چکیده
در این تحقیق رابطه رگرسیونی خطی چند متغیره بین عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ
بیکاری توسعه داده شده است .داده های فصلی مربوط به سال های 4931-4931
هستند که از منابع موثق اطالعات اقتصادی کشوری تهیه شده اند .متغیرهای مستقل:
خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی (میلیارد ریال) ،خالص بدهی بخش دولتی به
سیستم بانکی (میلیارد ریال) ،نقدینگی برحسب اجزای تشکیلدهنده آن (میلیارد ریال)،
نرخ دالر (ریال) ،نرخ مشارکت اقتصادی ،متوسط نرخ تورم ،متوسط نرخ سود سپرده
یکساله بانک های دولتی ،درصد جمعیتی جویای کار( )51-41هستند .نتایج حاکی ار آن
است که نرخ بیکاری و متوسط نرخ تورم و نرخ مشارکت اقتصادی رابطه منفی و
معناداری دارند در حالیکه خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و نرخ بیکاری،

توسعه رابطه رگرسیونی چند متغیره
بین عوامل موثر بر نرخ بیکاری

رابطه مثبت و معناداری داشتهاند .بیشترین تأثیرات منفی در نرخ بیکاری را نرخ
مشارکت اقتصادی و بی شترین تأثیر مثبت در نرخ بیکاری را خالص بدهی بخش دولتی
به سیستم بانکی دارد.
کلید واژه:
نرخ بیکاری ،رگرسیون خطی چند متغیره ،نرخ مشارکت ،نرخ تورم

مقدمه
هر جامعه ای برای تداوم حیات و داشتن اقتصادی پویا و کارآمد نیازمند داشتن نیروی

رویا سلطانی
دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیر کبیر
Roya.Soltany@gmail.com

مهناز ابراهیمی صدر آبادی
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
Mahnaz_es27@yahoo.com

کار ماهر ،بسترهای الزم بر ای بالفعل درآمدن مهارت نیروی کار بالقوه ،سیستم
سیاست گذاری و اجرایی همسو با اهداف نظام اقتصادی است .از عوامل مهم تاثیرگذار
بر اشتغال می توان به اوضاع سیاسی و اجتماعی و حتی اقلیمی کشورها اشاره نمود که
گاها در بسیاری از کشورها یکسان و بعضا متفاوت هستند .با مطالعه شرایط و ویژگی
های کشورهای توسعه یافته می توان به این نتیجه رسید که سیاست های حمایتی دولت
در ایجاد اشتغال اهمیت بسزایی در کاهش نرخ بیکاری دارد.
طبق آمار منتشره مرکز آمار ایران ،طی سال های  4931-4931با افزایش جمعیت ،نرخ
بیکاری هم افزایش یافته به نحوی که از 44/1%در سال  4931به  41/1%در سال 4931
رسیده است .این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان  41-13ساله از  12/5%به 11/3%
رسیده که این بازه سنی دوره بحرانی و مهم در زندگی هر انسانی محسوب می شود.
دوره ای که تصمیمات مهمی همچون انتخاب شغل ،ازدواج ،مهاجرت در آن اتخاذ می
شود .با نبود شغل مناسب با توانایی ها و انتظارات افراد ،علی الخصوص برای قشر
دارای تحصیالت دانشگاهی ،آثار و پیامد های زیان باری بر جامعه و افراد برجای
خواهد گذاشت .بیکاری به معنی هدر رفتن سال ها سرمایه و وقت اختصاص یافته برای
تربیت نیروی کار کشور اس ت که اثرات آن در ابعاد مختلف نمود پیدا خواهد کرد .فقر،
اعتیاد ،طالق ،بزهکاری ،مشکالت ملموس و ناملموس روانی ،کم شدن نرخ رشد ساالنه
جمعیت ،افزایش سن ازدواج ....از جمله هزاران پیامدهای نامطلوب بیکاری در جامعه
است که برای جبران آن ها باید چندین برابر بیشتر از اشتغال زایی هزینه کرد .از این
رو لزوم مطالعات بنیادی و پایه ای برای رفع معضل بیکاری از اولویت های پژوهشی
محسوب می شود.
در این مطالعه به توسعه رابطه ای رگرسیونی چند متغیره بین عوامل مهم تاثیر گذار بر
نرخ بیکاری و برآورد ضرایب آن پرداخته شده است .از مهم ترین عوامل اقتصادی
تاثیر گذار بر نرخ بیکاری که در مدل درنظر گرفته شده می توان به موارد زیر اشاره

