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چکیده
ازآنجاییکه ساختار هرم جمعیتی ایران ،نشان از پیر شدن جمعیت کشور دارد ،عالوه بر
سیاستهای اشتغالزایی جوانان ،به نظام انگیزشی سالمندان نیز ،باید توجه شود.
دراینراستا ،مهمترین تحقیقات مرتبط در جهان شناسایی شده و روش و متغیّرهای آنها،
بهمنظور ارائۀ مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان در ایران ،مرور و
دستهبندی شد .درنهایت امکانپذیرترین ،مهمترین و ضروریترین متغیّرها انتخاب شدهاند.
سپس ،بااستفادهاز ریزدادههای سازمان بازنشستگی ،شاخص انگیزۀ بازنشستگی ،بهصورت
فصلی ،برای اقتصاد ایران محاسبه شد .تخمین مدل نشان داد که باوجوداینکه شاخص
انگیزۀ بازنشستگی اثر مثبت و معنیداری بر اشتغال جوانان دارد؛ اما شدت این اثر ،در
مقایسه با سایر عوامل ،بسیار کم است .بهعبارت دقیقتر ،بازنشستگی پیشازموعد سالمندان
نمیتواند عامل مهمی برای اشتغال جوانان قلمداد شود .درواقع ،سیاستگزار میتواند از
تأثیرگذاری بر سایر متغیّرهای مؤثر بر اشتغال جوانان ،هدف کاهش نرخ بیکاری جوانان را
پیگیری کند .ازآنجاییکه اجرای سیاستهای مختلف ،میتواند عواقب خطرناکی به همراه
داشته باشد ،پس باید طبق شرایط هر کشور ،بهترین سیاست اتخاذ و اجرا شود.
واژههای کلیدی :اشتغال جوانان ،اصالح نظام تأمین اجتماعی ،شاخص انگیزۀ متوسط بازنشستگی،
طرحهای بازنشستگی
طبقهبندی E24,J13,J65 :JEL

* دانشیار اقتصاد ،گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
(نویسندۀ مسئول) Email: H.samani@yazd.ac.ir
** استادیار علوم اقتصادی ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
*** دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد ،گروه اقتصاد ،دانشکدۀ اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد.

مقدمه
با وجود بهبود اقتصاد جهانی ،حدود یک پنجم جوانان در سراسر جهان ،درحالتحصیل
و یا اشتغال نیستند و نرخ بیکاری ،همچنان باال است .آخرین تحلیلها حاکی از آن
است که اقتصاد جهانی ،رشد قویتری نسبتبه دورۀ پیش از بحران اقتصادی دارد؛ اما
متأسفانه ،همچنان رشد اقتصادی از رشد اشتغال منفصل مانده است .بنابه گزارش
سازمان بینالمللی کار ،5در سال  ،0252نرخ بیکاری جوانان در جهان ،بهطور متوسط،
به میزان  5/51درصد بوده و در دنیا یک روند کلی و ثابت ،درخصوص کمبود شغل
مناسب برای جوانان جویای کار ،وجود دارد .در بسیاری از کشورها ،بهمنظور ایجاد
فرصتهای شغلی برای جوانان ،سیاستهای بازنشستگی پیشازموعد به اجرا درآمد.
در طول دهههای  5۷22و  5۷۹2و در بین کشورهای سازمان همکاری و توسعۀ
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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اقتصادی ،چندین مسیر خروج از بازار کار برای نیروی کار سالمند ارائه شد:
 .5مستمریهای بازنشستگی پیشازموعد برای کسانی که ازکارافتاده یا بهدالیل
اقتصادی بیکار شده بودند .0 .مستمریهای ازکارافتادگی که بر طبق شرایط بازار کار
پرداخت میشدند .1 .مقررات بازنشستگی پیشازموعد عمومی و  .0مستمری
جایگزینی ویژه که نیازمند استخدام نیروی کار جوان ،در ازای نیروی کار بازنشسته
بود .بهعبارتدیگر ،با ارائۀ مسیرهای مختلف برای خروج نیروی کار سالمند از بازار کار،
مشاغل را برای نیروی کار جوان یا کسانی که بهتازگی قصد ورود به بازار کار داشتهاند،
آزاد میشود .انگیزههای بازنشستگی ،که توسط این اصالحات مستمری معرفی شد،
کاهش قابلتوجهی در سن بازنشستگی را به همراه داشت.

بیان مسئله
در سالهای اخیر ،باتوجه به کاهش مداوم باروری و افزایش امید به زندگی ،برخی
جوامع با روند سریع سالمندی جمعیت مواجه شدهاند که این روند ،تغییرات و
چالشها یی را در سطح اجتماع در بردارد و عالوه بر سیاستهای اشتغالزایی
جوانان ،به اشتغال سالمندان نیز ،باید توجه شود .بر اساس تجربیات کشورهای
انگلیس در سال  ،5۷۹2سوئد در دهههای  5۷12و 5۷۷2و آلمان در سال ،5۷20
1. ILO

کارایی سیاست بازنشستگی پیشازموعد ،درخصوص افزایش اشتغال جوانان،
همچنان پرسشبرانگیز است .طبق بررسیهای انجام شده ،کشورهایی مانند آلمان و
فرانسه معتقدند که خروج نیروی کار سالمند از بازار کار ،کاهش نرخ اشتغال جوانان

 .)0205آمارهای کشور انگلستان نشان از رابطۀ مثبت بین نرخ اشتغال سالمندان و
نرخ بیکاری جوانان دارد؛ درحالیکه معتقد است هیچ مدرک قطعی از کمترین میزان
جایگزینی بین نیروی کار جوان و سالمند وجود ندارد .در برخی از کشورها مانند
بلژیک ،دانمارک و ایتالیا بحث از ارتباط بین نیروی کار سالمند و جوان فراتر رفته
است و بیان میکنند که هر گروه سنی ،سیاستهای شغلی مربوط به خود را دارند و
الزم است برای جوانان فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد شود .ازطرفیدیگر ،مخالفان
این سیاست ،معتقد هستند که سیاستهای بازنشستگی پیشازموعد ،نهتنها خروج
نیروی کار بامهارت و باتجربه در حوزههای کاری متفاوت را به همراه دارد بلکه ،به
سیستم تأمین اجتماعی فشار میآورد .لذا این سیاستگذاران حامی افزایش سن
بازنشستگی و سخاوتمندی کمتر سیستمهای تأمین اجتماعی ،باتوجهبه ویژگیهای
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سالمندان ،نرخ اشتغال جوانان  0درصد افزایش داشته است (احمد 5و همکاران،

ارزیابی

را به همراه داشته است؛ اما در دانمارک ،با کاهش  01درصدی نرخ اشتغال

جمعیتی کشورها هستند؛ چراکه انتخاب سیاستهای مختلف ،میتواند هزینههای
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1. Ahmad
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مختلفی برای کشور به همراه داشته باشد .الزم است باتوجهبه شرایط موجود،
بهترین سیاست انتخاب و اجرا شود (انصاری سامانی و غفوری.)0205 ،0
موضوع اشتغال جوانان ،بهخصوص جوانان تحصیلکرده ،یکی از مسائل اساسی
اقتصاد ایران در چارچوب برنامههای کالن است (شیری و رحمانی .)51۹۹ ،گسترش
عرضۀ نیروی کار جوان و تحصیلکرده در سایۀ سیاستهای ازدیاد جمعیت دهۀ 02
و همچنین سیاست گسترش آموزش عالی از یکسو و کمبود سرمایهگذاریهای
زیربنایی در اقتصاد ،بهبود فناوری و استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند تولید
ازسویدیگر ،تعادل بازار کار ایران را برهم زده است .ازطرفی ،بررسی ساختار هرم
جمعیت ایران نیز نشاندهندۀ حرکت ایران بهسمت پیری جمعیت است .بررسی

