسان) 78: 1387قنادان، 

ارآموزي یا کنند؛ که این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش، ک گذاري می سرمایه

برد، صورت  العمرش باال می هایی که بازده آتی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام فعالیت

یابی به شغل مورد نظر آنها افزایش  و در نتیجه توانایی افراد را جهت دست. گیرد می

ویژه  ترین وظایف و کارکردهاي نظام آموزشی به یکی از مهم) 1388صنوبري، . (دهد می

رسمی در جوامع امروزي تربیت سرمایه انسانی با کفایت و کارآمد و توسعۀ آموزش 

جانبه و پایدار  که باعث توسعۀ همه. ها و دانش انسانی جهت ورود به بازار کار است مهارت

  ).121-1395:122حیدري، (شود  هاي افراد می و انطباق بیشتر بین نیاز بازار کار و مهارت

  

  1نظریه برگ -3-1-2

وي معتقد است که در . نیز به ارتباط بین آموزش با اشتغال نیروي کار اشاره دارد برگ

ساختار شغلی نسبت به آموزش تغییرات به نسـبت کمتـري صـورت گرفتـه کـه متناسـب بـا        

نمایـد کـه    باشد؛ و گـاهی فـرد در مشـاغلی ایفـاي نقـش مـی       التحصیالن نمی تحصیالت فارغ

ستاوردهاي تحصـیلی وي بـا آن شـغل وجـود نـدارد؛ و      ها و د گونه سنخیتی بین مهارت هیچ

همین باعث ایجاد نارضایتی شغلی در وي شده و در نتیجه فرد، عملکرد مفیدي در انجام آن 

توانـد در افـزایش    شغل نخواهد داشت؛ بنابراین عدم تناسب شغل با تحصیالت فـرد نیـز مـی   

,Berg.. (بیکاري نقش مؤثري داشته باشد 1972(  

  

                                               
1. Berg. Ivar
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  نشینی و مهاجرت داخلیشهر -3-2

شهرنشینی . سرعت افزایش یافته است طی چند دهۀ اخیر نسبت شهرنشینی در ایران به

مهاجرت به شهرها . ها به شهر است حاصل دو پدیدة مهاجرت و تبدیل روستاها و بخش

هاي شغلی و فرآیند تطبیق میان این دو را تحت تأثیر قرار  میزان عرضه و تقاضاي فرصت

افزوده شدن مهاجرین به جمعیت . دهد از این طریق نرخ اشتغال را تغییر می دهد و می

کند و هم تقاضاي  تر می هاي شغلی را بیش شهرها، هم بازار مصرف و در نتیجه فرصت

رو فرایند تطبیق میان این دو و در نتیجه اشتغال  ازاین. دهد هاي شغلی را افزایش می فرصت

  .گیرد تحت تأثیر قرار می

شهر کمبود نیروي کار و امکانات براي جذب نیرو داشته باشد، مهاجرت مفید اگر 

رو بوده و تورم نیروي کار و رکود اقتصادي در  است، اما وقتی شهرها با معضل بیکاري روبه

ها شکل بیمارگونه به خود گرفته و مشکالت شهر مقصد را  آنجا حاکم باشد، این مهاجرت

ها افزایش نرخ بیکاري و اوضاع  یران یکی از آثار مهاجرتاکنون در ا هم. کند بیشتر می

واسطه حضور مهاجران بیکار یا در جستجوي کار بهتر  شهرها به نابسامان اشتغال در کالن

  )1394:16پور؛ صباغی،  طاهري. (باشد می

هاي مهاجرین همچون سطح تحصیالت، تخصص، مهارت و  از سوي دیگر ویژگی

از . ها بتوانند در شهرها براي خود شغل ایجاد کنند ت که همه آناي نیس گونه سرمایه به

طرف دیگر، ظرفیت مراکز صنعتی شهري در جذب مهاجرین و ایجاد اشتغال براي آنان 

ناچار بسیاري از مهاجرین یا به خیل شاغلین غیررسمی و یا شاغلین  در نتیجه به. ناتوان است

ان آشکار و پنهان، قشر خاصی از طبقه کارگر صورت بیکار پیوندند؛ یا به بخش خدمات می

یافته شهري پذیراي سیل  در واقع محیط توسعه. دهند را در حاشیه شهرها تشکیل می

  ).51: 1393فر،  ستاري(مهاجرین نبوده است 

-ذکر است؛ اینکه عالوه بر متغیرهاي جمعیتی، اقتصادي و اجتماعی اي که قابل نکته

توانند نقش مهمی در تغییرات سطح اشتغال  دیگر که میفرهنگی مذکور دو متغیر مهم 

  .پذیري بازار کار و فناوري است انعطاف: داشته باشند
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  پذیري بازار کار انعطاف -

پذیري بازار کار به معناي قابلیت تطابق آن در مواجهه با تغییرات  مفهوم انعطاف

که تعامل عرضه و  شود بازار کاري منعطف شمرده می. است... اقتصادي، اجتماعی و 

پذیري در  انعطاف. تقاضاي نیروي کار به جز قیمت کار تحت تأثیر هیچ متغیر دیگري نباشد

توان  ها می ترین آن بندي شده است که در یکی از مهم هاي مختلفی تقسیم بازار کار از جنبه

  :به موارد زیر اشاره کرد

تواند طیف وسیع و بدین معنی که یک کارگر ب :پذیري کارکردي انعطاف) الف

دهد  پذیري بنگاه را در شرایطی قرار می این نوع انعطاف. متنوعی از کارها را به انجام برساند

