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 چکيده
نرخ بیکاری و رشد اقتصادی )آزمون اوکان( در اقتصاد ایران  تغییرات نتایج تحلیل رابطه

 از سوی دیگردر این مطالعه، نشان دهنده رابطه بسیار ضعیف و قابل چشم پوشی بین آنهاست. 
مقدار آن  از بین رفته و شد اقتصادی و رشد اشتغال بین ر دار  معنی  ارتباط ،دهه اخیر ودر د

هایی تواند نشان دهنده پدیده رشد کم اشتغال و در دوره می است که شدت تضعیف شدهنیز به 
  نیز رشد بدون اشتغال باشد.

 ازبازتابی از جمعیت فعال است که تعریف و برآورد شده  مؤثرنرخ بیکاری در این مقاله 
نشده در محاسبات نرخ بیکاری رسمی است. تحلیل رابطه بین تغییرات  ی مالحظهرفته  دست

دهد عامل اصلی تغییرات در نرخ   می و رشد تولید ناخالص داخلی نشان مؤثرنرخ بیکاری 
 بیکاری در ایران، تغییر کاهشی نرخ مشارکت است نه تغییر افزایشی رشد اقتصادی. 

 JEL: C22 , j60 ,O10 بندي طبقه
  اشتغال، قاعده اوکان، نرخ بیکاریاشتغال، اقتصاد ایران، رشد بدون کليدي: هاي واژه

                                                           
 09126420252: شماره تماسنویسنده مسئول، . *

https://jte.ut.ac.ir/article_81013.html
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 مقدمه-1

 معروف 1اوکان عدهقاعنوان  بهکه اقتصادی  معدوس بین نرخ بیداری و رشد ی رابطه
 ضریب اوکان هرچند مستمر بررسی شده است. صورن به یادیزمطالعان در  است

یباً همه تقرولی  است داشتهاز کشوری به کشور دیگر  و در طول زمان ماهیتی متغیر
مدن داری رشد اقتصادی با نرخ بیداری در کوتاه یمعندر رابطه منفی و  پیشینمطالعان 

  ن.2005 ،2آدانوهستند ) نظر هم
با عنوان رشد بدون اشتغال در برخی از کشورهای ای  هدپدی 1990از اواخر دهه 

قاعده اوکان  که چرای در تضاد با قاعده اوکان قرار دارد نوع  بهمشاهده شد. این پدیده 
کند یماقتصادی در کوتاه مدن را بیان  رشدد ندرخ و بیدداری ندرخ بیدن منفدی ی رابطه

قدی را بده تغیدیران ندرخ تجربدی اسدت کده رشدد محدصول حقیعده یدک قداو 
یا جهت   یر همیتغکه رشد بدون اشتغال به  ی حال . درکند یمنتسب م بیدداری

 اشاره دارد. و عدم تبعیت از قاعده اوکان شاخض مهم اقتصادی ایدن دومرتبط غیر
ها از معنی آن، در های استفاده از این عبارن و برخی نشانهیدی از اولین نمونه

خورد که برنامه توسعه سازمان ملل متحد به چشم می 1993نسانی سال گزارش توسعه ا
های جهان شاهد پدیده جدیدی هستند: رشد بدون بسیاری از بخش»دارد: بیان می

کند، افزایش اشتغال ممدن است بسیار اشتغال. حتی زمانی که تولید افزایش پیدا می
 ینا یف،نوع از توص یناالبته . ن1993)برنامه توسعه سازمان ملل متحد، « تر باشدعقب

آن وجود ندارد که نشان دهد اشتغال چه  یبرا یشاخض کم گونه یچمشدل را دارد که ه
این پدیده در  .یدرا بدون اشتغال نام درش ینعقب بماند تا ا یداز رشد تول یدبا یزانم

ن، 2006، 4ن، لهستان )ولنیدی2006، 3برخی از کشورها مثل امریدا )خمراج و همداران
، 7ن و پاکستان )احمد و همداران2017، 6ن، هند )اگروال2015، 5مقدونیه )سادیدو

 است. داده  رخن 2011
در رسد   می به نظرو  یافته  اخیدر، رشدد اشدتغال در اقتصاد ایران کاهش دو دههدر 

در جدول داده اسدت.   رخ« 8رشدد بددون اشدتغال»پدیدده  اقتصدادی، های یتفعال برخی
تولید ملی، رشد نوسانی ولی مثبت وجود  با 1380شود از اوایل دهه  یمن مشاهده 1)

                                                           
1. Okun Rule 
2. Adanu  
3. Khemraj et. al. 
4. Wolnicki 
5. Sadiku et. al. 
6. Aggarwal 
7. Ahmed et. al. 
8. Jjobless growth 
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نگاهی به جدول نشان  نیافته است.افزایش  متناظر و متوازن صورن بهاشتغال  رشد
هماهنگی و هم نسبتی رشد اقتصادی و رشد اشتغال در اقتصاد  یراخدهد در دو دهه  یم

 متغیر و نوسانی شده است.  ایران

 
ایران)واحد:درصد(مقایسهمتوسطرشداشتغالورشداقتصادی.1جدول

متوسطرشداشتغالمتوسطرشداقتصادیسال
 7/2 2/5 1383الی  1380
 -/14 6/3 1387الی  1384
 -/44 9/0 1391الی  1388
 83/1 4/3 1396الی  1392

 ع: بانک مرکزی و مرکز آمارمنب

 
تغال و نرخ بیداری و رشد تولید در اقتصاد ایران از در تحقیق حاضر روابط رشد اش

تا  1338ی مرسوم در بازه زمانی ها مدلبا توسعه  اقتصادسنجیروش نظری و  چندین
ل در ایران مورد های زمانی آن برای بررسی پدیده رشد بدون اشتغاو زیربازه 1396

 گیرد. ارزیابی قرار می
رور و جمع بندی از ست. در بخش اول ماین مقاله در سه بخش اصلی تنظیم شده ا

شود ارائه می اقتصادسنجینظری و شود. در بخش دوم مدل ای ارائه میمطالعان زمینه
ها و نتایج تحقیق شوند. در بخش پایانی تحلیل یافتههای ذکر شده برآورد میو مدل

 شود.انجام می
 

مروریبرمطالعاتپیشین-2
رابطه بین در زمینه قاعده اوکان )گرفته  انجامعان در این قسمت ابتدا به مطال  

شود و سپس از آنجا که در این مطالعه رویدرد ن پرداخته مینرخ بیداری و رشد اقتصادی
تحقیقان منتخبی از جدیدی برای تحلیل رابطه فوق مدنظر است به بررسی و مرور 