نظری و تحلیل دادههای تاریخی میتواند به تصمیمگیران ،برای ارائۀ راهکارهای
میانمدت و بلندمدت ،در راستای حل مسئلۀ بیکاری جوانان ،کمک شایانی نماید.
باتوجهبه مطالبی که بیان شد ،در این پژوهش سعی شد به این سؤال پاسخ داده
شود که آیا با افزایش سن بازنشستگی ،نرخ بیکاری جوانان افزایش مییابد؟ و
همچنین عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان کداماند؟ بهعبارتدیگر ،هدف این تحقیق
بررسی اثر سیاستهای بازنشستگی پیشازموعد بر اشتغال جوانان است.
بهتعبیردیگر ،این تحقیق به بررسی تأثیر جایگزینی نیروی کار سالمند و جوان در
بازار کار ایران میپردازد .بدینمنظور ،در بخش دوم مقاله ،ابتدا شاخص انگیزۀ
متوسط بازنشستگی معرفی و محاسبهشده است .این شاخص یک معیار معتبری
است که میتواند انگیزههای مالی ایجادشده در قوانین تأمین اجتماعی را ،بهتر از
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شاخصهای دیگر ،اندازهگیری نماید و شامل هر آن چیزی است که رفتار افراد برای

انگیزههای مالی موجود در سیستمهای مستمری ،رفتار بازنشستگی را تحتتأثیر قرار
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میدهند ،وجود دارند .مبنای این شواهد شامل مطالعات ملی و بینکشوری است

بازنشستگی را تحتتأثیر قرار میدهد .سپس ،در همین بخش ،با مروری بر مطالعات
بینالمللی و داخلی ،عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان شناسایی و امکانپذیرترین،
مهمترین و ضروریترین متغیّرها در قالب دادههای سری زمانی در مدلسازی بهکار
گرفته شدند .نظر به محدود بودن مطالعاتی که عوامل مؤثر بر بیکاری جوانان را
بررسی کند ،این تحقیق مجبور به ارزیابی ادبیات تجربی در این خصوص شده است.
درنهایت ،با بهکارگیری مدلهای اقتصادی سنجی سری زمانی و دادههای متغیّرهای
بیکاری جوانان و شاخص انگیزۀ بازنشستگی و همچنین متغیّرهای کنترلی مدل ،به
برآورد جایگزینی نیروی کار سالمند و جوان پرداخته میشود .ازاینرو ،تحقیق
حاضر ،از لحاظ معرفی و محاسبۀ شاخص انگیزۀ بازنشستگی و همچنین ارائۀ مدل
تجربی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر بیکاری جوانان ،دارای نوآوری است.

مبانی نظری
سیستم تأمین اجتماعی ،مجموعۀ پیچیدهای از انگیزههای ضمنی و صریح را برای
عرضۀ نیروی کار و تصمیمات بازنشستگی فراهم میکند .شواهد قطعی ،مبنی بر اینکه

(بهعنوانمثال ،مطالعۀ گروبر و وایز 5در بین کشورهای سازمان همکاری و توسعۀ
اقتصادی 0و مقایسۀ آنها با یکدیگر .)0252 ،اساساً بررسی انگیزههای مؤثر بر زمان
بازنشستگی ،به این دلیل صورت میگیرد که بتوان در ادامۀ سیاستگذاریها در حوزۀ

ناشی از قوانین تأمین اجتماعی است (بالندل و همکاران.)0250 ،1
تحقیقات موجود در حوزۀ سالمت فرد نشان میدهد که کاهش سالمتی ،عامل
مهمی برای افزایش انگیزۀ بازنشستگی است و در نظر گرفتن این ویژگی میتواند ،در
ساخت یک الگوی بازنشستگی ،بااهمیت باشد .بهطور معمول ،با افزایش سن،
سالمتی افراد کاهش مییابد؛ همچنین با کاهش سالمتی و باتوجهبه مقتضیات هر
شغل ،ادامۀ کار برای افراد ناخوشایند میشود؛ بنابراین ،میتوان گفت که سالمتی و
اشتغال با افزایش سن ،کاهش مییابد و طبیعی به نظر میرسد که کاهش سالمتی،
یکی از علل خروج از کار است؛ اما نتایج اخیر ووس و همکاران )0251( 0نشاندهندۀ
بهبود سالمت و افزایش امید به زندگی در میان سالمندان است .شواهد موجود
بیانگر آن است که کاهش سالمتی ،میتواند تنها بخشی از کاهش اشتغال را توضیح
بیانگر آن است که افراد در سیستمهای با مزایای معیّن ،0انگیزههای قویای برای
بازنشستگی پیشازموعد دارند .البته افراد پس از بازنشستگی ،معموالً اشتغال خود را
در بخش غیررسمی ادامه میدهند .این امر ،خود میتواند یکی از دالیل بالقوۀ
افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در کشورهایی باشد که دارای سیستم مستمری با
1. Jonathan Gruber & David A. Wise.
2. OECD
3. Blundell & et al.
4. Vos & et al.
5. Eibich
 .0سیستم مستمری با مزایای معیّن () )Define Benefit (DBکه مبلغ مستمری بر مبنای دستمزدهای

دریافتی سالهای آخر کاری تعیین میشود ،برای افراد ،انگیزهای جهت طوالنی تر کردن دوران کاری خود،
فراتر از مو عد برای بازنشستگی ،وجود نخواهد داشت .این امر ،به دلیل ارتباط ضعیف بین ارزش حال مزایای
پرداختی با میزان حق بیمههای پرداختی در این نوع سیستم است.
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دهد (ایبیچ .)0251 ،1ازطرفی ،بررسیهای نظری در زمینۀ نوع سیستم مستمری،
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برای بازنشستگی ،وضعیت سالمت فرد ،تنوع سیستم مستمری و انگیزههای مالی

ارزیابی

تأمین اجتماعی ،بهتر عمل نمود .مهمترین عوامل انگیزشی ،در تصمیمگیری افراد
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مزایای معیّن هستند .درمقابل ،سیستمهای با حق بیمۀ معیّن ،5افراد را به حضور
طوالنی در بازار کار تشویق میکند .مشاهدات تجربی در این زمینه ،در کشورهای
مختلف نیز ،بیانگر آن است که تصمیم افراد برای بازنشستگی ،ارتباط قوی با نوع
سیستم مستمری دارد .در شیلی ،از سال  5۷۹5که سال آغاز اصالح سیستم
مستمری است ،تا سال  ،0225سهم افراد  11تا  00سال نیروی کار از  %1۷به %12
افزایشیافته است و این امر بدان معناست که مکانیسم انگیزشی سیستم مستمری
جدید ،افراد را به اشتغال طوالنی تشویق کرده است (ادواردز و ادواردز.)0220 ،0
انگیزههای مالی بازنشستگی جهانشمول و یکسان نیستند؛ بهگونهای که همۀ
مشارکت گروههای سنی مختلف در بازار کار را توضیح نمیدهد؛ بنابراین ،انگیزههای
مالی مناسب ،تنها بخشی از بازنشستگی پیشازموعد را توضیح میدهند .بااینحال،
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انگیزههای مالی بازنشستگی ،بهدالیل کارایی و عدالت اقتصادی ،اهمیت دارد .افرادی
که بیشتر کار میکنند و بهتبع آن سهم بیمهای بیشتری پرداخت میکنند ،باید
حقوق بازنشستگی باالتری داشته باشند .بهطور مشابه ،آنهایی که مجبور به رها
کردن زودهنگام شغلشان بدون کوتاهیای از طرف خودشان میشوند ،به استاندارد
معقولی برای زندگی نیاز دارند؛ بنابراین یک سیستم تأمین اجتماعی ،باید بهگونهای
عمل کند که بازنشستگی پیشازموعد را بیشازحد ترویج نکند و ازطرفی ،در موارد
خاص ،به آن بها بدهد (سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی.)0251 ،
بهمنظور سیاستگذاری در حوزۀ تأمین اجتماعی ،توجه به انگیزههایی که افراد
را به تداوم کار یا بازنشستگی پیشازموعد ترغیب میکند ،حائز اهمیت است .این
انگیزهها میتواند میزان مشارکت گروههای سنی مختلف را در بازار کار ،تحتتأثیر
خود قرار دهد و ازآنجاییکه هر فرد ،مقتضای شرایطی که در آن حضور دارد و
شیوههایی که میتواند از آنها جهت بازنشستگی استفاده کند ،در مورد زمان
بازنشسته شدن خود تصمیم میگیرد ،عواملی که بر انگیزه اثر میگذارند ،گسترده
هستند .مطالعاتی که در کشورهای مختلف انجام شد ،گویای آن است که کشورها،
 .5درمقابل ،در یک سیستم با حق بیمۀ معیّن () ،)Define Contribution (DCهر یکسال کار فوقالعاده
بهمعنای افزایش در ارزش حال مزایای مستمری است .بههمینترتیب ،دلیل اصالح سیستم مستمری ،که
برمبنای حرکت بهسمت سیستمهای با حق بیمۀ معیّن است ،اثرات بالقوهای بر اشتغال خواهد داشت.
2. Edwards & Edwards