علی محمد کیمیاگری (نویسنده مسئول)
دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
kimiagar@aut.ac
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نمود:



خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی (میلیارد ریال)



خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (میلیارد ریال)



نقدینگی برحسب اجزای تشکیلدهنده آن (میلیارد ریال)



نرخ دالر (ریال)



نرخ مشارکت اقتصادی



متوسط نرخ تورم



متوسط نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی



درصد جمعیتی جویای کار ()51-41

البته عوامل دیگری نیز در نرخ بیکاری تاثیر گذار هستند که ممکن است با متغیرهای باال دارای هم خطی بوده و لذا در مدل لحاظ نشده
اند.
این مق اله در پنج بخش مقدمه ،پیشینه تحقیق ،روش شناسی تحقیق ،نتایج رگرسیونی و نتیجه گیری تهیه شده است.

 .1پیشینه تحقیق
 1.1ادبیات موضوع
تعاریف متعددی در ادبیات موضوع پژوهش برای کار و بیکاری وجود دارد .کار فعالیتی نسبتاً دائمی است که به تولید کاال و خدمات می
انجامد و به ازای آن دستمزدی در نظر گرفته می شود .دلیل اصلی اینکه چرا انسان به سمت کار می رود این است که قسمت عمده ای از
نیازهای آدمی ضمن کار کردن تامین می شود و او به منظور تامین همین نیاز ها است که به کار کردن روی می آورد .در اقتصاد بیکار
به فردی اطالق می شود که در سن کار ( ) 41-51جویای کار باشد اما شغل و منبع درآمدی پیدا نکند .اما از نظر مرکز آمار ایران بیکار
به کسی گفته می شود که باالی  41سال داشته و در هفته قبل از آمار گیری فاقد کار است.
یک تقسیم بندی که برای بیکاری می توان ارائه داد به صورت بیکاری ارادی و غیر اداری است .بیکاری ارادی به اراده فرد صورت می
گیرد و فرد بیکار با توجه به دستمزد مرسوم تمایل به کارکردن ندارد .در مقابل ،بیکاری غیر ارادی به نوعی از بیکاری اطالق می شود
که فرد در دستمزد رایج مایل به کار کردن است اما شغلی برای او وجود ندارد.
برای محاسبه نرخ بیکاری معموال از نسبت افراد بیکار باالی (42یا  )41سال بر کل جمعیت فعال (شاغل و بیکار) استفاده می شود.

