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تأثیر جمعیت  تحلیل مطالعات تجربی پیرامون). 1396(عالمی نیسی، مسعود 
جامعه شناسی  ، ها در میان کشورهاي مختلفکاري آنیک نسل بر نرخ بی

 .79ـ108)، 9( 4 نهادهاي اجتماعی

  
  پیرامون تحلیل مطالعات تجربی

 ها در میان کشورهاي مختلفکاري آنتأثیر جمعیت یک نسل بر نرخ بی

  1مسعود عالمی نیسی
 10/04/1396تاریخ پذیرش:                           25/08/1395تاریخ دریافت:

  چکیده
افزایش باروري در ایران، آینده شغلی نسلی است که به دنیا  ها پیرامون سیاستاز جمله نگرانی

هاي گذشته ش از نسلخواهد آمد. باور عمومی این است که با افزایش زادوولد، نسلی که جمعیت آن بی
کاري خواهد شد. پرسش پژوهش آن است که آیا واقعاً اگر جمعیت یک است، در آینده دچار معضل بی

هاي قبلی تر از نسلها بیشکاري در میان آنرسند، بیکه به سن اشتغال میتر باشد، هنگامینسل بیش
سؤال، تحقیقات تجربی پیرامون شمول است؟ براي پاسخ به است؟ آیا این یک گزاره عام و جهان

با ها کاري در همان نسل را در کشورهاي مختلف مورد بررسی قرار داده و روي آنجمعیت نسل و بی
انجام شد. تحقیقات مورديِ کشورهاي مختلف نتایج متنوعی تحلیل  منداستفاده از روش شمارش قاعده

اي عام است. همچنین تحقیقات آماري ق قاعدهتوان گفت گزاره فواي که نمیدهد، به گونهرا نشان می
گونه رابطه معناداري میان این کاري نیز هیچروي کل کشورهاي جهان درباره رابطه جمعیت نسل و بی

کند. آنچه در تبیین این یافته بدست آمد دهد و یافته تحقیقات موردي را تأیید میدو متغیر نشان نمی
ها در کاري تحت تأثیر عوامل سومی است که وضعیت آنآن است که رابطه جمعیت نسل و بی

پذیري نهاد بازار کار، آموزش و کارایی فرایند تطبیق کشورهاي مختلف متفاوت است؛ از جمله انعطاف
دهد که با گذاران نشان می، به سیاستوجود عوامل واسطمیان موقعیت شغلی و افراد جویاي شغل. 

-تنها ممکن است بیریزي پیرامون این متغیرها، نهاز طریق برنامهافزایش جمعیت جوان در یک کشور، 
   کاري افزایش پیدا نکند، بلکه امکان کاهش آن نیز وجود دارد.

  مند؛ مطالعه تجربی.کاري؛ شمارش قاعدهجمعیت نسل؛ نرخ بی ها:کلیدواژه

                                                        
  d_alami@yahoo.commasoo ،استادیار جامعه شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی  1 
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  مقدمه و بیان مسأله - 1

دارد که جمعیت بیشتر موجب  میان مردم و حتی متخصصین این باور عمومی وجود در
- سازي و افزایش بیشهاي کالن کشور به سمت جواناکنون سیاست. 1شودکاري میافزایش بی

ها از سوي مردم، در خصوص سیاست افزایش یکی از نگرانیتر جمعیت حرکت کرده است. 
دم ایران این باور اختصاص به مرباید گفت کاري است. جمعیت در ایران، بیشتر شدن بحران بی

  ندارد و در بسیاري از کشورها وجود دارد. 
کاري، بیشتر مبتنی بر حساب و کتاب اما مسأله این است که باور افزایش جمعیت و بی

کاري بیشتر ذهنی است تا مطالعه تجربی واقعی. آیا در عالم واقع با افزایش جمعیت، واقعاً بی
کاري کشورهاي پرجمعیت حرکت کنیم، بیجمعیت به سمت شود؟ آیا اگر از کشورهاي کممی

  شود؟بیشتر می
رسیم که صورت اگر در عمق این سؤال و باور ذهنی مردم غور کنیم، به این نتیجه می

گونه است که آیا هنگامی که جمعیت یک نسل، به دلیل نرخ باالي تر این پرسش ایندقیق
- ت بیشتر، وقتی به سن اشتغال میکاري بیشتر است؟ آیا نسل با جمعیتولد، بیشتر باشد، بی
کند؟ پرسش این است که آیا کاري را تجربه میهاي قبل از خود، بیشتر بیرسد، نسبت به نسل

کاري شمول است؟ اگر بنا باشد جمعیت زیاد یک نسل، موجب بیاین یک گزاره عام و جهان
قتصادهاي مختلف رخ بایست در همه شرایط و کشورها و اها شود، این موضوعی است که میآن

کاري دهد. بنابراین سؤال این است که آیا جمعیت بیشتر یک نسل در همه کشورها، همراه با بی
  توان طرح کرد: سؤال پژوهش را به دو گونه می بیشتر آن نسل است؟

اول، در درون یک کشور معین، با گذشت زمان و با آمدن نسل داراي جمعیت بیشتر(یا 
کند؟ آیا این موضوع در کاري در میان آن نسل افزایش(یا کاهش) پیدا میتر) آیا نرخ بیکم

  همه کشورهاي دنیا مطرح است؟ 
دوم، در یک نقطه زمانی ثابت، در مقایسه بین کشورها، اگر سهم جمعیتیِ نسلِ آمادة 

» الف«کاري آن نسل در کشور باشد، آیا نرخ بی» ب«بیش از کشور » الف«اشتغال کشور 
  است؟ آیا در حرکت بین کشورهاي مختلف این موضوع مصداق دارد؟» ب«کشور بیش از 

                                                        
 یدبا یکاريب یران،در ا یکارينرخ ب /http://eghtesadgardan.ir/fa/news/20404به عنوان نمونه نگاه کنید به:  1

  یکاري.و تورم کنترل شود + جداول مختلف نرخ ب يرشداقتصاد یت،رشد جمع یسامانده یقاز طر
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  رویکردهاي نظري - 2

کاري وجود دارد. اولی جمعیت دو دیدگاه نظري متفاوت نسبت به رابطه جمعیت نسل و بی
داند. دومی، بالعکس این کاري در میان آن نسل میبیشتر یک نسل را موجب افزایش بی

  داند.تأثیر آن می کاري در یک نسل یا حداقل عدمش بیموضوع را باعث کاه
که هر دو دیدگاه را بتوان اند. اما براي آناین دو دیدگاه توسط افراد مختلفی مطرح شده

-گیریم. لذا ابتدا منحنی بوریج و مفاهیم درون آنتر بیان کرد، از منحنی بوریج کمک میروشن
  بر اساس منحنی بوریج شرح خواهیم داد. را توضیح داده و سپس هر دو دیدگاه را

کاري و نرخ متوجه رابطه منفی بین نرخ بی 1940ویلیام بوریج در سال  منحنی بوریج:
کار به جمعیت فعال(شاغل هاي شغلی شده بود. نرخ بیکاري به معناي نسبت جمعیت بیفرصت
م شده به مراکز هاي شغلی اعالهاي شغلی به معناي نسبت فرصتکار) و نرخ فرصتو بی

. در دورانی که )184 :1392 ،بهرامی وطائی  ،(باقري باشدکاریابی به جمعیت شاغل می
یابد و یافتن شغل هاي خالی شغلی افزایش میهاي اقتصادي رو به رشد است، فرصتفعالیت

کاري کاهش و اشتغال افزایش تر خواهد شد. در نتیجه بیکاران جویاي کار آسانبراي بی
تر هاي شغلی کمشود، فرصتهد یافت. بالعکس در زمانی که فعالیت اقتصادي ضعیف میخوا

کاري و نرخ یابد. منحنی بوریج نموداري است که رابطه نرخ بیکاري افزایش میشده و بی
 :1394 ،میکائیلی و اثنی عشري امیري ،(احسانفر )1نماید(شکلهاي شغلی را ترسیم میفرصت

111( .  
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 منحنی بوریج: 1شکل 

موقعیت منحنی بوریج در دستگاه مختصات قابل تغییر است؛ به سمت داخل یا خارج. تغییر 
هاي شغلی، در یک موقعیت منحنی بوریج به معناي آن است که در سطح معینی از فرصت

