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 (3131-3131) هاتعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت

 رامین جعفری1، تقی ابراهیمی ساالری2،مهدی بهنامه3، نرگس صالح نیا4

 )نویسنده مسئول( مشهد فردوسي دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشكده اقتصاد، رشته ارشد كارشناسيدانشجوی -1

 مشهد فردوسي دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشكده اقتصاد، گروه یاراستاد-2

 مشهد فردوسي دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشكده اقتصاد، گروه یاراستاد-3

 مشهد فردوسي دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشكده اقتصاد، گروه یاراستاد-4

 چکیده

را شامل  های اقتصادیترین مفاهیم رایج در علم اقتصاد است كه طیف وسیعي از متغیریكي از گسترده "ها ساختزیر"

است .  های كالن اقتصادی انجام گرفتهها بر متغیرساختگذاری زیرنه اثرای در زمیكنون تحقیقات گستردهشود. تامي

. عوامل تولید و ... موضوع بیشتر این تحقیقات بوده اند وكار ی وری نیروبهرههایي همچون تولید و رشد اقتصادی، متغیر

های داخلي متغیر اشتغال كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این مقاله سعي داریم ن پژوهشیااما خصوصا در م

ر های موثر بر اشتغال، اثهای انجام شده در این حوزه ضمن شناسایي مهمترین زیر ساختمرور مباني نظری و پژوهش با 

مورد ارزیابي قرار دهیم و آنها را از این حیث اولویت  1333تا  1331های طي سال انگذاری آنها را بر اشتغال در كشور ایر

( استفاده كردیم. FA( و تحلیل عاملي )PCAهای اصلي )برای این منظور از دو روش آماری تحلیل مولفه نماییم.بندی 

شتغال های اقتصادی و اجتماعي بر اساختهای مربوط به زیرهای اصلي نشان داد كه همه متغیرنتایج حاصل از تحلیل مولفه

حمل و نقل، انرژی و ارتباطات به ترتیب درجه اثر  بخشساخت اقتصادی، در ایران موثر هستند. در بین متغیرهای زیر

اجتماعي، های اجتماعي بخش گردشگری، تامینساختثر مثبت دارند. همچنین در بخش زیربخشي، بر متغیر اشتغال ا

رجه باز گذارند. بخش امنیت و شاخص دمسكن، بهداشت، نفت و آموزش به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر اشتغال مي

ثر بخشي هر تایج حاصل از تحلیل عاملي ان بودن تجاری نیز به ترتیب میزان اثر بخشي، بر اشتغال در ایران اثر منفي دارند.

 كند. بخش حمل و نقل، انرژی و ارتباطات به ترتیب میزانساخت اقتصادی را بر اشتغال در ایران تایید ميسه متغیر زیر

كند. د ميگذاری سه بخش نفت، امنیت و مسكن را بر اشتغال ربخشي، بر متغیر اشتغال اثر دارند. اما نتایج این تحلیل اثراثر

شتغال در گذاری، تاثیری مثبت بر اهای گردشگری، تامین اجتماعي، بهداشت و آموزش به ترتیب میزان اثرهمچنین بخش

 ایران دارند. و متغیر درجه باز بودن تجاری نیز اثری منفي بر اشتغال دارد.

 ليهای اصلي، تحلیل عاممولفهماعي، اشتغال، تحلیل تساخت اجساخت اقتصادی، زیرزیر واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

را شامل  های اقتصادیترین مفاهیم رایج در علم اقتصاد است كه طیف وسیعي از متغیریكي از گسترده "ها ساختزیر"

رفته است . گهای كالن اقتصادی انجام ها بر متغیرساختای در زمینه اثر گذاری زیركنون تحقیقات گسترده شود. تامي

كار و عوامل تولید و ... موضوع بیشتر این تحقیقات بوده اند. ی وری نیروبهرههایي همچون تولید و رشد اقتصادی، متغیر

های داخلي متغیر اشتغال كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این مقاله سعي داریم ن پژوهشیااما خصوصا در م

ر های موثر بر اشتغال، اثهای انجام شده در این حوزه ضمن شناسایي مهمترین زیر ساختو پژوهشمرور مباني نظری  با 