الن نیز پرداخته اقتصادی و رشد اشتغال )رشد بدون اشتغانجام شده در زمینه رشد 
 شود. می

از چهار مدل: مدل تحلیل ضریب اوکان  و  ن، برای تجزیه2015) 1سادیدو و همداران
با در نظر گرفتن رابطه  VARن و روش برآورد ECMتفاضل، مدل پویا، اصالح خطا )

                                                           
1. Sadiku et. al. 
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 استفاده شده است.  2000-2012های ماهانه دوره  داده مدن و بلندمدن بر روی کوتاه
در کشور ها، شواهد قوی از رابطه معدوس بین نرخ بیداری و رشد اقتصادی  دلمنتایج 

 دهد.نشان نمی را مقدونیه
 ییایآس یاز کشورها یاوکان را در برخ قاعدهاعتبار  ،ن2010) 1و همداران رفانیا

 قاعدهکه  افتندیها در کردند. آن یبررس 1980-2006ساالنه  یها با استفاده از داده
 .ستین دارمعنی ایدر حال توسعه آس یاز کشورها یاوکان در بعض
رشد  شود، تضعیف اوکان ضریب اگر که را فرضیه این ن،2006) 2و همداران خمراج

 کاهش دهنده نشان  نتایج .را در اقتصاد امریدا ازمون نمودند دهد بدون اشتغال رخ می
رشد بدون  با زمانهم که است 1990 اوایل از متحده آمریدا ایاالن  برای اوکان ضریب
  .همراه است 1991 سال از اشتغال
شده  میکشورهای صنعتی که با بازار کار کمتر تنظ نشان دادند ،ن2010) 3یلین

نسبت به  یداریاست که ب لیدل نیامر به ا نیهستند. ا تر کوچکدارای ضرایب اوکان 
: گیرد  می نتیجه یتر است. واخراج کارگران راحت رایتر است زحساس دیدر تول رانییتغ
به  دیبا رشد تول یداریرابطه ب رایکند ز رییتواند با گذشت زمان تغ  می اوکان بیضر"

 "دارد. یبستگ یتیو جمع ی، آداب و رسوم اجتماعحانی، ترجیآور، فننیقوان
نشان ن، 2016) 4و نابنا یجاکارشد اقتصادی و رشد اشتغال، آ حوزهدر مطالعان 

مثبت ولی پایین در کشور نیجریه نسبت به رشد اقتصادی  د که کشش اشتغالندهمی
است که رشد همراه با بیداری در دهه گذشته،  آن ؤیدم یجنتا چنین همبوده است. 

وری بوده است. این تخصیض مجدد تخصیض مجدد عوامل به جای افزایش بهره دلیل به
خدمان  عمده سبب کاهش تولید از بخش صنعت و کشاورزی به سمت بخش طور به

 شده است.
ای به برآورد ضریب اوکان طی دوره ن، در مقاله1395لقب )پور و بارانی ضرغامیان 

دهد که ارتباط منفی بین تولید و بیداری پرداختند. نتایج نشان می 1358-1393زمانی 
 وجود دارد. 

های  رابطه تولید با اشتغال در بخش بررسین، در 1395امینی و فرهادی کیا )
 عددوامل مؤثر بر اشدتغال )با تأکید بدر تولیدن به تفدیک بخشدی در دورهادی ایران اقتص

                                                           
1. Irfan et al. 

2. Khemraj et al 

3. Neely 

4. Ajakaiye and Nabena 
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مثبت  تأثیر گانده اقتصداد، تولیددنُه  های بخشدر همده  گیرد می هنتیدج  1390-1353
 تأثیر شداخصی از هزینده نسدبی اسدتفاده از نیدروی کارعنوان  بهو سدرمایه سدرانه 

 .اسدت تهمنفدی بر اشدتغال داشد
ن با نتیجه افزایش رشد اقتصادی با 1396انگیزان و مرادی )در سایر مطالعان، دل

ن با نتیجه ارتباط مثبت و دوسویه 1379افزایش رشد اشتغال )اثر مثبتن، کمیجانی )
 تأییدبا نتایج  ن1386نیا )ن رضوانی1394رشد اقتصادی و رشد اشتغال، اخباری و آماده )

قاعده اوکان  تأییدن با نتیجه عدم 1395ران، مقصودپور و ذوالفقاری )قاعده اوکان در ای
 .اند هداشتتأکید در ایران غالبا بر ارتباط متغیرهای اشتغال و رشد 

مطالعان مربوط به رابطه بین رشد  بیشترشود در مشاهده می طورکه همان
عدم اثرگذاری آمده و در موارد محدودی دست  به اقتصادی و رشد اشتغال، رابطه مثبت

موارد  بیشترشود. در مطالعان فوق قاعده اوکان نیز در و رشد بدون اشتغال مشاهده می
 شده است.  تأیید

ذکر شده، این مطالعه وابستگی اشتغال به تولید با ای  هبا توجه به مطالعان زمین
رشد های ارزیابی روابط رشد تولید با نرخ بیداری و روابط رشد تولید با توسعه مدل

 فرضیه دهد و می قرار ارزیابیرا مورد  تعریف شاخصی جدید از نرخ بیداری با اشتغال و
 کند. می آزمونرا رشد بدون اشتغال 

 
والگوینظریروشپژوهش -3

شیوه  علی و -آن توصیفی روش ، هدف، از نوع کاربردی لحاظ ازاین تحقیق   
ساالنه  های سری زمانیپاوهش دادهاستفاده در  موردمتغیرهای  .باشدپاوهش کمّی می
نرخ رشد تولید ناخالض داخلی )به قیمت ثابت شامل  1396تا  1338برای دوره زمانی 

های مربوط به باشد. دادهن، نرخ رشد اشتغال، نرخ بیداری و نرخ مشارکت می1383سال 
 یآور  جمعاز مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  متغیرهای پاوهش

  شده است. 
 