جب این تغییر گردند. توانند موتر. برخی عوامل میتواند بیشتر باشد یا کمکاري میاقتصاد، بی
هاي مورد نیاز براي براي مثال تغییر ایجاد شده در فناوري منجر به ایجاد شکاف بین مهارت

-هاي شغلی، بیشود. بنابراین در همان میزان از فرصتکاري میهاي شغلی موجود و بیفرصت
اثنی  ،(احسانفر گیردکاري در سطحی باالتر خواهد بود و منحنی به سمت راست و باال قرار می

  . )112 :1394 ،میکائیلی و عشري امیري
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  حرکت منحنی بوریج: 2شکل 

) بازتخصیص یا 1کنند: موقعیت منحنی بوریج در دستگاه مختصات را سه عامل، تعیین می
یر این ) فرایند جستجو و تطبیق. نمودار ذیل تأث3) رشد نیروي کار 2در بازار کار » تالطم«

  دهد.عوامل بر منحنی بوریج را نشان می

 
 و طائی ،(باقري مدل ساده از بیکاري و فرصت هاي شغلی زیربناي منحنی بوریج :3شکل 

  )1392 ،بهرامی

جایی نیروي کار بین جریان بازتخصیص یا تالطم در بازار کار؛ به معناي جریان جابه )1
شوند. تالطم یا سرعت غل به شغل دیگري تخصیص مجدد داده میمشاغل است که از یک ش
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تر بودن متوسط زمان تصدي مشاغل، گردش تر بازتخصیص در بازار کار به معناي پایینبیش
هاست. جایی کارگران بین بنگاهتر براي جابهتر کارگران در بین مشاغل و صرف زمان بیشبیش

هاي شوند و فرصتکار میتري بیماه کارگران بیشافزایش تالطم به این معناست که در هر 
جایی منحنی بوریج به تواند منجر به جابهشوند. چنین افزایشی میشغلی جدیدي اعالم می

 .)1392 ،بهرامی و طائی ،(باقري سمت بیرون شود
کاري رشد نیروي کار؛ با ثابت بودن سایر شرایط رشد بیشتر نیروي کار به معناي بی )2

 ،(باقري کند جا می. بنابراین رشد نیروي کار منحنی بوریج را به سمت خارج جابهبیشتر است
یابد، با ثابت . بنابراین هنگامی که سهم جمعیت نسل جوان افزایش می)1392 ،بهرامی و طائی

 یابد. کاري افزایش میدر نظر گرفتن سایر شرایط بی
یق، فرایندي است که افراد کارایی فرایند جستجو و تطبیق؛ فرایند جستجو و تطب )3

شوند. این ها) شغل(یا کارگر) مورد نظر خود را پیدا کرده و به هم متصل میجویاي کار(یا بنگاه
-هاي شغلی خالی) به استخدامکاري(و فرصتکننده جریان خروجی از وضعیت بیفرایند تعیین

که و تطبیق، یعنی این . کارایی فرایند جستجو)1392 ،طائی و بهرامی ،(باقريهاي جدید است
هاي شغلی و تعداد افراد جویاي کار، چه تعداد تطبیق با یک موجودي ثابت از تعداد فرصت

. در نرخ ثابت )1392 ،طائی و بهرامی ،(باقريکار ایجاد خواهد شدها و افراد بیجدید بین بنگاه
، جذب راد جویاي کارهاي شغلی، با افزایش کارایی فرایند تطبیق، تعداد بیشتري از اففرصت

کند. در نتیجه منحنی به سمت کاري کاهش پیدا میشوند و در نتیجه بیشغل مناسب خود می
  دهد.داخل تغییر موقعیت می

-رسانی فرصتتغییر در کارایی ممکن است ناشی از عوامل مختلفی مانند بهبود در اطالع
 ،بهرامیو  طائی ،باقري(رگران باشدپذیري بیشتر کاهاي شغلی به افراد جویاي کار و یا تحرك

1392(.  
کاري را بیان کرده و بر در ادامه هر یک از دو دیدگاه نظري پیرامون جمعیت نسل و بی

  اساس منحنی بوریج شرح خواهیم داد.

  شود.کاري میدیدگاه اول؛ افزایش جمعیت نسل موجب افزایش بی
به نظر » عرضه و تقاضا«زاویه تحلیل  ست. از»عرضه و تقاضا«این دیدگاه مبتنی بر تحلیل  

) 1961یابد. ایسترالین(ها افزایش میکاري در میان آنآید با افزایش جمعیت یک نسل، بیمی
کاري در بین معتقد است با افزایش جمعیت یک نسل، بی» عرضه و تقاضا«بر اساس تحلیل 
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تري نسبت به تقاضاي تغییر کمپذیري و امکان یابد. زیرا عرضه شغل، انعطافها افزایش میآن
-شود که با افزایش تقاضاي شغل، بیها ثابت فرض میآن دارد. یعنی در این نگاه تعداد شغل

  .)1077 :2008 بیاجی و لوسیفورا،( یابدکاري افزایش می
اگر بخواهیم با استفاده از منحنی بوریج این دیدگاه را شرح دهیم، در این دیدگاه، نرخ 

شود. با افزایش سهم نسبی جمعیت جوان و افزایش ی ثابت در نظر گرفته میهاي شغلفرصت
شود. به عبارت کاري بیشتر میهاي شغلی ثابت هستند، بینیروي متقاضی کار، چون فرصت

شود که با اي میکند. یعنی اقتصاد کشور به گونهدیگر منحنی بوریج به سمت بیرون حرکت می
  توجه فرمایید. 2 کاري بیشتر خواهد بود. به شکلی، نرخ بیهاي شغلهمان نرخ سابق فرصت

  شود.کاري نمیدیدگاه دوم؛ افزایش جمعیت نسل موجب افزایش بی
) از 2001هاي شغلی است. شیمر(پذیري و تغییرپذیري فرصتدیدگاه دوم مبتنی بر انعطاف

آماده به کار افزایش  واضعان این دیدگاه است. شیمر معتقد است هنگامی که نیروي کار جوان و
(گارلوف، پوهل هاي شغلی خود را افزایش دهندها تمایل دارند که تعداد فرصتیابد، شرکتمی

جایی ساالن آن است که جابه. زیرا ویژگی جوانان نسبت به بزرگ)380، ص. 2013و شان،
ر گیرند. کنند تا در شغل مناسب خود قراتر عوض میشغلی بیشتري دارند و شغل خود را بیش

 شیمر،(شود تر میبه عبارت دیگر وقتی نسبت جوانان در جمعیت افزایش یابد، نیروي کار سیال
ها، . این به معناي آن است که دسترسی به نیروي کار مناسب براي شرکت)989و  988 :2001
ارند براي ها تمایل درو شرکت. از این)2001برتوال، بالو و کان، (شودتر میهزینهتر و کمآسان

 ، شیمر(ها را جذب کنند هاي جدید شغلی بزنند تا آنجذب این جوانان دست به ایجاد فرصت
. در چنین وضعیتی فرایند تطبیق، کارایی بیشتري خواهد داشت و درصد )989و  988 :2001

کنند. به همین دلیل افزایش سهم بیشتري از جویندگان کار، شغل مناسب خود را پیدا می
  شود.کاري میجوانان، موجب کاهش بی جمعیتی

اگر بخواهیم نظریه شیمر را روي منحنی بوریج ترجمه کنیم، افزایش جمعیت نسل جوان 
هاي شغلی به نرخ زمان دارد. اول، با افزایش جمعیت نسل جوان، نسبت نرخ فرصتدو اثر هم

گر منحنی بوریج براي یک دهد. یعنی ا) را افزایش می1کاري(شاخص تنگناي بازار کار یا تتابی
                                                        

(تتا)  کاري که با عالمت اي شغلی به بیبه معنی نسبت فرصت ه» تنگناي بازار کار«تعریف نسبت  1 
  نمایش داده می شود.
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جامعه را ترسیم کنیم، با افزایش سهم جمعیت جوان، شاخص تنگناي بازار کار افزایش پیدا 
الف). افزایش سهم جمعیتی نسل - 4رود](شکلیابد[و روي نمودار باالتر میکند و بهبود میمی