این . هاي اضافی اندکی تغییر دهد تا بتواند کیفیت و سطح محصول خود را با هزینه

  .پذیري مربوط به نیروي کار اصلی است و به کارگران ماهر مربوط است انعطاف

به این معنی که بنگاه بتواند میزان ساعات کاري را در  :پذیري عددي طافانع(ب 

مدت در پاسخ به نوسانات تقاضا تعدیل کند و کارفرما محدودیتی در استخدام و  کوتاه

.اخراج کارگران یا تغییر زمان کاري ندارد

به این معنی که فقط شرایط عرضه و تقاضا در تعیین  :پذیري مالی انعطاف(ج 

مزد نیروي کار نقش داشته باشد و قوانین موجود در جامعه سطح دستمزد را تعیین دست

)1392:59مطلبی، . (نکند

تواند عواقبی نظیر کاهش  ناپذیري ناشی از قانون کار در بازار می طورکلی انعطاف به

 جاي بر، بکارگیري نیروهاي خارجی به هاي سرمایه استخدام نیروي کار، گرایش به فناوري

تنها امنیت شغلی براي کارگران فراهم  را در پی داشته باشد که نه... نیروهاي داخلی و

قوانین . شود آورد، بلکه منجر به کاهش اشتغال و گسترش بیکاري در میان آنها می نمی

گذاران براي  سخت و غیرقابل انعطاف در بازار کار، تمایل کارآفرینان و سرمایه

توسعه بنگاه را کاهش داده و با افزایش هزینه نیروي کار منجر هاي جدید و  گذاري سرمایه

شوند  المللی می شده در سطوح ملی و بین پذیري کاالها و خدمات ارائه به کاهش رقابت

  )57: 1392مطلبی، (
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  فناوري -

. فناوري به معناي توانایی ایجاد تغییر در طبیعت در راستاي هدف مورد نظر است

ونقل، انرژي، سالمت و بهداشت، سرگرمی،  هاي مسکن، حمل هفناوري در تمامی حوز

. رشد فناوري اثري دوگانه بر اشتغال دارد. ارتباطات، آموزش رشد بسیاري کرده است

دهد و از طرف دیگر  طرف با تسهیل و تسریع مشاغل نیاز به نیروي کار را کاهش می ازیک

. کند اغل جدیدي را ایجاد میبنیان مش ویژه دانش تر و به هاي بیش با ایجاد تخصص

طرف استفاده  معتقد است که ازیک) 2006(1مثال در حوزه فناوري اطالعات کلینگر عنوان به

هاي جدید را به دنبال دارد، که موجب افزایش رشد و اشتغال  از فناوري اطالعات، نوآوري

موجب آن  به شود؛ که شود و از طرف دیگر موجب انجام تولید با نیروي کار کمتري می می

  .اشتغال کاهش یابد

  
  ها عوامل مؤثر بر اشتغال نسل: خالصه چارچوب نظري -1شکل 

                                               
1. Koellinger
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  روش تحقیق

شناسی این پژوهش در طی  رویکرد غالب روشدر پژوهش حاضر بنا به هدف اصلی تحقیق 

ها و ارزیابی روند موضوع مورد بررسی  و با این حجم از داده 1350-1395بازه زمانی 

، از چند نوع و جهت گردآوري اطالعات آماري مورداستفادهویه خواهد بود؛ تحلیل ثان

شده که در جدول زیر مندرج  استفاده )1350-1395(هاي سري زمانی  صورت داده بهداده 

  :گردیده است

  

  ها ابزار گردآوري داده -3جدول 

  

با توجه به اینکه این پژوهش، یک پژوهش بین نسلی است، جامعه آماري شامل افراد 

 30-34سال، 25-29سال، 20-24سال، 15-19(هاي سنی  در سن فعالیت به تفکیک گروه

در طی بازه زمانی ) سال 60-64سال، 55- 59سال،  50-54سال،  40-44سال، 35-39،سال

با استفاده از آمار ها  در تکنیک تحلیل دادهو  .باشد در سطح کشور می 1395-1350

وتحلیل همبستگی پیرسون بین متغیر اشتغال و  به تجزیه spssافزار  استنباطی و از طریق نرم

و همبستگی جزئی بین اندازه  1395تا  1350هاي  از سال هاي سنی، اندازه جمعیت گروه

ها مرکز گردآوري دادهاطالعات پژوهشها مرکز گردآوري دادهاطالعات پژوهش

هاي سنی جمعیت گروه

هاي آماري مرکز  سالنامه

  آمار

از طریق  1380سال 

رگرسیون

  بانک مرکزي - بانک جهانینرخ ارز حقیقی

هاي سنی نرخ اشتغال گروه
هاي  ها و ویژگی سالنامه

نیروي کار مرکز آمار

سرمایه ثابت خصوصی 

آالت،  ماشین

)ساختمان

از  1381سال  -بانک مرکزي

طریق رگرسیون

شهرنشینی
سطح تحصیالتبانک مرکزي

و  1359سال  -بانک مرکزي

از طریق رگرسیون 1360

**بانک مرکزيبودجه عمرانی
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و . هاي سنی و اشتغال آنها با کنترل متغیرهاي مربوطه پرداخته خواهد شد جمعیت گروه

سپس جهت تبیین تأثیر سهم متغیرهاي مستقل در اشتغال، رگرسیون چندگانه گرفته خواهد 

  .شد

  

هاي تحقیق یافته

  .توصیفی و تحلیلی ارائه خواهیم کرد هاي تحقیق را در دو بخش یافته

  

  هاي توصیفی  یافته

هاي سنی مختلف طی چهار دهه اخیر  در این بخش روند نرخ اشتغال و جمعیت گروه

  .شود تصویر می

  هاي سنی نرخ اشتغال به تفکیک گروه

شده  هاي سنی از طریق فرمول نرخ اشتغال که در مرکز آمار تعریف نرخ اشتغال گروه

منظور این  به. منعکس گردیده است 4نتایج حاصل از آن در جدول شماره محاسبه و 

و  1350-1390هاي آماري  هاي جمعیت فعال ازنظر اقتصادي سالنامه محاسبات از داده

ساله استفاده شده  5مرکز آمار با بازه زمانی  1380و  1395هاي  هاي نیروي کار سال ویژگی

  .است
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  )برحسب درصد(1350-1395هاي سنی از سال  گروه نرخ اشتغال به تفکیک -4جدول 

  سال60- 64  سال55- 59  سال50- 54  سال45- 49  سال40- 44  سال35- 39  سال30- 34  سال25- 29  سال20- 24  سال15- 19  سالها

