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چكيده

ب ازاركار ايران از نظر تغييرات »خالص تعداد شاغلين« ،در فاصله سالهاي  1384تا  ،1390پديده »رشد بدون
اشتغال« و در فاصله سالهاي  1391تا  ،1395پديده »اشتغال بدون رشد« را تجربه كرده است..مقاله حاضر از
ميان »چگونگي« و »چرايي« بروز اين دو پديده معماگونه ،به چگونگي وقوع آن در بازاركار ميپردازد .از آنجا

كه متغيرِ »خالص تعداد شاغلين« به تنهايي اطﻼعات مورد نياز براي توضيح چگونگي تحوﻻت اينچنيني را
فراهم نميكند ،در اين مقاله با اتكاي به ادبيات بازار كار ،مولفههاي استخدام و جدايي از بازار كار ،تحت عنوان

»جريانهاي نيرويكار« بر حسب ويژگيهاي مختلف محاسبه شده و نشان داده ميشود كه رشد قابل توجه تعداد

شاغلين در فاصله سالهاي  1391تا  ،1395همزمان با كاهش جدايي نيرويكار و كاهش خروج شاغلين از بازار

كار بوده و نه افزايش استخدام نيرويكارجديد .محاسبات انجام شده همچنين نشان ميدهد كه از سال 1391

به بعد ،وضعيت فعاليت بازاركار از نظر ميزان تغيير وضعيت شاغلين ،بيكاران و جمعيت غير فعال ،از ثبات بيشتري
در مقايسه با گذشته برخوردار بوده است.

واژگان كليدي :جريانهاي نيرويكار ،استخدام ،جدايي ،انتقال از شغل به شغل.
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 .1مقدمه

از سال  1384تا  1395بازار كار ايران از نظر رشد تعداد كل شاغلين ،رفتار معما گونهاي را

تجربه كرده است .در سالهاي  1384تا ) 1390دوره اول( ،تعداد كل شاغلين از  20,6ميليون
نفر در سال  1384با صدهزار نفر كاهش ،به  20,5ميليون نفر در سال  1390رس يده است .ولي

در سالهاي  1391تا ) 1395دوره دوم( ،تعداد كل شاغلين با  2,6ميليون نفر افزايش ،به 22,6

ميليون نفر رسيده است) نمودار  .(1اين در شرايطي است كه رشد اقتصادي در دوره  1385تا

 1390ساﻻنه بيش از  3,5درصد و در دوره  1391تا  1395نزديك به صفر بوده .از طرف

ديگر ،بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،افزايش تعداد جمعيت در سن كار

در دوره اول ،بيش از دوره دوم بوده است .در تحقيق حاضر ،به اين دو پديده غير متعارف،
»معماي رشد بدون شغل و اشتغال بدون رشد« اطﻼق ميشود.

رشد اشتغال در دوره دوم براي اقتصاد ايران غير معمول است ،به طوري كه سبب شده است

كه به عنوان مثال در سال  1394بيش از  700هزار نفر به تعداد شاغﻼن اضافه شود كه در
نتيجه آن ،ايران در زمره  6درصد باﻻتر كشورهاي دنيا از نظر رشد تعداد كل شاغلين و در

رتبه يازدهم از ميان  189كشور قرار گيرد 1.چنين ميزاني از رشد اشتغال پس از سال 1384
براي اقتصاد ايران بيسابقه بوده است.

نمودار  1تعداد شاغلين كل كشور از سال  1384تا 1395
منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق
 .1سازمان جهاني كار )(ILO
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در اين مقاله به ارتباط رشد اقتصادي و رشد اشتغال نميپردازيم ،اما تﻼش خواهد شد شواهد

و جزئيات بيشتري از بازار كار ايران در دورهي رشد بدون اشتغا ل و اشتغال ب دون رشد ارائه

شود .با بررسي تغييرات »خالص« تعداد شاغلين و عدم توجه به مؤلفههاي اصلي تشكيل دهنده
آن ،برخي اطﻼعات مهم در توضي ح اين پديده در نظر گرفته نميشود .براي مث ال نميتوان
بررسي كرد كه آيا ثبات اشتغال در دوره اول ،در نتيجه از بين رفتن مشاغل و كسبوكارهاي

موجود بوده يا به وجود نيامدن مشاغل جديد؟ و اينكه آيا افزايش اشتغال در دوره دوم در

نتيجه عدم خروج شاغﻼن از بازار كار بوده يا به وجود آمدن مشاغل جديد؟ فهم اين تفاوتها

دﻻلت سياست گذاري و تفسير اقتصادي متفاوتي خواهد داشت.

در اين تحقيق ،مشابه با پژوهشهاي مرتبط با جريانهاي نيرويكار ،اولين سؤالي كه پاسخ

داده ميشود اين است كه جريانهاي نيرويكار در ايران در طول زمان چگونه تغيير كردهاند؟

ميانگين و واريانس نرخ استخدام و جدايي در دستههاي مختلف شاغلين بر حسب بخش
اقتصادي ،گروههاي اندازه بنگاه ،طبقهبندي مشاغل ،پوشش بيمهاي شغل ،جنسيت و نوع شغل

در ايران چگونه تغيير كردهاند؟ محاسبه اين شاخصها ،فارغ از سؤال اين تحقيق ،براي تحليل
بازار كار هر كشور ضرورت دارد .چرا كه جريانهاي نيرويكار بر ديناميكهاي بازار كار

تأثيرگذار بوده ،شاخصههاي كلي اشتغال و بيكاري را تعيين كرده و در شناسايي اثرات
چرخههاي تجاري) 1(Business Cyclesبر بازار كار نقش مهمي دارند.
سؤ ال دوم به عنوان سؤال اصلي اين تحقيق ،به اين موضوع ميپردازد كه تفاوت رشد اشتغال
در دوره  1384تا  1390و  1391تا  1395در نتيجه افزايش استخدام بوده يا كاهش جدايي و

اينكه اين دو شاخص در هر دسته از شاغلين )بخش اقتصادي ،گروههاي اندازه بنگاه ،طبقهبندي
مشاغل ،پوشش بيمهاي شغل ،جنسيت و نوع شغل( در دوره دوم نسبت به دوره اول چه تغييري

كرده است؟ با شناخت تغييرات نرخهاي جريان در گروهها ،ميتوان فهميد كه افراد استخدام
شده و يا جدا شده بيشتر در چه گروههايي بوده اند و سياستهاي متناسب اتخاذ كرد.

براي پاسخ كاملتر به اين سؤال ،در ادبيات موضوع عﻼوه بر استخدام و جدايي ،جريان

نيرويكار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غيرفعال نيز محاسبه ميشوند .در ادامه ابتدا ادبيات
1. Business Cycles.
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موضوع را مرور ميكنيم ،سپس دادههاي مورد استفاده در اين تحقيق را شرح داده و بعد از آن

نتايج محاسبات جريانهاي نيرويكار را ارائ ه كرده و در نهايت جمعبندي و نتيجه گيري ميشود.
 -2مرور ادبيات

شاخصهاي ديناميك بازاركار ،مانند جريانهاي نيرويكار) ،(Labor Flowشاخصهايي هستند

كه به جاي تأكيد بر ميزان "انباره" ) ،(Stockبر "متغيرهاي جريان" ،شامل ميزان ورود و ميزان

خروج ) (flowاز نيرويكار تمركز دارند .دو تعريف اصلي در جريانهاي نيرويكار عبارتند از:

»استخدام« ) (Hireبه معني جمع تعداد افرادي كه در يك دوره غيرشاغل بوده و شاغل شده اند و
»جدايي« ) (Separationبه معني جمع تعداد افرادي كه در يك دوره شاغل بوده و غيرشاغل

شدهاند  Davis and Haltiwanger,1999:2716) .و.(Davis and Haltiwanger,1993:300

اين دو تعريف براي پاسخ به سؤال هاي اصلي مورد نظر اين تحقيق ،بكار گرفته خواهند شد.