شود. جا میابهجوان اثر دیگري هم دارد. و آن این است که کل منحنی بوریج به سمت داخل ج
شود(به شکل ذیل نگاه کنید). این اتفاق تري تجربه میکاري کمیعنی براي شاخص تتا ثابت، بی

هاي شغلی، کارایی افتد که در بازار کار، فرایند تطبیق جویندگان کار و فرصتزمانی می
-بههاي شغلی، جا. یعنی حتی بدون افزایش فرصت)23 :2005 اسکنز،( بیشتري پیدا کند 

 دهدجاشوندگی بیشتر نیروي کار جوان، احتمال یافتن کار مناسب را در مجموع افزایش می
  ب). -4(شکل

 
  بازنمایی نظریه شیمر روي منحنی بوریج: 4شکل 

                                                                                                                                  
  

 الف

 ب
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در مجموع معنی این دیدگاه آن است که با افزایش جمعیت جوان، نیروي کار، بیشتر در 
شود. مثل هنگامی که یک طرف نتیجه کارایی فرایند تطبیق بیشتر میدسترس است و در 

هاي مختلف. اگر هاي با اندازههاي مختلف داشته باشیم و طرف دیگر پیچهاي با اندازهمهره
هاي هم اندازه خود را پیدا کنند، بیشتر ها، پیچکه مهرهها بیشتر شود، احتمال اینتعداد پیچ

کند. یعنی در نرخ ثابت کاري کاهش پیدا میشود و بییق بیشتر میرو تطبشود. از اینمی
کاري را کاهش دهد. از تواند بیمعینی، می هاي شغلی، افزایش نیروي جوان تا اندازهفرصت

هاي شغلی خود را ها، با افزایش نیروي کار جوان، فرصتگوید شرکتسوي دیگر شیمر می
ها، اما تعداد گونه با وجود افزایش پیچیابد. اینا افزایش میهدهند. یعنی تعداد مهرهافزایش می

شود و در افتد و کارایی فرایند تطبیق بیشتر میشدن پیچ و مهره اتفاق میبیشتري از چفت
  شود. تر میکاري کمنتیجه بی

تفاوت دیدگاه شیمر با مدل استاندارد تطبیق، آن است که در این مدل فرایند تطبیق تنها 
گوید فرایند تطبیق بین کل دهد. اما شیمر میهاي شغلی رخ میکاران و فرصتبی بین

. )22 :2005 اسکنز،(  دهدهاي شغلی رخ میکاران) و فرصتجویندگان کار(اعم از شاغلین و بی
معنی این سخن آن است که حتی کسانی که اکنون شغلی دارند، در جستجوي شغل بهتر 

موضوع در میان جوانان بیشتر است. لذا با افزایش سهم جمعیتی گوید این هستند. شیمر می
رو شود و از اینجاشوندگی بیشتر میجوانان، احتمال افزایش فرایند جستجوي کار جدید و جابه

  کنند.تطبیق بیشتر رخ داده و افراد به احتمال بیشتري شغل مناسب خود را پیدا می
ود که معتقدند نهادهاي بازار کار نقش مهمی شاین دیدگاه شیمر توسط کسانی تکمیل می

کاري در یک نسل دارند. تحقیقات کسانی چون جیمنو و در افزایش/کاهش مسأله بی
کنند. در واقع ) یک مسأله نهادي را عالوه بر مسأله عرضه و تقاضا مطرح می2002همکاران(

دانند. ین خصوص پررنگ مییک دیدگاه نهادگرایی اقتصادي به موضوع دارند و نقش نهاد را در ا
باشد. آنها هاي مشاغل مختلف و... میکاري، اتحادیهاین نهادها شامل قانون حمایت کار، بیمه بی

-کاري نسل جوان بین آمریکا و کشورهاي اروپایی را ناشی از نقش این نهادها میتفاوت نرخ بی
) در تحقیق خود به دنبال 2001. برتوال و دیگران()3-1082 :2008 بیاجی و لوسیفورا،( دانند

گویند در ها میهستند. آن 1996تا  1960هاي کاري در آمریکا طی سالدالیل کاهش بی
هاي اقتصادي و جمعیتی و نیز تغییرات نهادهاي بازار کار بخش کوچکی از که شوكحالی

کار بخش مهمی ها و نهادهاي بازار کنند، اما تعامل میان این شوكکاري را تبیین میکاهش بی
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کنند. معناي تأثیر این تعامل آن است که در آمریکا نسبت به سایر کشورهاي را تبیین میاز آن
OECDتر عمل کرده و هاي اقتصادي و جمعیتی، منعطف، نهاد بازار کار در مواجهه با شوك

زار کار با . یعنی در آمریکا نهاد با)2001 برتوال، بالو و کان،( شود کاري میباعث کاهش بی
انعطاف خود توانست، تأثیر شوك جمعیتی را نه تنها برعکس کند، بلکه به صورت اهرمی، آن را 
فزاینده کند. و این سخنی فراتر از نظریه شیمر است. شیمر نفس افزایش جمعیت جوان را 

با اند که اگر کاري دانسته است. اما برتوال و دیگران، مطلبی را اضافه کردهموجب کاهش بی
صورت تأثیر مثبت جمعیت تر عمل کنند، در آنآمدن جمعیت جوان، نهادهاي بازار کار منعطف

توان نتیجه گرفت، در زمان افزایش شود. بنابراین میکاري چند برابر میجوان روي کاهش بی
توان از این هاي مربوط به نهادهاي بازار کار، میجمعیت یک نسل، در صورت تغییر سیاست

  کاري بهره برد. ش جمعیت، براي کاهش بیشتر بیافزای
هاي نقش نهادها در بازار کار شامل هشت مورد گونه که نیکل گردآوري کرده، شاخصآن

  :)26 :2001 برتوال، بالو و کان،( باشدذیل می
 2کاري]نرخ جایگزینی[مستمري بی .1
 شاخص دوره زمانی براي نظام بیمه بیکاري .2
 3ی جمعیزنشاخص میزان پوشش چانه .3
 5گیري قوانین و مقررات حمایت شغلیسخت 4شاخص کلی .4
 هاي بازار کار فعالکرد براي سیاستشاخص هزینه .5
 6شاخص تراکم اتحادیه .6

                                                        
) نسبت درآمد دوره بازنشستگی به آخرین درآمد قبل از بازنشستگی Replacement rateنرخ جایگزینی( 2 

). این شاخص http://www.investopedia.com/terms/r/replacement-rate.aspنگارنده به نقل از است(
دهد که نظام بازنشستگی استانداردهاي زندگی فرد در هنگام انتقال به بازنشستگی حفظ حدودي را نشان می

  .)http://www.cspf.ir/Books/MOGHAYESEYE_OECD.pdfنگارنده به نقل از (. کندمی
زنی به احتمال شوند.[این چانهمی 1990زنی جمعی در سال هاي چانهنامهین که مشمول موفقتنسبتی از شاغل 3 

  .)26 :2001 ،(برتوال، بالو و کان هاي شغلی انجام شده است]زیاد توسط اتحادیه
4  Summary indicator 

ها را ملزم به ررات، شرکتگیري قوانین و مقررات حمایت شغلی، یعنی تا چه اندازه مجریان قوانین و مقسخت 5 
  (نگارنده). کنندحمایت شغلی از کارکنان خود می

 بگیران استها به کل حقوقشاخص تراکم اتحادیه، به معناي نسبت اعضاي اتحادیه 6
)https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN(.  
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 7شاخص کلی مالیات شغلی .7
  8ها براي درآمدزنیبراي هماهنگی چانه OECDشاخص  .8

- انش انعطافشود. برتوال و همکارهاي فوق مشخص میپذیري بازار کار با شاخصانعطاف
دانند. اما در خصوص چگونگی تأثیر این پذیري بازار کار آمریکا را بیش از کشورهاي اروپایی می

هاي انعطاف پذیري از طریق کاري باید گفت منطق تأثیر شاخصها بر کاهش بیشاخص
نظام . در واقع بازار کار آمریکا با سازگار کردن )27 :2001 برتوال، بالو و کان،( دستمزد است

کاري را پایین نگه دارد. حقوق و پرداخت، باعث شد تا فشار موج جمعیتی را بهتر رد کند و بی
کاري کنند و ها را نتوانستند دستدر کشورهاي اروپایی چون آن نظام منعطف را ندارند، حقوق