الگوهاینظریتحقیقتصریح-3-1
که به قاعده اوکان  یداریو نرخ ب یرشد اقتصاد ینرابطه بدر ادبیان نظری، تحلیل 

 مدل گیرد که برخالف یمانجام  رشد مدل یا مدل تفاضلبا استفاده از  نیز معروف است
با  یتجرب تحلیل و  هیتجز یو برا دهد یرا ارائه م تری یقدق یجروش نتا ینشداف، ا
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القوه و نرخ ب GDP یدشداف ابتدا با مدل در تر است. مناسب یواقع یها استفاده از داده
 یجنتا یفمنجر به تحر این بزنند، که ینتخم ییرانمحاسبه تغ یرا برا یداریب یعیطب
 یها شاخض ینشده که رابطه ب  استفادهنیز  یامدل پو از تفاضل،. عالوه بر مدل شود یم
 و همبستگی بلندمدن رابطه و علیت VARو با استفاده از روش  دهد یوق را نشان مف

های مدل اولیه این پاوهش برگرفته از مدل .گیرد یمی قرار بررس موردبین این دو متغیر 
ی مقاله ها مدلباشد. در این مقاله  یمن 2015شده توسط سادیدو و همداران ) ی معرف

 یابد:  یمتوسعه فوق با چند تفاون و نوآوری 
 ها و جایگزینی آن با نرخ بیداری رسمی در مدل مؤثرنرخ بیداری و برآورد  تعریف -

مدن نرخ بیداری و رشد استفاده از رگرسیون غلتان در بررسی رابطه کوتاه -
 اقتصادی

، ارزیابی قاعده اوکان با نرخ بیداری رسمی ارزیابی 4تا  1های در جدول زیر مدل
تعریف و ) مؤثر، ارزیابی قاعده اوکان با نرخ بیداری 6و  5های شماره دلشود، در م می

نیز رابطه رشد اشتغال با  7شود. در مدل آزمون می مجدداًن در این مقاله برآورد شده
 شود.ای میرشد اقتصادی در قالب مدل رگرسیون غلتان برآورد دوره


 بیکاریورشداشتغالیارزیابیروابطرشدتولیدبانرخهامدل.2جدول

هامدلفرمجبریاسامیمدلهادستهبندی

ی رابطه بین ها مدل
نرخ بیداری و رشد 

اقتصادی )فرم رسمی 
 قاعده اوکانن

Ut∆ ن1مدل تفاضل ) =  β0+β1. GDPgt+β2. ∆Pt+εt 

Ut∆ ن2مدل پویا ) =  β0+ β1. GDPgt+ β2. GDPgt−1 +
β3. ∆Ut−1β4. ∆Pt + εt 

 نVAR (3مدل 
Urt = α0 + ∑αi

k

i=1

Urt−i + ∑ βi

k

i=1

GDPgt−i + ε1t 

GDPgt = γ0 + ∑ γi

k

i=1

Urt−i + ∑𝛿i

k

i=1

GDPgt−i + ε2t 

مدل رگرسیون 
 ن4غلتان )

∆Ut =  β0+β1. GDPgt+εt 

اری رابطه بین نرخ بید
 و رشد اقتصادی مؤثر

MUt∆ ن5مدل تفاضل ) =  β0+β1. GDPgt+∆pt+εt 

Mut∆ ن6مدل پویا ) =  β0+ β1. GDPgt+ β2. GDPgt−1 +
β3. ∆MUt−1 + ∆pt + εt 

اشتغال  رشد نیرابطه ب
 یقتصاداو رشد 

مدل رگرسیون 
 ن7غلتان )

Lgt =  β0+β1. GDPgt+ε𝑡 
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β1 ی ها مدلشود. در  یماست که با هم مقایسه  6تا  1ر معادالن ضریب اوکان د
 :اند شده  فیتعرزیر  صورن بهفوق، نمادها 

∆Utدهنده تغییران نرخ بیداری در دوره جاری و قبلی است: نشان ،β1 تغییر در :
دهنده تغییران نرخ : نشانMUt∆، نرخ بیداری برای تغییر یک درصد در رشد تولید

دهنده تغییران نرخ مشارکت است، نشان p∆ :در دوره جاری و قبلی است،  مؤثربیداری 
Urtنرخ بیداری : ،GDPgt نرخ رشد :GDP واقعی ،GDPgt−i  وUrt−i  متغیرهای با :
 .رشد اشتغال : Lgt، وقفه

 
هامدلبرآورد-4

)فرمرسأمیخبیکاریورشدتولیدناخالصداخلیبررسیرابطهبیننر-4-1
قاعدهاوکان(

 های ریشه واحدآزمون -4-1-1

ی استفاده شده در همه متغیرهادهد که نشان می ی ریشه واحدهانتایج آزمون
 نمشارکت نرخ تغییرانو   بیداری نرخ، اشتغال رشد، داخلی ناخالض تولید رشد)ها  مدل

 شود. یمپایا گیری  تفاضلبار شارکت نامانا و با یک. نرخ مدپایا هستندر سطح 

 2و1برآورد مدل شماره  -4-1-2
نرخ  بر اساسها در این بخش به بررسی الگوهای تفاضلی و پویا و تحلیل نتایج آن  

آورده  4در جدول  2و 1نتایج حاصل از تخمین مدل  شود.پرداخته می بیداری رسمی
 شده است.

توان نتیجه گرفت ضریب اوکان یا ضریب رشد اقتصادی  یماز نتایج مدل تفاضل، 
رابطه منفی وجود  1در مدل منفی است یعنی بین رشد تولید و تغییران نرخ بیداری

                                                           
 در هفته مرجع ساعت کار در روز 1 حداقل معیار شاغل به ،1384 ازبیدار  شاغل و ریفاعتوجه شود که در ت. 1

داری در ی معنیتأثیراما این تغییر ساعت در روز بوده است.  8است در حالی که تا قبل از آن ه شده کاهش داد
ساعت  8های بیداری اعالمی ایجاد ندرده است. به دلیل اینده افرادی که مشاغل موقت یک روره با کمتر از نرخ

ه، افرادی که بیشتر از یک ساعت و هستند و از این دست درصد شاغالن 1مرجع داشتند کمتر از کار در هفته 
شدند و با تغییر ایجاد شده، شاغل محسوب شدند کمتر اند و قبالً بیداری محسوب میساعت کار کرده 8کمتر از 

. درصد است. با این تغییر در فرمول بیداری، جمعیت فعال هیچ تغییری ندرده است و صرفاً در صورن کسر 4از 
. واحد درصدی را تجربه نموده است. با توجه به محاسبان مرکز آمار، حداکثر 3کاهش  1384نرخ بیداری سال 

. واحد درصدی در همه نرخ بیداری اعالمی پس از آن 4. تا 2گذاری این تغییر تعریف، کاهش حدود تأثیراثر 
ض از تواند قابل چشم پوشی باشد. البته این تغییر ماهیت روندی و عربوده است که از منظر آماری هم می