ادبيات تجربي محاسبه جريانهاي نيرويكار با مقاله مهم ديويس و هالتينگر 1آغاز شده و با

ديويس و ديگران ،2فوته 3و ديويس و هالتيونگر 4ادامه مييابد .هدف اصلي اين مقاﻻت محاسبه
جريانهاي شغل و نيرويكار و تحليل نرخها در گروههاي مختلف بر اساس سن بنگاه ،اندازه
بنگاه و نوع مالكيت بنگاه است .مقاﻻت ديگري نيز تنها به محاسبه جريانهاي نيرويكار

پرداخت ه اند .بينگلي و ديگران ،5هالتي ونگر و وودوپيوك ،6بلمان و ديگران 7و بوردا و ويپلوز

8

از اين نمونه هستند كه نرخ استخدام ،جدايي ،تخريب و خلق شغل را بهترتيب براي دانمارك،
استوني ،آلمان و شش كشور ديگر اروپايي محاسبه كرده اند.

مقاﻻتي نيز به محاسبه جريانهاي نيرويكار در ايران پرداختهاند كه بهنيا و علويان )،(1393

فﻼح محسنخاني ) (1395و بهنيا و علويان ) (1396از جمله مهمترين آنها هستند .به عنوان

يكي از نخستين تحقيقات در اين زمينه ،بهنيا و علويان ) (1393دليل رشد غيرمعمول تعداد
1. see:S. J. Davis and Haltiwanger,1992.
2. see: Davis et al,1996.
3. see: Foote,1998.
4. see: Davis and Haltiwanger,1999.
5. see:LBingley, Paul, Tor Eriksson, Axel Werwatz, and Niels Westergård-Nielsen,1999.
6. see:Haltiwanger and Vodopivec,2002.
7. see:Bellmann, Gerner, and Upward,2018.
8. see:Burda and Wyplosz,1994.
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شاغﻼن را در سالهاي  1391و  1392با وجود رشد اقتصادي منفي ،مورد بررسي قرار دادند.
آن ها نتيجهگيري كردند كه دليل افزايش تعداد شاغلين در دو فصل اول سال  1392كاهش

خروج از جمعيت شاغل نسبت به دو فصل اول سال  1391بوده است و نه افزايش شغلاوليها
و استخدامهاي انجام شده.

فﻼح محسنخاني )  (1395با استفاده از دادههاي طرح آمارگيري از نيرويكار ،آمارهاي

جريان نيرويكار از سال  1384تا  1391را به تفكيك جنسيت محاسبه كرده است .سپس با
استفاده از نتايج بدست آمده ،به تحليل جابهجايي و پايداري نيرويكار ،احتماﻻت ،مدتها و

پيشبينيهاي تغييرات وضعيت نيرويكار پرداخته است.

بهنيا و علويان ) (1396به بررسي ديناميك بازاركار ايران و پيشبيني دوره  1395 -1399با

استفاده از دادههاي جريان پرداختهاند .آنها با استفاده از دادههاي جريان تﻼش كرده ا ند به
اين سؤال پاسخ دهند كه چرا نرخ مشاركت اقتصادي در دوره  1384تا  1390كاهش يافته

است .بهنيا و علويان ) (1396عمده دﻻيل اين پديده را افزايش احتمال نيافتن شغل در صورت

ورود به بازار كار و در نتيجه كاهش هزينه فرصت ادامه تحصيل و ورود نيرويكار به آموزش
عالي بيان كردهاند .از طرف ديگر به دليل طوﻻني شدن دوره بيكاري ،افراد جستوجوي خود
براي يافتن شغل را متوقف كرده و غيرفعال شدهاند.

فﻼح محسنخاني ) ( 1395با روششناسي و تعاريف ادبيات علوم آمار و جمعيتشناسي به
تحليل جريانها پرداخته است كه در برخي موارد با تعاريف ارايه شده در مقاﻻت اين شاخه از
اقتصاد سازگار نيست و امكان مقايسه نتايج نيز وجود ندارد .همچنين تمركز فﻼح محسنخاني

) (1395بر ارائ ه نتايج آماري است و نه ارائه تحليل .با وجود اينكه فﻼح محسنخاني ) ( 1395به
احتمال وجود تفاوت در نتايج به دست آمده از دادههاي تابلويي با كل دادهها اشاره كرده اما نه
فﻼح محسنخاني ) ،(1395نه بهنيا و علويان ) (1393و نه بهنيا و علويان ) (1396به وجود خطا

در تخصيص رديف و خطا در آمارگيري از خانوار جايگزين در دادههاي تابلويي اشاره نكردهاند.

آنطور كه در بخش  3نشان داده ميشود اين خطاها ميتوانند در نتايج تأثير قابل توجهي داشته

باشند  .آنها متناسب با نياز تنها از ويژگي تك فصلي دادههاي تابلويي استفاده كردهاند اما آن
طور كه در ادامه نشان داده ميشود روشهاي ديگري نيز براي اندازه گيري جريانها وجود دارد.

فﻼح محسنخاني ) ،(1395بهنيا و علويان ) (1393و بهنيا و علويان ) (1396آمارههاي جريان

166

دوفصلنامة مطالعات و سياستهاي اقتصادي  /پياپي  / 12صص 188 -161

و جابهجايي نيرويكار را براي كل كشور محاسبه كردهاند و به تحليل نتايج در گروههاي جزئيتر

مانند نوع شغل ،اندازه بنگاه ،و بخشهاي اقتصادي نپرداختهاند .همچنين فﻼح محسنخاني
) (1396و بهنيا و علويان ) ( 1393آمارههاي جريان و جابهجايي نيرويكار را به صورت تعداد
محاسبه كرده است و نه نرخ .همانطور كه در بخش  3اش اره ميشود ،به دليل تفاوت در درصد

مشاهدات تابلويي شده در فصول مختلف سال ،تعداد جابهجاييها در طول زمان با يكديگر
قابل مقايسه نيستند و ﻻزم است ابتدا تعداد مشاهدات تابلويي شده محاسبه شود و پس از آن،

جريانها را به صورت نرخ نسبت به تعداد دادههاي تابلويي شده مورد استفاده قرار داد.

نتايج بهنيا و علويان )  (1393تنها مربوط به دو فصل نخست سال  1392است و با ادامه روند

رشد تعداد شاغلين در سالهاي بعد از آن تا  1395اين سؤال مطرح ميشود كه آيا افزايش

اشتغال در سالهاي بعدي نيز به دليل كاهش خروج از بازار كار بوده است .از طرف ديگر بهنيا

و علويان )  (1393تنها ورود و خروج به جمعيت شاغل را محاسبه و جريان در وضعيت بيكار و
غيرفعال را مورد بررسي قرار ندادهاند ،درصورتي كه با توجه به اينكه ورود و خروج از جمعيت

بيكار و غيرفعال دﻻلتهاي سياستگذاري متفاوتي دارد محاسبه آن داراي اهميت است.
 -3دادهها

منبع اصلي آمار اشتغال در ايران »طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران« است .در

اين تحقيق از دادههاي فصلي طرح ذكر شده ،براي سالهاي  1384تا  1395استفاده شده

است .روش نمونهگيري اين طرح »نمونهگيري چرخشي« است .به اين معني كه خانوار دو
فصل متوالي در نمونه حضور دارد ،سپس به طور موقت براي دو فصل متوالي از نمونه خارج

ميشود و پس از آن ،مجددا براي دو فصل متوالي به نمونه باز ميگردد و سپس براي هميشه
از نمونه خارج ميشود .در اين تحقيق از دو ويژگي تابلويي شدن روي دو فصل متوالي و دو

فصل يكسان از دو سال متوالي استفاده ميشود.