ها ها شدند، که این موجب افزایش بیکاري شد. چون شرکتحتی مجبور به باال بردن حقوق
. از )8 :2001 برتوال، بالو و کان،( یگر قادر به استخدام نبودند، زیرا باید حقوق باالیی می دادندد

)، در اروپا نظام حقوق و دستمزد در 8ها براي درآمد(شاخصزنینظر شاخص هماهنگی چانه
ها شود. در آمریکا در سطح بنگاهگیري میسطح کالن ملی یا یک صنعت به طور کلی تصمیم

شان بازتر است و در ها در خصوص میزان دستمزد دستشود. از این رو شرکتگیري مییمتصم
 . دوره زمانی بیمه بیکاري )7 همان:( شودتر میمجموع سیستم در پرداخت،  منعطف

تر است. در نتیجه افراد ممکن ماه است و در کشورهاي اروپایی طوالنی 6) در آمریکا 2(شاخص
کاري باقی بمانند اما در آمریکا فرد مجبور به بتوانند در دوره بی ترياست زمان طوالنی

گیري شود. در خصوص شاخص سختتر میکاري کمشود. در نتیجه بیجستجوي شغل می
توانند افراد را اخراج کنند. اما در اروپا تر میقوانین حمایت شغلی، در آمریکا کارفرمایان راحت

شود و افراد مناسب تر خالی میهاي شغلی سختفرصت تر است. در نتیجهاین کار سخت
تري برخوردار خواهد بود. این طور کلی فرایند تطبیق از کارایی کمشوند و بهتر جذب میسخت

تر کند. کارفرما سختقوانین هزینه بازتخصیص موقعیت شغلی را از شاغل به کارفرما منتقل می
شوند ا پیدا کند. قوانین سخت حمایت شغلی، باعث میتواند فرد مناسب خود رتر میو پرهزینه

.  )29همان: (کارفرمایان در زمان رکود از اخراج و در زمان رونق از استخدام خودداري کنند
                                                        

  .)26  :2001ن، رتوال، بالو و کا(ب مالیات شغلی شامل مالیات بر درآمد، حقوق و بیمه است 7 
هاي صنفی در آفرینان مختلف مانند اتحادیهاین شاخص به معناي آن است که تا چه اندازه بازیگران و نقش 8 

            (برداشتی از زنی براي درآمد با یکدیگر هماهنگ هستندزمینه چانه
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp974.pdf  
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گوید منطق تأثیر این ها توضیح دهد به طور کلی میکه در مورد سایر شاخصبرتوال بدون آن
بازار کار منعطف نباشد، میزان دستمزد نیز  نهادهاي بازار کار از طریق دستمزد است. اگر

کاري هایی همچون موج جمعیتی، موجب افزایش بیغیرمنعطف بوده و لذا در مواجهه با موج
کننده درآمد هستند براي تا شاخص یک جور تضمین. همه این هشت )8 همان:( شودمی

  کاري است].افراد.[و این دلیل تأثیر روي بی
کنیم. تري را مطرح مینیز منحنی بوریج کمک گرفته و فرضیه وسیعاز فرضیه برتوال و 

تواند بهتر تعامل میان تالطم بازار کار، حجم نیروي کار و کارایی فرایند تطبیق می
گردد، حجم هاي اقتصادي برمیکاري را تبیین کند. تالطم بازار کار به شوكافزایش/کاهش بی

گردد و کارایی فرایند تطبیق و شوك جمعیتی برمی نیروي کار به افزایش جمعیت نسل جوان
گردد. تأثیر تعاملی این سه مؤلفه، کامالً تأثیر افزایش جمعیت به کارایی نهادهاي بازار کار برمی

کند و آن را کامالً وابسته به شرایط کاري آن را امري متغیر و سیال مییک نسل بر روي بی
کند. همچنین ها میهاي حاکم بر آنازار کار و نیز سیاستتالطم بازار کار و کارایی نهادهاي ب

-تأثیر تعاملی سه مؤلفه مذکور، این قابلیت را دارد که تأثیر افزایش جمعیت بر روي کاهش بی
  کاري را چند برابر کند. 

هاي ها وجود دارد: اول، چون عرضه فرصتطور کلی دو موضع متفاوت در نظریهبنابراین به
- کند. دوم، عرضه فرصتکاري افزایش پیدا میست، با افزایش تقاضاي کار، بیشغلی محدود ا

پذیري دارد و متناسب با ورود بیشتر جوانان به بازار کار هاي شغلی محدود نیست، بلکه انعطاف
ها افزایش یابد. از هاي جدید شغلی توسط شرکتتواند از طریق ایجاد فرصتتعداد مشاغل می

جاشوندگی بیشتر است. لذا وقتی سهم جمعیت جوان وي کار جوان، جابهسوي دیگر خصلت نیر
شود. جاشوندگی و در نتیجه کارایی فرایند تطبیق بیشتر میدر نیروي کار بیشتر شود، جابه

توانند به باال رفتن احتمال تطبیق میان شاغل و شغل کمک کرده و البته نهادهاي بازار کار می
  توان بیان کرد.ابراین موضع دوم را به صورت دیاگرام ذیل میکاري را کاهش دهند. بنبی
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- یک از موضعدهند و به کدامحال باید دید تحقیقات تجربی چه پاسخی به این سؤال می
  ترند.هاي فوق نزدیک

  
  روش تحقیق - 3

کاري را شمول بودن گزاره جمعیت نسل و بیجا که قصد بررسی عمومیت و جهاناز آن
کاري در میان کشورهاي مختلف است. از مناسب بررسی رابطه جمعیت نسل و بی داریم، روش

اند، لذا جا که تحقیقات تجربی مختلفی این بررسی را درون و بین کشورها انجام دادهآن
هاي تحقیقات فوق را در کنار هم ضرورتی به انجام مجدد آن نیست. بلکه در این پژوهش یافته

  پردازیم. ا میهگذاشته و به تحلیل آن
هاي مختلف انجام شود. عالقۀ تواند به شیوهتحلیل تحقیقات تجربی صورت گرفته می

تر را هاي پرجمعیتپژوهش حاضر آن است که بداند آیا اکثر مطالعات تجربی، بیکاريِ نسل
 هاي تجربی است که دردانند یا خیر! به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد تعداد پژوهشتر میبیش

براي پاسخ به چنین سؤالی، از  گیرند.هر یک از سه دستۀ پاسخ مثبت، منفی و خنثی قرار می
شود. در روش تري از فراتحلیل است، استفاده میکه نسخۀ ساده 9»مندشمارش قاعده«روش 

دار بین متغیر مستقل و وابسته مند، تنها تحقیقاتی که رابطۀ مثبت و منفی معنیشمارش قاعده
مند، شود. در شمارش قاعدهها شمارش میدهند، در نظر گرفته شده و فقط تعداد آنینشان م

                                                        
9  Formal vote counting 

 کاري آنان در موضع نظري دوم: رابطه جمعیت جوان و بی5شکل 
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بوشمن و ( اي به اندازة تأثیر متغیرها و تعداد پاسخگویان وجود نداردبرخالف فراتحلیل، عالقه
اي از مطالعات تا مجموعه شودمی، سعی مندشمارش قاعدهبا استفاده از روش . )2009 وانگ،

و با کنار هم  گیرنداند مورد واکاوي قرار بی که در کشورهاي مختلف انجام شدهعمده تجر
 .گردد ارزیابی جمعیت نسل و بیکاري آنشمول بودن رابطه ها، عام و جهانگذاشتن نتایج آن

- تحقیقاتی تجربی صورت گرفته در خصوص جمعیت نسل و بیکاري به چند دسته تقسیم می
  شوند:

 اندور معین انجام شدهتحقیقاتی که در یک کش .1
 اندرا با یکدیگر مقایسه کرده OECDتحقیقاتی که کشورهاي  .2
 اندتحقیقاتی که کل کشورهاي دنیا را با هم مقایسه کرده .3

شناختی، تحقیقی که کل کشورهاي دنیا را شامل شود، براي پاسخ به سؤال از نظر روش
هاي مختلف قات در وضعیتپژوهش کافی است. اما تحقیقات موردي کشورها و نیز تحقی

تر و کشورهاي در حال توسعه، به فهم عمیق OECDچون کشورهاي اجتماعی هم-اقتصادي
کند. همچنین دسته اول تحقیقات، بیشتر ناظر به نوع کاري کمک میرابطه جمعیت نسل و بی

 باشند.اول طرح سؤال پژوهش است و دسته دوم و سوم بیشتر ناظر به نوع دوم می
  

  هاي پژوهشافتهی - 4
کاري را در طول زمان براي کشور معین بسیاري از مطالعات انجام شده، رابطه اندازه نسل و بی

. البته این )1997 من و نیومارك،کورن( انداند و به مقایسه بین کشورها نپرداختهبررسی کرده
و  OECD است. اما پس از آن مطالعات تطبیقی میان کشورهاي 1997سخن مربوط به سال 

جایی که بررسی شد، همچنین کل کشورها انجام شد. هر چند که تعداد این مطالعات تا آن
هنوز زیاد نیست. ابتدا نتایج مطالعات موردي و سپس مطالعات تطبیقی را به ترتیب مرور 

  خواهیم کرد.
  