135026 .8688 .8565 .8982 .9133 .9050 .9078 .9075 .8805 .8947 .86

135530 .8683 .8902 .9360 .9375 .9210 .9211 .9183 .9006 .9084 .89

136049 .6047 .6358 .8269 .8812 .9077 .8996 .8721 .8432 .8059 .72

136528 .6944 .7977 .8819 .9323 .9455 .9421 .9432 .9376 .9119 .90

137052 .7298 .8140 .9141 .9551 .9658 .9642 .9641 .9514 .9457 .91

137534 .7682 .8397 .9157 .9545 .9675 .9657 .9694 .9598 .9497 .93

138000 .6881 .6699 .8206 .9284 .9482 .9536 .9659 .9698 .9585 .96

138512 .6758 .7308 .8551 .9226 .9533 .9658 .9655 .9638 .9668 .96

139007 .7411 .6974 .7836 .8669 .9090 .9247 .9339 .9338 .9351 .94

139520 .7520 .6957 .7637 .8747 .9263 .9440 .9503 .9570 .9490 .96

بیانگر این است که طی دوره زمانی مورد  4شده در جدول شماره نتایج منعکس

-24سال،  15- 19ویژه در سه گروه سنی  هاي سنی مختلف به بررسی نرخ اشتغال در گروه

اشته؛ بیشتر سیر نزولی د 1350نسبت به سال  1395سال در سال  25-29سال و  20

 75,20به  1350درصد در سال  86,26سال از  15- 19که نرخ اشتغال گروه سنی  طوري به

 85,88سال به ترتیب از  25-29سال و  20- 24هاي سنی  و براي گروه 1395درصد در سال 

کاهش یافته است؛  1395درصد در سال  76,57و  69,20به  1350درصد در سال  89,65و 

مالحظه است؛ با میزان کاهشی که دارد، یک روند  قابل 3ر شماره طور که در نمودا و همان

خطی یکنواختی را در پی داشته است؛ در واقع کمترین نرخ اشتغال متعلق به گروه سنی 

 40-44سال و  35-39، 30-34هاي سنی  سال و بیشترین نوسانات متعلق به گروه 24-20

  .باشد می
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  1350-1396هاي سنی از سال  هنرخ اشتغال به تفکیک گرو -3نمودار 

)مرکز آمار ایران: منبع(

  

هاي مرکز آمار هاي سالنامه برگرفته از داده: مأخذ



  

  

  

  

181  |  ، نیسی و یاوري... ت نسل ها در اشغال بررسی نقش اندازه جمعی

  هاي سنی جمعیت به تفکیک گروه

هاي سنی، براي این پژوهش اهمیـت دارد، جمعیـت    مؤلفۀ دیگري که در کنار اشتغال گروه

هاي مرکز آمار ایـران جمعیـت    ها و سالنامه بر اساس اطالعات جمعیتی سرشماري .هاست آن

از  1380هاي سنی در سـال   جمعیت گروه. ول زیر منعکس شده استهاي سنی در جد گروه

  .طریق رگرسیون تخمین زده شده است

  )برحسب نفر(1350-1395هاي سنی از سال  جمعیت به تفکیک گروه -5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سال و همچنین  15-19شود که جمعیت  هاي جدول فوق مشاهده می بر اساس داده

با نوسانات اندکی که داشته با سیر صعودي همراه بوده  1385ل سال تا سا 20- 24جمعیت 

- 17و  16,40به ترتیب با رشدي معادل  1385هاي سنی در سال  است؛ و جمعیت این گروه

شدت رو به کاهش است و در سال  درصد به بیشترین حد خود رسیده؛ اما بعد از آن به 63.

همچنین جمعیت گروه رسیده است، درصد 12,51و  10,26رشد آنها به ترتیب به  1395

به بعد روند نزولی را در پی داشته است؛  1390تدریج از سال  سال به 25- 29سنی 

هاي آماري هاي نفوس و مسکن و سالنامه سرشماري: مأخذ

  

  سال60- 64  سال55- 59  سال50- 54  سال45- 49  سال40- 44  سال35- 39  سال30- 34  سال25- 29  سال20- 24  سال15- 19  سالها

1350280700012200016810001657000166100014360001146000896000490000622000

135536002652792215211158517069971626619166868513894651329049703887584144

136014893731996070168373013505901078371880504743453589279421027272361

13655192202419372436522972927983211721116553511585398159901813377461184632

13705908903494726040052783504220286666920374771577983157062214429291303390

13757115547522198247091543980066357177928120862013040152907813667281382946

1380632181363249196125085533809844383443623582303619125662302035788161554

13858726761901142272249525553531492112440891583522761275542018879811464452

13906607043841449786726546971924557101849067494030481352740826801191862907

13955458997639287982011338600913703759855183074833123392597133505932542573
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هاي مرکز آمار ها و سالنامه هاي سرشماري هبرگرفته از داد: مأخذ

سرعت در حال  هاي بعدي به سال و گروه 30-34هاي سنی  که جمعیت گروه درحالی

 20,68با رشدي معادل  1395سال در سال  30-34افزایش هستند؛ جمعیت گروه سنی 

میزان رشد را داشته است، که این تحوالت جمعیتی به دلیل شروع کاهش  درصد بیشترین

هاي تنظیم خانواده بوده؛ که  و شدت یافتن آن بعد از اجراي برنامه 60باروري از اواسط دهه 

هاي سنی میانی افزوده است؛ در  هاي سنی جوان کاسته و به گروه از سهم جمعیت گروه

تر، کشور با بحران سالمندي مواجه  هاي مسن ها به گروه ههاي آینده با انتقال این گرو سال

  :مشاهده است وضوح قابل روند تغییرات این ساختار سنی در نمودار زیر به. خواهد شد

1350-1395هاي سنی از سال  جمعیت به تفکیک گروه -4نمودار شماره 



  

  

  

  

183  |  ، نیسی و یاوري... ت نسل ها در اشغال بررسی نقش اندازه جمعی

  هاي تحلیلی یافته

هاي سنی در  ان جمعیت و اشتغال گروهدر این قسمت ابتدا نتایج آزمون آماري همبستگی می

هاي سنی،  سپس براي استخراج تأثیر خالص جمعیت گروه. شود ارائه می 1395تا  1350بازة 

ازآن به تحلیل رگرسیون چند  پس. شوند سایر متغیرهاي مستقل در این رابطه کنترل می

  .متغیره خواهیم پرداخت

  