طرح آمارگيري از نيرويكار در كنار فراهم كردن دادههاي غني از وضعيت نيرويكار در
ايران با خطاهايي نيز همراه است .مهمترين آنها »خطاي خانوار جايگزين و تخصيص رديف«

و »خطاي وزنهاي آماري« است .در ادامه ابتدا اين دو خطا را تشريح كرده و سپس تﻼش

ميكنيم كه آنها را اصﻼح كنيم.
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جدول ) :(1تعداد مشاهدات تابلويي شده پس از حذف خطاها در هر فصل را نشان ميدهد.
جدول ) :(1تعداد مشاهدات تابلويي شده ،خطا و تابلويي شده نهايي در هر فصل
نوع
فصل اول )بهار( فصل دوم )تابستان( فصل سوم )پاييز( فصل چهارم )زمستان( كل سال
سال
0
تابلويي شده
233486
78887
75757
78842
0
خطا
20188
5673
7207
7308
1384
تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

1385

تعداد خطا

تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

تعداد خطا
1386
تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

1387

تعداد خطا

تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

1388

تعداد خطا

تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

1389

تعداد خطا

تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

1390

تعداد خطا

تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

1391

تعدا د خطا

تابلويي شده
نهايي

 1392تابلويي شده

0

71534

68550

73214

213298

77813
4844

76283
4436

73736
4673

76400
4216

304232
18169

72969

71847

69063

72184

286063

76531
4328

74159
4349

72347
4447

73738
3755

296775
16879

72203

69810

67900

69983

279896

72523
4743

70272
4475

68227
4303

70552
4020

281574
17541

67780

65797

63924

66532

264033

70578
4945

67623
6192

67954
5532

206356
16870

0

65633

61431

62422

189486

67235
4144

68520
3421

66613
4025

66794
3412

269162
15002

63091

65099

62588

63382

254160

64867
4203

67649
3941

65889
3970

65747
3939

264152
16053

60664

63708

61919

61808

248099

64529
4335

64634
3962

64053
3971

64000
3530

257216
15798

60194

60672

60082

60470

241418

0

77878

75759

76643

230487

0
0
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تعداد خطا

تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

1393

تعداد خطا

تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

1394

تعداد خطا

تابلويي شده
نهايي
تابلويي شده

1395

تعداد خطا

تابلويي شده
نهايي

0

24426

11694

8671

44998

0

53452

64065

67972

185489

76751
9754

80988
7205

78540
6301

81189
6143

317468
29403

66997

73783

72239

75046

288065

81133
6920

83046
5826

81398
6476

81286
6079

326863
25301

74213

77220

74922

75207

301562

80267
6082

81171
6264

81019
8541

82160
5191

324617
26078

74185

74907

72478

76969

298539

منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار

 .1 -3اصﻼح خطاي خانوار جايگزين و تخصيص رديف

در طرح آمارگيري از نيرويكار ،در برخي موارد ،خانوارِ نمونهگيري شده ،محل سكونت خود را

تغيير داده و خانوار ديگري در آن محل ساكن ميشود و مركز آمار به خانواري كه جديدا ساكن
شده همان كد قبلي را تخصيص داده و از آن به جاي خانوار قبلي نمونهگيري ميكند .در نتيجه،

در تابلويي كردن دادهها مشكلي به وجود ميآي د كه به آن »خطاي خانوار جايگزين« گفته
مي شود .عﻼوه بر آن ،به منظور شناسايي تغيير وضعيتِ فعاليت »فرد« ،بايد تابلويي شدن با تاكيد
بر »هر عضو از هر خانوار« انجام گيرد ،در صورتي كه طرح ،متمركز بر »خان وار« است .براي رفع
اين مشكل ،به هر عضو خانوار متناسب با سن و ارتباط با سرپرست خانوار يك رديف منحصربهفرد
تخصيص داده ميشود كه ﻻزم است در دورههاي بعدي ثابت باشد .اما مشكل اينجاست كه با

بررسيهاي دقيقتر ديده مي شود كه مالكين رديفهاي يكسان لزوما افراد يكساني نيستند.
لذا برخي از مشاهدات تابلويي شده خطايي دارد كه به آن »خطا در تخصيص رديف« ميگوييم.
بـ ه دليـل وجـ ود دو خطاي خانـوار جايگزيـن و خطا در تخصيـص رديـف  ،بايـد از ايـنكـه
مالك رديفهاي يكسـ ان ،افـ راد يكساني هستند اطمينان حاصل كـرد

.(and Mostafavi, 2016:12

) Salehi- sfahani
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در شرايط مشابه در دادههاي »طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار مركز آمار ايران«
از سه متغير جنسيت ،سال و ماه تولد و رابطه با سرپرست خانوار براي كنترل خطاها
استفاده كردهاند .به اينترتيب كه اگر كد تخصيص دادهشده به دو نفر يكسان بوده ولي
يكي از سـه ويژگـ ي ذكـر شـ ده متفاوت بـوده است ،آن مشاهـ ده به عنوان خطا در نظــر
گرفته ميشود.
بررسيها نشان ميدهد كه در طرح آمارگيري از نيروي كار ،ارتباط با سرپرست خانوار از يك

دوره تا دوره بعد ميتواند تغيير بكند .در صورتي كه سرپرست خانوار تغيير كرده باشد ،رابطه
تعدادي از اعضا با سرپرست نيز تغيير ميكند .در صورتي كه اين اعضا همان افراد سابق
هستند ،همانطور كه نتايج نشان ميدهد كه براي افرادي با جنسيت و ماه و سال تولد يكسان
رابطه با سرپرست تغيير كرده است .در نتيجه اين متغير ابزار مناسبي براي جلوگيري از خطاي

خانوار جايگزين و خطا در تخصيص رديف نيست .لذا در اين تحقيق براي رفع اين دو خطا از
دو متغير جنسيت و ماه و سال تولد استفاده ميشود.

عﻼوهبراين ،ﻻزم به ذكر است كه در فصل اول سالهاي  1388و  1392به دليل تغيير نمونه

پايه ،ارتباط مشاهدات با فصل قبل از خود به طور كامل قطع ميشود و دادهها قابليت تابلويي

شدن با فصول قبلي را از دست ميدهند .در نتيجه در فصل اول سالهاي  1388و 1392

دادهها قابليت تابلويي يك فصلي و در كل سال  1388و  1392قابليت تابلويي چهار فصلي را

از دست ميدهند .به همين دليل جريانهاي نيرويكار در فصل اول سالهاي  1388و 1392
قابل محاسبه نيستند.

نسبت دادههاي تابلويي شده يك فصلي به كل از  30تا  45درصد متفاوت است و به طور

متوسط در هر فصل بين  50تا  70هزار مشاهدهي تابلوي شده وجود دارد .به دليل اين تفاوت

در تعداد مشاهدات تابلويي شده ،تعداد جابهجاييها در طول زمان با يكديگر قابل مقايسه
نيستند و نتايج بايد به صورت نرخ از تعداد كل مشاهدات تابلويي شده گزارش شود .همچنين

خطاهاي موجود در تخصيص رديف و خانوار جايگزين در هر فصل بين  4تا  24هزار مشاهده
است .اين مشاهدات داراي خطا از دادهها حذف شدند تا بتوان با بيشترين اطمينان آماري

ممكن نتايج را تحليل كرد.
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 .2 -3اصﻼح خطا در وزنهاي آماري

نتايج آمارگيري با استفاده از وزنهاي آماري به كل جامعه تعميم داده ميشود .وزنها تعيين

ميكنند كه هر فرد در نمونه ،نمايندهي چند نفر از كل جامعه است .وزندهي در سه مرحله

»اعمال وزن پايه«» ،تعديل بيپاسخي كامل« و »تعديل وزن بر اساس پيشبينيهاي جمعيتي«

انجام مي گيرد .با توجه به نبود فراداده شفاف از نحوه تعيين طبقه و در نتيجه تعيين
وزن پايه و عدم امكان دسترسي به ويژگيهاي مشاهداتي كه پاسخ كامل ندادهاند،
امكان اعتبارسنجي وزنهاي به دست آمده در مرحله اعمال وزن پايه و تعديل بيپاسخي كامل
وجود ندارد .لذا در اين تحقيق تنها اعتبار وزنها در مرحله تعديل وزن بر اساس پيشبينيهاي
جمعيتي بررسي ميشود.