بنابهشرایط و وضعیت گروه سنی نیروی کار ،به اجرای سیاستهای مختلف
پرداختند .بهعبارتی ،معتقد بودند که شرایط جمعیتی هر کشور ،در تعیین اینگونه
سیاستها ،با هدف اشتغال جوانان ،تأثیر دارد .شاخصهای مختلفی برای اندازهگیری

مدل ارزش انتخاب ،نخستین بار ،توسط استاک و وایز )5۷۷2( 0مطرح شد .در این
مدل ،تصمیم فرد برای بازنشستگی ،پس از حل مسئلۀ حداکثرسازی مطلوبیت ،به فرم
خالصهشده 1و از تفاوت مطلوبیت بازنشستگی در زمان حاضر ( ،)tبا حداکثر مطلوبیت
ممکن حاصل از بازنشستگی ،بهدست میآید .این تفاوت ،ارزش انتخاب نامیده میشود.
درواقع ،ارزش انتخاب را میتوان حداکثر مطلوبیتی که از ادامۀ کار (بازنشسته نشدن)
عاید فرد میشود یا انگیزۀ ادامۀ کار ،تعبیر کرد؛ بنابراین ،تازمانیکه این متغیّر مثبت
باشد ،فرد بازنشسته نخواهد شد و زمان بهینۀ بازنشستگی ،وضعیتی است که ادامۀ کار
برای فرد ،بهصرفه نبوده یا ارزش انتخاب منفی باشد.
کویل و گروبر 0225( 0و  ،)0222با اقتباس از مدل ارزش انتخاب استاک و وایز،
در مقاالت خود ،مدل دیگری را باعنوان ارزش قله معرفی کردند که در آن جزء،
بازنشستگی را بهعنوان متغیّر مستقل دیگری ،در مدل وارد کردند و بهاینترتیب ،در
ساختن متغیر انگیزۀ ادامۀ کار ،تنها بر جزء ،شامل تجمّع ثروت تأمین اجتماعی،
تمرکز کردند .استدالل آنها ،برای در پیش گرفتن این رهیافت ،این بود که متغیّر
ارزش قله ،درمقایسهبا مدل ارزش انتخاب ،تغییرات موجود در تجمّع ثروت تأمین
اجتماعی را مورد تأکید بیشتری قرار میدهد.
شاخص سری زمانی انگیزۀ متوسط ،میانگین انگیزههایی است که افراد ،در
هرسال برای بازنشستگی ،با آن روبهرو میشوند .بهمنظور محاسبۀ این شاخص،
1. Option Value Model
2. Peak Value Model
3. Peak Value Model
4. Stock & Wise
5. Reduced form
6. coil and Gruber

حبیب انصاری سامانی ،رمضان حسینزاده و زهرا غفوری

درآمدهای قبل از بازنشستگی را از متغیّر ارزش انتخاب خارج و درآمد زمان

اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان 

ازجمله شاخصهای ارزش انتخاب ،5ارزش قله 0و انگیزۀ متوسط بازنشستگی.1

ارزیابی

انگیزههای مالیای که توسط قوانین تأمین اجتماعی ارائه میشود ،وجود دارد؛
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منافع سهراه اصلی خروج افراد از بازار کار محاسبه میشود و با نرخ تنزیل ،ارزش
فعلی آن بهدست میآید .سهراه اصلی خروج افراد از بازار کار عبارتاند از .5 :بیمۀ
بیکاری  .0بازنشستگی پیشازموعد  .1بازنشستگی در سن عادی .مقادیر تنزیل شده
برای هر سن ،ارزش ثروت مستمری )W( 5نامیده میشود .حال ،منافع سهراه اصلی
فوق ،باتوجهبه معادلۀ زیر ،به یک مجموعۀ منفعت تبدیل میشود:
(W  w pens  punem  max 0,w unem w pens   pear  max 0,w ear w pens  )5

 punemو  pearنشاندهندۀ احتمال خروج گروه سنی ،در سال معیّن ،از طریق
مسیرهای مشخص بیکاری یا بازنشستگی پیشازموعد است .همچنین ،باتوجهبه
ماهیت شبهاجباری بازنشستگی در زمان سن کامل بازنشستگی ،فرض میشود که در
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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طول سنین  11تا  00سال (گروه سنی مطابق با قوانین تأمین اجتماعی هر کشور و
بر اساس دادههای موجود تعیین میشود) ،کل گروه از بازار کار خارج میشوند.
حال ،انگیزهای که محرک افراد برای بازنشستگی یا تداوم کار است ،ازطریق
معادلۀ زیر بهدست میآید:
() 0







I a, y   W a, y    W a, y   PV a, y   q a, y 

 W a, yهمان ارزش ثروت مستمری است که یک فرد در سن  aو در سال y

دریافت میکند.
 q a, y وزن نسبی است که در ادامه توضیح داده میشود.
 W a, y   PV a, y منفعتی است که با تعویق زمان بازنشستگی بهدست
میآید و مزایای دریافتی را حداکثر میکند.
 .5ثروت مستمری هر سن در واقع میزان منفعتی است که فرد ،در صورت انتخاب دو مسیر بازنشستگی عادی
و پیشازموعد ،میتواند به دست آورد (برای محاسبۀ شاخص انگیزه الزم است ابتدا ،ثروت مستمری هر سن،
در سال مشخص ،محاسبه شود.).

افرادی که در یک سال بازنشسته میشوند ،در سنین مختلف هستند؛ لذا انگیزهای
که آنها را بهسمت بازنشستگی سوق میدهد ،متفاوت خواهد بود؛ بنابراین ،برای
بهدست آوردن انگیزۀ متوسط ،میانگین سن افراد بازنشسته در سال  yدر نظر گرفته

متوسط برای سال  ،yباتوجهبه سهم هر گروه سنی ،بهصورت زیر بهدست میآید:


 p  a, y  
I a, y 
I ( y )    64
a 55 
p  a, y  
 a

55
64

() 1

اما ،بهدلیل اینکه مشخص نیست فرد در چه سنی بازنشسته میشود (مثالً فردی
که 1۷سال دارد ،میتوانست در سنین  11تا  1۷بازنشسته شود و فردی که 11سال
دارد ،تنها میتواند در سن 11سالگی بازنشسته شود و قبل از آن ،امکان بازنشستگی
فراهم نبوده است) ،لذا باید انگیزههای احتمالی که هر فرد ،در سنین مختلف ،با آن
بهدست میآید:



 p a, y   a 55
q a  t , y  t  
   I a  t , y  t   a 55
( )0
I ( y )    64


a 55 
t 0
p  a, y 
q a  t , y  t  

 a



55
t 0

64

اگر سن فرد 11سال باشد ،یک عبارت در کروشۀ باال قرار میگیرد و اگر سن فرد
1۷سال باشد ،پنج عبارت در کروشۀ باال قرار میگیرد.
برای تقریب احتمال بازنشستگی هر گروه سنی ،فرض میشود که احتمال

بازنشستگی هرگروه سنی  aدر سال  ،) q a, y  ( ،yبا نیروی کار در سال قبل از
بازنشستگی ،متناسب است؛ یعنی ،احتمال اینکه فرد با یک انگیزۀ خاص مواجه شود،

حبیب انصاری سامانی ،رمضان حسینزاده و زهرا غفوری

روبهرو میشود را در نظر گرفت؛ دراینصورت ،انگیزۀ متوسط )  I ( yبهصورت زیر،

اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان 

سالگی ،بهعنوان کمترین سن ،سنی است که منافع فوق در دسترس است .انگیزۀ

ارزیابی

میشود .برای سادگی ،فرض میشود سنین احتمالی بین  11تا  00سالگی است و 11
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بهنسبت افراد در نیروی کار در سال قبل از رسیدن به آن سن ،بستگی دارد .مثالً اگر
مشارکت نیروی کار 5در طول دوره ،برای افراد  11تا 00ساله کاهش یابد ،احتماالً ،فرد
باانگیزۀ مناسب در سن 11ساگی روبهروست و احتمال کمتری وجود دارد که فرد در
سن 10سالگی ،با انگیزههای مناسبی روبهرو شود و قسعلیهذا؛ بنابراین داریم:

q a  t , y  t   LFP a  t , y  t  1

() 1
و
() 0
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 p a, y    a 55
LFP a  t , y  t  1 
64
 t 0 I a  t , y  t   a 55