 های رگرسیونی داشته که مالحظه آن نیز تغییری در نتایج ایجاد ندرد.گذاری بر مدلتأثیرمبدایی در 
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بیشتر رابطه منفی را مطابق انتظار  معنی داری ولی حتی اگر با پذیرش خطای .دارد
مدل نیز بسیار قدرن توضیح  و تئوری منفی بدانیم ولی مقدار آن بسیار ضعیف است

مالحظه اثر متغیر تغییران نرخ مشارکت بر تغییران نرخ بیداری نیز تأثیر  پایین است.
 کند.داری بر توضیح مدل اضافه نمیمعنی

 
(2و1هایشمارهدل)منتایجبرآوردمدلتفاضلوپویا.4جدول

مدلتفاضلوپویا)بامتغیروابستهنرخبیکاریرسمی(
مدلپویافاضلمدلتمتغیرها
 -GDPgt 032/0- 0494/0 رشد تولید ناخالض داخلی

 ن0272/0) ن083/0)
 داخلی با یک ناخالض یدتولرشد 

 وقفه سال
GDPgt−1  0315/0 

 ن1568/0)
 سال تغییران نرخ بیداری با یک

 وقفه
∆Ut−1  0961/0 

 ن4988/0)
 p 35/0 38/0∆ تغییران نرخ مشارکت

 ن10/0) ن13/0)
 Constant 003/0 002/0 مبدأعرض از 

 ن055/0) ن2749/0)
R-squared 089/0 13/0 

 های تحقیق: یافتهمنبع
 

کند با این تفاون که تنها می تأییدنتایج مدل پویا نیز تقریباً نتایج مدل تفاضل را 
در سطح  مقدارش باالتر و ضریب متغیر رشد تولید ناخالض داخلی یا ضریب اوکان

که به ازای یک  دهدنشان میاوکان برآورد شده  ضریبدار شده است.  باالتری معنی
صدم واحد کاهش در نرخ  049/0درصد افزایش در رشد تولید ناخالض داخلی، شاهد 

ناچیزی بر نرخ  تأثیرتوان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی بیداری خواهیم بود. پس می
دهندگی مدل خیلی کم هست، مدل پویا نتایج مدل بیداری گذاشته و قدرن توضیح

اثر متغیر تغییران نرخ مشارکت بر تغییران نرخ بیداری نیز  کند. یم تأییدتفاضل را 
کند. با این وجود در درصد بر توضیح مدل اضافه نمی 5داری در سطح  معنی تأثیر
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ف با سطوح پذیرش خطای باالتر تغییران نرخ مشارکت هم جهت ولی بسیار ضعی
 تغییران نرخ بیداری است.

 3برآورد مدل شماره  -4-1-3
شود. با  و تحلیل نتایج آن پرداخته می VARدر این بخش به بررسی آزمون 

 گیرد.ی قرار میبررس موردرابطه و علیت بین این دو متغیر  VARاستفاده از مدل 

الف(آزمونعلیتگرنجر
، varر رشد اقتصادی و نرخ بیداری در مدل آزمون کلیت روابط بین دو متغی منظور به  

 شود.میانجام علیت متغیرها  آزمون

 

آزمونعلیتگرنجر.5جدول

نتیجهآزمونوقفهبهینهاحتمالمعنیداری Fآمارهفرضیهصفر

Ur  عامل علی گرنجرGDPg شودرد نمی 1 075/0 71/2 نیست 
GDPg  عامل علی گرنجرUr شودیرد نم 1 657/0 42/0 نیست 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

آزمون علیت گرنجر برای متغیرهای نرخ بیداری و رشد تولید  فوقدر جدول 
است که نتایج این آزمون نیز حاکی از آن است که در سطح  شده  انجامناخالض داخلی 

مستقیم علی گرنجری بین متغیر نرخ  درصد در بلندمدن هیچ رابطه 5 داری یمعن
درصد  8اما در سطح حدود  تولید ناخالض داخلی در ایران وجود ندارد.بیداری و رشد 

 کند. یمداری نرخ بیداری عاملیت گرنجری برای رشد اقتصادی پیدا  یمعن

VARب(نتایجآزمون
، ابتدا وقفه (VAR)ی در چارچوب الگوی بررس موردبرای برآورد رابطه متغیرهای   

ی الگو، ایجاد یدی از عوارض انتخاب نامناسب وقفهشود. بهینه متغیرهای الگو بررسی می
خودهمبستگی در جمالن پسماند است و این انتخاب بر نرمال بودن توزیع جمالن 

ین وقفه بهینه مدل بر اساس معیارهای شوارتز تعیست. گذار اتأثیرپسماند الگو نیز 
نه برابر با یک وقفه ، تعداد وقفه بهیشده  ارائههای با توجه به آمارهبیزین بررسی شد. 

 .گردیدانتخاب 
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GDPg = 439111/0 ن9)  GDPg(-1) – 049739/0  Ur(-1) + 029954/0  

 [50626/0[       ]09768/0-[          ]41127/3       ]t: 

- = Ur ن10) 017339/0  GDPg(-1) + 723443/0 Ur(-1) + 032646/0  

[94547/3[       ]1587/10[          ]96318/0-     ]t:  

یی متغیرهای مدل تفسیر خاصی از نتایج مدل فوق قابل ارائه نیست زا درون دلیل به
انجام توابع واکنش تحلیل وابستگی از طریق  VARهای و با توجه به مبانی مدل

ازة یک اند هکه اگر یک شدوک ناگهدانی بدهد نشان می توابع واکنششود. تحلیل  یم
چه د عهدای بدورهدر  سایر متغیرهاآن بر  تأثیر شود، انحراف معیار در هر متغیر ایجاد

 هایمدل در ساختاری هایتدانه شناسایی روشعنوان  به چولسدی تجزیه .است مقدار

 از آنجاکه  باشد.می حساس دستگاه متغیرهای گرفتن قرارترتیب  به برداری خودتوضیح

 . بااست متفاون معموالً ادیاقتص مختلف هایدیدگاه اساس بر متغیرها گرفتن قرار ترتیب

 توابع از حاضر مقاله در نتایج آزمون علیت گرنجر، چنین هممذکور و  انتقاد به توجه

 تصریح و ساختاری هایتدانه شناسایی براینیز   ن1998) شین و پسران عمومی واکنش

و  کننده وارداثر یک انحراف معیار شوک از متغیر  شود.می استفاده آنی واکنش توابع
متغیر واکنشی در شدل زیر نشان داده شده است. در این مطالعه نتایج تجزیه چولسدی 