 2.1پیشینه تجربی تحقیق
تحقیقات متعددی در رابطه با عوامل موثر بر بیکاری در سراسر دنیا انجام شده است که در آن ها به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر
بیکاری پرداخته اند .کونگ( )1244با استفاده از یک مدل چند جمله ای پروبیت چند هدفه به مطالعه عوامل تعیین کننده اینکه آیا فارغ
التحصیالن پکن کار پیدا می کنند ،نمی توانند کار پیدا کنند و یا وارد مدرسه فارغ التحصیل می شوند ،پرداخته است .فرومکین()4333
عوامل مختلفی از قبیل ن رخ تولد ،مهاجرت و نرخ مرگ و میر را بر روی نرخ بیکاری تاثیر گذار می داند .کولینز( )1223با استفاده از
تجزیه و تحلیل آماری و رگرسیون خطی ،به بررسی عوامل مرتبط با نرخ بیکاری ایاالت متحده پرداخت که :سه متغیر ،NASDAQ
تعداد مهاجران پذیرفته شده در ایاالت متحده ،و قیمت متوسط انواع گاز را در مدل خود به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفت.
اورانگزب و آصف( )1249به بررسی عوامل اقتصادی تعیین کننده بیکاری هند ،چین و پاکستان در سال های  4332تا  1223پرداخته اند.
در مدل رگرسیون خطی آن ها بیکاری کل تابعی از  ،GDPنرخ رشد ارز ،تورم و رشد ساالنه جمعیت است .تونا( )1242با استفاده از
داده های فصلی  1222تا  1223به بررسی متغیرهای کالن اقتصادی که باعث ایجاد بیکاری در ترکیه می شود ،پرداخته است.
لویی( )1223به مطالعه رابطه بین تورم و نرخ بیکاری در وضعیتی که تورم نتایج متفاوتی در کارگران شاغل و بیکار دارد ،پرداخت.
رابطه بین تورم و بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپای جدید با استفاده از داده های  4331تا  1221توسط پالیس( )1225بررسی
شد .کاشل( )1221ارتباط بین تورم و بیکاری را با استفاده از داده های  4331تا سپتامبر  1224بررسی کرد .قاسمی( )4933با تلفیق
الگوی تقاضای نیروی کار در الگوی داده -ستاده با روش تخمین داده های تابلویی به برآورد اثر تغییر ضرایب فنی نیروی کار بر
اشتغال نیروی کار پرداخته است .صنعت خواه( )4933به بررسی تاثیر ساختار و کارکرد توسعه اقتصادی -اجتماعی و شرایط تولید بر
میزان بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاه ها پرداخت .شناسایی عوامل موثر بر طول دوره بیکاری با استفاده از داده های استان یزد
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توسط فیض پور( )4933انجام شده است .وی در تحقیق خود عوامل موثر بر طول دروه بیکاری را به دو دسته ویژگی های فردی و
ویژگی های محیطی دسته بندی کرده است .در این تحق یق متغیرهای سن ،تعداد افراد تحت تکفل ،تجارب شغلی و سطح تحصیالت دارای
تاثیر معنی داری بر دوره بیکاری داشتند .امینی و منصوری( )4931در بررسی عوامل موثر بر اشتغال جوانان گروه سنی  12-13ساله
از متغیرهای ارزش افزوده ،حداقل دستمزد واقعی ،نسبت جمعیت جوان دارای تحصیالت متوسطه و دیپلم به کل جمعیت جوان ،نسبت
جمعیت جوان دارای تحصیالت عالی به کل جمعیت جوان و نسبت شاغالن علمی ،فنی و تخصصی به کل اشتغال به عنوان جانشین سطح
فناوری برای برآورد تابع اشتغال جوانان استفاده کرده اند .پاسبانی و همکاران( )4931به بررسی وضعیت بیکاری و اشتغال در چند
سال اخیر با تاکید بر عوامل موثر بر اشتغال زایی پرداخته اند.

 .2روش شناسی تحقیق
 1.2مدل رگرسیون
رگرسیون از لحاظ لغوی به معنی بازگشت می باشد و از دیدگاه آمار و ریاضیات به معنی بازگشت به یک مقدار متوسط است .منظور از
آن این است که برخی پدیدهها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل میکنند.

شکل  :1نمونه یک رگرسیون خطی برازش کننده دادههای مختلف
برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل از تحلیل رگرسیونی استفاده میشود و هدف آن پیشبینی متغیر
وابسته از روی متغیرهای مستقل است .رگرسیون و همبستگی با هم تفاوت دارند که مهمترین تفاوت آن ها در این است که رگرسیون
ماهیت پیش بینی میزان متغیر وابسته از روی مدلی که متغیر مستقل یکی از مولفه های آن است ،را دارد در حالیکه همبستگی صرفأ
نشاندهنده شدت رابطه متغیرهای مستقل و وابسته است (ضیابخش ،کیمیاگری و محمودیآذر.)4931