I ( y )  a 55  64
 a 55 p a, y   
t 0 LFP a  t , y  t 1 

که
()2





I a  t , y  t   1W a  t , y  t    W a  t , y  t   PV a  t , y  t 

برای تعیین  I  y باید  αتعیین شود .بدین معنی که باید وزن نسبی دو جزء
شاخص )  )w(a,y)-PV(a,y) ،w(a,y)( I ( yتعیین شود .وزن نسبی ) w(a,yبرابر
یک فرض شده است .حال ،وزن نسبی  αبر روی ) w(a,y)-PV(a,yتعیین میشود.
برای انجام این کار ،میتوان از میانگینهای برآورد شدۀ دو جزء شاخص ) ، I ( y
بهصورت مستقل ،استفاده نمود .این دو جزء عبارتاند از:
)( ۹

()۷

 p a, y    a 55
LFP a  t , y  t  1 
64
 t 0 W a  t , y  t   a 55

W  y   a 55  64
 a 55 p a, y   
t 0 LFP a  t , y  t 1 

 p a, y    a 55
LFP a  t , y  t  1 
64
 t 0 W a  t , y  t   PV a  t , y  t   a 55

 PV  ( y )  a 55  64
 a 55 p a, y   
t 0 LFP a  t , y  t 1 

W

)1. Labor Force Participation (LFP

متغیّری که از اینروش ساخته میشود ،بهعنوان متغیّر توضیحی ،در برآورد مدل
تجربی آورده میشود .ازآنجاکه میزان مشارکت گروه سنی سالمند ،در ساخت این
متغیّر بهکار گرفتهشده ،میتوان تأثیر افزایش مشارکت این گروه سنی بر انگیزۀ افراد

هفت فایل مربوط به آمار بازنشستگان تأمین اجتماعی ،از سال  51۷5تا  ،51۷2در
اختیار ما قرارگرفته که شامل تاریخ تولد ،سال برقراری حکم ،سن برقراری ،استان ،کد
اساس برقراری و مبلغ پرداختی مستمری است .این فایلها ،در هرسال ،شامل تمامی
بازنشستگان تأمین اجتماعی است؛ اما بهدلیل اینکه مبلغ مستمری پرداختی ،مبلغ
بهروز شدۀ آن است ،لذا ،تنها از دادههای سالهای  ۷5تا  ،۷2برای محاسبۀ شاخص،
استفاده گردید5؛ سپس ،با تعیین عوامل مؤثر بر اشتغال و بیکاری جوان و ارائۀ مدل
مناسب ،میزان تأثیرگذاری هر عامل ،مشخص خواهد شد.

مروری بر ادبیات تحقیق
عوامل مؤثر بر بیکاری

شاغالن و جایگزینی نیروی کار سالمند و جوان است؛ اما ،ازآنجاکه جمعیت کشور به
سمت کهنسالی در حرکت است و بازار کار کشور توان جذب نیروی کار به اندازۀ افرادی
که از بازار کار خارج میشوند را ندارد ،بنابراین الزم است با تکیه بر مطالعات
صورتگرفته ،عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان شناسایی شوند .در وهلۀ اول و پیش از بحث
در مورد بیکاری جوانان ،الزم است مختصری درخصوص ادبیات بیکاری ،بهطورکلی،
بحث شود و پس از شناسایی متغیّرهای مؤثر بر بیکاری ،متغیّرهای مؤثر بر بیکاری
جوانان تصریحشده تا بتوان مدل آماری مناسبی ،برای آزمون فرضیۀ تحقیق ،ارائه نمود.
 .5در محاسبۀ شاخص ،فرض بر این است که نیروی کار از سه مسیر بازنشستگی عادی ،بازنشستگی
پیشازموعد و بیمۀ بیکاری از نیروی کار خارج میشود .در ایران ،دادههای مربوط به بیمۀ بیکاری از تورِش
باالیی برخوردار است؛ لذا فرض میشود افراد ،از دو مسیر بازنشستگی عادی و پیشازموعد ،از بازار کار خارج
میشوند و باتوجه به قوانین تأمین اجتماعی ،که بازنشستگان حق ورود مجدد به بازار کار ندارند ،به بازار کار
بازنمیگردند.
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همانگونه که قبالً اشاره شد ،یکی از عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان ،ساختار سنی

اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان 

اهداف تحقیق ،ابتدا شاخص انگیزۀ متوسط بازنشستگی محاسبه میشود .بدینمنظور،

ارزیابی

این گروه و درنهایت ،بر میزان اشتغال گروه سنی جوان را بررسی نمود .بهمنظور تحقق
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اولین گروه از علل مؤثر بر بیکاری ،شامل شرایط چرخۀ اقتصاد کالن است .متغیّر
اصلی توضیحدهندۀ تغییرات بیکاری( ،نرخ) رشد تولید ناخالص داخلی است :پیوند
بین این دو متغیّر ،قانون اوکان 5است .این رابطه ،درطول زمان ،پایدار نیست و در
کشورهای مختلف ،متفاوت است؛ اما محققانی ازجمله لی ،)0222( 0چودوری 1و
همکاران ( )0250و آمادور )0252( 0نتیجه گرفتند که تأثیر رشد بر بیکاری ،هنوز
معتبر است .همچنین سلوو ( )0222و صندوق بینالمللی پول ( ،)0252نقش نهادها
و سیاستها را ،در توضیح تغییرات قانون اوکان ،در سراسر کشورها ،بررسی کردهاند.
بال و همکاران )0251( 1نیز ،اعتبار این قانون را در پیشبینیهای تولید و بیکاری
در کشورهای جهان بررسی و مقایسه کردهاند .سرانجام ،بارتولوچی 0و همکاران
( )0255و دآپیک )0251( 2مدلی را تخمین زدند که قادر است تأثیر اضافی
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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بحرانهای مالی بر بیکاری را ،فراتر از تأثیر آنها از طریق تغییرات تولید ناخالص
داخلی و قانون اوکان ،تشخیص دهد .چنین تأثیر اضافی ،به افزایش عدماطمینان
سیستم ،نسبت داده میشود.
عالوه بر تولید ناخالص داخلی یا شکاف تولید ،برخی از متغیّرهای اقتصاد کالن،
که در توضیح بیکاری قابلتوجه هستند ،شامل رشد بهرهوری ،باز بودن تجاری،
پویاییهای شرایط تجاری نرخ تورم و نرخ بهرۀ حقیقی بلندمدت میشوند (چودوری
و همکاران .)0250 ،درحالیکه تأثیر برخی از این متغیّرها بر بیکاری واضح است،
مشاهده میشود که تأثیر منفی تورم بر بیکاری ،به این دلیل است که اگر سطح
واقعی قیمت ،از سطح قیمت مورد انتظار فراتر رود ،دستمزدهای حقیقی کاهشیافته
و در طی روند چانهزنی ،دستمزد و درنتیجه اشتغال افزایش مییابد و دراینصورت،
بیکاری کاهش مییابد .در مورد شرایط چرخهای ،درحالحاضر ،برخی تحقیقات
انجامشده است؛ ازجمله بررسی اثرات خاص دربارۀ بحران مالی اخیر و رکود جهانی
1. Okun
2. Lee
3. Choudhry
4. Amador
5. Vos and et al.
6. Bartolucci
7. D'Apic

بر بیکاری :سازمانی بینالمللی کار ،)0252( 5مورلی )0250( 0و اوهیگین)0250( 1
و همکاران ( )0250و همچنین کریستیانو 0و همکاران ( .)0205در برخی از مقاالت،
نشان دادهشده که تأثیر بحرانهای مالی بر نرخ بیکاری جوانان ،بیشتر از تأثیر بر نرخ