هاي  ر اندازه جمعیت گروهنتایج کلی آزمون همبستگی پیرسون بین متغی -1

  :سنی و نرخ اشتغال آنها

هاي سنی و نرخ اشتغال  نتایج به دست آمده از همبستگی پیرسون بین جمعیت گروه

  .منعکس گردیده است 6آنها در جدول شماره 

  هاي سنی مختلف و نرخ اشتغال آنها نتایج آزمون آماري همبستگی پیرسون بین جمعیت گروه -6جدول 

هاي  ه بین جمعیت گروهنوع رابط

سنی و نرخ اشتغال آنها
تعداد

سطح 

معناداري

ضریب همبستگی 

پیرسون
هاي سنی گروه

رابطه وجود ندارد 10 0,542 - 0,220 جمعیت فعال کل

رابطه وجود ندارد 10 0.656 - 161. سال 15- 19

رابطه وجود ندارد 10 0,255 - 398. سال 24-20

د داردرابطه معکوس و قوي وجو 10 0,028 - 687. * سال 29 -25

رابطه وجود ندارد 10 151. - 490,0 سال 34 -30

رابطه وجود ندارد 10 0,656 0,161 سال 39 -35

رابطه وجود ندارد 10 0,195 0,448 سال 44-40

رابطه وجود ندارد 10 0,097 0,554 سال 49-45

رابطه وجود ندارد 10 0,052 0,629 سال 50- 54

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد 10 0,037 0,663* سال 55- 59

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد 10 0,006 0,798** سال 64-60
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 55- 59سال و  25-29هاي سنی  مالحظه است، بین جمعیت گروه طور که قابل همان

ي کمتر از سال و نرخ اشتغال آنها با داشتن سطح معنادار 60- 64سال و همچنین گروه سنی 

سال با ضریب  25-29درصد داراي رابطه معناداري است که این رابطه در گروه سنی  5

اي معکوس و قوي است؛ یعنی هر چه اندازه جمعیت  بیانگر رابطه -0,687همبستگی برابر با 

سال بیشتر باشد، نرخ اشتغال آنها کاهش؛ و برعکس با کاهش  25-29فعال گروه سنی 

یابد؛ و رابطه معناداري در گروه سنی  نی، نرخ اشتغال آنها افزایش میجمعیت این گروه س

سال با ضریب  60- 64و در گروه سنی  0,663سال با ضریب همبستگی برابر با  55- 59

اي مستقیم و قوي است؛ به عبارتی هر چه اندازه  بیانگر رابطه 0,798همبستگی برابر با 

نرخ اشتغال آنها افزایش؛ و برعکس با کاهش  جمعیت فعال این دو گروه سنی بیشتر باشد،

هاي  یابد؛ اما در مورد سایر گروه هاي سنی، نرخ اشتغال آنها کاهش می جمعیت این گروه

سطح معناداري است؛ بین اندازه جمعیت این  0,05سنی چون سطح معناداري آنها بیش از 

ش یا کاهش اندازه جمعیت هاي سنی و نرخ اشتغال آنها ارتباطی وجود نداشته و افزای گروه

ها تأثیري بر افزایش یا کاهش اشتغال آنها ندارد؛ این نتایج حاکی از آن است که  این گروه

برخالف تصور بدبینانه اکثر دانشمندان و حتی عامۀ مردم؛ بین روند تغییرات جمعیت و 

سال  25-29شود، و فقط در گروه سنی  اي مشاهده نمی هاي سنی رابطه اشتغال اکثر گروه

نمودارهاي زیر روند ارتباط . یابد است که با افزایش جمعیت، نرخ اشتغال آنها کاهش می

هاي سنی مختلف طی دوره زمانی مورد مطالعه نمایش  بین این دو متغیر را براي گروه

  .دهد می

  

  



  

  

  

  

185  |  ، نیسی و یاوري... ت نسل ها در اشغال بررسی نقش اندازه جمعی
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  )سال 15-64(هاي سنی  نرخ اشتغال و جمعیت به تفکیک گروه -5نمودار 

  

هاي سنی  مقایسه بودن روند تغییرات هر دو متغیر در غالب نمودارهاي اکسل، جمعیت هر یک از گروه به جهت قابل: توضیحات

.باشد همپوشانی الزم را داشته باشد ایم تا در مقابل نرخ اشتغال که واحد آن درصد می ضرب نموده 00001.0را در عدد ثابت 

هاي مرکز آمار برگرفته از داده: مأخذ



  

  

  

  

187  |  ، نیسی و یاوري... ت نسل ها در اشغال بررسی نقش اندازه جمعی

هاي سنی و نرخ  نتایج کلی آزمون همبستگی جزئی بین اندازه جمعیت گروه -

  :اشتغال آنها با کنترل متغیرها

در ادامه جهت رد و یا تأیید فرضیۀ اصلی پژوهش، با کنترل متغیرهاي مستقل که 

یافته، نرخ ارز  نرخ شهرنشینی، میانگین وزنی سطح تحصیالت، بودجه عمرانی تحقق: شامل

باشد؛ همبستگی جزئی بین  می) آالت، ساختمان ماشین(حقیقی و سرمایه ثابت خصوصی 

هاي سنی و نرخ اشتغال هر یک از آنها گرفته شده که نتایج به دست  اندازه جمعیت گروه

  .مندرج گردیده است 7آمده از آن در جدول شماره 

  

هاي سنی  یت گروهنتایج آماري همبستگی جزئی با کنترل متغیرها بین جمع -7جدول 

  مختلف و نرخ اشتغال آنها

هاي سنی و  نوع رابطه بین جمعیت گروه

نرخ اشتغال آنها با کنترل متغیرها

درجه 

آزادي
سطح معناداري

ضریب 

همبستگی
هاي سنی گروه

رابطه وجود ندارد 1 0,238 762.0- جمعیت فعال کل

رابطه وجود ندارد 1 0,235 0,765 سال 19-15

جود نداردرابطه و 1 0,655 0,345 سال 24-20

رابطه وجود ندارد 1 0,414 0,586 سال 29-25

رابطه وجود ندارد 1 0,077 0,923 سال 34-30

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد 1 0,004 0,996 سال 39-35

رابطه مستقیم و متوسط وجود دارد 1 0,041 0,559 سال 44-40

رابطه وجود ندارد 1 0,133 0,867 سال 49-45

رابطه وجود ندارد 1 0,071 0,929 سال 54-50

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد 1 0,022 0,978 سال 59-55

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد 1 0,025 0,975 سال 64-60

  