 نماییم.گذاری آنها را بر اشتغال در كشور ایران مورد ارزیابي قرار دهیم و آنها را از این حیث اولویت بندی 

شكل با مگیرد های آن را در بر ز آنها را كه همه ابعاد و مولفهها ارائه یک تعریف جامع اساختتنوع و گستردگي زیر

شده است  گیرند سببميهایي كه ذیل مفهوم زیرساخت قرار ن گستردگي مفاهیم و متغیریمواجه كرده است. همچنین هم

 های اجتماعي تقسیم كنند.ساختهای اقتصادی و زیرساختها را به دو بخش كلي زیركه زیر ساخت

به این شكل  هاساختهای اقتصادی ارائه شده است، این دسته از زیرساختترین تعاریفي كه برای زیراما در یكي از كامل 

ه است ك ميگذاری خصوصي یا عموبا سرمایه ميزیر ساخت هر كشوری مجموعه تسهیالت عمو"شوند : ميتعریف 

ر و مرتبط با یكدیگ ميكند. این مجموعه از تسهیالت عموميضروری و استاندارد زندگي را فراهم  امكان ارائه خدمات

 نندكيمتامین امنیت و سرپناه، ارائه خدمات و برقراری خدمات رفاهي را میسر جایي و حمل و نقل، كه امكانات جابه

ای حمل كاال )ترانزیت( و در عین حال شبكه فاضالب، سیستم هها ، راه آهن و جادهها ، پلمجموعه بزرگراه عبارتند از: 

های آبي و بنادر نیز هستند. همچنان ها ، راهها، آب بندگیرند و شامل سدتامین آب را نیز در بر ميآب رساني و مخازن 

 (1312، به نقل از احتشامي 1331 ،یو قائد )اكبریان "گیرندكه مراكز تولید برق، گاز و نیرو را نیز در بر مي

های شوند كه به بهبود سالمت، آموزش و استانداردميتعریف  یيهاساختهای اجتماعي به عنوان زیرساختهمچنین زیر

های اجتماعي اختسفرهنگي جمعیت كمک نموده و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر كیفیت زندگي دارند. بنابراین زیر

ها و ها، موزههها، دادگاناها، بیمارستها، مطبها، دانشگاهممكن است شامل موسسات مختلف از جمله: مدارس، كتابخانه

دارند )قرباني و همكاران، ميهای عموای هستند كه استفادههای سرمایهها باشند. همه این موسسات شامل كاالپارک

1333.) 

 یافتگيهتوسع مهم یهاشاخص از –اعم از اجتماعي و اقتصادی -یافته های گسترده و توسعهساختبه طور كلي وجود زیر

 در كنون تا كه يتحقیقات. باشند داشته جامعه یک اقتصاد عملكرد بر مهمي تاثیرات توانندمي كه شودمي محسوب هاكشور

فاه، وری، ربهرههایي چون: تولید و رشد اقتصادی، ها را بر متغیرساختدار زیرپذیرفته است اثر معنا انجام حوزه این

؛ قادری 1333ند )قرباني و همكاران، های زندگي و ... نشان داده اخارجي، اشتغال، سطح استانداردگذاری داخلي و سرمایه

 (.2113 ،1و همكاران یانچوویچینا؛ 1332و دهمرده،   

وری در بهرهدهند و از طریق افزایش سود و نرخ بازگشت سرمایه و ميهای تولید را كاهش ها هزینهساختزیر

ژگي به دلیل همین وی د. همچنینگذاری در اقتصاد ملي خواهند شباعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایهگذاری سرمایه
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تری برخوردار هستند از جذابیت بیشتری برای جذب یافتهتوسعه تر وهای گستردهساختهایي كه از زیركشور

 گذاری مستقیم خارجي برخوردارند.سرمایه

دهند و با ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي ، امنیتي و فرهنگي ميهای زندگي را در جامعه ارتقا نداردها استاساختزیر

 شوند كه این امر ارتقای روند اقتصادی جامعه و افزایشميوری در میان نیروی كار بهرهتر باعث افزایش بیشتر و مطلوب

 سطح تولیدات را به دنبال خواهد داشت.