بدين منظور ابتدا در سطح كشور ،مجموع وزنهاي حاصل از دو مرحله قبل در  12زير گروه
حاصل از شهري و روستايي ،مرد و زن و سه گروه سني »كمتر از  10ساله« 10» ،تا  64ساله«
و » 65ساله و بيشتر« محاسبه ميشود .جمعيت خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در اين

دوازده زير گروه با استفاده از روشهاي تخمين جمعيتي پيشبيني ميشود و سپس وزن نهايي
افراد در هر يك از اين  12دسته با استفاده از معادله ) (1محاسبه و به هر فرد بسته به اينكه

متعلق به كدام يك از  12زير گروه است منتسب ميگردد .وزن نهايي براي افراد متعلق به

يك دسته خاص در داخل يك خوشه معين در هر فصل يكسان بوده و بر اساس اطﻼعات

حاصل از آمارگيري و پيشبيني جمعيتي آن فصل محاسبه ميگردد.

جمعيت پيشبيني شده در خانوارهاي معمولي ساكن
)(1

وزن به دست آمده
از مرحله دوم

*

و گروهي براي زيرگروه معين در فصل مورد نظر
مجموع وزنهاي حاصل از مرحلهي دوم براي دسته

=

وزن نهايي در
زير گروه

معين در فصل مورد نظر

خطاها در اين مرحله ناشي از پيشبينيهاي جمعيتي هستند .مركز آمار ايران پيشبيني خود

از جمعيت در  12دسته را با استفاده از سرشماري)  (Censusقبلي و بدون دسترسي به نتايج

سرشماري بعدي انجام ميدهد كه در ادبيات موضوع به آن »تخمين مبنتي بر سرشماري

قبلي« ) ( Postcensalگفته ميشود  .چند سال بعد كه سرشماري بعدي انجام ميشود ميتوان

»تخمين جمعيتي بين سرشماري« )  (Intercensallانجام داد كه به دليل استفاده از اطﻼعات
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بهنگامتر ،خطاي كمتري دارد .اما در عمل به طور كلي چنين اصﻼحي انجام نميشود.
نمودار  2مقايسهاي از پيشبيني جمعيتي مبتني بر سرشماري قبلي كه توسط مركز آمار ايران
انجام مي شود و تخمين بين سرشماري ك ه از محاسبات تحقيق به دست آمده است،
ارائه ميكند.

نمودار شماره  :2تخمين جمعيتي پس از سرشماري و بين سرشماري در زيرگروههاي
مرد و زن ،شهري و روستايي و سني

1

منبع :طرح آمارگيري از نيروي كار مركز آمار ايران ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،محاسبات تحقيق

براي تخمين جمعيتي بين سرشماري روشهاي متفاوت و پيچيدهاي مانند استفاده
از دادههاي ثبتي تولد و وفات ،ازدواج و طﻼق ،تعداد مسكن و  ...وجود دارد ،اما بر اساس
) (Shryock et al, 1973: 536نتايج اين روشها با روش درونيابي هندسي

)  (Geometric Interpolationساده تفاوت اندكي دارد .لذا در اينجا نيز از روش درونيابي

هندسي فصلي استفاده شده است.

همان طور كه در نمودار ديده ميشود تخمين جمعيتي مبتني بر سرشماري قبلي نوسانات

باﻻيي دارد و به طور مشخص ،در سال  1391داراي يك شكستگي غير قابل توجيه است.
حال آنكه ،بروز چنين نوساناتي در متغيري مانند جمعيت قابل توجيه نيست.
 .1در سال  1390تخمين مبتني بر سرشماري قبلي بر مبناي سرشماري  1385بوده و از اطﻼعات سرشماري سال
 1390در اين سال استفاده نشده است ،به همين دليل نتايج آن با تخمين بين سرشماري متفاوت است.
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نمودار  3خﻼصهاي از برآورد تعداد شاغلين ،تعداد بيكاران ،تعداد جمعيت فعال و تعداد جمعيت

زير  10سال با استفاده از وزنهاي به دست آمده از تخمين جمعيتي بين سرشماري و مبتني بر

سرشماري قبلي ارائه ميكند .همانطور كه ديده ميشود بيشترين تفاوت در نتايج تخمين تعداد
شاغلين و تعداد جمعيت غير فعال به وجود ميآيد .به طوري كه در برخي فصول تعداد تخمين

شاغلين نزديك به  800هزار نفر خطا دارد .در نتيجه مطالعاتي كه از اين دو شاخص استفاده

ميكنند تحت تاثير اين خطا قرار خواهند گرفت .با توجه به مطالب مطرح شده ،در اين تحقيق
از وزنهاي به دست آمده از تخمين جمعيتي بين سرشماري استفاده ميشود.

نمودار ) :( 3برآورد تعداد شاغلين با وزنهاي بهدست آمده از تخمين بين سرشماري و
تخمين بعد از سرشماري
منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،محاسبات تحقيق

 .3 -3جريانهاي نيرويكار

براي محاسبه جريانهاي نيرويكار ،از دادههاي فصلي طرح آمارگيري از نيرويكار از سال

 1384تا  1395استفاده ميشود .همانطور كه گفته شد دادههاي اين طرح داراي دو ويژگي

تابلويي يك فصلي و چهار فصلي هستند .با استفاده از ويژگي تابلويي يك فصلي ،ميتوان

جريانهاي نيرويكار نسبت به فصل قبلي را به دست آورده و با استفاده از ويژگي تابلويي

شواهدي از جريانهاي نيروي كار در دوره رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد  /ح سيني و 173 ...

چهار فصلي ميتوان جريانهاي نيرويكار نسبت به فصل مشابه در سال قبل را محاسبه كرد.
به دليل تشابه كلي نتايج از يك طرف و تعداد بيشتر فصول در دسترسِ دادههاي داراي ويژگي
تابلويي يك فصلي ،نتايج مربوط به دادههاي يك فصلي به عنوان نتايج اصلي مورد تحليل
قرار ميگيرند .ﻻزم به ذكر است كه تحليل مبتني بر دادههاي تابلويي چهار فصلي نيز انجام

شده و نتايج مشابه بوده است .همانطور كه در بخش  3,1اشاره شد دو خطاي خانوار جايگزين

و تحصيص رديف نيز در دادهها وجود داشتند و در نتيجه براي كنترل كردن آنها بخشي از

دادهها كنار گذاشته ) ( Excludeشدند.

نتايج نشان ميدهند كه عمده رشد تعداد شاغلين از سال  1391تا  1395در نتيجه كاهش

جدايي نيرويكار به معني كاهش خروج شاغلين از بازار كار بوده است و نه استخدام نيروي
جديد .همچنين ،از سال  1391ثبات نيرويكار در وضعيت فعلي خود بيشتر شده است .به اين

معني كه شاغلهايي كه شاغل ،بيكاراني كه بيكار و غير فعاﻻني كه غيرفعال ماندهاند ،افزايش
يافتهاند و جابهجايي به ساير وضعيتها كاهش يافته است.
در ادامه ابتدا روش محاسبه جريانهاي نيرويكار شرح داده ميشود .سپس نتايج در دو

بخش استخدام و جدايي نيرويكار و جريان نيرويكار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غيرفعال

ارائه خواهد شد .پس از آن با استفاده از روشهاي مكمل ،پايداري نتايج آزمون خواهد شد.
براي قابل مقايسه بودن نرخ جريانهاي نيرويكار با نتايج ساير كشورها ،نرخها با روش
باسانيني و گارنرو 1نيز محاسبه و با نتايج كشورهاي عضو  OECDنيز مقايسه ميشود.