مشاهده است؛ نتایج حاصل از همبستگی جزئی؛  قابل 7طور که در جدول شماره  همان 

سال  55-59سال، 40-44سال،  35-39هاي سنی  ت است که فقط در گروهبیانگر این واقعی
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سال است که با کنترل متغیرهاي مستقل بین جمعیت و نرخ اشتغال آنها رابطۀ  60- 64و 

 05.0هاي سنی چون سطح معناداري آنها بیش از  مستقیم وجود دارد؛ و در مورد سایر گروه

نرخ اشتغال آنها ارتباطی وجود نداشته و افزایش سطح معناداري است؛ بین اندازه جمعیت و 

ها تأثیري بر افزایش یا کاهش اشتغال آنها ندارد؛ بنابراین  یا کاهش اندازه جمعیت این گروه

ها و نرخ اشتغال آنها رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ براي  این فرضیه که بین اندازه جمعیت نسل

 35- 39هستند رد، و براي چهار گروه سنی  هاي سنی ترین گروه هاي سنی که مهم این گروه

سال که رابطۀ مستقیم بین اندازه جمعیت و نرخ  60- 64سال و  55-59سال، 40-44سال، 

  .شود اشتغال آنها وجود داشت، تأیید می

بنابراین مشکل اشتغال ریشه در ضعف مدیریت عوامل اقتصادي، حتی عوامل جمعیتی  

ریزي سنجیده و کاربردي در استفاده از نیروي کار،  هفرهنگی دارد؛ عدم برنام-و اجتماعی

ناپذیري قوانین  گذاري، انعطاف منظور سرمایه اعتمادي در بازار کار به درآمدهاي نفتی و بی

تر  هاي سنی جوان ساز کاهش اشتغال گروه و مقررات کار ایران؛ و دالیلی از این قبیل زمینه

  .باشد ري براي افزایش توسعه کشور میشده؛ نه اندازه جمعیتی که خود محرکی ضرو

  

هاي سنی و  نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه بین جمعیت گروه -3

  نرخ اشتغال آنها

هاي سنی رگرسیون  در این قسمت جهت تعیین سهم اندازه جمعیت در اشتغال گروه

هاي  ي گروهایم؛ اما فقط برا هاي سنی انجام داده را به تفکیک گروه) زمان هم(چندگانه 

سال است که اشتغال تبیین شده و جمعیت سهم  55-59سال و  40-44سال، 35- 39سنی 

هاي سنی دارد؛ که در ادامه تفسیر نتایج رگرسیون این  بسزایی در افزایش اشتغال این گروه

سه گروه که بین بعضی از متغیرهاي مستقل و اشتغال آنها رابطه معنادار وجود داشته است؛ 

سطح  0,05هاي سنی چون سطح معناداري بیش از  د گردید؛ اما براي سایر گروهذکر خواه

اي بین متغیرها و اشتغال آنها وجود نداشته لذا اشتغال تبیین نشده  معناداري بوده؛ و رابطه

هاي سنی سهمی در  است؛ که این یعنی جمعیت و سایر متغیرهاي مستقل در این گروه



  

  

  

  

189  |  ، نیسی و یاوري... ت نسل ها در اشغال بررسی نقش اندازه جمعی

ها نداشته؛ و به همین دلیل از انعکاس نتایج آنها  هافزایش یا کاهش اشتغال آن گرو

  .خودداري شده است

  

  :سال 35-39نتایج رگرسیون چندگانه براي گروه سنی  -3-1

سال،  35-39میزان همبستگی و ضریب تعیین نرخ اشتغال گروه سنی  8جدول شماره 

د از متغیر درص 99طبق آن متغیرهاي مستقل . توسط متغیرهاي مستقل را نشان داده است

  .وابسته را تبیین کرده است

  

  )سال 35-39(ضریب تعیین متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل  -8جدول 

  

  :سال 35-39معادله رگرسیون خطی عوامل مؤثر بر نرخ اشتغال گروه سنی 

( هاي سنی میزان اشتغال گروه ) y=(0.542)( سرمایه ثابت )(0,939)+(ارز حقیقی نرخ

)2,410)+(تحصیالت) (1,852)+ (میزان شهرنشینی) (1,311+())آالت ماشین(خصوصی 

سال 35-39جمعیت (

  

شود؛ جمعیت  طور که در معادله رگرسیون خطی این گروه سنی مشاهده می همان 

صی سال، میانگین سطح تحصیالت، میزان شهرنشینی، سرمایه ثابت خصو 35- 39

، نرخ ارز حقیقی متغیرهاي تأثیرگذار بر میزان اشتغال همان گروه سنی )آالت ماشین(

سال، میزان  35-39که به ازاي یک واحد تغییر در جمعیت گروه سنی  طوري هستند؛ به

و به  1,852و به ازاي یک واحد تغییر در میانگین تحصیالت، میزان اشتغال  2,410اشتغال 

و به ازاي یک واحد تغییر  1,311ر میزان شهرنشینی، میزان اشتغال ازاي یک واحد تغییر د

و در . تغییر خواهد کرد 0,939میزان اشتغال ) آالت ماشین(در سرمایه ثابت خصوصی 

R. Square R
)سال 35- 39(رگرسیون 

0,999 0,999a
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تغییر  0,542نهایت طبق نتایج به ازاي یک واحد تغییر در نرخ ارز حقیقی، میزان اشتغال 

شتغال این گروه سنی رابطۀ معناداري وجود ندارد و اما در بین سایر متغیرها و نرخ ا. کند می

نکته مهم در این بخش این است که جمعیت بیشترین تأثیر را بر . کنند اشتغال را تبیین نمی

  .روي افزایش اشتغال داشته و رابطه بین آنها مستقیم است

  

  :سال 40-44نتایج رگرسیون چندگانه براي گروه سنی  -3-2

سال،  40-44مبستگی و ضریب تعیین نرخ اشتغال گروه سنی میزان ه 9جدول شماره 

درصد از متغیر  98که طبق آن متغیرهاي مستقل . توسط متغیرهاي مستقل را نشان داده است

  .وابسته را تبیین کرده است

  

  )سال 40-44(ضریب تعیین متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل  -9جدول 