 نرخ بیداری به تغییران رشد تولید و تجزیه پسران و شین، صرفا در تحلیل شوک
 بین خودی هایشوک اثر البتهتفاون ملموس نیست. ها  متفاون است ولی در سایر شوک

 نیست. تحلیل دفه بیداری نرخ و تولید رشد تغییران
شوک ناشی از تغییر یک واحد انحراف معیار در نرخ بیداری به تغییران رشد تولید 

مقدار بسیار کوچدی  است که – 025/0مقدار آن و دار  معنی ناخالض داخلی در دور اول
 نبود.دار  معنی است. در تحلیل شوک چولسدی این شوک

واحد انحراف معیار در تغییر  یکین قسمت تحلیل شوک حاصل از تغییر تر مهماما 
دهد مقدار آن  می باشد. نتایج نشان یمرشد تولید ناخالض داخلی بر تغییر نرخ بیداری 

واحد  005/0 مطابق تئوری، منفی است ولی مقدار مطلق آن تغییر کاهشی بسیار ناچیز
د به ی بعها دورهدرصدی در نرخ بیداری در دوره اول و دوم است که با روند میرا در 

داری شوک، رشد تولید ناخالض شود. در نتیجه حتی با فرض معنی یمصفر نزدیک 
داخلی نتوانسته واکنشی قابل توجه و ملموسی نسبت به تغییر در نرخ بیداری ایجاد 

 کند.
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 های تحقیق: یافتهمنبع

توابعواکنشآنی.1شکل



بین اثرگذار و قابل توجهی رابطه  VARو  به نتایج سه مدل تفاضل، پویا با توجه
توان وابستگی تغییران نرخ نیست و میو رشد اقتصادی برقرار رسمی نرخ بیداری 

 بیداری به رشد اقتصادی در ایران را بسیار ضعیف دانست.

 4برآورد مدل شماره  -4-1-4
ی بررس موردبخش مدل تفاضل اوکان با استفاده از مدل رگرسیون غلتان  این در
گیرد. مدل رگرسیون غلتان تغییران پارامترهای مدل را در طی زمان مقایسه  قرار می

تفاضل،  کند. رگرسیون غلتان روش مناسبی برای این نوع بررسی است زیرا در مدلمی
که در دنیای واقعی این  یحال درشوند.  پارامترها در طول زمان، ثابت در نظر گرفته می

ی تغییران ساختاری بر طورکل بهو تحوالن اقتصادی، سیاسی و پارامترها ثابت نیستند 
 توان هایی است که می یدی از رهیافت غلتان مدل رگرسیون گذارند.تأثیرروی پارامترها 

، بخش یرینشتغییران تدریجی اثرگذاری یک متغیر را در طی زمان استخراج کرد ) وزن
 ن.1389
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ه سال 14غلتان با طول پنجره  رگرسیون 23 از استفاده با مدل تفاضل قاعده اوکان 
های  ها با دوره ورهد طول ،. شدتخمین زده  و دوره انتقال به جلو دو ساله در هر دوره

دوره  23در . ن مطابقت دارد2012) 2مارا و ن و زانین1997) 1توسط موسا شده  انتخاب
شد. در  استخراج ها آنداری  یمعنتخمین زده شده پارمترهای ضریب اوکان و سطح 

 است.  شده  ارائهها نمودار دو طرفه زیر نمایش خالصه تجمیع شده نتایج تخمین
 در. استعالمت صحیح )منفین  دارای ن، ضریب اوکان در ایران1با توجه به نمودار )

-1355تا  1338-1351های ضریب اوکان فقط در دورهدرصد،  5 داریسطح معنی
ها برقرار نیست و دار است و در دیگر دوره یمعن 1368-1381تا  1352-1365و  1342

دهد رابطه نرخ بیداری رسمی و رشد اقتصادی در طول زمان تغییر زیادی این نشان می
 در ایران داشته است. 

به بعد ارتباط بین رشد اقتصادی  1383دهد که از سال نمودار نشان می چنین هم
عواملی غیر از تولید ناخالض داخلی و نرخ بیداری از بین رفته است و نرخ بیداری به 

باشد و می 16/0برابر  1355تا  1351ی ها دورهمیانگین ضریب اوکان در  وابسته است.
های برقراری قاعده است. در دوره 1/0برابر  1381تا  1365های این میانگین برای دوره

کاهش در  1/0اوکان در ایران به ازای یک درصد رشد در تولید ناخالض داخلی شاهد 
 یم.ا بودهنرخ بیداری 

سال اخیر رخ داده است که عالوه  15، اتفاق متمایزی که در 1با توجه به نمودار 
دار رشد اقتصادی با نرخ بیداری، مقدار رابطه حتی مثبت بر از دست رفتن ارتباط معنی

این نیز شده است. یعنی رشد اقتصادی با رشد بیداری بیشتر نیز همراه بوده است. 
 باشد.  یمی اخیر نیز ها سالگیری پدیده رشد بدون اشتغال در ید شدلمؤموضوع 
 

 

                                                           
  1. Moosa 

  2. Zanin & Marra 
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 های تحقیق: یافتهمنبع

داریوضریباوکاندربرآوردرگرسیونغلتانسطحاحتمالمعنی.1نمودار



وبرآوردآنمؤثرنرخبیکاریتعریفارائهالگوییبرای-4-2
می به شدن وابسته به تغییران نرخ مشارکت با توجه به تعریف، نرخ بیداری رس

کنترل آثار تغییران نرخ مشارکت بر آمارهای رسمی بیداری، نرخ بیداری  منظور بهاست. 
 بیداریدر اقتصاد ایران تعریف و  شده  تجربهحفظ باالترین نرخ مشارکت  یهپابر  مؤثر

 شوند.  یم وردبرآ اوکان آزمونی هامدل دوبارهو  شود می محاسبهمتناظر با آن 
یروی کار از سیر نسال نرخ مشارکت در بازار  37به مدن  1375تا  1338از سال  

درصد در سال  35به حدود  1338درصد در سال  47که از  ینحو  بهنزولی برخوردار بوده 
درصدی در نرخ مشارکت را واحد  12رسیده است. علت اصلی این کاهش  1375

، افزایش سال 20 الی 15ی سنی  ت در محدودهتوان در افزایش سریع جمعی می
در طول این  اجتماعی انقالب با کاهش مشارکت زنان در بازار کار و... آثارشهرنشینی، 