 -4روش محاسبه

ديويس و هالتيونگر 2براي تبديل شاخصها به نرخ ،آنها را تقسيم بر ميانگين تعداد شاغﻼن

در هر دوره و دوره قبلي در دسته مورد نظر ميكنند .اما به دليل اينكه شاخصها براي تعدادي

از فصول مياني در دسترس نيستند و با استفاده از ديويس و هالتيونگر ،3نرخها براي تعداد

بيشتري از فصول غيرقابل محاسبه خواهند بود براي تبديل شاخصها به نرخ ،آنها را برتعداد
شاغلين دوره فعلي در دسته مورد نظر تقسيم ميكنيم.

1. see:Bassanini and Garnero,2013.
2. see:Davis and Haltiwanger,1999.
3. see:Davis and Haltiwanger,1999.
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براي محاسبه جريانهاي نيرويكار بايد به چند نكته توجه داشت .وجود اثر فصلي در دادهها،

تفاوت در نسبت مشاهدات تابلويي شده در هر فصل و اختﻼف بين تفاوت استخدام و جدايي
و رشد تعداد شاغلين مهمترين اين نكات هستند .مشابه با ديويس و هالتيونگر 1اثر فصلي در

دادههاي تابلويي يك فصلي با استفاده از متغير مجازي فصلي مختص هر بخش از بين برده
ميشود .در دادههاي تابلويي چهار فصلي ،اثر فصلي وجود ندارد.

نسبتي از مشاهدات كه داراي ويژگي تابلويي هستند در فصلهاي مختلف متفاوتاند.
لذا با ضرب كردن معكوس نسبت مشاهدات داراي ويژگي تابلويي از كل مشاهدات در وزن
آماري آنها ،به مشاهدات فصولي كه نسبت تابلويي شده كمتري دارند وزن بيشتري اختصاص

داده ميشود تا اندازه استخدام و جدايي كل متناسب با كل جمعيت كشور باشد .ﻻزم به ذكر

است كه دليل وجود اختﻼف در تفاوت استخدام و جدايي دادههاي تابلويي تك فصلي و چهار
فصلي اين است كه در محاسبه استخدام و جدايي با داده هاي تابلويي تك فصلي تغيير در

شاغلين هر فصل نسبت به فصل قبل از خود گزارش ميشود  .اما در در محاسبه استخدام و

جدايي با داده هاي تابلويي چهار فصلي نرخ رشد نسبت به چهار فصل قبل گزا رش مي شود.
 .1 -4استخدام و جدايي نيرويكار

جدول ) (2خﻼصه استخدام و جدايي نيرويكار در كل شاغلين در سه دوره  1384تا ،1390

 1391تا  1395و  1384تا  1395را نشان ميدهد .همانطور كه ديده ميشود ميانگين نرخ
است خدام و جدايي در سالهاي  1384تا  1390به ترتيب  16,1و  16,3درصد بوده است ،اما

در سالهاي  1391تا  1395اين اعداد با كاهش چشمگيري به  13,4و  12,8درصد رسيدهاند.
از اين مشاهده ميتوان نتيجه گرفت كه اوﻻ رشد قابل توجه تعداد شاغلين در فاصله سالهاي

 1391تا  ،1395همزمان با كاهش جدايي نيرويكار ،به معني كاهش خروج شاغلين از بازار

كار بوده و نه افزايش استخدام نيرويكارجديد و ثانيا از آنجا كه در دوره دوم هم استخدام و

هم جدايي كاهش يافتهاست ،در مقايسه با دوره اول ،در اين دوره نيرويكار ثبات بيشتري در
وضعيت شغلي فعلي خود داشته است .ميانگين نرخ استخدام و جدايي فصلي از فصل دوم سال
 1384تا فصل چهارم سال  1395در ايران به ترتيب  15و  14,8درصد است .همانطور كه در
1. see:Davis and Haltiwanger,2001.
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جدول  2نشان داده شده در مجموع كل كشور و آنطور كه در جداول بعدي ديده ميشود در
اكثر گروههاي طبقهبنديهاي مختلف ،واريانس نرخ استخدام از جدايي كمتر است.

جدول ) :(2خﻼصه جريانهاي فصلي نيرويكار از  1384تا ) 1395درصد(
دوره
 1384تا 1390
 1391تا 1395
 1384تا 1395

ميانگين نرخ
استخدام
16.1

ميانگين
نرخ جدايي
16.3

انحراف معيار
نرخ استخدام
1.13

انحراف معيار
نرخ جدايي
1.66

انحراف معيار
نرخ رشد اشتغال
2.34

13.4

12.8

1.87

1.72

1.71

15

14.8

1.99

2.4

2.11

منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق

نمودار  4نرخ استخدام و جدايي فصلي در كل شاغﻼن و ميانگين نرخ استخدام و جدايي

فصلي در هر سال را نشان ميدهد .علي رغم وجود نوسان در نرخ فصلي و ميانگين ساﻻنه،
روند مشخصي در استخدام و جدايي نيرويكار وجود دارد .نرخ استخدام و جدايي از سال 1385

روند افزايشي مﻼيمي از نزديك به  16درصد تا  17درصد در سال  1390داشتهاست .سپس

روند كاهشي در سال  1390شروع و در سالهاي بعد تشديد شدهاست ،به طوري كه تا سال

 1393به رقم  12درصد رسيده و تا سال  1395در آن ثبات داشته است.

)آ( فصلي

)ب( ساﻻنه

نمودار  4نرخ استخدام و جدايي  1385تا 1395

جدول ) (3خﻼصه استخدام و جدايي نيرويكار را بر حسب پوشش بيمهاي به واسطه شغل

نشان ميدهد .ديده ميشود كه استخدام و جدايي نيرويكار در شاغﻼني كه به واسطه شغلشان

تحت پوشش بيمه قرار گرفتهاند بسيار كمتر از افرادي است كه تحت پوشش بيمه نيستند .با
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توجه به اينكه بيمهشدهها بيشتر در مشاغل رسمي هستند و بيمهنشدهها در مشاغل غير

رسمي ،اين پديده قابل پيشبيني است.

جدول ) : (3خﻼصه جريانهاي فصلي نيرويكار بر حسب پوشش بيمه به واسطه شغل
از  1384تا ) 1395درصد(
پوشش بيمه

ميانگين سهم ميانگين نرخ
از اشتغال

استخدام

ميانگين

انحراف معيار انحراف معيار

نرخ جدايي نرخ استخدام

انحراف معيار

نرخ جدايي نرخ رشد اشتغال

بيمه شده

36.63

5.6

6.2

0.98

1.08

1.19

بيمه نشده

63.31

20.2

19.7

2.34

2.98

2.88

منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق

جـ دول ) ( 4خﻼصـ ه استخـدام و جدايـ ي نيـرويكار را بـر حسـب طبقهبنـ دي

ISCO

1

)طبقهبندي استاندارد بينالمللي مشاغل( نشان ميدهد .بيشترين نرخهاي جريان نيرويكار
مربوط به كشاورزان ،كارگران ساده و صنعت گران است و كمترين نرخها مربوط به مديران،

رانندگان و متخصصان .در مجموع مشاهده ميشود كه با افزايش تخصص در انجام كار،
نرخهاي جدايي و استخدام كاهش مييابند و مشاغل ثبات بيشتري پيدا ميكنند.
جدول) :(4خﻼصه جريانهاي فصلي نيرويكار بر حسب طبقهبندي ISCO