دانست .متغیّرهای جمعیتی مربوط به تراکم جمعیت یا درصد افراد جوان (یا پیر) ،از
کل جمعیت ،از این دست متغیّرها هستند (کومار .)0202 ،1همچنین ،جریان مهاجرت
(پیساریدس و مک مستر )5۷۷2 ،نیز ،جزو این عوامل شناساییشده است .شرایط
ساختاری شامل ترکیب بخشی تولید ناخالص داخلی است .مثالً ،سهم کارگران
ساختمانی (دستفانیس و ماستروماتو )0252 ،0و سهم بخش کشاورزی و صنعت از
ارزشافزودۀ کل است که در پژوهش (ریکو و سیگنورلی ،)0252 ،2بررسیشده است.
برخی تحقیقات به مزیتگرایی تجاری کشورها و پیوندهای بین ساختار مالی و
فعالیتهای اقتصادی واقعی اشاره دارند .درجۀ رقابت (آواد )025۷ ،۹مثالی برای برخی
از شاخصهای آزادی اقتصادی (آنگولو گوئرو ۷و همکاران )0252 ،است.
گروه سومی از متغیّرها وجود دارند که میتوان آنها را متغیّرهای «نهادی» نامید،
مدت ،نسبت جایگزینی) ،درجه و قدرت اتحادیههای کارگری و کارفرمایی (تمرکز
اتحادیه و پوشش اتحادیه) ،ساختار مجموعۀ چانهزنی (میزان هماهنگی و یا تمرکز)،
قانون حمایت از اشتغال ،52وقوع قراردادهای موقت (یا پارهوقت) ،سیاستهای فعال
بازار کار ،آزادسازی بازارهای محصوالت ،سیاستهای مسکن و بسیاری دیگر
1. ILO
2. Marelli
3. O’Higgins
4. Christiano
5. Kumar
6. Destefanis and Mastromatteo
7. Riccò and Signorelli.
8. Awad
9. Angulo-Guerrero
)10. Employment Protection Legislation (EPL

حبیب انصاری سامانی ،رمضان حسینزاده و زهرا غفوری

این دسته از متغیّرها ،شامل مالیات بر نیروی کار ،ویژگیهای بیمۀ بیکاری (میزان،

اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان 

دومین گروه از علل مؤثر بر بیکاری را میتوان شرایط دموگرافیک یا ساختاری

ارزیابی

بیکاری کل بوده است.
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میشوند .بهعنوانمثال ،برانت 5و همکاران ( )0221از یک شاخص ترکیبی برای
اندازهگیری «سیاستهای اصالح» استفاده کردند .آنها دریافتند که اصالحات الهام
گرفته از فرامین سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،عملکرد بازار کار را ،از نظر
نرخ اشتغال و بیکاری (با پنج سال تأخیر) ،بهبود میبخشد .مطالعات تجربی
مختلفی ،که در کشورهای مختلف و با روشسنجیهای متفاوتی در این زمینه
انجامشده است ،نشان از تأثیرات متفاوتی از متغیّرهای ذکرشده ،رتبهبندیهای
متفاوت و حتی ،در برخی موارد ،عالمت ضریب متفاوت دارند .در برخی مطالعات ،از
مدلهای ایستا ،که در آنها متغیّرهای نهادی بر نرخ بیکاری تأثیر میگذارند ،استفاده
میشود و در مطالعات دیگر ،مدلهای پویا ترجیح داده میشوند؛ بهطوریکه
متغیّرهای نهادی تغییرات بیکاری را در طول زمان ،پیشبینی میکنند .الزم به ذکر
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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است که اگر بیکاری بهجای نرخ اشتغال بررسی شود ،ممکن است نتایج متفاوتی
ارائه دهد؛ زیرا ،سیاستها و نهادها اثرات متفاوتی بر نرخ مشارکت نسبتبه اشتغال
میگذارند .ازاینرو ،موضوع در چنین تحقیقاتی پیچیدهتر میشود.
تعیینکنندههای اشتغال جوانان
براساس دیدگاه اقتصاد کالن ،ویژگیهای بازار کار جوانان ،یعنی تقاضای کل ،اندازه
نیروی کار و دستمزد جوانان ،بر بیکاری جوانان تأثیر میگذارند (اوهیگین 0255 0و
خاتون .)0252 ،1نوسانات تقاضای کل نیز ،بر تقاضای نیروی کار و جوانان مؤثر
است .اکثر تحقیقات بررسیشده ،نرخ بیکاری و اشتغال بزرگساالن را بهعنوان
نمایندۀ عوامل تقاضای کل میدانند (اسکودرو و مورلو0251 ،؛ چودریت آل.)0250 ،
ازآنجاکه با ورود تعداد بیشتری از جوانان به بازار کار ،مشاغل بیشتری موردنیاز
خواهد بود ،اندازۀ گروه سنی 0جوانان هم ،بر وضعیت جوانان اثرگذار است (پروگینی
و سیگنورلی .)0252 ،1مطالعات صورتگرفته ،درخصوص اهمیت اندازۀ گروه جوانان،
در تعیین بیکاری جوانان ،اتفاقنظر ندارند و برخی مطالعات ،از اهمیت بیشتر عوامل
1. Brandt
2. O’Higgins
3. Khatun
4. Cohort
5. Perugini and Signorelli

طرف تقاضا ،نسبتبه عوامل دموگرافیک میگویند (اوهیگینز .)0250 ،از متغیّرهای
مهم دیگری که میتواند بر نرخهای بیکاری جوانان اثر بگذارد ،سهم نیروی کار فعال
در بین جوانان است؛ ورود بیشتر جوانان به بازار کار ،بنابهدالیل مختلفی ،میتواند

نوسانات اشتغال جوانان را توضیح دهد (آری و ویلدیز.)025 ،5
بیکاری جوانان ،در مقایسه با بیکاری بزرگساالن ،به تغییرات تقاضای کل،
حساسیت بیشتری نشان میدهند (بل و بالنچفالور .)0255 ،0این حساسیت در دورۀ
رکود اقتصادی افزایش مییابد (شیمر .)0250 ،1همچنین ،مطالعات نشان دادهاند که
نرخ بیکاری جوانان ،نسبتبه نرخ بیکاری بزرگساالن ،نسبتبه چرخۀ تجاری
حساستر است (دیتریچ و مولر 0250 ،0و کریستیانو و همکاران .)0205 ،حال ،این
سؤال پیش میآید که دالیل عملکرد ضعیف بازار کار جوانان ،در مقایسه با
بزرگساالن ،چیست؟ ممکن است یک دلیل آن مرتبط با عرضۀ نیروی کار باشد؛
بهعبارتی ،کیفیت سرمایۀ انسانی و بهرهوری جوانان ،بر بیکاری آنها ،اثرگذار است؛
البته ،منظور از سرمایۀ انسانی ،انتقال جوانان از مدرسه به بازار کار ،عملکرد آنها در
سایرین ،در معرض بیکاریهای طوالنیمدت ،مشاغل بیثبات و بیکیفیت هستند
(سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه .)0221 ،در اکثر کشورها ،جوانان با تحصیالت
باالتر ،نرخ بیکاری کمتری داشته و تأثیر منفی بحرانها را کاهش میدهند (اسدانسکی،1
 .)0250بهعبارتی ،جوانان تحصیلکرده باید ،ازطریق فعالیتهای کاری ،دانش خاص
شرکت را به دست آورند تا سرمایۀ انسانی «مدرسه» به ثمر برسد (مورانو و کارمسی،0
 0221و بولی 2و همکاران .)0252 ،خصوصیات سیستمهای آموزشی و فرآیندهای
مختلف تشکیل سرمایۀ انسانی نیز ،بررسیشده است .بهعنوانمثال ،کشورهایی دارای
1. Ari and Yildis
2. Bell and Blanchflower
3. Shimer
4. Dietrich & Möller
5. Acedański
6. Mauro & Carmeci
7. Bolli

حبیب انصاری سامانی ،رمضان حسینزاده و زهرا غفوری

حین کار و کیفیت و ثبات موقعیتهای آنها است .جوانان با مهارتهای کم ،بیشتر از

اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان 

ثبتنام در دورههای تحصیالت متوسطه و تحصیالت عالی ،ممکن است تاحدّی،

ارزیابی

شانس اشتغال سایر جوانانی که در بازار کار هستند را کاهش دهد؛ بنابراین ،افزایش
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«سیستم کارآموزی دوگانه» ،عملکرد نیروی کار جوانان را بهبود میبخشند.
طبق بررسیهای انجامشده ،گزارشهای مختلفی (رابطۀ بیمعنی ،مثبت یا
منفی) از رابطۀ قانون حمایت از اشتغال با متغیّر اشتغال ارائه کردهاند .لیوتی
( )0202دریافت که مقررات استخدام و اخراج و هزینههای استخدام ،بیشترین تأثیر
را در نتایج بیکاری دارند؛ بهویژه ،برای بیکاری جوانان .همچنین 01اقدام مربوط به
تقویت آزادی اقتصادی ،بیشتر از نرخ بیکاری عمومی ،بر بیکاری جوانان تأثیر
میگذارد (فلدمن 0252 ،5و بایار.)0250 ،0
جدول  :1جمعبندی مرور ادبیات درخصوص متغیّرهای مؤثر بر بیکاری جوانان
عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان
شرایط چرخۀ اقتصاد
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کالن