 2.2رگرسیون خطی چندگانه

1

برای اینکه بتوان متغیر وابسته را با استفاده از متغیرهای معلوم مستقل مشخص کرد باید از برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن با
استفاده از مجموعه داده های موجود مستقل و وابسته در رگرسیون استفاده کنیم ،با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو نوع متغیر
به صورت کمی وجود دارد(ضیابخش ،کیمیاگری و محمودیآذر.)4931
1

1

 3.2حل ر گرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات خطا

2

اگر مجموعه دادههای موجود از متغیرهای مستقل و وابسته موجود باشد به صورت زیر موجود باشد:
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2 2

1 1

() 1

0
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() 2

میتوان به صورت زیر متغیرهای مورد نیاز را تخمین زد:
2
1 2

() 3

1

که بهینهسازی فوق به روش حداقل مربعات خطا معروف میباشد .جواب معادله فوق برای تمامی نرمهای
یکسان بوده و دلیل آن همارز بوده نرم  1یا همان نرم اقلیدسی با دیگر نرمهای ذکر شده در فضای
صورت رتبه کامل ستونی بودن ماتریس

1
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2

است .جواب این مسئله در

از رابطه زیر بدست میآید که یکی از فروض اصلی رگرسیون است.

() 4

0

0
1

() 5

 4.2مفروضات کالسیک مدل رگرسیون
برای انجام هر رگرسیونی و برقراری و درستی نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی باید تمام مفروضات کالسیک برقرار باشد.
در شرایط واقعی برقراری تمام مفروضات کالسیک چندان قابل دستیابی نیست .مفروضات کالسیک عبارتاند از:
آزمون اول :میانگین خطا برابر صفر است.

0

() 6

آزمون دوم :جمالت خطا از توزیع نرمال برخوردار هستند.
هنگامی که از روش رگرسیون استفاده می کنیم ،نرمال بودن جمالت پسماند در مدل برازش شده از اهمیت زیادی برخوردار است.
آزمون جارک-برا نیز یکی از آزمونهایی است که نرمال بودن جمالت پسماند را مورد آزمون قرار میدهد.
2

() 7

0

آزمون سوم :واریانس خطاها مقداری ثابت و متناهی است.
ثابت بودن واریانس جمالت پسماند یکی از مفروضات معادله رگرسیون است .در صورتیکه جمالت پسماند ،واریانس ثابتی نداشته
باشند ،گفته میشود واریانس ناهمسانی وجود دارد .یکی از آزمون های تشخیص ناهمسانی واریانس آزمون وایت است که راجع به ثابت
بودن یا متغیر بودن واریانس جمالت پسماند است.
2

() 8
آزمون چهارم :جمالت خطا از یکدیگر استقالل خطی دارند.
برای پیدا کردن خودهمبستگی هر مرتبه از آزمون  LMاستفاده میشود.

0

() 9

آزمون پنجم :خطاها و متغیرهای توضیحی از یکدیگر استقالل دارند.

0

()10
آزمون ششم :بین متغیرهای مستقل رابطه خطی شدید وجود نداشته باشد.

روشهای زیادی برای آزمون هم خطی وجود دارد ،یکی از روشهای آزمون همخطی محاسبه ماتریس همبستگی است .در این ماتریس
ضریب هم بستگی بین هر زوج از متغیرهای مستقل محاسبه میشود .هنگامی که روش گام به گام انجام میشود ،به صورت اتوماتیک

متغیرهای دارای همخطی به دلیل عدم تأیید توسط آماره t

شناسایی و به روش تک حذفی از دو متغیر حذف خواهد شد(ضیابخش،

کیمیاگری و محمودیآذر).
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()11

 5.2نوع روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش به صورت همبستگی ،تحلیل رگرسیونی است که در آن یک متغیر مالک براساس چند متغیر پیش بین بررسی
می شود و از رگرسیون چندگانه استفاده می شود.