از  1384تا ) 1395درصد(

ميانگين سهم ميانگين نرخ ميانگين انحراف معيار انحراف معيار انحراف معيار
طبقهبندي ISCO
استخدام نرخ جدايي نرخ استخدام نرخ جدايي نرخ رشد اشتغال
از اشتغال
نيرويهاي مسلح
4.89
4.58
3.37
11
9.3
2.04
مديران
3.22
2.77
2.2
7.4
5.6
2.67
متخصصان
3.64
2.76
2.57
9.4
9.5
8.38
تكنسينها
3.72
2.63
2.45
11.3
11.2
4.86
كارمندان
3.43
3.01
2.57
9
9.9
4.64
فروشندگان
3.01
2.76
2.43
13.3
13.6
12.87
كشاورزان
3.73
3.83
2.47
21.6
21.6
17.33
صنعتگران
2.95
3.16
2.66
17.1
16.8
19.17
رانندگان
1.77
1.71
1.72
9.1
9.3
12.21
ساده
كارگران
3.43
3.29
2.93
17.6
18.6
15.81
منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق
1 .International Standard Classification of Occupations
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جدول ) (5خﻼصه استخدام و جدايي نيرويكار را بر حسب جنسيت شاغل نشان ميدهد .با
وجود اينكه زنان سهم بسيار كمتري از مردان در بازار كار دارند ،هم نرخ جريانها و هم

واريانس براي زنان بسيار بيشتر است كه نشان ميدهد زنان در بازار كار ثبات بسيار كمتري
نسبت به مردان دارند.

جدول ) :( 5خﻼصه جريانهاي فصلي نيرويكار بر حسب جنسيت
از  1384تا ) 1395درصد(
ميانگين سهم از ميانگين نرخ ميانگين نرخ انحراف معيار نرخ انحراف معيار انحراف معيار نرخ
جنسيت
رشد اشتغال
نرخ جدايي
استخدام
جدايي
استخدام
اشتغال
1.49
1.73
1.59
11.1
11.3
83.4
مرد
زن

16.6

33.2

33.4

6.14

3.31

6.33

منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيقجدول

)(6جدول ) (6خﻼصه استخدام و جدايي نيرويكار را بر حسب نوع مشاغل نشان ميدهد.

كارفرماها و مزد و حقوقبگيران بخش عمومي كمترين نرخ استخدام و جدايي نيرويكار را
دارند در حالي كه كارآموزان و كاركنان فاميلي بدون مزد بيشترين نرخ را دارند.

جدول ) :(6خﻼصه جريانهاي فصلي نيرويكار بر حسب نوع شغل
از  1384تا ) 1395درصد(
نوع شغل
كارفرما

ميانگين سهم ميانگين نرخ ميانگين نرخ انحراف معيار
نرخ استخدام
جدايي
استخدام
از اشتغال
4.32

8.4

10

2.62

انحراف معيار انحراف معيار نرخ
رشد اشتغال
نرخ جدايي
3.23

3.31

كاركن مستقل

34.2

13.7

14.1

1.7

2.06

1.91

كاركن فاميلي بدون مزد

7.92

41

39.5

3.75

7.16

9.26

35.93

15.8

14.8

2.54

2.54

2.43

17.14

5.1

5.9

0.94

1.32

1.32

0.13

7.8

9.6

6.77

10.49

13.66

كارآموز با مزد

0.16

32.7

27.9

14.97

19.11

26.8

كار آموز بدون مزد

0.19

60.2

62.9

18.97

31.24

31.49

مزد و حقوق بگير
بخش خصوصي
مزد و حقوق بگير
بخش عمومي
مزد و حقوق بگير
بخش تعاوني

منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق
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جدول ) (7خﻼصه استخدام و جدايي نيرويكار را بر حسب اندازه بنگاه 1نشان ميدهد .اندازه

بنگاه نامشخص مربوط به بنگاههاي عمومي است و به دليل درصد قابل توجه آن از كل

اشتغال به صورت جداگانه ذكر شدهاند .با افزايش اندازه بنگاه نرخ استخدام و جدايي نيروي
كار كاهش پيدا ميكنند .اين نتايج نشان ميدهند كه هرچه بنگاه بزرگتر ميشود ،ماندگاري

نيرويكار در آنها بيشتر ميشود .اين نتيجه مشابه با ساير مقاﻻت از جمله بينگلي و ديگران،2
هالتيونگر و وودوپيوو ،3لين و مياموتو 4و بلمان و ديگران 5است .تحليل انحراف معيارها منعكس

كننده آن است كه كسب و كارهاي خرد) 4نفر و كمتر( و كسب و كارهاي  50نفر و بيشتر ،از
نوسانات كمتري در اشتغال برخوردارند و درمقابل ،كسب و كارهاي در ميانه اين دو مقياس

داراي نوسانات بزرگتر در استخدام و جدايي هستند.

جدول ) :( 7خﻼصه جريانهاي فصلي نيرويكار بر حسب اندازه بنگاه
از  1384تا ) 1395درصد(
اندازه بنگاه

ميانگين سهم ميانگين نرخ ميانگين نرخ انحراف معيار انحراف معيار انحراف معيار
نرخ استخدام نرخ جدايي نرخ رشد اشتغال
جدايي
استخدام
از اشتغال

نامشخص

17.68

6.1

6.8

1.19

1.44

1.44

يك تا  4نفر

63.43

19.9

17.7

2.24

2.79

2.47

پنج تا  9نفر

8.31

17.1

16.8

3.42

4.97

1.02

ده تا  19نفر

4.06

13.4

12.7

3.75

3.89

4.36

بيست تا  49نفر

2.54

10.7

9.7

3.78

3.93

5.16

پنجاه نفر و بيشتر

3.97

7.3

6.6

2.72

2.09

3.13

منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق

جدول ) (8خﻼصه استخدام و جدايي نيرويكار را بر حسب طبقهبندي  6ISICنشان ميدهد.

كشاورزي ،ساختمان و صنعت و معدن بيشترين و امور عمومي و دفاعي ،آموزش و حمل و
نقل كمترين نرخ جريانها را دارند.

 .1در پرسشنامه تعداد كاركنان محل كار پرسيده شده است و در اينجا به عنوان اندازه بنگاه استفاده ميشود.
2. see: Bingley et al,1999.
3. see: Haltiwanger and Vodopivec,2002.
4. see: Lin and Miyamoto.
5. see: Bellmann et all,2018.
6. International standard industrial classification
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جدول ) :(8خﻼصه جريانهاي فصلي نيرويكار بر حسب طبقهبندي ISIC

از  1384تا ) 1395درصد(
طبقهبندي

ISIC

ميانگين
سهم از
اشتغال

ميانگين
نرخ
استخدام

ميانگين
نرخ
جدايي

انحراف
معيار نرخ
استخدام

انحراف
انحراف
معيار نرخ معيار نرخ
جدايي رشد اشتغال

كشاورزي

20.93

22.7

22.6

2.54

3.9

4.08

صنعت و معدن

18.6

15

15.5

2.3

3.11

2.83

ساختمان

13.39

16.8

15.9

2.4

2.88

3.05

عمده و خردهفروشي ،تعميرات

14.81

12.5

12.2

1.98

2.22

1.94

حمل و نقل

11.09

10.6

10.1

1.79

2.14

2.09

اجاره مستقﻼت و كسبوكار

4.04

12.3

11.1

3.45

3.02

4.81

امور عمومي و دفاع

6.03

6.3

7.6

1.61

2.09

2.4

آموزش

5.88

8.2

8.5

2.07

2.53

2.7

ساير

5.23

14.5

13.7

3.39

3.24

4.52

منبع :طرح آمارگيري از نيروي كار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق

نمودار  5نرخ استخدام و جدايي بر حسب پوشش بيمه به واسطه شغل را نشان ميدهد.

كاهش استخدام و جدايي در بيمهشدهها از بيمه نشدهها بسيار كمتر بوده است .بيشترين تفاوت
بين استخدام و جدايي در دوره دوم در گروه بيمه نشدهها است.