تواند ميقي بر روی توسعه اقتصادی خواهد داشت و به طور بالقوه میها تاثیرات بزرگ و عر روی زیرساختگذاری بسرمایه

ها، ناهای اساسي مانند بیمارستساختجامعه را به اهداف متفاوت اجتماعي برساند. درواقع بهبود كیفیت خدمات زیر

زایي دهد و توان اشتغالميهای زندگي را افزایش نداردمدارس و عرضه آب آشامیدني سالم و سیستم فاضالب شهری استا

(. 2113 و همكاران، یانچوویچینا) شهروندان را ارتقا خواهد داد و چشم اندازی برای رشد فراگیر ایجاد خواهد كرد

تولید و ی هاتیجه كاهش هزینهو در ن يشغل یهاو افزایش جذب فعالیت يبه افزایش كارای يتوانند منتهيها مزیرساخت

های به تسهیالت بازار را نیز فراهم آورند. توسعه و بهبود سطح زیرساخت يحمل و نقل شوند و امكان دستیابی هاهزینه

و  شود )قادریي شغل یهاتواند منجر به افزایش فرصتيم يمانند وضعیت بهداشت و سالمت و آموزش عمومي اجتماع

 (.1332دهمرده،

فراهم  تری برای تولید و اشتغالهای گستردهباعث تمركز جغرافیایي منابع اقتصادی شده و بازار ميهای عموساختزیر

ها را كاهش دهند. عموما كنند تا بتوانند به راحتي هزینهميهای وسیعي را برای عموم افراد فراهم نمایند و شبكهمي

، 2)گیو و مكدونالد شناخته شده انداست، هایي كه اقتصاد بر روی آن بنا شده عنوان پایه بهميهای عموزیرساخت

2113:21.) 

سعه ها، افزایش امنیت و توها فقط اثر عیني بر روی محیط ندارند بلكه از طریق صرفه جویي در زمان و هزینهساختزیر

ها ساختزیر مي(. بهبود كیفیت سطح عمو2113، 3اسنیكا و سیمكونایت)  گذارندميشبكه اطالعاتي بر تولید و اشتغال تاثیر 

ب ایجاد های شغلي باالتر شود و این خود مسبتواند منجر به ایجاد انگیزه از جانب نیروی كار برای دست یابي به فرصتمي

 (.4،2111اجتیکشود )فدرک و بميوری تولید بهرههای شغلي جدید برای نیروی انساني و افزایش فرصت

 نظری و پیشینه تحقیقمبانی  -2

ماعي تقسیم تی اجهاساختزیری اقتصادی و هاساختزیررا به دو دسته كلي  هاساختزیرتر نیز گفته شد همانطور كه پیش

ی مختلفي هااز متغیر هاساختزیری انجام شده در این حوزه برای معرفي هر یک از این هاكنند. بر اساس پژوهشمي

 استفاده شده است. 

 هو امنیتي، گردشگری، درج ميهایي چون : آموزش، بهداشت، امور نظابرای معرفي زیر ساخت اجتماعي نیز از شاخص

دی یي چون موجوهامتغیر تامین اجتماعي استفاده شده است.های دولت، مسكن و مدآباز بودن تجاری، سهم نفت در در
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مورد  ییي برای زیر ساخت اقتصادهابه عنوان شاخص نیز  ب و برق و گاز ، آارتباطات، حمل و نقلهای شسرمایه در بخ

 ود.شمي هپرداختبا اشتغال  هادر ادامه به بررسي مباني نظری مربوط به ارتباط هر یک از این متغیر  .استفاده قرار گرفته اند

 ی اجتماعیهاساختزیر - 1 – 2

 آموزش -1 – 1 – 2

(  تحقیقات 1371)  7نسرمی( و جاكوب 1394)  9، گری بكر  3(1391داناني چون تئودورشولتز) پس از اینكه اقتصاد

بدون  توان تئوری بنیادیني را تصور نمود كهميند، ای بر روی نقش آموزش به عنوان سرمایه انساني انجام دادن -پیشگامانه

 صادی بپردازد.كالن اقت یی فردی در بازار كار و توسعههاقایل باشد به بررسي موفقیتاینكه برای آموزش نقشي اساسي 