 6.2روش گردآوری اطالعات
در این تحقیق برای مرور ادبیات موضوع و تدوین اطالعات مورد نیاز از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است .آمار و
ارقام مورد استفاده برای سال های  4931-4931از منابع و مر اجع رسمی اطالعاتی ایران همچون مرکز آمار ایران ،امور اقتصاد کالن
سازمان برنامه و بودجه کشور ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،دفتر مدل سازی و مدیریت اطالعات اقتصادی  -معاونت امور
اقتصادی  -وزارت امور اقتصادی و دارایی به دست آمده است.

 7.2ساختار اصلی مدل
بر پایه کارهای نظری و ادبیات تجربی موضوع ،در این تحقیق مدل خطی برای بررسی رابطه متغیرهای کالن اقتصادی اجتماعی بر نرخ
بیکاری توسعه دادیم که به صورت زیر است:
()41

3

1

5

1

1

9

4

1

که:
نرخ بیکاری (درصد)
4

خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی (میلیارد ریال)

1

خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (میلیارد ریال)

9

نقدینگی برحسب اجزای تشکیلدهنده آن (میلیارد ریال)

1

نرخ دالر (ریال)

1

نرخ مشارکت اقتصادی

5

متوسط نرخ تورم

1

متوسط نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی

3

درصد جمعیتی جویای کار()51-41

هستند .مدل خطی و ضرائب آن به فرم زیر است:

()13
که در آن

1
4

مقدار ثابت،

3

3

1

5

1

1

9

1

1

8

1

مقادیر تغییر در به ازای یک واحد تغییر در متغیر مربوطه به شرط ثابت

بودن سایر متغیرها هستند .به عبارت دیگر هر کدام از این ضرایب نشانگر تاثیر متغیر مربوطه بر هستند.

عبارت خطای تصادفی

است که بیانگر تمام عواملی است که خارج از کنترل ما بوده اما بر تاثیرگذار هستند .هدف اصل ی تحلیل رگرسیون تخمین این ضرائب
است تا مشخص شود که هر کدام از متغیرهای مستقل چه تاثیری بر نرخ بیکاری دارند.
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 8.2داده ها و اطالعات مورد نیاز
برای کشف رابطه بین نرخ بیکاری ،متغیرهای خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی (میلیارد ریال) ،خالص بدهی بخش دولتی به
سیستم بانکی (میلیارد ریال) ،نقدینگی برحسب اجزای تشکیلدهنده آن (میلیارد ریال) ،نرخ دالر (ریال) ،نرخ مشارکت اقتصادی ،متوسط
نرخ تورم ،متوسط نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی ،درصد جمعیتی جویای کار( )51-41از رگرسیون خطی چند متغیره
استفاده شده که داده های خام ساالنه برای سال های  4931-4931می باشند.

 .3نتایج تحلیل رگرسیونی
داده ها بصورت فصلی و از سال  4931الی  4931میباشد .داده ها بمنظور اجرای برنامه شامل سالهای  4931الی  4931میباشد 1 .سال
را برای پیشبینی نگه داشتیم .تخمین ضرائب ذکر شده در ( )49با استفاده از روش حداقل مربعات( )OLSبه صورت زیر است:

شکل  :2نتایج رگرسیون اولیه

 1.3فرض نرمال بودن جمالت خطا
ضریب اطمینان نرمال بودن پسماندها  2/31است پس مقدار احتمال  Jarque-beraآماره باید بزرگتر از  2/21باشد .تست نرمال
بودن را برای جمالت پسماند انجام میدهیم ،طبق نمودار زیر و آزمون  ،Jarque-Beraآزمون فرض
که فرض

2

را نمی توان رد کرد در نتیجه فرض نرمال بودن جمالت خطا پذیرفته میشود.

شکل  :3نرمال بودن جمالت خطا
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2

2

4

نشان میدهد
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 2.3فرض صفر بودن میانگین جمالت خطا
طبق آزمون فرض
پذیرفته میشود.