  یافته هاي مطالعات موردي کشورها - 1- 4
ها در آمریکا انجام شده است؛ از کاري آنبی اکثر مطالعات پیرامون تأثیر جمعیت نسل روي

   ).2007) و (فوت، 2001)، (شیمر،1987)، (ناردون، 1990جمله (فلیم، 
کاري با افزایش سهم جمعیت جوان، بی 70و  60بر اساس مطالعه فلیم در آمریکا، در دهه 

کاري به با وجود کاهش سهم جمعیت جوان، نرخ بی 80کل افزایش پیدا کرد. اما در دهه 
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سرعت کاهش پیدا نکرد و تا نیمه اول دهه هشتاد افزایش و سپس کاهش پیدا کرد. فلیم 
کاري را باید در درازمدت انتظار داشت و گیرد که تأثیر کاهش نسل بر کاهش بینتیجه می

-. البته این سؤال مطرح می)7تا  5 :1990 فلیم،( مدت اکتفا کردتوان تنها به مطالعه کوتاهنمی
زند و تنها نمی 70و  60شود که چرا فلیم چنین سخنی در مورد تأثیر افزایش نسل در دهه 

  دهد؟!کاري را مورد استناد قرار میمدت آن بر روي بیتأثیر کوتاه
-کاري و جمعیت جوان در آمریکا میناردون نیز گزارش مشابهی در مورد نسبت روند بی

د جمعیت جوان کاهش پیدا کرد و درصد جمعیت گوید در نیمه اول دهه هشتادهد. او می
بود. با کاهش جمعیت  1979تر از کم 1986ساله) در سال  24تا  16جوان( 10مدنی غیرنهادي
کاري نیز کاهش پیدا کند. اما بررسی بازار کار جوانان در دوره هفت رفت که بیجوان، انتظار می

ساله)  24تا  16کاري جوانان(. نرخ بیدهدها چنین چیزي را نشان نمیسالۀ کاهش جمعیت آن
درصد بود. ناردون علت این موضوع  13,3معادل  1986و در سال  11,8معادل  1979در سال 

کاري داند که موجب افزایش بیداده در این فاصله میرا به طور ضمنی دو بحران اقتصادي روي
کاري در که بی 1982دي از سال هاي سنی شد. اما با وجود اقدامات احیاگر اقتصادر همه گروه

باقی  1979کاري براي جوانان بیش از مقدار آن در سال همه سنین را بهبود بخشید، باز هم بی
تواند . این مطالب ناردون نشان دهنده آن است که مدیریت اقتصاد می)1987 ناردون،( ماند

  باشد.کاري داشته تري نسبت به جمعیت متقاضی کار در مسأله بینقش مهم
ایالت آمریکا را از نظر نرخ تولد و تأثیر آن بر سهم جوانان  49شیمر در پژوهش تجربی خود 

هاي بعدي مورد مقایسه قرار داده است. او نرخ تولد را ها در سالکاري آندر جمعیت و نرخ بی
ري یگکاري در آن اندازهسال قبل از سالی که بی 24تا  16(یعنی 1980تا  1954هاي در سال

 1996تا  1978هاي ها را در فاصله سالکاري آنشود) و سهم جوانان در جمعیت و نرخ بیمی
هایی که . او به این نتیجه رسیده که در ایالت)974و  973 :2001 ، شیمر( در نظر گرفته است

کاري جوانان در آن ها بیشتر است، نرخ بیکاري کلی و نیز نرخ بیسهم جوانان در جمعیت آن
  . )979 :2001 ، شیمر( تر استیالت کما

                                                        
10 institutional Population-NonCivilian  در آمریکا جمعیت مدنی غیرنهادي شامل افراد باالي شانزده سال :

 مندان زندگی نکنند و همچنین در خدمت نیروهاي نظامی نباشندلشود که در زندان، تیمارستان یا سراي سامی
  ). https://fred.stlouisfed.org/series/CNP16OV(نگارنده به نقل از 
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گونه که در بخش نظري گفته شد، تفسیر شیمر آن است که با افزایش سهم جوانان همان
-شود. زیرا جوانان بیش از بزرگپذیري بازار کار بیشتر میدر جمعیت، سیال بودن و انعطاف

جایی شغلی، به ن جابهدهند. ایساالن، براي پیدا کردن شغل مناسب، شغل خود را تغییر می
ها رو آنتري نیروي کار مناسب پیدا کنند. از ایندهد که با هزینۀ کمها این فرصت را میشرکت

زنند تا از این فرصت پیش آمده بهره برده و نیروهاي هاي شغلی میدست به گسترش فرصت
 .)2001 ، شیمر( مدنظر خود را جذب کنند

به دنیا  11طالعه وضعیت اشتغال نسلی که در دوره پرزاییالبته بلوم در مورد آمریکا با م
تري کاري خود را به نسلی که اندازه کوچکها از نظر نرخ بیرسد که آنآمدند، به این نتیجه می

من و کورن( کشد تا به سطح رفاه مشابه برسندرسانند، اما زمان بیشتري طول میدارد می
  .)6 :1997 نیومارك،

ها بررسی شده، آلمان است؛ از جمله کاري در آناز دیگر کشورهایی که رابطه نسل و بی
هاي سنی مختلف در آلمان کاري در میان گروه). زیمرمن با مطالعه نرخ بی1991(زیمرمن،

 15رسد که افزایش جمعیت نسل جوان(، به این نتیجه می1988تا  1967هاي غربی طی سال
ها شود، اما براي بلندمدت چنین کاري آنتواند موجب افزایش بیمدت می سال) در کوتاه 34تا 

  .)1991(زیمرمن،شودتأثیري مشاهده نمی
اسکَنز تأثیر تغییر در ساختار سنی را بر بازار کار در سوئد مورد بررسی قرار داده است. او 

در نظر گرفته  1999تا  1985هاي بازار کار و جمعیت را در شهرهاي مختلف بین سال داده
ها کاري آن) براي مطالعه تأثیر جمعیت نسل جوان روي بی2001است. اسکنز از روش شیمر(

که جمعیت دهد که نیروي کار جوان از اینهاي او نشان میاستفاده کرده است. نتیجه بررسی
زگار هاي شیمر در مورد آمریکا ساکنند. این نتیجه با یافتهها بیشتر باشد، سود مینسل آن

 . )2005 اسکنز،( است
مطالعه انجام شده در کشورهاي مختلف در خصوص تأثیر  18) 1987( بلوم و همکارانش

اندازه نسل بر بیکاري جوانان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در بسیاري کشورها، با 
(بلوم و ابدیکاري در آن کشور افزایش میورود یک نسل پرجمعیت به بازار کار، نرخ بی

  ).1997من و نیومارك،کورنبه نقل از  1987همکاران، 
  دهد.هاي کشورهاي گوناگون را نشان میجدول ذیل خالصه یافته

                                                        
11 Baby Boom 
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 شده یبررس يمورد يها پژوهش خالصه: 1جدول 
  کارينحوه رابطه نسل با بی  نویسنده، سال  کشور