نقش آموزش در افزایش حجم اشتغال را باید در تاثیر آموزش به عنوان یكي از اجزای اساسي سرمایه انساني در ارتقای 

 میزانبر روی  گذاریسرمایهیي نیروی كار مورد توجه قرار داد. آموزش در واقع به عنوان نوعي هانو بازدهي  وریبهره

را در  آنها وریبهره هامهارتكند كه این ميیي مجهز هارتهامشود و افراد را به ميافراد در نظر گرفته  مهارت دانش و

 بخشد.ميانجام وظایف كاریشان ارتقا 

پایین  وریبهره(، 1333، 1)هریس یک ارتباط قوی وجود دارد هانیروی كار و سطح دستمزد وریبهرهن امیاز آنجایي كه 

اهش را ك مهارترایج است، تقاضا برای نیروی كم  آنهایي كه قانون حداقل دستمزد در هانیروی كار بویژه در كشور

 تواند افراد را برای گریز از بیكاری وميد. بنابراین آموزش دهد كه این مساله منجر به كاهش سطح اشتغال خواهد شمي

ی روز بازار هایي باالتر و متنوع تر و متناسب با نیازهامهارتیافتن شغل توانمند سازد. افزون بر این تجهیز نیروی كار به 

یي كه هابخشد تا در دورهمي آنهاافتد، انعطاف پذیری مناسبي را به ميی موثر و كارا اتفاق هاكار كه در اثر ارائه آموزش

طح اشتغال افتد بتوانند به سرعت از یک صنعت به صنایع جدید انتقال یابند و سميتغییرات تكنولوژیكي بسیار سریع اتفاق 

 افزایش پیدا كند.

(، اوجها و 2111) 3(، جونگ و توربكت2112) روابتوان در تحقیقات اثر مثبت آموزش بر رشد و توسعه اقتصادی را مي

(، حیدری و 1331و همكاران ) ، جنتي مشكاني(1317، زراء نژاد و انصاری )(2113) 11(، رالوكا ماریانا2113) 11پرادهان

 مشاهده كرد.( 1333)و همكاران  (، فرشادفر1331)همكاران 

 بهداشت  – 2 – 1 – 2

به زندگي انسان ارزش بخشیده و نتیجه آن یعني سالمتي نوعي ثروت است. بهداشت ای است كه بهداشت در واقع توانمندی

از این رو بهداشت و به تبع آن سالمت نیروی كار منجر به  ،ی اصلي سرمایه انساني استهانیز همانند آموزش از مولفه

به  ادای كه افری كاریهاروز بهداشت از طریق افزایش طول عمر افراد و كاهش شود.مينیروی كار  وریبهرهافزایش 
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ود و شميتولیدات نیروی كار در یک دوره معین  میزاندهند باعث افزایش ميشان از دست خاطر بیماری خود و خانواده

داد استع ،ترتر و آمادهبه دلیل برخورداری از ذهني خالق است. همچنین افراد سالم وریبهرهاین امر به معنای افزایش 

اد انگیزه كند دارند. همچنین این افرميیي كه به پیشرفت تكنولوژی كمک هابیشتری برای بروز ابتكارات و نوآوری

ان دهند كه با توجه به آنچه كه در بخش آموزش بدميی بیشتر از خود بروز هاتارادامه تحصیل و كسب مهبیشتری برای 

 (.1334شود )پناهي و آل عمران، مي آنها وریبهرهاشاره شد باعث ارتقای 

( در 2111) 19و آبهیجیت (2113) 13و همكاران(، مویسكن 1372) 14(، گروسمن1339) 13(، بارو1333) 12نالس و اوون

 وریبهرهبهداشت و  میان( بر ارتباط مثبت 1332ی خود و همچنین در مطالعات داخلي نیز رییسي و پژویان)هاپژوهش

نیروی كار از طریق افزایش تقاضا برای نیروی  وریبهره( افزایش RBC)17 توجه به نظریه ادوار تجاریبا  تاكید كرده اند.