اما نرخ مشارکت در شروع شد  1375نرخ مشارکت از سال افزایشی دوره جست. روند 
از روند کاهشی  رهدوبابوده و  برخورداراز روند غیرطبیعی  1385بازار نیروی کار از سال 

یرطبیعی است که روند غجهت   ینا ازبوده است. این کاهش در نرخ مشارکت  برخوردار
از تحصیل نیز فارغ عمدتاً سال که  30تا  20ی سنی  صعودی جمعیت جوان در محدوده

 .ادامه دارد ها سالاند، در این  شده
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ی کار با مشارکت نیرورابطه بیداری با نرخ ، ابتدا مؤثربرای محاسبه نرخ بیداری 
 آید:میدست  به زیرگذاری  جای

 ن8)

 جمعیت فعال / جمعیت بیدار= نرخ بیداری

جمعیت نرخ مشارکت* جمعیت بیشتر از  -))جمعیت شاغل = نرخ بیداری

سالهنن 10 سالهن10نرخ مشارکت* جمعیت بیشتر از  /   ) 

-1= نرخ بیداری )جمعیت شاغلن   نرخ مشارکت* جمعیت بیشتر از  /

سالهن10 ) 

رابطه فوق نرخ بیداری تابعی از جمعیت شاغل و نرخ مشارکت است. این  براساس
. اما نرخ مشارکت با نرخ بیداری رابطه دوری 1یرخطی و مثبت )هم جهتن استغرابطه 

نسبت  صورن بهنیز دارد. یعنی نرخ مشارکت نیز خود تابعی از تعداد بیداران بوده و 
 شود. سال تعریف می 15سال یا  10به جمعیت باالی  مجموع جمعیت شاغل و بیدار

ی مالحظه نشده در رفته  دست ازبازتابی از جمعیت فعال  مؤثرنرخ بیداری 
یابد، محاسبان نرخ بیداری رسمی است. با کاهش نرخ مشارکت، نرخ بیداری کاهش می

استه کاهش مستمر تقاضای نیروی کار باشد ناخو واسطه بهاگر کاهش نرخ بیداری 
شود و این  یمجمعیت فعال متقاضی کار، به جمعیت غیرفعال ناامید از کاریابی تبدیل 

شود. اما این نقصان در برآورد نرخ نشان داده نمی شده  اعالمجمعیت در نرخ بیداری 
 شود.برطرف می مؤثربیداری 

 کهی سبرر موردباالترین نرخ مشارکت در بازه زمانی  مؤثرخ بیداری نر برآورد برای
 هاینرخ. در مرحله بعد این نرخ را از انتخاب شددرصد  47و برابر  1338مربوط به سال 

 10در جمعیت باالی  نها در هر سالآ  تفاون و مقدار ی دیگر کسر کردهها سالمشارکت 
 هرسالبرای  رفته  دست ازترتیب جمعیت فعال  ین ا  بهشود و ضرب می آن سال سال

از طریق  مؤثرنرخ بیداری  ،رفته  دست ازجمعیت فعال  حاسبه. با مآید میدست  به
و مخرج  صورن به رفته  دست ازجمعیت فعال . در این فرمول آید میدست  به معادله زیر

 فرمول محاسبه نرخ بیداری رسمی افزوده است.

                                                           
هزار نفری مواجه بوده، نرخ بیداری از  590که میزان اشتغال با کاهش  ی حال در، 1387به عنوان مثال در سال . 1

یافته است که عامل اصلی این کاهش در نرخ بیداری، کاهش ناگهانی و   شکاهدرصد  4/10درصد به  5/10

 .نیز تدرار شده است 1399غیرطبیعی نرخ مشارکت بوده است. این رخداد در 
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 ن9)
MUt =

(APLt + Ut)

(APLt + APt)
 

، رفته  دست ازجمعیت فعال  APLt=،  وثرمنرخ بیداری  MUt =بطه فوق، در را
=Ut  تعداد بیداران و=APt .جمعیت فعال است 

 برای. آید میدست  به مؤثرو نرخ بیداری  مؤثرتعداد بیداران از رابطه فوق    
از فیلتر هودریک پرسدان  موثرشده روند نرخ بیداری  آوردن روند همواردست  به

  های زمانی بهمدن سریبلند های در بررسی منظور بهلتر شده است. این فی  استفاده
 رود. می کار به مدنی کاستن از اهمیت نوسانان در کوتاه وسیله

 

 
 های تحقیق: یافتهمنبع

)واحددرصد(مؤثرنرخبیکاریرسمیومقایسهنمودار.2نمودار



 در مقادیر بسیار باالتری مؤثراری دهد، روند نرخ بیدن نشان می2نمودار ) طورکه همان  

ترین مقدار آن تعداد بیداران رسمی که بیش که طوری بهاز نرخ بیداری رسمی قرار دارد. 

روند  بر اساسباشد که این تعداد نفر می میلیون 3.2است برابر با  1396مربوط به سال 

رین نرخ بیداری باالت چنین هم. استنفر  میلیون 8.3برابر با  مؤثربیداران  محاسبه

درصد  8/30برابر با  مؤثرنرخ بیداری  بر اساسباشد که درصد می 5/14رسمی برابر با 

 است.



 1399پاییز،3ی،شماره55یتحقیقاتاقتصادی/دوره 650

  مؤثر: آزمون مجدد قاعده اوکان با نرخ بیداری 6و 5ی ها مدلبرآورد  -4-2-1

  براورد مؤثر بیداری نرخ از استفاده با ی،بیدار نرخ بر مترتب اشداالن به توجه با  
در این بخش به بررسی الگوهای تفاضلی و پویا  .شود می برآورد مجدداً اوکان عدهقا ،شده

پذیری تأثیر دلیل بهشود. پرداخته می مؤثرنرخ بیداری  بر اساسها و تحلیل نتایج آن
برای کنترل اثر تغییر در نرخ مشارکت بر تغییران باالی نرخ بیداری از نرخ مشارکت، 

 .ه استنرخ مشارکت نیز وارد الگو شدییران تغمتغیر ی بیداری، زا برون
با توجه به  زیر آورده شده است.این دو روش در جدول  نتایج حاصل از تخمین 

 است. OLSبه مانند مدل  ARDLمانایی تمام متغیرهای مدل، نتیجه مدل پویا با روش 
 

(6و5شمارهیهامدلپویا)نتایجبرآوردمدلتفاضلو.6جدول

(مؤثروپویا)بامتغیروابستهنرخبیکاریمدلتفاضل
مدلپویا مدلتفاضلمتغیرها
 -GDPgt 023/0- 036/0 رشد تولید ناخالض داخلی