  )1990(فلیم،   آمریکا
شود، اما کاهش کاري میموجب افزایش بیافزایش نسل 

  شودکاري آن نسل نمینسل موجب کاهش بی

  کاري نشدکاهش جمعیت جوان موجب کاهش بی  )1987(ناردون،  آمریکا

  دهدها را کاهش میکاري آنافزایش جمعیت جوان، بی  )2001(شیمر، آمریکا

  دهدرا افزایش میها کاري آنافزایش جمعیت جوان، بی  )2007(فوت،  آمریکا

  گذاردها اثر نمیکاري آنجمعیت نسل بیشتر روي بی  )1987(بلوم،   آمریکا

  )1991(زیمرمن،  آلمان
ها را کاري آنافزایش جمعیت جوان، در کوتاه مدت بی

  دهد، اما در بلندمدت اثر نداردافزایش می

  )2005(اسکنز،  سوئد
کاري در جمعیت بیشتر یک نسل، موجب کاهش بی

  شودها میمیان آن

  
- ها پیرامون رابطه جمعیت نسل و بیدهد تنوع یافتهاولین چیزي که جدول فوق نشان می

کاري است. هم کشورهاي مختلف از این نظر با هم متفاوت هستند و هم حتی نتایج مطالعات 
ان گفت، تودهد. بنابراین در یک برآورد اولیه میدر یک کشور واحد نتایج مختلفی را نشان می

دهد، یک گزاره قطعی کاري در میان آنان را افزایش میاین گزاره که جمعیت بیشتر نسل، بی
  جایی نیست. فراگیر و همه

کاري آنان در تعدادي از اگر نمودار رابطه نسبت جمعیت نسل جوان و بی
یم، نتیجه اند را بیاورآوري کردهمن و نیومارك جمعرفته) را که کورنکشورها(کشورهاي پیش

من و کورن( است  1994تا  1970هاي تر خواهد شد. این نمودارها براي سالفوق ملموس
  .)1997 نیومارك،
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من و کورن( ها در تعدادي از کشورهانرخ بیکاري جوانان و سهم جمعیتی آن :6شکل 
  )1997 ،یوماركن

کاري کشورها با کاهش جمعیت نسل جوان، بی دهند که در برخینمودارهاي فوق نشان می
کاري هیچ افزایش پیدا کرده(مانند فرانسه و استرالیا)، در برخی کشورها جمعیت جوان و بی

ارتباطی با هم ندارند(مانند ژاپن و ایتالیا) و در برخی کشورها افزایش و کاهش جمعیت جوان با 
). بنابراین حتی در این کشورها، که به عنوان نوایی داشته است(مانند انگلیسها همکاري آنبی

  توان رفتار مشابهی را سراغ گرفت.شوند، نمیبندي میرفته تقسیمکشورهاي پیش
  
  OECDمطالعات کشورهاي  - 2- 4

ها، محققین را به نتایج هاي آناما در کنار بررسی موردي کشورها، مقایسه تطبیقی یافته
انجام شده است؛ از  OECDتطبیقی در حوزه کشورهاي  دیگري نیز رسانده است. چند پژوهش

)، (برتوال و همکارانش، 2002)، (جیمنو و همکارش، 1997من و نیومارك، جمله (کورن
). از نتایج مهم این تحقیقات، 2008بیاجی و لوسیفورا، ) و (1987زیرچاپ)، (بلوم و همکارانش، 

میان کشورهاي مختلف است. تحقیقات  ها درکاري آنتفاوت تأثیر جمعیت نسل جوان بر بی
  دانند.پذیري بازار کار را عاملی مؤثر در این تفاوت میفوق، انعطاف

کاري را بین هاي جمعیتی بر درآمد و بیاي تأثیر شوك) در مطالعه1987بلوم و همکاران(
ی بیشتر ها نشان داد که در آمریکا و استرالیا، شوك جمعیتچند کشور بررسی کردند. بررسی آن

بر درآمد اثر گذاشت. در حالی که براي برخی کشورهاي دیگر(کانادا، فرانسه و انگلیس) بیشتر 
تر کاري اثر گذاشت. در برخی کشورهاي دیگر(سوئد و ژاپن) نیز جمعیت بزرگبر روي نرخ بی

ا را کاري یا درآمد تأثیر نداشته است. بلوم و همکارانش این تفاوت بین کشورهیک نسل روي بی
(در حال  . همچنین برتوال)1082 :2008 بیاجی و لوسیفورا،( اندبه عوامل نهادي نسبت داده

هاي گوید بیش از جمعیت یک نسل، چگونگی تعامل میان شوكچاپ) به بیانی دیگر می
برتوال، در حال ( کندکاري آن نسل را تعیین میجمعیتی و نهادهاي بازار کار است که میزان بی

  .)1083و  1082 :2008 نقل از بیاجی و لوسیفورا، چاپ، به
کاري را پذیري نهاد بازار کار بر بیبیاجی و لوسیفورا تأثیر تعاملی تحوالت جمعیتی و انعطا

در تعدادي از کشورهاي اروپایی(فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد 
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ها به این نتیجه رسیدند که شوك جمعیتی تأثیر متفاوتی ول، آناند. او انگلیس) بررسی کرده
ساالن کاري در میان بزرگگذارد. در شوك جمعیتی، بیساالن میکاري جوانان و بزرگروي بی

. دوم، به این یافته دست )2008 بیاجی و لوسیفورا،(شود تر میتر و در میان جوانان بیشکم
پذیري نهاد بازار کار و شوك جمعیتی، قدرت تغیر انعطافپیدا کردند که تعامل میان دو م

ویژه) در جوانان دارد. یعنی تعامل این دو متغیر کاري(بهکنندگی بیشتري براي نرخ بیتبیین
 بیاجی و لوسیفورا،(کاري را تبیین کند تا شوك جمعیتی به تنهایی تواند نرخ بیبهتر می

ان هشت شاخص نیکل، از چهارتا شاخص ذیل براي . بیاجی و لوسیفورا از می)1097 :2008
و  1094 :2008 بیاجی و لوسیفورا،(پذیري نهاد بازار کار استفاده کردند گیري انعطافاندازه

1096( :  
 گیري قوانین و مقررات حمایت شغلیشاخص کلی سخت .1
 12کارينرخ جایگزینی مستمري بی .2
 شاخص تراکم اتحادیه .3
  راي درآمدها بزنیشاخص هماهنگی چانه .4

ها را در پانزده کاري آنمن و نیومارك تأثیر سهم جمعیت جوان بر روي بیکورن
کشور(آمریکا، فنالند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلیس، 

هم مقایسه ) با 1994تا  1970استرالیا، کانادا و ژاپن) در بازه زمانی حدود بیست و چهار سال(
دار کاري به طور معنیکردند. مقایسه کشورها نشان داد که با افزایش سهم جمعیت جوان، بی

من کند. کورندار افزایش پیدا میکند. اما بالعکس اشتغال جوانان به طور معنیافزایش پیدا نمی
و 15 :1997 من و نیومارك،کورن(گویند این نتیجه برخالف فرضیه پژوهش بود و نیومارك می

پذیري(مانند نظام ها به این نتیجه رسیدند که نهادهایی از بازار کار که انعطاف. همچنین آن)16
دهند، غیرمتمرکز حقوق و پرداخت در مقابل نظام متمرکز، بیمه بیکاري و ...) آن را کاهش می

دهد. ها نشان کاري جوانان واکنش شدیدتري نسبت به سهم جمعیتی آنشوند بیموجب می
ها کاري آنتري بر روي بییعنی در یک بازار کار منعطف، نوسانات جمعیتی جوانان، تأثیر کم

  .)31و30 :1997 من و نیومارك،کورن(خواهد گذاشت 
 1968هاي طی سال OECDکشور  19هاي ) با استفاده از داده2002جیمنو و همکارانش(

ها بر اساس تحلیل این اند. آننجام دادهکاري پژوهشی ا، پیرامون جمعیت نسل و بی1996تا 

                                                        
12 Replacement Ratios Of Unemployment Benefits 
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کاري بیشتري براي جوانان ناپذیر، بیها به این نتیجه رسیدند که بازارهاي صلب و انعطافداده
تواند اثر افزایش پذیري بازارهاي کار میبه همراه دارند. این به معنی آن است که انعطاف

- ها باشد. همچنین آنتواند یکی از سیاستکاري را تعدیل کند و این میجمعیت جوان روي بی
اند که تفاوت میان آمریکا و کشورهاي اروپایی از نظر رابطه اندازه نسل و ها به این نتیجه رسیده