شرایط دموگرافیک یا ساختاری
تراکم جمعیت

شرایط چرخۀ اقتصاد کالن یا درصد افراد جوان (یا پیر)
از کل جمعیت

درجه و قدرت اتحادیههای
کارگری و کارفرمایی
(تمرکز اتحادیه و پوشش
اتحادیه)

(نرخ) رشد تولید ناخالص
داخلی

جریان مهاجرت

شکاف تولید

سهم کارگران بخش خدمات

قانون حمایت از اشتغال

باز بودن تجاری

سهم بخش کشاورزی و
صنعت

وقوع قراردادهای موقت
(یا پارهوقت)

رشد بهرهوری

مزیتگرایی تجاری

سیاستهای فعال بازار کار

پیوندهای بین ساختار مالی
پویاییهای شرایط تجاری

و فعالیتهای اقتصادی
واقعی

نرخ تورم

درجۀ رقابت

نرخ بهرۀ حقیقی بلندمدت شاخصهای آزادی اقتصادی
قانون حمایت از اشتغال

ساختار مجموعۀ چانهزنی
(میزان هماهنگی و یا تمرکز)

متغیّرهای خاص اشتغال
جوانان

اندازۀ نیروی کار

دستمزد جوانان
نرخ بیکاری و اشتغال
بزرگساالن
اندازۀ گروه سنی جوانان
سهم نیروی کار فعال در بین
جوانان

ثبتنام در دورههای تحصیالت
آزادسازی بازارهای محصوالت
متوسطه و تحصیالت عالی
ویژگیهای بیمۀ بیکاری
(میزان ،مدت ،نسبت
جایگزینی)

دورۀ رکود

مالیات بر نیروی کار

مقررات مربوط به
حمایت از نیروی کار جوان
حداقل دستمزدها
1. Feldmann
2. Bayar

روششناسی و روش تحقیق
نظر به محدود بودن مطالعاتی که عوامل مؤثر بر بیکاری جوانان را بررسی میکنند،
مهمترین تحقیقات مرتبط ،در سراسر جهان ،شناسایی و روشها و متغیّرهای آنها

ارزیابی

این تحقیق ،مجبور به ارزیابی ادبیات تجربی دراینخصوص شده است .سعی شد که
بررسی شوند .بر اساس مرور ادبیات نظری حول موضوع بیکاری جوانان ،از بین

اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان 

همچنین ،برای آزمون فرضیۀ تحقیق ،که جایگزینی بین نیروی کار سالمند و جوان

حبیب انصاری سامانی ،رمضان حسینزاده و زهرا غفوری

متغیّرهای موجود ،امکانپذیرترین ،مهمترین و ضروریترین متغیّرها انتخاب شدهاند.
این انتخاب با معیار در دسترس بودن دادهها و همچنین ،رعایت قواعد فنی مربوط
به تخمین مدل ،صورت گرفته است که باید براساس تعداد مشاهدات و جلوگیری از
کاهش بیشازاندازۀ درجۀ آزادی باشد .البته باتوجهبه اینکه دادههای تحقیق مربوط
به دورههای فصلی و برای یک بازۀ زمانی 51ساله است ،الزم است که متغیّرهایی که
رابطۀ فصلی و کوتاهمدت با بیکاری جوانان دارند ،در مدل آورده شوند .الزم به ذکر
است که عوامل مؤثر بر بیکاری جوانان را ،در قالب دادههای سری زمانی و توسط
نرمافزارهای مدیریت دادهها مانند  ،Accessاستخراج و بهمنظور تجزیهوتحلیل از
نرمافزار  Eviewsو استاتا کمک گرفتهشده است .باتوجهبه معیارهای ذکرشده و
است ،مدل به شکل زیر تصریح میشود:
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که در آن متغیّرها به شرح زیر هستند:
نرخ بیکاری جوانان
رشد ارزشافزودۀ بخش صنعت
رشد ارزشافزودۀ بخش خدمات
رشد اقتصادی بدون نفت
رشد شاخص انگیزۀ بازنشستگی

UNEMPLOYMENTRATE2029
VAIND
VASERVICE
GDPGE
INDEXTOTAL

رشد حداقل دستمزد حقیقی

MINIMUMREALWAGEGR

رشد بهرهوری نیروی کار

PRODUCTIVITYGROWTH

نرخ بهرۀ حقیقی
رشد ثبتنام در دانشگاهها
نسبت جمعیت جوان بهکل جمعیت در سن کار

REALINTREST
UNIVERSITYENROLMENT
POPULATIORATIO
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یافتههای پژوهش

همخطی در اصل ،به معنی وجود ارتباط خطی کامل یا دقیق ،بین همه یا بعضی از
متغیّرهای توضیحی ،در مدل رگریسون است؛ اما امروزه ،اصطالح همخطی در
مفهومی کلی بهکاربرده میشود که هم شامل حالت همخطی کامل و هم شامل
حالتی است که در آن متغیّرهای توضیحی ،بهطور ناقص ،همبسته باشند (گجراتی،
 .)51۷5درواقع ،همخطی زمانی اتفاق میافتد که دو یا بیش از دو متغیّر توضیحی
در مدل ،از همبستگی باالیی ،نسبتبه یکدیگر ،برخوردار باشند (شاکری.)51۷1 ،
در آمار ،عامل تورم واریانس  5VIFشدت همخطی چندگانه را در تحلیل
رگرسیون ،کمترین مربعات معمولی ارزیابی میکند .درواقع ،یک شاخص معرفی
میگردد که بیان میدارد چه مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد شده بابت
همخطی ،افزایشیافتهاست .شدت همخطی چندگانه را ،با بررسی بزرگی مقدار VIF
 ،میتوان تحلیل نمود .اگر آمارۀ آزمون  VIFبه یک نزدیک بود ،نشاندهندۀ نبود
همخطی است .بهعنوان یک قاعدۀ تجربی ،اگر مقدار  VIFبزرگتر از  1باشد،
همخطی چندگانه باال است (توجه شود که در برخی موارد عدد  52نیز ،بهعنوان
آستانه معرفی میگردد).
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(1. Variance Inflation Factor )VIF

آزمون همخطی

جدول  :2آزمون تورم واریانس

POPULATIORATIO1949TO5069

02510050

05051۹۹5

آزمون خود همبستگی
برای آزمودن وجود خودهمبستگی ،از آزمون بروچ گادفری استفاده میشود .بررسی
نتایج آزمون خودهمبستگی ،حاکی از سطح معنیداری کمتر از 5درصد است؛
بنابراین ،اساس فرضیۀ صفر مبنی بر نبود همبستگی تأیید میشود که نشان میدهد
که مشکل خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
آماره F

55۷1۹

احتمال

25502

مشاهدات*ضریب تعیین

05000

احتمال

252۷۷

آزمون واریانس ناهمسانی
یکی از مفروضات معادله رگرسیون ،ثابت بودن واریانسهاست .درصورتیکه خطاها،
واریانس ثابتی نداشته باشند ،میگویند ناهمسانی واریانس وجود دارد .فرض دیگر
مدل رگرسیون خطی ،صفر بودن کواریانس بین اجزای خطا در طول زمان ،یا
بهصورت مقطعی برای انواع دادهها است .بهدلیل اینکه روش دادههای تابلویی،
ترکیبی از دادههای سری زمانی و دادههای مقطعی است ،مشکالت مربوط به
خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل پیش میآید .باتوجهبه تأثیر مهم
ناهمسانی واریانس بر برآورد انحراف معیار ضرایب و همچنین مسئلۀ استنباط آماری،
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جدول  :3آزمون خودهمبستگی بروچ گادفری