ی اصلي در ها(. بنابراین بهداشت به عنوان یكي از مولفه1331)فالحي و همكاران،  كار باعث رشد اشتغال خواهد شد

 به رشد اشتغال كمک خواهد كرد وریبهرهسرمایه انساني از طریق افزایش 

 گردشگری – 3 – 1 – 2

 منبع مهمي ها ایفا كند ومهم در رشد و توسعه اقتصاد كشور يتواند نقشگردشگری صنعتي بزرگ و متنوع است كه مي

از صنایع  است كه آن را از این حیث پسزایي باالیي نیز برخوردار ها باشد. این صنعت از پتانسیل اشتغالبرای درآمد دولت

 یهاقابلیت گردشگری در ایجاد فرصتالزم بذكر است كه  دهد.نفت و خودروسازی در مقام سوم در جهان قرار مي

وسعه ی بسیار مهم در تهاپایین این صنعت را به یكي از مولفه مهارتی با سطح هاشغلي جدید، خصوصا در بین گروه

 .(2112، 11)مک كیتي و سرجیو تبدیل كرده است هاكشور

ه فراهم ی در حال توسعهای صنعتي و هم در كشورهای شغلي قابل توجهي را هم در كشورهاتوسعه بخش توریسم فرصت

ی مسافرتي، ها، آژانسميكند. بخش گردشگری به طور مستقیم با صنایع مختلفي نظیر مسكن، حمل و نقل، سرگرمي

مدیریت، امور مالي و سالمت در ارتباط است. افزون بر این صنعت ساخت و ساز در بخش گردشگری منابعي را برای 

سته شغل در بنابراین صنعت گردشگری سه د كند.ميصنایع دیگری نظیر كشاورزی و تولید به صورت غیر مستقیم فراهم 

 كند:ميمحلي و ملي فراهم  یاهاقتصاد

نوشیدني،  ، غذا،هاگاهامكانات گردشگری از قبیل: اقامت : این مورد به مشاغل ایجاد شده در بخشاشتغال مستقیم. 1

 دهند.ميی گردشگری پاسخ هابه طور مستقیم به نیاز ی مسافرتي اشاره دارد كههاحمل و نقل، آژانس

نندگان دهد كه به صورت مستقیم به مصرف كميپوشش  ها: این مورد اشتغال را در دیگر بخشاشتغال غیر مستقیم. 2

را  هاهادهنی انجام شده در ارتباط با گردگشری كه عموما هاكنند اما از طریق هزینهميخدمات توریستي خدمات رساني ن

راني كه برای افزایش ظرفیت كنند. به طور مثال كارگميدهند درآمد كسب ميدر اختیار بخش گردشگری قرار 
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 شوند و یا كاركناني كه در یک بخش تولیدیميی توریستي یا احداث یک اقامت گاه جدید به كار گمارده هاگاهاقامت

اغل غیر یي از این مشهانمونه ،گردشگری را تولید كنند زمینهی فعال در هاشی مورد سفارش بخهاكنند تا كاالميكار 

 مستقیم هستند.

یق ری حاصله از صنعت توریسم كه از طهای درآمدكه به مشاغلي اشاره دارد كه از طریق هزینه: 19اشتغال القا شده. 3

در نتیجه  نهاآآیند. افرادی كه درآمد و استاندارد زندگي ميبوجود اند در اقتصاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بدست آمده

ی هار بخشدر دیگ هااین درآمد گذاریسرمایهیشان در صنعت توریسم افزایش پیدا كرده است، از طریق هزینه و هافعالیت

 .21(2111خواهند شد )اوندر و دورگون، اقتصادی باعث ایجاد مشاغل جدیدی 

 22(،  یورتسون2113)  21تولیچ و اسویلوكوس ،سومان پاولیچ،توان در مطالعات اثر مثبت گردگشری بر اشتغال را مي

ی هاو نیز در پژوهش (2111) 24(، اوندر و دورگون2112) (، مک كیتي و سرجیو2114) 23 و همكاران (، سولنت2112)

 مشاهده كرد.( 1331) ( و حاجي غالم سریزدی و حسني1313) یزدانيداخلي بختیاری و 

 درجه باز بودن تجاری - 4 – 1 – 2

 در و يكم یهامحدودیت حذف آن اول مرحله در كه است تجاری سیاست نوعي تجاری، آزادسازی از منظور