:سال 40-44گروه سنی معادله رگرسیون خطی عوامل مؤثر بر نرخ اشتغال

y= (1.588)( سال 35- 39جمعیت )(2,262)+ (میزان شهرنشینی )

شود؛ به ازاي یک  طور که در معادله رگرسیون خطی این گروه سنی مشاهده می همان

و به ازاي یک واحد  2,262واحد تغییر در میزان جمعیت این گروه سنی، میزان اشتغال

اما در بین سایر متغیرها و نرخ . کند تغییر می 1,588تغییر در میزان شهرنشینی، میزان اشتغال 

در این گروه . کنند اشتغال این گروه سنی رابطۀ معناداري وجود ندارد و اشتغال را تبیین نمی

مستقل، اشتغال این گروه  سال، با تغییرات در متغیرهاي 35-39سنی نیز همانند گروه سنی 

تر از همه اینکه اندازه جمعیت با داشتن بیشترین سهم باعث  سنی افزایش یافته است؛ مهم

  .افزایش اشتغال در این گروه سنی شده است

R. Square R
سال 40-44رگرسیون 

0,986 0,993a
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  :سال 55-59نتایج رگرسیون چندگانه براي گروه سنی  -3-3

سال،  55- 59میزان همبستگی و ضریب تعیین نرخ اشتغال گروه سنی 10جدول شماره 

درصد از متغیر  98که طبق آن متغیرهاي مستقل . توسط متغیرهاي مستقل را نشان داده است

  .وابسته را تبیین کرده است

  )سال 55-59(ضریب تعیین متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل  -10جدول 

  

  :سال 55-59مؤثر بر نرخ اشتغال گروه سنی معادله رگرسیون خطی عوامل 

y= (1.774-)( سال 55-59جمعیت )(3,276)+(یافته بودجه عمرانی تحقق )

شود؛ به ازاي یک  طور که در معادله رگرسیون خطی این گروه سنی مشاهده می همان 

و به ازاي یک واحد تغییر در نرخ  3,276سال، میزان اشتغال  55-59واحد تغییر در جمعیت 

طور که نتایج نشان  در این گروه سنی همان. کند تغییر می - 1,774ارز حقیقی، میزان اشتغال 

دهد؛ با کاهش بودجه عمرانی اشتغال این گروه سنی افزایش یافته و رابطه معکوس بین  می

که در مورد جمعیت رابطه مستقیم است؛ یعنی جمعیت این گروه با  آنها وجود دارد؛ درحالی

اما در بین سایر . ین سهم باعث افزایش اشتغال در این گروه سنی شده استداشتن بیشتر

  .کنند متغیرها و نرخ اشتغال این گروه سنی رابطۀ معناداري وجود ندارد و اشتغال را تبیین نمی

هاي  شود که جمعیت بیشتر گروه در نهایت بر اساس نتایج رگرسیون؛ مالحظه می   

نها ندارد؛ و فقط در سه گروه سنی فوق است که اشتغال سنی سهمی در تغییرات اشتغال آ

تبیین شده؛ و از میان متغیرهاي مستقل جمعیت بیشترین سهم را در افزایش اشتغال آنها 

شود؛ اندازه جمعیت  دارند؛ و این نتایج به این معنا است که برخالف آنچه تصور می

رین تأثیر را در افزایش اشتغال نیز شود؛ بلکه بیشت تنها باعث کاهش اشتغال نمی تر نه بزرگ

ها متأثر از عوامل دیگري از جمله ضعف در مدیریت منابع  و بیکاري نسل. داشته است

R. Square R
سال 55-59رگرسیون 

0,981 0,990a
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ریزي  طور مؤثر براي اشتغال جوانان؛ برنامه اند به انسانی و اقتصادي است؛ که نتوانسته

ا حل کنند و آن را طور اصولی معضل بیکاري ر اي داشته و تدابیري بیندیشند که به سنجیده

هاي شغلی  نفسه خود باعث تولید و عرضه نیروي کار بیشتر است و فرصت به جمعیتی که فی

  .دهد نسبت دهند روي خود قرار می زیادي را پیش
  

  :هاي سنی رابطه همبستگی پیرسون بین درصد جمعیت و نرخ اشتغال گروه -4

ل متغیرهاي مستقل که بین در این قسمت آزمون همبستگی و همبستگی جزئی با کنتر

هاي سنی گرفته شده است؛ را براي درصد جمعیت و  خود جمعیت و نرخ اشتغال گروه

ها؛ همبستگی  شده از این آزمون که نتایج حاصل. ایم هاي سنی نیز انجام داده اشتغال گروه

 12و همبستگی جزئی با کنترل متغیرها در جدول شماره  11پیرسون در جدول شماره 

  :س گردیده استمنعک

  

هاي سنی مختلف و نرخ  نتایج آزمون آماري همبستگی پیرسون بین درصد جمعیت گروه -11جدول 

  اشتغال آنها

هاي سنی گروه
ضریب همبستگی 

پیرسون
تعدادسطح معناداري

نوع رابطه بین درصد جمعیت 

هاي سنی و نرخ اشتغال آنها گروه

ندارد رابطه وجود011.0977.010جمعیت فعال

رابطه وجود ندارد365.0300.010سال 19-15

رابطه وجود ندارد831.010-078.0سال 24-20

رابطه وجود ندارد093.010-560.0سال 29-25

رابطه وجود ندارد234.010-414.0سال 34-30

رابطه وجود ندارد132.0716.010سال 39-35

رابطه وجود ندارد287.0422.010سال 44-40

رابطه وجود ندارد427.0219.010سال 49-45

رابطه وجود ندارد555.0096.010سال 54-50

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد724.0014.010*سال 59-55

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد867.0001.010**سال 64-60
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هاي سنی و نرخ اشتغال  پیرسون بین درصد جمعیت گروهنتایج حاصل از همبستگی 

دهنده عدم هر گونه  مندرج گردیده است؛ نشان 11هاي سنی که در جدول شماره  گروه

باشد و فقط در دو گروه  هاي سنی و نرخ اشتغال آنها می رابطه بین درصد جمعیت گروه

آنها رابطۀ مستقیم و  سال بین درصد جمعیت و نرخ اشتغال 60- 64سال و  55-59سنی 

ها، گویاي این  قوي وجود دارد؛ این نتایج نیز همانند رابطۀ بین خود جمعیت و اشتغال گروه