ارزیابی

رشد ارزشافزودۀ صنعت
رشد ارزشافزودۀ خدمات
رشد اقتصادی بدون نفت
رشد شاخصانگیزۀ بازنشستگی
رشد حداقل دستمزد حقیقی
رشد بهرهوری نیروی کار
نرخ بهرۀ حقیقی
رشد ثبتنام در دانشگاهها
نسبت جمعیت جوان به
کلجمعیت در سن کار

VAIND
VASERVICE
GDPGE
INDEXTOTAL
MINIMUMREALWAGEGR
PRODUCTIVITYGROWTH
REALINTREST
UNIVERSITYENROLMENT

E-102512
E-100502
0۷۷5۹221
E-15۷5۹2
E-12152۷
0۷5۹2551
551111۷1
E-1455۹2

اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان 

متغیّر

نماد

واریانس ضریب

آماره VIF
05025202
00520501
05022501
15500۹52
05۷05۷00
55121002
0521۹210
552۹0151
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الزم است قبل از پرداختن به هرگونه تخمین ،در مورد بود یا نبود ناهمسانی
واریانس تحقیق شود .برای آزمودن وجود ناهمسانی واریانس ،از آزمون بروچ پاگان
گادفری استفاده میشود .بررسی نتایج آزمون ناهمسانی واریانس حاکی از سطح
معنیداری بیشتر از  52درصد است؛ پس فرضیۀ صفر همسانی واریانس رد نمیشود.
جدول  :4آزمون ناهمسانی واریانس بروچ پاگان گادفری
آمارۀ F
مشاهدات*ضریب تعیین

552۷250۹

احتمال

5055۹1۹1

احتمال

255215
25551۷

نتایج تخمین مدل
جدول زیر ،ضرایب تخمینزدهشده برای تصریح الگوی رگرسیون تحقیق را نشان
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت

میآید ،نشاندهندۀ تغییر مورد انتظار در ( Yبرحسب واحدهای استاندارد  SYکه در
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1. trying to compare apples and oranges

میدهد .مقایسۀ مستقیم ضرایب رگرسیون استانداردشده ،ازآنجاییکه ضرایب ساده
رگرسیون ممکن است در واحدهای اندازهگیری مختلف باشند ،دشوار است .یک
ضریب کوچک ممکن است ،درواقع ،نشاندهندۀ اثر مهمتری از یک ضریب بزرگتر
باشد .این مشکلِ کالسیکِ تالش برای مقایسه 5است .ضرایب رگرسیون
استانداردشده این مشکل را ،با بیان ضرایب برحسب یک مجموعۀ واحد و مشترک از
واحدهای یکسان آماری ،برطرف میکند تا حداقل ،مقایسه ممکن شود .ضریب
رگرسیون

 biاثر

تغییر در

میدهد .بهعنوانمثال ،اگر
باشد،

b1

Xi
Y

بر

Y

را ،با ثابت بودن تمامی

مقدار دالرِ فروش و

X1

X

های دیگر ،نشان

تعداد افراد در نیروی فروش

برحسب واحد دالرِ فروش بهازای هر نفر است .فرض کنید ضریب

رگرسیون بعدی ،b2 ،برحسب واحد دالرِ فروش بهازای تعداد کل مایلهای پیموده
شده توسط نیروی فروش باشد .این سؤال ،که سطح پرسنل برای فروش مهمتر است
یا بودجۀ سفر؟ را نمیتوان با مقایسۀ  b1با  b2پاسخ داد؛ زیرا دالر به ازای هر نفر و
دالر در هر مایل ،بهطور مستقیم ،قابلمقایسه نیستند .ضریب رگرسیون
استانداردشده ،که با ضرب ضریب رگرسیون  biدر  SXiو تقسیم آن بر  SYبهدست

آن هر واحد یک واحد آماری ،برابر با یک انحراف معیار است) ،بهدلیل افزایش  Xiبه
میزان انحراف معیار (یعنی  ،)SXiبا ثابت در نظر گرفتن سایر متغیّرهای

X

است

(سیگل.)0252 ،5

روش این امکان را به محقق میدهد که بتوانند تأثیر تغییر نسبی در متغیّرهای
مستقل را در متغیّر وابسته مقایسه کند؛ بهعبارتدیگر ،میتوان ،براساس ضرایب
رگرسیون با متغیّرهای استانداردشده ،میزان تغییر در یک واریانس متغیّر مستقل را،
برحسب مقیاس واریانس متغیّر وابسته ،ارزیابی نمود؛ بدینمنظور ،محاسبۀ این
ضرایب در رگرسیون برآورد شده ،انجامشده و نتایج آن به شرح ستون چهارم جدول
 ۹-1ارائه میشوند.
جدول  :5نتایج تخمین مدل تحقیق
آمارۀ t

رشد ارزشافزودۀ بخش خدمات

VASERVICE

-25222

-25011

2525۹

25255 -15۷02

رشد ارزشافزوده بخش صنعت

VAIND

-25201

-25505

25222

25220 -15۹21

رشد بهرهوری نیروی کار
رشد شاخص انگیزۀ بازنشستگی

احتمال

PRODUCTIVITY
GROWTH

-2252۹

-252۹5

2525۹2

25220 -05۷5۹

INDEXTOTAL

-2522۷

25225

25225

25222 -۹5۷55

115155 MINIMUMREAL

25212

515502

05022

2522۷

25025

0051۹۷

55۹0۷

25502

550۷1

05125

25225

25221 -15012
25220

رشد حداقل دستمزد حقیقی

WAGEGR

رشد اقتصادی

GDPGE

025۷00

نرخ بهرۀ حقیقی

REALINTREST

۹505۹

252۷0

رشد ثبتنام در دانشگاهها

UNIVERSITYEN
ROLMENT

-25222

25220

25225

نسبت جمعیت جوان بهکل
جمعیت در سن کار

POPULATIORAT
IO

1520۷

252210

55551

15520

ضریب تعیین

250۷۹

آماره F

05۷0۹

ضریب تعیین تعدیلشده

251۹0

احتمال

2522۹

1. Siegel
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متغیّر

نماد

ضریب

ضریب
رگرسیون
استانداردشده

انحراف
معیار

اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان 

محاسبۀ ضرایب رگرسیون با متغیّرهای استانداردشده استفاده میشود .درواقع ،این

ارزیابی

برای مقایسۀ میزان تأثیرگذاری متغیّرهای مؤثر بر نرخ بیکاری جوانان ،از روش
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نتایج تخمین مدل نشان میدهد که:
-

متغیّرهای رشد ارزشافزودۀ دو بخش صنعت و خدمات ،تأثیر منفی و معنیداری
بر بیکاری جوانان دارند .این نشان میدهد که هر دو بخش ذکرشده ،در ایجاد
ارزشافزودۀ خود ،از اشتغال جوانان ،بهره بردهاند یا حداقل ،بهعنوان اثر جانبی،
باعث ایجاد شغل برای جوانان شدهاند.

-

رشد شاخص انگیزۀ بازنشستگی برای سالمندان ،تأثیر منفی و معناداری بر
بیکاری جوانان دارد .بهعبارتدیگر ،این نتایج نشان میدهد که هرچه انگیزۀ
بازنشستگی در سالمندان افزایش یابد ،با خروج آنها از بازار کار ،اشتغال جوانان
بیشتر میشود.

فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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رشد ثبتنام در دانشگاهها ،تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری جوانان دارد.
درواقع ،این شواهد بیان میکند که هرچه دانشجویان بیشتری در دانشگاهها
ثبتنام کنند ،این جمعیت از درون جمعیت نیروی کارِ بیکار خارجشده و باعث
کاهش بیکاری جوانان میشود.

-

رشد بهرهوری نیروی کار نیز ،تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری جوانان دارد.

-

معناداری ضریب مربوط نشان میدهد که نرخ بهرۀ حقیقی ،تأثیر مثبت و
معناداری بر بیکاری جوانان دارد.

-

نسبت جمعیت جوان بهکل جمعیتِ در سن کار نیز ،بهعنوان یک متغیّر
جمعیتی ،میتواند توضیحدهندۀ نرخ بیکاری جوانان باشد؛ بهاینمعنیکه هرچه
نسبت جمعیت جوان بهکل جمعیتِ در سن کار افزایش یابد و با ورود نیروی کار
جوان به بازار کار ،نرخ بیکاری جوانان افزایش مییابد.