)آ( بيمه شده

)ب( بيمه نشده

نمودار ) :(5نرخ فصلي استخدام و جدايي بر حسب پوشش بيمه

نمودار ) (6نرخ استخدام و جدايي بر حسب جنسيت را نشان ميدهد .كاهش استخدام و

جدايي در زنان بسيار بيشتر از مردان بوده است.
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مشاهده ديگر مربوط به تفاوت نرخهاي استخدام و جدايي است .در سالهاي  1385تا 1390

نرخ استخدام و جدايي بسيار به يكديگر نزديك بوده است ،و خالص رشد تعداد شاغلين ثابت
مانده است .اما پس از سال  1390نرخ جدايي كاهش بيشتري نسبت به نرخ استخدام داشته

است .با توجه به اين كه تفاوت استخدام و جدايي برابر با نرخ رشد كل شاغلين است ميتوان

نتيجه گرفت كه رشد تعداد شاغلين از سال  1391تا  1395كه به رقم چشمگير ساﻻنه يك

درصد از كل جمعيت رسيده است ،در هم زمان با كاهش جدايي نيرويكار و كاهش خروج

شاغلين از بازار كار بوده است و نه افزايش استخدام نيروي جديد .اين تفاوت در درك نوع
بيكاران و شاغﻼن دوره جديد بسيار اهميت دارد.

)آ( مرد

)ب( زن

نمودار ) :(6نرخ فصلي استخدام و جدايي بر حسب جنسيت
منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق

 .2 -4جريان نيرويكار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غير فعال

جدول ) (9نرخهاي جريانهاي نيرويكار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غير فعال از سال

 1384تا  1395را با تقسيم جابهجايي در وضعيت شغلي بر تعداد افراد در هر وضعيت ارائه

ميكند .نرخها نشان ميدهند عمده افراد در هر وضعيت ،در دوره قبل نيز در همان وضعيت
بودهاند .به عنوان مثال بيش از  85درصد از شاغلين در هر دوره ،در دوره بعد نيز شاغل ماندهاند.

نكته جالب توجه اين است كه جريان از وضعيت غير فعال به شاغل با  11درصد ،بيشتر از

جريان از وضعيت بيكار به شاغل با  4درصد است 30 .درصد از شاغﻼن 40 ،درصد از بيكاران

و  30درصد از غير فعالين هر دوره در دوره بعد شاغل شدهاند كه بسيار نزديك به يكديگر
هستند 91 .درصد از افراد غير فعال در دوره فعلي ،در دوره قبل نيز غير فعال بودند 2 ،درصد
بيكار بودند و  6درصد شغل شاغل.
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جدول ) :( 9ميانگين جريان نيرويكار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غير فعال
از  1384تا ) 1395درصد(
نرخ بر مبناي تعداد افراد در هر وضعيت
به
غيرفعال
بيكار
شاغل

از

شاغل
بيكار
91.2
29.5
10.8
غير فعال
منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق
85.1

30.1

6.1

4.1

40.4

1.9

جدول  10نرخهاي جريانهاي نيرويكار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غير فعال بر حسب

جنسيت از سال  1384تا  1395را نشان ميدهد .بخش اندكي از زنان شاغل در هر دوره در
دوره قبل بيكار بودهاند و نزديك به  30درصد آنها غيرفعال بودهاند .اين عدد براي مردان

نزديك به  7درصد است .درصد زنان شاغلي كه در دوره قبل نيز شاغل بودند  67است كه در

مقايسه با  89درصد در مردان به صورت قابل توجهي كمتر است و نشان از ثبات شغلي بيشتر
در مردان دارد .زنان بيكار عمدتا در دوره قبل بيكار و يا غير فعال بودهاند ،در صورتي كه عمده
مردان بيكار در دوره قبل شاغل بودهاند .نزديك به  9درصد از زنان بيكار در دوره قبل شاغل

بودند در صورتي كه نزديك به  40درصد از مردان بيكار در دوره قبل شاغل بودهاند .اين تفاوت

نشان ميدهد كه عمده زناني كه از كار خارج ميشوند به دﻻيل خودخواسته خارج ميشوند و

ديگر تمايل ي براي كار جديد ندارند.

جدول ) :(10ميانگين جريان نيرويكار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غيرفعال بر
حسب جنسيت از  1384تا ) 1395درصد(
مرد
از
شاغل
بيكار
غير فعال

زن
از

به
شاغل

بيكار

غيرفعال

88.9

40

10.4

4.3

39.8

3.2

6.8

21.2

85.1

شاغل
بيكار
غيرفعال

به
شاغل

بيكار

غيرفعال

67.3

8.8

4.2

2.4

42.3

1.4

30.2

48.9

93.8
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نمودار  7جريانهاي نيروي كار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غيرفعال از  1384تا 1395

را نشان ميدهد .ديده ميشود كه از سال  1384تا  1391جريان از شاغل به شاغل نزديك به
 83درصد و همراه با نوساناتي بوده است .اما پس از سال  1392جريان افزايش شديدي پيدا

ميكند و به حدود  87درصد ميرسد .جريان از وضعيت بيكار به بيكار و غيرفعال به غيرفعال
نيز از سال  1388افزايش ي افته و از سال  1392به باﻻترين مقادير خود رسيده اند .از اين سه

مشاهده ميتوان نتيجه گرفت كه از سال  1392ثبات نيرويكار در وضعيت فعلي خود بيشتر

شده است .به عبارت ديگر شاغلين شاغل ،بيكاران بيكار و غيرفعالين غيرفعال ماندهاند و به

وضعيت ديگري نرفتهاند .مطابق با حداكثر خطاي پذيرفتهشده در گزارش طرح آمارگيري از

نيرويكار براي تعميم نتايج نمونه به جامعه اين تفاوتها معنيدار هستند.

)آ( شاغل به شاغل

)ب( بيكار به بيكار

)ج( غيرفعال به غيرفعال
نمودار) :(7جريانهاي نيرويكار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غيرفعال از  1384تا 1395
منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق )نرخها براي
فصل اول سالهاي  88 ،84و  92وجود ندارد(
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 .3 -4بررسي پايداري نتايج

در قسمت قبل تنها نتايج بهدست آمده از دادههاي تابلويي يك فصلي ارائه شد .در اين قسمت

با استفاده از دو روش نرخها محاسبه شده و با نتايج قسمت قبل مقايسه ميشود .روش اول
استفاده از دادههاي تابلويي چهار فصلي است .روش دوم استفاده از روش باسانيني و گارنرو

1

است .در پرسش نامه طرحهاي آمارگيري از نيرويكار معموﻻ در يك سؤال پرسيده ميشود
كه »چند وقت است كه در اين شغل كار ميكنيد « .از اين سؤال ميتوان نتيجه گرفت افرادي

كه كمتر از يك سال است كه در شغل فعلي كار ميكنند در سال گذشته استخدام شدهاند.

به اينترتيب تعداد كل استخدام در هر فصل نسبت به سال گذشته به دست ميآيد .از طرف ديگر
با داشتن رشد كل تعداد شاغلين و استفاده از معادله  3ميتوان جدايي را نيز به دست آورد.
)(3

=H − G

S

در اين معادله  Sنرخ جدايي H ،نرخ استخدام و  Gنرخ رشد اشتغال است .اين معادله از

برابري تفاوت نرخ استخدام و جدايي با نرخ رشد اشتغال ب ه دست ميآيد.

نمودار  8ميانگين فصلي نرخ استخدام و جدايي در دو روش تابلويي چهار فصلي و روش

باسانيني و گارنرو ) (2013را نشان ميدهد .در نتايج اين روش نيز روند كل ي مشاهده شده در

جريانهاي نيرويكار محاسبه شده با دادههاي تابلويي يك فصلي ،وجود دارد .نرخ استخدام و
جدايي از سال  1385روند افزايشي مﻼيمي داشته است .سپس روند كاهشي در س ال 1390

شروع شده و تا سال  1393تشديد شده و پس از آن ثبات داشته است .نتايج جزئيتر با استفاده

از اين دو روش تمامي نتايج بخش قبلي را تأييد ميكند.