 ).2002(جیمنو و رودریگز،کاري، با کارکرد نهادهاي بازار کار قابل توجیه استبی
  
  مطالعات جهانی - 3- 4

 154ها در کاري آنساله) و نرخ بی 24تا  15جوان( ، رابطه میان سهم جمعیت13دیوید لَم
ساله) به کل  24تا  15کشور را بررسی کرده است. متغیر مستقل نسبت جمعیت جوان(

دهد. اول، اطالعات نسبت ساله) است. او سه نوع تحلیل انجام می 64تا 15جمعیت فعال(
) روي نمودار 2010تا  2000کشور را در زمان ثابت(حدود  154کاري جمعیت جوان و نرخ بی

  دهد. به نمودار ذیل توجه کنید.قرار داده و تحلیل رگرسیون انجام می

                                                        
13 David Lam 
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  ها در کشورهاي مختلفرابطه نسبت جمعیت جوان و نرخ بیکاري آن: 7شکل 

ها کاري جوانان و سهم جمعیتی آناي میان نرخ بیشود نمودار رابطهطور که دیده میهمان
هاي دهد. هر نسبتی از جمعیت جوان در نظر گرفته شود، با طیفی متنوعی از نرخنشان نمی

را به عنوان مثال، در نظر  درصد 36تواند همراه باشد. اگر سهم جمعیت جوان کاري میبی
در نامیبیا هست. یا  درصد 55در ماداگاسکار و نیجر تا  درصد 5کاري جوانان از بگیریم، نرخ بی

کاري جوان دارند، اما نرخ بی درصد 15ر ژاپن و اسپانیا را در نظر بگیریم، هر دو حدود اگ
  . )2014 لَم،( است درصد 43و در اسپانیا  درصد 10جوانان در ژاپن 

کاري جوانان در یک دوره گرفته و تغییر نرخ بیلَم در تحلیل دوم، کشورها را ثابت در نظر 
دهد و نتیجه را روي نمودار جوان، مورد محاسبه قرار می هم جمعیترا تحت تأثیر س زمانی

-1999ها براي دو بازه زمانی کاري آنآورد. براي هر کشور سهم جمعیت جوان و نرخ بیمی
شود. سپس تغییر میانگین هر دو متغیر مستقل و میانگین گرفته می 2000-2009و  1990

غییر میانگین سهم جمعیت جوان، عرض از شود. توابسته بین این دو بازه زمانی محاسبه می
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کاري، طول از مبدأ هر نقطه از نمودار است که متعلق به یک مبدأ و تغییر میانگین نرخ بی
  باشد. کشور معین می

 
  کاري آنان در کشورهاي مختلف: رابطه تغییر در نسبت جوانان و تغییر در نرخ بی8شکل 

دهد. یعنی با شود نمودار شیب مالیمی به سمت مثبت نشان میده میطور که دیهمان
یابد. این شیب براي ها با شیب اندکی افزایش میکاري آنافزایش سهم جمعیت جوانان، نرخ بی

- داند و میکشورهاي در حال توسعه تقریباً صفر است. در مجموع لم این رابطه را ضعیف می
 لَم،( کاري افزایش یافته استهم جوانان کاهش پیدا کرده، بیگوید در نیمی از کشورهایی که س

2014( .  
گوید باید زند. به عنوان مثال میدر تحلیل سوم، لَم دست به کنترل متغیرهاي دیگر می

توجه کرد با وجود آنکه سهم جمعیت جوانان در سطح جهانی کاهش پیدا کرده، اما جهان به 
کند. در نتیجه کاري افزایش پیدا میبحران اقتصادي بیسمت بحران اقتصادي رفته است. در 
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کاريِ ناشی از کاهش سهم جمعیت شود، میزان کاهش بیعامل بحران اقتصادي باعث می
کند و نیازمند شود. این خود در نتایج سطور قبل تردید ایجاد میتر نشان داده جوانان کم

کند؛ رشد درآمد ملی کشورها، کنترل می آزمون کنترل متغیرهاست. در مجموع لم سه متغیر را
کشور و زمان. کنترل متغیر زمان به این معنی است که انحراف معیار کشورها از وضعیت 

شود. به عنوان مثال در یک سال کاري جهانی در آن سال معین در نظر گرفته میمیانگین بی
کاري باالست. کنترل معین بحران اقتصادي جهانی وجود دارد و در نتیجه در کل جهان بی
- کاري او در طول سالمتغیر کشور به این معنی است که انحراف معیار هر کشور از میانگین بی

کاري دارد که در طول زمان شود. زیرا هر کشور یک وضعیت کلی بیهاي مختلف محاسبه می
  یابد. استمرار می

شود. آنان تا حدي عوض می کاريبا کنترل این سه متغیر، رابطه سهم جمعیت جوانان و بی
ها منجر کاري آندرصدي بی 7درصدي سهم جمعیت جوان، به رشد  10به طوري که افزایش 

کشور) تفکیک  112کشور) و در حال توسعه( 42یافته(شود. اما اگر نتایج کشورهاي توسعهمی
ر کشورهاي کند. اگر کنترل سه متغیر دگیري از عدد فوق را سخت میشوند، احتماالً نتیجه

-درصد بی 10درصدي سهم جمعیت جوان  10کشور)  صورت گیرد، افزایش  42یافته(توسعه
دار نیز هست. اما اگر کنترل فوق بی کشورهاي در حال توسعه، دهد و معنیکاري را افزایش می

دهد که کاري را افزایش میدرصد بی 3درصدي سهم جمعیت جوان، 10صورت گیرد، افزایش 
 112( . با وجود کنترل سه متغیر باز در اکثر کشورها)2014 لَم،( دار نیستاري معنیاز نظر آم
ها ندارد. بنابراین به لحاظ کاري آنکشور) نسبت جمعیت جوان، تأثیري بر نرخ بی 42در مقابل 
کاري در تعداد کمی از کشورها، رابطه این دو توان گفت رابطه جمعیت جوان و بیآماري می
نمایی آن را مخدوش کرده است. اما بسیاري کشورها را تحت تأثیر قرار داده و واقعمتغیر در 

توان گرفت آن است که رابطه این دو متغیر متأثر از وضعیت کلی نتیجه دیگري هم که می
  باشد. اجتماعی یک کشور می -اقتصادي

داري بر نرخ معنیدهد که سهم جمعیت جوان، اثر اساساً لَم در مقاله خود این پیام را می
کاري کاهش رغم کاهش جمعیت جوان، نرخ بیها ندارد. در بسیاري کشورها علیکاري آنبی

کاري نباید به امید کاهش جمعیت نسل جوان گذاران براي رفع مسأله بیپیدا نکرد. لذا سیاست
که مستقیماً هاي تأثیرگذار چون آموزش و بازار کار منعطف باشند بمانند، باید به فکر سیاست

تر نیروي . آموزش موجب عرضه بیش)9 :2014 لَم،( دهندمسأله اشتغال را تحت تأثیر قرار می
هاي بیشتري براي انتخاب شغل دارد. شود، زیرا نیروي کار آموزش دیده، گزینهکار مناسب می
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نیروي  طور که در سطور قبلی توضیح داده شد، نظام تقاضا و جذببازار کار منعطف نیز همان
  شوند.کند. در نتیجه این دو سیاست با همدیگر موجب افزایش اشتغال میکار را آماده می

 
  گیريبحث و نتیجه - 5

هاي رسد، نسبت به نسلپرسش تحقیق آن بود که آیا وقتی نسل پرجمعیت به سن اشتغال می
شمول است؟ براي انکند؟ آیا این یک گزاره عام و جهکاري را تجربه میقبل از خود، بیشتر بی

  پاسخ، این سؤال به دو سؤال مجزا تقسیم شد:
(یا  اول، در درون یک کشور معین، با گذشت زمان و با آمدن نسل داراي جمعیت بیشتر

کند؟ آیا این موضوع در همه کاري در میان این نسل افزایش(یا کاهش) پیدا میتر) آیا بیکم
  کشورهاي دنیا مطرح است؟ 

قطه زمانی ثابت، در مقایسه بین کشورها، اگر سهم جمعیتیِ نسلِ آمادة دوم، در یک ن
بیش » الف«کاري آن نسل در کشور باشد، آیا نرخ بی» ب«بیش از کشور » الف« اشتغال کشور

  است؟ آیا در حرکت بین کشورهاي مختلف این موضوع مصداق دارد؟» ب«از کشور 
و نیز سري زمانی سهم جمعیت نسل در پاسخ به پرسش اول، بررسی تحقیقات موردي 