-

رشد اقتصادی ،بهعنوان یک متغیّر کنترلی ،نتوانسته تأثیر معناداری بر بیکاری
جوانان بگذارد .این نتیجه ،درکنار اثرات معنیدار متغیّرهای رشد ارزشافزودۀ دو
بخش صنعت و خدمات ،میتواند نشان دهد که سایر بخشهای اقتصادی ،مانند
نفت و کشاورزی ،اثر معنیداری بر اشتغال جوانان ندارند.

-

یافتههای حاصل از آزمون تجربی مدل تحقیق ،نشان داد که متغیّر رشد حداقل
دستمزدِ حقیقی ،تأثیر معناداری بر بیکاری جوانان ندارد.

-

ازآنجاکه حداقل دستمزد ،در اقتصاد ایران ،بهصورت دستوری تعیینشده و
معموالً نتیجۀ تعادل در بازار کار نیست ،این متغیّر ،نمیتواند توضیحدهندۀ
خوبی برای بیکاری جوانان باشد.

بسیاری از کشورها بیکاری جوانان را حاصل از اشتغال سالمندان دانسته و بهمنظور
ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان ،سیاستهای بازنشستگی پیشازموعد را به اجرا
درآوردهاند؛ اما ،با گذشت زمان و افزایش امید به زندگی ،برخی جوامع با روند سریع
سالمندی جمعیت مواجه شدهاند که این روند ،تغییرات و چالشهایی را در سطح
اجتماع ،بههمراه دارد .عالوهبر سیاستهای اشتغالزایی جوانان ،توجه به اشتغال
سالمندان نیز ،ضروری بهنظر میرسد .ازآنجاییکه انتخاب سیاستهای مختلف،
میتواند هزینههای مختلفی برای کشور بههمراه داشته باشد ،پس الزم است،
باتوجهبه شرایط موجود در کشورهای مختلف ،بهترین سیاست انتخاب و اجرا شود.
ساختار سنی کشور بهسمت پیری جمعیت درحال حرکت است و عالوه بر
دراینراستا ،الزم است سایر عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان شناسایی و میزان
تأثیرگذاری آنها بررسی شود .انجام اصالحات بازنشستگی باید بهگونهای باشد که
بتواند ،بین نیروی کار جوان و سالخورده ،توازن ایجاد کند و ثبات و پایداری مالی
طرحهای بازنشستگی را حفظ نماید .اقدام نکردن بهموقع در این زمینه ،میتواند
عواقب بسیار خطرناکی ،برای جامعه و اقتصاد ایران ،بههمراه داشته باشد .سیستم
تأمین اجتماعی ،مجموعۀ پیچیدهای از انگیزههای ضمنی و صریح را برای عرضۀ
نیروی کار و تصمیمات بازنشستگی فراهم میکند .شواهد قطعیای ،وجود دارند که
انگیزههای مالی موجود در سیستمهای مستمری ،رفتار بازنشستگی را تحتتأثیر قرار
میدهند .،مهمترین عوامل انگیزشی در تصمیمگیری افراد برای بازنشستگی ،وضعیت
سالمت فرد ،تنوع سیستم مستمری و انگیزههای مالی ناشی از قوانین تأمین
اجتماعی است .شاخصهای مختلفی جهت اندازهگیری انگیزههای مالیای که توسط

حبیب انصاری سامانی ،رمضان حسینزاده و زهرا غفوری

سیاستهای اشتغالزایی جوانان ،به اشتغال سالمندان نیز باید توجه شود.

اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان 

اشتغال جوانان یکی از مسائل مهم و دغدغههای اقتصادی جوامع امروزی است.

ارزیابی

جمعبندی (نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی)

29

قوانین تأمین اجتماعی ارائه میشود ،وجود دارد .شاخصهای ارزش انتخاب ،ارزش
قله و انگیزۀ متوسط بازنشستگی از این موارد هستند .این انگیزهها میتواند میزان
مشارکت گروههای سنی مختلف را در بازار کار ،تحتتأثیر خود قرار دهد .هرچه یک
سیستم تأمین اجتماعی سخاوتمندانهتر باشد ،افراد تمایل بیشتری به بازنشستگی
دارند .درادامه ،بهمنظور تحقق اهداف تحقیق ،ابتدا شاخص انگیزۀ متوسط
بازنشستگی ،با هدف بررسی تأثیر اشتغال سالمندان بر نیروی کار جوان،
محاسبهشدهاست .این شاخص ،معیاری معتبر است که میتواند انگیزههای مالی
ایجادشده در قوانین تأمین اجتماعی را ،بهتر از شاخصهای دیگر ،اندازهگیری نماید
و شامل هر آن چیزی است که رفتار افراد برای بازنشستگی را تعیین میکند .سپس
عوامل مؤثر بر بیکاری جوانان را از مهمترین تحقیقات جهانی استخراج کرده و
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت

بهمنظور تجزیهوتحلیل ،از نرمافزار  Eviewsو استاتا کمک گرفتهشده است.

جوانان دارد ،اما این اثر ،مقدار قابلتوجهی را نشان نمیدهد .نکتۀ حائز اهمیت این
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است که بازنشستگی پیشازموعد اگرچه باعث ایجاد اشتغال جوانان میشود ،اما تنها

در طی تحقیق ،آزمونهای همخطی ،خودهمبستگی ،واریانس ناهمسانی و ریشۀ
واحد گرفته شد .باتوجهبه اینکه آمارۀ آزمون  ،fمعنیداری مدل را به ما نشان
میدهد ،دریافتیم که با وجود اینکه شاخص انگیزۀ بازنشستگی ،اثر معنیداری بر
اشتغال جوانان دارد ،اما تنها عامل مؤثر در افزایش اشتغال جوانان نیست .متغیّرهایی
مانند رشد ارزشافزودۀ بخش صنعت ،رشد ارزشافزودۀ بخش خدمات ،رشد
بهرهوری نیروی کار ،تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری جوانان دارند؛ بهعبارتدیگر،
سیاستهایی که افزایش رشد ارزشافزودۀ صنعت و خدمات را به همراه دارد،
میتواند سیاست مناسبتری در مقابل بازنشستگی پیشازموعد بهحسابآید .الزم به
ذکر است که آموزش نیروی کار و استفاده از فناوریهای پیشرفته و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی نیز ،میتوانند باعث افزایش اشتغال جوانان شوند .باتوجهبه اینکه
نرخ بهرۀ حقیقی از تفریق نرخ تورم از نرخ بهرۀ اسمی به دست میآید و تورم در
ایران ،متغیّری با نوسان زیاد است ،میتوان از کاهش تورم ،بهعنوان سیاستی برای
کاهش نرخ بهره و افزایش اشتغال جوانان ،استفاده کرد.
بهعبارتدیگر ،باوجوداینکه شاخص انگیزۀ بازنشستگی اثر معنیداری بر اشتغال

عامل مؤثر در افزایش اشتغال جوانان نیست .متغیّرهایی مانند رشد ارزشافزودۀ
بخش صنعت ،رشد ارزشافزودۀ بخش خدمات و رشد بهرهوری نیروی کار ،تأثیر
منفی و معناداری بر بیکاری جوانان دارند؛ یعنی میتوان از تأثیرگذاری این متغیّرها،

بهکارگیری نیروی کار جوان شود ،میتواند سیاست مناسبتری در مقابل
بازنشستگی پیشازموعد بهحساب آید .ازآنجاکه متغیّر رشد ارزشافزودۀ بخش
خدمات ،ضریب بزرگتری نسبتبه رشد ارزشافزودۀ بخش صنعت داشته است ،به
نظر میرسد ،با تمرکز بیشتر بر بخش خدمات ،میتوان اشتغال بیشتری برای جوانان
ایجاد کرد .همچنین ،کاهش نرخ تورم ،که با ثبات نرخهای بهرۀ اسمی ،باعث افزایش
نرخ بهرۀ حقیقی گردد ،میتواند اثر قابلتوجهی بر بیکاری جوانان بگذارد .باتوجهبه
اینکه نرخ بهرۀ حقیقی از تفریق نرخ تورم از نرخ بهرۀ اسمی به دست میآید و تورم
در ایران متغیّری با نوسان زیاد است ،میتوان از کاهش تورم ،بهعنوان سیاستی برای
کاهش نرخ بهره و افزایش اشتغال جوانان استفاده کرد.
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