 ن015/0) ن0118/0)
 سال داخلی با یک ناخالض یدتولرشد 

 وقفه

GDPgt−1  031/0 
 ن0546/0)

 MUt−1  1038/0∆ وقفه سال تغییران نرخ بیداری با یک
 ن2256/0)

 p𝐭 711/1 646/1∆ نرخ مشارکت
 ن000/0) ن000/0)

 Constant 002/0 0015/0 مبدأعرض از 

 ن2591/0) ن0423/0)

R-squared 64/0 67/0 

 های تحقیق: یافتهمنبع    

 

گذاری  جایاز مدل تفاضل و پویا، با  آمده دست  به ن نتایج6با توجه به جدول )
تقویت  دهنده  نشانی تغییران نرخ بیداری رسمی، جا  به مؤثر بیداری تغییران نرخ

باشد و رابطه معدوس بین تغییران نرخ برقراری قاعده اوکان را در ایران میجزیی در 
 و تولید ناخالض داخلی وجود دارد.  مؤثربیداری 
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 متغیر عنوان به نیز مشارکت نرخ متغیر مدل این در که است این تر مهم ندته اما

وارد مدل  مؤثرتغییران نرخ مشارکت بر تغییران بیداری  روندی اثر کنترل برای مستقل،
رود رابطه بین نرخ مشارکت و تغییران نرخ بیداری  یمانتظار  طورکه همانشده است و 

است.  مؤثردهنده تغییران نرخ بیداری ین عامل توضیحتر مهمبسیار قوی بوده و  مؤثر
ت و هر یک واحد درصد کاهش در تغییر در نرخ مشارکت با کاهش این رابطه مثبت اس

یعنی عامل اصلی تغییران در نرخ  شودمی توأم مؤثر بیداری نرخ در واحدی 7/1 تا 6/1
 بیداری در اقتصاد ایران، تغییر نرخ مشارکت است نه تغییر رشد اقتصادی.

است. با این تفاون که  دارو معنی در هر دو الگوی تفاضل و پویا ضریب اوکان منفی
با این وجود هرچند جهت آماری رابطه است.  دارتر یمعنشدن این رابطه در مدل پویا 

منفی رشد اقتصادی و نرخ بیداری تقویت شده است ولی شدن رابطه این دو متغیر 
ید این نتیجه است که رشد مؤتر نشده است و این موضوع حتی در مدل اخیر نیز قوی

ی زیادی نظیر انقالب، جنگ، زا برونان که خود متأثر از تغییران اقتصادی در ایر
 کند. ها است با نرخ بیداری ارتباط قوی برقرار نمیتغییران درآمد نفت و یا تحریم


بررسیرابطهبینرشداشتغالورشدتولیدناخالصداخلی-4-3

ن و مؤثرمی و ی بلندمدن بین نرخ بیداری )رسبا توجه به نتایجی بخش قبل رابطه
گیری و خود بیداری تابعی از یک فرایند نمونهرشد اقتصادی قوی نیست از آنجا که آمار 

ی ایران تابعی از تغییران نرخ مشارکت است در تحلیل و فهم بازار کار و رشد اقتصاد
اقتصادی، ی دیگر در ارزیابی رابطه بیداری با رشد ها روشکند. یدی از نمی مؤثرکمک 

برای رسیدن به این جواب  چنین همتولید است.  بطه بین رشد اشتغال با رشدبررسی را
که رشد بدون اشتغال در ایران وجود دارد یا خیر، بررسی رابطه رشد اشتغال و رشد 

 تولید ناخالض داخلی روش مناسبی است.
در این قسمت رابطه بین این دو متغیر با استفاده از مدل رگرسیون غلتان مورد 

 و نتایج آن تحلیل شده است. گرفته قرارآزمون 

: رابطه رشد تولید با رشد اشتغال در قالب مدل رگرسدیون  7مدل شماره  برآورد -4-3-1
 غلتان

از بررسی رابطه بین رشد اشتغال و رشد تولید ناخالض  حاصل نتایج بخش این در  
 است هاییز روشیدی امدل غلتان  .شود می غلتان ارائه رگرسیون از استفاده با داخلی
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. در آورددست  به را در طی زمان پارامترهاآن تغییران تدریجی  یلهوس  توان بهکه می
  بهشود، آمد عمل میدست  به این قسمت نیز مانند رگرسیون غلتانی که در قسمت قبل

حرکت به جلو دو  دورهسال در نظر گرفته و  14ترتیب که طول پنجره غلتان را  ین ا
 گرفته شد.سال در نظر 

دوره مدل رگرسیون غلتان )با متغیر وابسته رشد اشتغالن و مقدار  23نتایج   
 ارائه شده است.دو طرفه زیر ضریب ارتباط رشد اقتصادی با رشد اشتغال در نمودار 

تولید ناخالض  اشتغال نسبت به رشد رشد ارتباط ن، ضریب4با توجه به نمودار )  
این ضریب سه دوره تغییران دهد. مثبتن را نشان میدر ایران عالمت صحیح ) داخلی

این رابطه کاهشی و در حال  1359تا  1338ی ها سالدهد در فاصله متمایز را نشان می
دار همراه  یمعن یرغتضعیف است یعنی رشد بیشتر اقتصادی با رشد کمتر اشتغال ولی 

با رشد اشتغال  رابطه رشد اقتصادی 1387تا 1359های بوده است. در فاصله دوره
تا انتهای  1387دار نیز شده است ولی پس از دوره ها معنیتقویت و در بیشتر دوره

ی بررسی، شدن ارتباط رشد تولید با رشد اشتغال، پیوسته با کاهش تندی تضعیف دوره
 دار نبوده است. یمعنشده و از لحاظ آماری هم 

ن رشد اشتغال و رشد تولید رابطه بی ،05/0داری کمتر از سطح احتمال معنیبا 
برقرار است و در دیگر  1370-1383تا  1352-1365های ناخالض داخلی فقط در دوره

های برقراری رابطه بین رشد اشتغال و رشد اقتصادی در ها برقرار نیست. در دورهدوره
/ درصد 12داخلی شاهد ازای یک درصد رشد در تولید ناخالض به  متوسط طور بهایران 

اگر متوسط رشد اقتصادی در دوره فوق  تر سادهیم. به بیان ا بودهیش در رشد اشتغال افزا
/. درصد رشد اشتغال توانسته 5درصد در هر سال باشد این رشد ساالنه حدود  4حدود 