2

2

2

4

میزان P-value>2/21

شده است؛ بنابراین فرض

2

یعنی صفر بودن میانگین جمالت خطا

شکل  :4تست میانگین صفر بودن جمالت خطا

 3.3تشخیص همخطی
در اجرای اولیه رگرسیون با توجه با آزمون فرض

2

2

2

4

متوجه وجود همخطی در داده ها میشویم ،زیرا میزان P-value

برای تعدادی از متغیر های وابسته در تست  T-studentبیش از  2/21شده است؛ ولی تست F

رد نشده است(شکل  .)1برای رفع

همخطی ،از روش حذفی استفاده مینماییم.

 1.3.3رفع همخطی (روش حذفی)
با توجه با آزمون  T-studentمیزان  P-valueبرای تمامی ضرایب کوچکتر از  2/21شده است ،بنابراین فرض همخطی صادق است.

شکل  :5رفع همخطی
رابطه رگرسیون بدست آمده

5

2 49

1

2 95

1

5

11 1 9 9

نشانگر آن است که نرخ بیکاری و متوسط نرخ

تورم و نرخ مشارکت اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارند در حالیکه خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و نرخ بیکاری،
رابطه مثبت و معناداری داشتهاند .بیشترین تأثیرات منفی در نرخ بیکاری را نرخ مشارکت اقتصادی و بیشترین تأثیر مثبت در نرخ
بیکاری را خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی دارد.

 4.3واریانس ناهمسانی
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این فرض مربوط به دادههای مقطعی میشود و چون داده های ما سری زمانی هستند این فرض را برای آنها تست نکردیم هر چند می
توانستیم این فرض را نیز لحاظ کنیم.

 5.3خودهمبستگی(تست )LM
برای تست خودهمبستگی ،میتوانیم از تست LM

استفاده کنیم .انجام این تست برای مسأله مورد نظر ما به صورت زیر اجرا شده

است .همانطور که مشاهده میکنید خودهمبستگی وجود ندارد ،زیرا مقدار  P-valueآزمون  Fآن بیشتر از  2/21شده است.

شکل  :6نتایج تست LM

 .6.3پیش بینی
با توجه به رابطه بدست آمده ،پیش بینی این رابطه را برای آینده مورد آزمایش قرار دادیم برای سال  4939و  4931و همانطور که
درشکل مشاهده می شود ،این رابطه قدرت پیش بینی خوبی را برای نرخ بیکاری رقم میزند.

شکل  :7قدرت پیش بینی
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نتیجه گیری
در این پژوهش ،هشت عامل تأثیر گذار بر نرخ بیکاری را از میان عوامل بسیاری که بر نرخ بیکاری موثر هستند انتخاب کردیم .سپس
رگرسیون خطی برای نرخ بیکاری را بر روی این هشت متغیر اجرا کردیم ،آزمونهای مختلف تست رگرسیون را مورد بررسی قرار
دادیم .در این نمونه ما با مشکل همخطی میان متغیرهای توضیحی مواجه بودیم ،به همین دلیل پنج متغیری که بیشترین همبستگی را با
سایر متغیرها داشته اند را انتخاب و حذف کردیم ،با حذف این پنج متغیر از مدل مشکل همخطی رفع گردید .در این مدل به دلیل وجود
متغیرهای سریزمانی ما آزمون واریانسناهمسانی را انجام نداده ایم ،سایر آزمونها نیز برای مدل مورد نظر دچار مشکل نبودهاند .از
رگرسیون بدست آمده نتیجه می گیریم که نرخ بیکاری و متوسط نرخ تورم و نرخ مشارکت اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارند در
حالیکه خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و نرخ بیکاری ،رابطه مثبت و معناداری داشتهاند .بیشترین تأثیرات منفی در نرخ
بیکاری را نرخ مشارکت اقتصادی و بیشترین تأثیر مثبت در نرخ بیکاری را خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی دارد.
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