کاري آنان در کشورهاي آمریکا، فنالند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، نروژ، جوان و بی
دهد تأثیر افزایش یا کاهش پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن نشان می

برخی کشورها نسلی که جمعیت  جمعیت نسل جوان، در کشورهاي مختلف متفاوت است. در
کاري کاري بیشتر و در برخی کشورها بیرسد بیتر دارد، هنگامی که به سن اشتغال میبیش

که بسیاري از کشورهاي جهان را  8کند. اگر به نمودار دیوید لَم در شکلتري را تجربه میکم
افزایش پیدا کرده و  بینیم چه در کشورهایی که سهم جوانانبررسی کرده هم نگاه کنیم، می

چه در کشورهایی که سهم جوانان کاهش پیدا کرده، تقریباً نسبت کشورهایی که بیکاري 
جوانان کاهش پیدا کرده با نسبت کشورهایی که بیکاري جوانان در آنها افزایش پیدا کرده 

ي کاریکسان است. این به معناي آن است که سهم جمعیتی جوانان تأثیرهاي مختلفی روي بی
هاي کاري نسلتوان در خصوص بیها در کشورهاي مختلف داشته است. بنابراین نمیآن

  اي عام را بیان کرد. هاي قبل یا بعد از خویش، براي همه کشورها گزارهپرجمعیت نسبت به نسل
دهد. در زمان ثابت دهه اول قرن بیست و سؤال دوم را بررسی آماري دیوید لَم پاسخ می

-سه بین کشورهاي مختلف جهان، سهم جمعیتیِ جوانِ یکسانِ کشورها، نرخ بییکم، در مقای
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لحاظ آماري، با یکدیگر طوري که بهدهد. بهدست میکاري بسیار متفاوتی در جوانان را به
توان گفت کشوري که داراي جمعیت جوان باالست، لزوماً نرخ همبستگی ندارند. بنابراین نمی

  کاري در میان آنان کم است.کند یا اگر جوانان آن اندك بودند، بیمیبیکاري باالیی را تجربه 
شود که این گزاره که نسلی که گونه میبنابراین در مجموع پاسخ پرسش اصلی تحقیق این

کاري بیشتر را تجربه رسد، ضرورتاً بیجمعیت بیشتري دارد، هنگامی که به سن اشتغال می
  باشد.شمول نمیو جهانکند، همواره صحیح نیست و عام می

اما در کنار صحت و سقم گزاره فوق، دالیل تفاوت کشورها از نظر تأثیر جمعیت جوانان بر 
) کارایی 1تواند این تفاوت را ایجاد کند: ها نیز اهمیت دارد. سه عامل مهم میکاري آنروي بی

  ) آموزش. 3بازار کار پذیري نهادهاي )انعطاف2فرایند تطبیق میان فرصت شغلی و جویاي شغل 
) هنگامی که نسبت جمعیتی 2001کارایی فرایند تطبیق: بر اساس دیدگاه شیمر( )1

جاشوندگی نیروي افتد: الف) به دلیل جوان بودن، جابهیابد دو اتفاق با هم میجوانان افزایش می
غل شود. این موضوع باعث افزایش کارایی فرایند تطبیق و احتمال یافتن شکار بیشتر می

هاي شغلی خود را ها در این فضا، فرصتشود. ب) شرکتمناسب براي جویندگان کار می
دهند تا بتوانند نیروي کار مناسب خود را جذب کنند. پژوهش تجربی شیمر درباره افزایش می

 هاي آمریکا این نظریه او را تأیید کرد.ایالت
من (کورن مانند OECDرهاي انعطاف پذیري نهادهاي بازار کار: تحقیقات تطبیقی کشو )2

بیاجی و ) و (1987)، (بلوم و همکارانش، 2002)، (جیمنو و همکارش، 1997و نیومارك، 
) نشان داد که یکی از عوامل مهمِ تفاوت کشورهاي مذکور از نظر رابطه 2008لوسیفورا، 

بارت دیگر پذیري نهادهاي بازار کار است. یا به عها، انعطافکاري آنجمعیت نسل جوان و بی
- کاري جوانان را بهتر تبیین میپذیري بازار کار سطح بیتعامل موج جمعیت جوان و انعطاف

مزد شود که در مواجهه با موج جمعیتی نظام دستپذیري نهاد بازار کار باعث میکند. انعطاف
تیجه شان بازتر است. در نمزد دستها در تغییر میزان دستخود را بهتر سازگار کند و شرکت

دهند و قدرت جذب نیروي کار بیشتر را خواهند داشت. مزد میبه میزان توانایی خود دست
کنند، در نتیجه تر نیروي کار جذب یا اخراج میها راحتهمچنین در بازار کار منعطف، شرکت

کند و فرایند تطبیق کارایی بیشتري تر موقعیت کاري مناسب خود را پیدا مینیروي کار سریع
شود. از سوي دیگر در بازار کار منعطف، مدت بیمه کاري کم میهد داشت و در نتیجه بیخوا
کاري کاهش شوند و در نتیجه میزان بیتر است و افراد مجبور به جستجوي کار میکاري کمبی

 کند. پیدا می
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، پذیر کرد بازار کار) در انتهاي پژوهش خویش عالوه بر انعطاف2014آموزش: دیوید لَم(  )3
هاي الزم براي شود افراد مهارتکند. آموزش باعث میبر روي سیاست آموزش نیز تأکید می

یک موقعیت شغلی را کسب کنند. بدون آموزش افراد نامزد یک شغل نیستند. آموزش کمک 
تر و هزینهتر و کمکند که فرایند تطبیق، از کارایی بیشتري برخوردار شود و کارفرمایان سریعمی

  ر، افراد مناسب را پیدا کنند. تراحت

جاشوندگی نیروي کار و در بنابراین به طور خالصه افزایش نسبت جمعیت جوان، جابه
شود که طرف عرضه آمادگی دهد. آموزش باعث مینتیجه کارایی فرایند تطبیق را افزایش می

ا براي جذب نیروي بیشتري براي جذب به بازار کار پیدا کند. بازار کار منعطف نیز طرف تقاضا ر
  ).9(شکل  کندکار بیشتر آماده می

 

  

شود. اما در بازار کار منعطف و آموزش دو سیاست مهمی است که از نمودار فوق استخراج می
  هاي تکمیلی نیز قابل توصیه است.کنار آن سیاست

 ها فرصتگوید با افزایش نیروي کار جوان، شرکترسانی شغلی: شیمر مینظام اطالع-
دهند تا نیروي کار مناسب خود را جذب کنند. باید گفت اي شغلی خود را افزایش میه

پیوندد که نیروي کار در دسترس و در معرض و در این موضوع در شرایطی به وقوع می
ها باشد. یعنی با افزایش جمعیت در پهناي یک محیط پیرامونی و قابل رصد آن شرکت
هاي شغلی رخ ندهد. یا حداقل فقط ی در فرصتکشور بزرگ، ممکن است چنین افزایش

 کاري آنان: متغیرهاي واسط میان سهم جمعیت جوان و بی9شکل 
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کند و ها که همزمان هم جمعیت نسل جوان افزایش پیدا میها یا ایالتدر برخی استان
دهد. دلیل این موضوع آن است که در سطح ملی هم شرکت هایی وجود دارند، رخ می

یش چنین اطالعند و همچنین نیروي کار از افزاها از افزایش نیروي کار بیشرکت
رسانی صحیح در ماند. بنابراین با ایجاد یک نظام اطالعاطالع میهاي شغلی بیفرصت

کاري در زمان افزایش توان از این نظریه شیمر در راستاي کاهش بیسطح ملی می
 جمعیت یک نسل استفاده کرد.

 توسعه توان داشت. اگر اي: از نظریه شیمر استفاده سیاستی دیگر نیز میتوسعه منطقه
ها به طور متناسب در سطح کشور توزیع اي مناسب وجود داشته باشد، شرکتمنطقه

ها و مناطق گوناگون، شوند. لذا افزایش جمعیت نسل و نیروي آماده به کار در استانمی
هاي مختلف و در هاي استانهاي شغلی شرکتشود با افزایش ظرفیت فرصتهمراه می
  دهد.ها کاهش میتوازن در استانکاري را به طور منتیجه بی
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