هاي سنی به عواملی غیر از خود جمعیت مرتبط است که  واقعیت است که بیکاري گروه

  .ها داده شده است توضیحات آن در سایر بخش

  

هاي سنی و  درصد جمعیت گروهنتایج کلی آزمون همبستگی جزئی بین  -5

  :نرخ اشتغال آنها با کنترل متغیرها

طور که بیان شد؛ در ادامه جهت رد و یا تأیید فرضیۀ اصلی پژوهش، همبستگی  همان

هاي سنی و نرخ اشتغال  جزئی با کنترل متغیرهاي مستقل مذکور بین درصد جمعیت گروه

مندرج  12ن آزمون در جدول شماره که نتایج به دست آمده از ای. آنها گرفته شده است

  :گردیده است

  

هاي سنی مختلف و نرخ  نتایج آماري همبستگی جزئی با کنترل متغیرها بین درصد گروه -12جدول 

  اشتغال آنها

هاي سنی گروه
ضریب همبستگی 

پیرسون

سطح 

معناداري
درجه آزادي

نوع رابطه بین درصد جمعیت 

هاي سنی و نرخ اشتغال  گروه

کنترل متغیرها آنها با

رابطه وجود ندارد683.01-317.0جمعیت فعال

رابطه وجود ندارد863.0132.01سال 19-15

رابطه وجود ندارد660.0340.01سال 24-20

رابطه وجود ندارد746.0254.01سال 29-25

رابطه وجود ندارد930.0070.01سال 34-30
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رابطه مستقیم و قوي وجود دارد998.0002.01سال 39-35

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد943.0057.01سال 44-40

رابطه وجود ندارد903.0097.01سال 49-45

رابطه وجود ندارد961.0039.01سال 54-50

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد990.0010.01سال 59-55

رابطه مستقیم و قوي وجود دارد959.0041.01سال 64-60

  

مشاهده است؛ نتایج حاصل از همبستگی جزئی  قابل 12طور که در جدول شماره  همان

هاي سنی که دقیقاً مانند نتایج این آزمون براي خود  بین درصد جمعیت و اشتغال گروه

ل متغیرهاي هاي سنی است؛ بیانگر این واقعیت است که با کنتر جمعیت و اشتغال گروه

سال است  60- 64سال و  55-59سال، 40-44سال،  35-39هاي سنی  مستقل فقط در گروه

هاي سنی  که بین درصد جمعیت و نرخ اشتغال آنها رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ در سایر گروه

سطح معناداري است؛ بین درصد جمعیت و نرخ  05,0چون سطح معناداري آنها بیش از 

ها تأثیري  ی وجود نداشته و افزایش یا کاهش درصدي جمعیت این گروهاشتغال آنها ارتباط

ها و  بر افزایش یا کاهش اشتغال آنها ندارد؛ بنابراین این فرضیه که بین درصد جمعیت نسل

هاي  ترین گروه هاي سنی که مهم نرخ اشتغال آنها رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ براي این گروه

 60-64سال و  55- 59سال، 40-44سال،  35-39وه سنی سنی هستند رد، و براي چهار گر

  .شود سال که رابطۀ مستقیم بین درصد جمعیت و نرخ اشتغال آنها وجود دارد، تأیید می

  

  گیري بحث و نتیجه

عنوان متغیرهاي اصلی مورد  هاي جوان به در این پژوهش دو مقوله اشتغال و اندازه جمعیت

ایم که با کنترل متغیرهاي مؤثر بر اشتغال،  ن سؤال بودهتوجه بوده؛ و در پی پاسخگویی به ای

طی بازه زمانی ) ساله 64تا  15(هاي گوناگون جمعیت فعال  آیا افزایش جمعیت نسل

  شود یا خیر؟ ها می و در سطح کشور موجب کاهش اشتغال هر یک از نسل 1395-1350
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شده در باب نقش  ائهطورکلی با بررسی مفاهیم و مطالعات پژوهش و رویکردهاي ار به 

هاي حاصل از این پژوهش این  نتایج و یافتهوها بر روي اشتغال آنها اندازه جمعیت نسل

سال،  40-44سال، 35- 39هاي سنی  نتیجه حاصل شد که با کنترل متغیرها بین جمعیت گروه

هاي سنی  سال و اشتغال آنها رابطۀ مستقیم و قوي و در سایر گروه 60-64سال و  55- 59

هاي سنی و اشتغال آنها  بین جمعیت گروه«رابطۀ معناداري وجود ندارد و فرضیه تحقیق که 

؛ براي این چهار گروه سنی تأیید و براي سایر »با کنترل متغیرها رابطۀ مستقیم وجود دارد

  . شود گونه رابطۀ معناداري بین آنها وجود نداشت؛ رد می هاي سنی که هیچ گروه

زه زمانی مورد مطالعه تأییدي است بر این واقعیت که فرآیند این نتایج براي با  

. باشد جهت می بینانه افرادي چون شیمر هم جمعیتی ایران با دیدگاه موافقان و رویکرد خوش

نتایج رگرسیون نیز مهر تأییدي بر آن بوده و جمعیت بیشترین سهم را در افزایش اشتغال 

همچنین این نتایج حاکی از نقش عواملی جداي هاي سنی آنها داشته است؛  برخی از گروه

فرهنگی چون نرخ -عوامل اجتماعی. هاي شغلی است ها در تغییرات فرصت از جمعیت نسل

شهرنشینی، سطح تحصیالت، عوامل اقتصادي همانند نرخ ارز حقیقی، بودجه عمرانی 

  ).آالت و ساختمان ماشین(یافته، سرمایه ثابت خصوصی  تحقق

شده و عدم ارتباط  هاي مختلف سنی حاصل ایج متفاوتی که بین گروهاما در مورد نت

ها؛ با توجه به شرایط کشور و افزایش سطح  بین جمعیت و اشتغال در برخی از این گروه

خصوص در  ترین دالیل این عدم رابطه، به زیاد از مهم احتمال تحصیالت در سطح جامعه، به