 ایجاد کند که مقدار پایینی است.
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 های تحقیق: یافتهمنبع

ناخالصداخلیدربرآوردرگرسیونداریوضریبرشدتولیدسطحاحتمالمعنی.3نمودار

غلتان

 

اقتصاد ایران تجربه درآمدهای بزرگ نفتی با جایگزینی  1390تا  1383از سال 
ی نیروی کار به اتدای همان درآمدهای گسترده را داشت. در دوره بعد از جا  بهسرمایه 

شود. رابطه ها شدید و سپس کاهش منابع درآمدی نفتی مواجه میتحریمآن نیز ابتدا با 
همان طور که  .است ی اخیر شدسته شدهها سالقوی رشد اقتصادی و رشد اشتغال در 

ی اخیر به شدن ها سالشود رابطه بین بین رشد تولید با رشد اشتغال در  می مشاهده
شد اقتصادی و رشد اشتغال آماری هم ارتباطی بین ر صورن بهتضعیف شده است و 

هایی نیز رشد بدون اشتغال پدیده رشد کم اشتغال و در دوره وجود ندارد. از این جهت
 پدیده غالب بازار کار در دو دهه اخیر است.

 

گیرینتیجه-5
نتایج ارزیابی رابطه نرخ بیداری و رشد اقتصادی در قالب سه مدل تفاضل، پویا و 

دهد با وجود رابطه منفی بین نرخ بیداری رسمی و  می خود همبستگی برداری نشان
رشد اقتصادی شدن رابطه بین آنها بسیار ضعیف و نزدیک به صفر است از این روی 

توان وابستگی تغییران نرخ بیداری به رشد اقتصادی در ایران را بسیار ضعیف دانست می
شده است در این مطالعه  تأییدو برخالف مطالعان پیشین که قاعده اوکان در اکثر موارد 

این قاعده در اقتصاد ایران وجود ندارد. تحلیل رگرسیون غلتان  تأییدشواهد محدمی از 
سال اخیر افتاده عالوه بر از دست رفتن ارتباط  15دهد پدیده متمایزی در  می نیز نشان
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شده با نرخ بیداری، مقدار رابطه حتی مثبت نیز  زا بروننوعا  دار رشد اقتصادیمعنی
متناظر هم ارتباط معنی داری بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال وجود  طور بهاست. 

هایی نیز رشد بدون اشتغال پدیده ندارد. از این جهت پدیده رشد کم اشتغال و در دوره
 غالب بازار کار در دو دهه اخیر است. 

 کار ینیرو عرضه رشد شصت، دهه متولدین فعال جمعیت ورود با اخیر دهه دو در

 رشد میانگین پایین نرخ و گسترده نوسان ولی است. یافته افزایش داری معنی طور به

 کاهش یهای دوره در حتی و است شده منتهی بیداری نرخ دار معنی افزایش به اقتصادی

 است. داشته هم
تعریف  مؤثرنرخ بیداری نقض نرخ بیداری رسمی در حذف جمعیت فعال،  دلیل به
ی مالحظه نشده در محاسبان نرخ بیداری رفته  دست ازز جمعیت فعال بازتابی اشد که 

یابد، اگر کاهش نرخ بیداری رسمی است. با کاهش نرخ مشارکت، نرخ بیداری کاهش می
کاهش مستمر تقاضای نیروی کار باشد ناخواسته جمعیت فعال متقاضی کار،  واسطه  به

  اعالمشود و این جمعیت در نرخ بیداری  یمبه جمعیت غیرفعال ناامید از کاریابی تبدیل 
برطرف  در این مقاله مؤثرنرخ بیداری  با براوردشود. این نقصان نشان داده نمی شده
 شود. می

 نیز نشان تولید ناخالض داخلی رشد و مؤثررابطه بین تغییران نرخ بیداری  تحلیل
نرخ مشارکت است  شیکاه ، تغییردر ایران عامل اصلی تغییران در نرخ بیداری دهد می

 رشد اقتصادی.  افزایشی نه تغییر
در اقتصاد ایران بازار کار انعطاف پذیری محدودی دارد و تعدیل آن پرهزینه است. 

نیروی کار وجود دار  معنی با کاهش شدید و نوعا برون زای رشد اقتصادی، امدان تعدیل
قبلی، کفایت افزایش افزایش رشد اقتصادی همان نیروی کار  های ندارد و در دوره

 نرخ ی یلهوس  به محصول رشددد اقتددصادی، مجدد رونق در دهد. می جدید را های فعالیت

 رشد رفتن باالتر با .شود یم مشخض کار ندیروی یور بهره و کدار ندیروی ی عرضه ترکیبی

 .تاس افدزایش قابل اشدتغال کدار، ندیروی یور بهره رشدد از داخلی ناخالض تولید واقعی
 .یافت خواهدد کداهش بیدداری ندرخ باشدد، کار یروین رشد از تر یعسر اشتغال، رشدد اگدر

فراوانی منابع ارزی و امدان نگهداشت قیمت  های از طرفی در اقتصاد ایران در دوره
ی جا  بهسرمایه تر  از قیمت واقعی، امدان جایگزینی گستردهتر  ارز در مقادیر پایین

رشد گسترده واردان از سوی دیگر در این شرایط، کند.  می یادی پیدانیروی کار توجیه ز
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د. در این یاب گسترش میی محصوالن داخلی جا  بهقابل تجارن  محصوالنو جایگزینی 
ای )با  یهسرماکاالهای  زمان همرشد اقتصادی مثبت، واردان گسترده  وجود باحالت 

ن ولی با وزن بیشتر در کاهش اشتغال به اشتغال زدا تأثیرن و مصرفی )با زا اشتغال تأثیر
گسترش خدمان غیرقابل تجارن، بخشی اصلی  صرفاًجانشینی نیروی کار کمک نموده و 

 کند.  یم تأمینرشد اقتصادی و رشد اشتغال را 
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Abstract 
This paper investigates the relationship between the unemployment rate 

and economic growth (Okan Law) in Iran. Our results show that there is a 
weak relationship between our variables of interest. Further, over the last 
two decades, the significant relationship between economic growth and 
employment growth was lost which was an indicator of an increase in 
unemployment rate in some years. We also define and estimate the effective 
unemployment rate to exclude active population from the official 
unemployment rate. We find that a decrease in the participation rate explains 
changes in the unemployment rate in comparison with an increase in the 
economic growth. 
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