)آ( روش تابلويي چهار فصلي

)ب( روش باساني و گارنرو

نمودار ) :(8ميانگين فصلي نرخ استخدام و جدايي

منبع :طرح آمارگيري از نيرويكار مركز آمار ايران با وزنهاي تصحيح شده در محاسبات تحقيق ،باساني و گارنرو )(2013
1. see: Bassanini and Garnero,2013.
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 -5جمع بندي و نتيجهگيري

از سال  1384تا  1395بازار كار ايران از نظر رشد تعداد كل شاغلين رفتار معماگونهاي را

تجربه كرده است .در اين تحقيق تﻼش شده است كه شواهد و جزئيات بيشتري از معماي
رشد بدون شغل و اشتغال بدون رشد ارائه شود .با مطالعه تغييرات خالص تعداد شاغلين ،برخي

اطﻼعات مهم در توضيح اين پديده در نظر گرفته نميشود .به اين منظور در ادبيات موضوع

از شاخصهاي ديناميك بازاركار ،مانند جريانهاي نيرويكار استفاده ميشود.

در اين تحقيق نيز ابتدا جريانهاي نيرويكار از فصل دوم سال  1384تا  1395در اقتصاد

ايران محاسبه شده و سپس به اين سؤال ها پاسخ داده شد  (1) :جريانهاي نيرويكار و شغل
در ايران در طول زمان چگونه تغيير كردهاند؟ ميانگين و واريانس نرخ استخدام ،جدايي ،خلق
و تخريب شغل در دستههاي مختلف شاغلين بر حسب بخش اقتصادي ،گروههاي اندازه بنگاه،

طبقهبندي مشاغل ،پوشش بيمهاي شغل ،جنسيت و نوع شغل در قياس با يكديگر چگونه اند؟

) ( 2آيا تفاوت رشد اشتغال در دوره  1384تا  1390و  1391تا  1395در نتيجه افزايش استخدام
بوده يا كاهش جدايي و اينكه اين دو شاخص در هر دسته از شاغلين )بخش اقتصادي،
گروههاي اندازه بنگاه ،طبقهبندي مشاغل ،پوشش بيمهاي شغل ،جنسيت و نوع شغل( در دوره

دوم نسبت به دوره اول چه تغييري كرده ا ند؟ براي پاسخ كاملتر به اين سؤال عﻼوه بر
استخدام و جدايي ،جريان نيرويكار در وضعيتهاي شاغل ،بيكار و غيرفعال نيز در ادبيات
موضوع محاسبه ميشوند.

نتايج نشان ميدهد كه استخدام و جدايي از سال  1384تا  1390روند ثابت و همراه با نوساني

حول  16درصد داشته است .اما پس از سال  1391شروع به كاهش ميكند و در سال  1392به
حدود  13درصد مي رسد .در سالهاي  1385تا  1390نرخ استخدام و جدايي بسيار به يكديگر
نزديك بوده اند ،اما پس از سال  1391نرخ جدايي كاهش بيشتري نسبت به نرخ استخدام

داشته است .ميتوان نتيجه گرفت كه رشد تعداد شاغلين از سال  1391تا  1395كه به رقم
چشمگير ساﻻنه يك درصد رسيده است ،همزمان با كاهش جدايي نيرويكار و كاهش خروج

شاغلين از بازار كار بوده است و نه افزايش استخدام نيروي جديد .اين نتيجه در اكثر دستههاي
شاغلين نيز برقرار است .از سال  1391نيرويكار ثبات بيشتري در وضعيت فعاليت فعلي خود
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داشته است .به عبارت ديگر پس از سال  1391تعداد بيشتري از بيكاران ،بيكار ماندهاند و تعداد

بيشتري از غير فعاﻻن باز هم غيرفعال هستند ،شاغﻼني كه از كار خود خارج شدهاند كاهش

مييابد و جابهجايي به ساير وضعيتها كمتر ميشود  .اين مشاهده نتيجهگيري قبلي در مورد
رشد تعداد شاغلين از  1391تا  1395را تأ ييد ميكند.
مطالعه حاضر نشان ميدهد كه مطابق انتظار ،نرخ استخدام و جدايي مشاغل غيررسمي بيشتر

از رسمي است .همچنين با افزايش اندازه بنگاه نرخ استخدام و جدايي نيرويكار كاهش مييابد.
با محاسبه جريانها بر حسب طبقهبندي  ISCOديده ميشود كه بيشترين نرخ استخدام و

جدايي براي كشاورزان ،كارگران ساده و صنعتگران است و كمترين متعلق به مديران،

رانندگان و متخصصان .نرخ استخدام و جدايي در زنان بيشتر از مردان است .با محاسبه

جريانها بر حسب نوع شغل ديده ميشود كه كارآموزان و كاركنان فاميلي بيشترين نرخ
استخدام و جدايي و كارفرماها و مزد و حقوق بگيران بخش عمومي كمترين نرخ را دارند .با
استفاده از طبقهبندي  ISICديده ميشود كه بيشترين نرخ استخدام و جدايي مربوط به بخش

كشاورزي ،ساختمان و صنعت و معدن و كمترين مربوط به امور دفاعي ،آموزش و حملونقل.

نرخ استخدام در ايران به نسبت كمتر از كشورهاي عضو  OECDاست.

دستا ورد ديگر مقاله حاضر اين بوده كه نشان داده ايم كه به دليل وجود خطا در

پيش بيني هاي جمعيتي ،وزنهاي محاسبه شده توسط مركز آمار ايران در طرح آمارگيري
از نيروي كار با خطا هايي همراه هستند .اين سبب مي شود كه تعداد شاغلين ،بيكاران و
غير فعال هاي تخمين زده شده توسط طرح نيز دچار خطا باشد  .آنطور كه نشان داده شد،

اين خطا ها توضيح دهنده ي معماي رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد نيستند ،اما
منجر به تخمين تعداد شا غلين با تفاوت نزديك به  800هزار نفر شده است كه مي ت واند
نتيجه گيري هاي سياست گذاري متفاوتي داشته باشد و روي نتايج پژوهش هايي كه از اين

طرح استفاده كرده اند تأ ثير گذار باشند.

شاخصهاي محاسبه شده در اين تحقيق استفادههاي فراواني براي شناخت بازار كار هر

كشور دارند .پيشنهادهاي زير براي تحقيقات آتي با استفاده از شاخصهاي محاسبه شده در
اين مقاله در ادامه ذكر ميگردند:

186

دوفصلنامة مطالعات و سياستهاي اقتصادي  /پياپي  / 12صص 188 -161

 -محاسبه واكنش بازار كار ايران به شوكهاي اقتصاد كﻼن ،مانند شوك قيمت حقيقي

انرژي ،شوك نرخ ارز حقيقي.

 شناسايي اثر بيماري هلندي و صنعتزدايي بر بازار كار ايران شناسايي اثر چرخههاي تجاري بر بازار كار ايران شناسايي دﻻيل كاهش جدايي در دوره  1391تا 1395 -شناسايي اثر قانون بازنشستگي پيش از موعد و تاثيرات بيماري هلندي بر استخدام و جدايي

187 ...  ح سيني و/ شواهدي از جريانهاي نيروي كار در دوره رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد

منابع
 فارسي-الف

 با استفاده99-1395  » بررسي ديناميك بازار كار ايران و پيشبيني دوره،(1396 ) مهران و آرش علويان،بهنيا

.1

 اولين،«»بررسي ورود و خروج به جمعيت شاغل در اقتصاد ايران، (1393)  مهران و آرش علويان,بهنيا

.2

 مجلهي بررسيهاي،«» تحليل نيروي كار ايران با استفاده از آمارهاي جريان، (1395 ) زهره,فﻼح محسنخاني
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