سال،  30- 34سال و  25-29سال، 20-24ل، سا 15-19سال یعنی  35هاي سنی زیر  گروه

باشد؛ که همین امر باعث افزایش سن ورود به بازار کار جوانان  ادامه تحصیل جوانان می

سالگی  29شده؛ و حتی احتماالً این افراد به دلیل مبادرت به تحصیل در مقاطع باالتر از سن 

قوي  احتمال شتغال و جمعیت آنها بهلذا عدم رابطۀ معنادار بین ا. به بعد وارد بازار کار شوند

  .به دلیل عدم ورود یا ورود دیرهنگام آنها به بازار کار به دلیل اشتغال به تحصیل باشد

 25-29هاي سنی  ویژه دو گروه سال، به 20-24هاي سنی  دلیل دیگر در مورد گروه 

ر است؛ چون سال طبق نظریه برگ عدم تطابق بین مهارت آنها و نیاز بازار کا 30-34سال،
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این افراد به دنبال شغلی متناسب با مهارت و سطح تحصیالت خود هستند؛ و چون چنین 

زمان طوالنی بیکار بوده و یا اگر شغلی پیدا کنند؛ که  یابند؛ در نتیجه مدت شغلی را نمی

راحتی شغل خود را تغییر داده و به دلیل امکان  نتواند انتظارات آنها را برآورده سازد؛ به

جایی بیشتري  افتن فرصت شغلی متناسب با مهارت خود، در بین مشاغل مختلف جابهی

دارند؛ تا زمانی که در موقعیتی قرار گیرند که انتظارات آنها را برآورده سازد؛ به همین دلیل 

  .هاي سنی و اشتغال آنها رابطۀ معناداري وجود نداشته است است که بین جمعیت این گروه

ایه نتایج تحقیق، مشکل افزایش بیکاري کشور ما در اندازه جمعیت طورکلی بر پ به  

هاي نامتناسب کشور است؛ مشکل ما زیربنایی و زیرساختی  گذاري نیست؛ بلکه در سیاست

است؛ و تا زمانی که این مشکالت حل نشود حتی با داشتن جمعیت اندك، بیکاري همچنان 

صحیح منابع انسانی و تولیدي؛ جایی  در صورت مدیریت. به قوت خود باقی خواهد ماند

ریزان و عموم مردم در مورد اجراي طرح افزایش و  گذاران و برنامه براي نگرانی سیاست

ها و پیامدهاي سالمندي جمعیت که در  رفت از چالش سازي جمعیت جهت برون جوان

اي این چون نتایج حاصل از پژوهش، خود گوی. آینده ایران با آن مواجه خواهد شد؛ نیست

تر  واقعیت است که برخالف تصور عمومی؛ بزرگ بودن یک نسل به معناي بیکاري بیش

تواند افزایش یابد؛ و  تناسب آن می نیست؛ بلکه هر چه جمعیت بیشتر باشد تقاضا نیز به

منظور پاسخ به این تقاضا، مشاغل تولیدي گسترش و متقابالً جذب نیروي کار نیز افزایش  به

  .خواهد یافت

  :گردد ذیل ارائه می هاي پژوهشی پیشنهادراي آینده ب

در پژوهش حاضر به دلیل گستردگی کار از بررسی مراحل تحقیق براي سه بخش  -1

توان اشتغال  هاي بعدي می صنعت، خدمات و کشاورزي اجتناب شده است؛ لذا در پژوهش

  .هاي سنی را در این سه حوزه مورد بررسی قرار داد گروه

ژوهش متغیرهاي مهم اقتصادي و جمعیتی ذکر گردیده است؛ اما به دلیل در این پ -2

هاي مورد بررسی و ناکافی بودن  عدم وجود اطالعات و آمارهاي مربوط به آنها براي سال

عنوان عامل  هاي کوچک و متوسط به هاي بعضی از آنها و گستردگی کار از ذکر بنگاه داده
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پذیري بازار کار اجتناب شده است؛ که در  عطافاقتصادي مؤثر بر اشتغال و همچنین ان

  .توان این متغیرها را نیز به عوامل دیگر افزود هاي آتی می پژوهش

صورت مطالعه تطبیقی بین ایران و کشورهاي آسیایی و یا  توان این پژوهش را به می -3

 گذاران و جوامع اسالمی با توجه به نوع مدیریت جمعیتی و نوع رویکردي که سیاست

  .ریزان آن کشورها به جمعیت دارند نیز مورد پژوهش قرار داد برنامه

که موضوع این پژوهش، در سطح کشور انجام گردیده است؛ در  با توجه به این -4

ها و به تفکیک جنسیت  ها و حتی شهرستان توان آن را در سطح استان هاي بعدي می پژوهش

  .گذاري کرد نتایج حاصل از آن سیاست انجام داد؛ تا بتوان براي هر استانی بر اساس

هاي جوان و اشتغال  هاي تطبیقی بین اندازه جمعیت نسل انجام تحقیقات و پژوهش -5

جمعیت جهت درك و شناخت تأثیرات واقعی  کشورهاي پرجمعیت با کشورهاي کم

  ها بر روي اشتغال این کشورها جمعیت نسل

هاي مختلفی برآورد شده  یر به شیوههاي مختلف چهل سال اخ نرخ اشتغال در دوره -6

ها مستقیمًا تحت تأثیر تعریف جمعیت در سن کار و جمعیت شاغل  و تمامی این شیوه

که از دهه هشتاد میزان ساعات کار هفتگی براي شاغل . اند برحسب میزان ساعات کار بوده

با توجه  50هه اي که در د ساله 24تا  20براي مثال جمعیت . دانستن افراد تغییر کرده است

حساب  با همان شرایط جزء شاغالن به 90شدند در دهه  به شرایطی شاغل در نظر گرفته نمی

هاي مختلف را  هایی که دوره ها و تحلیل تواند در کلیه پژوهش اند و این امر طبیعتًا می آمده

 آید راهی براي تصحیح اما به نظر می. کنند، خطاي سیستماتیک ایجاد کند مقایسه می

سازي آنها بر اساس تعریف یکسان در اختیار  هاي مختلف و همسان اطالعات و آمار دوره

. شود ها استفاده می شده و اکنون از این داده ها قبالً گردآوري چون این داده. محققین نیست

  .باشد هاي تحقیق می و این یکی از محدودیت
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