 درنتیجه، .افتدمي اتفاق دیی اقتصاهابخش همه برای حمایت واقعي، یهانرخ یكسان سازی احیانا بعدی مراحل

جعفری  ( سازدميفراهم  را بیشتری مصرف و تولید كه است اقتصادی كارایي كسب مراحل، این بلندمدت تأثیرات

انع و دیگر مو هابه عنوان یک حركت به سمت تجارت آزاد از طریق كاهش تعرفهاین متغیر  (.1332و همكاران، ميیمص

، 23شود )ليميشدن شناخته  جهانيوی محركه اصلي برای حركت به سوی تعریف شده است و به طور كلي به عنوان نیر

2113.) 

ه و در حال افتیتوسعهاعم از  جهانی مختلف هاآزادسازی تجاری و بازار كار در كشور میانمباني نظری مربوط به ارتباط 

در این نظریه دو كشور شمال و . استخراج شده است 29استولپر -ساموئلسون  -اوهلین -توسعه از چارچوب كتاب هكشر

شود كه شمال سهم بیشتری از كارگران ماهر را در نیروی كار خود نسبت به ميجنوب با سطح فناوری یكسان فرض 

محور دارد و در مقابل جنوب با عرضه نسبي كارگران  ارتمهیت بالقوه نسبي در تولید صنایع جنوب دارد. از این رو مز

ظر گرفته ع تجاری در نغیر ماهر مزیت نسبي بالقوه در تولید صنایع كاربر دارد. در موقعیت اولیه كه با فرض وجود موان
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ط متفاوت یشود. بدیهي است كه به علت شراميدو نوع كاال در هر دو كشور به فراخور تقاضای داخلي تولید شده است، 

وب محور در جن مهارت( دستمزد نسبي نیروی كار ماهر و قیمت نسبي تولیدات مهارت)از نظر سطح  عرضه نیروی كار

شود كه قیمت نسبي صنایع كاربر در شمال و قیمت نسبي ميبیشتر از شمال است. حذف و یا كاهش موانع تجاری سبب 

ایع كاربر یابد و تولید صنميمحور توسعه رتامهدر شمال تولید صنایع  محور در جنوب كاهش یابد. در نتیجهمهارتصنایع 

دستمزد نسبي نیروی كار ماهر در شمال به علت افزایش تقاضای و  افتدميشود. كه عكس آن در جنوب اتفاق ميمحدود 

ش تقاضا در جنوب به علت افزای یابد و در مقابل نرخ بیكاری كارگران غیر ماهر افزایش خواهد یافت.ميبازار كار افزایش 

ل نیروی یابد و در مقابميبرای كارگران غیر ماهر دستمزد نسبي نیروی كار غیر ماهر و حجم اشتغال در این بخش افزایش 

ری نیاز دارند ت -پایین مهارتر را به خاطر تصدی مشاغلي كه سطح تبیكاری و یا دستمزد واقعي پایینكار ماهر یا باید 

 بپذیرد.

یي را از هاكند و در مقابل شمال چیزميرسد كه جنوب عواید فراواني را از آزاد سازی تجاری كسب ميبه نظر  بنابراین،

 ی شغلي برای كارگران غیر ماهر افزایشهایابد و فرصتميدهد. در جنوب درصد اشتغال تولید صنایع افزایش ميدست 

در مورد اثر آزاد سازی تجاری بر اشتغال در ایران با توجه به این نظریه  (.2111، 27)قوس یابدميو نابرابری دستمزد كاهش 

ه توان متصور بود كه آزاد سازی تجاری بميی جنوب دسته بندی كرد هاتوان در گروه كشورميو اینكه كشور ایران را 

 رشد اشتغال كمک كند. 

( نشان 2113) 23و همكاران ( و  وهاپي2113)21(، چن و گوپتا1332) و همكاران طیبي (،1331) تحقیقات سلماني و بیژني

 و جعفری صمیمي( 2113دادند كه درجه بازی تجاری اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی دارد. همچنین ماربت و چارفدین)

 تاكید كرده اند. در پژوهش خود بر اثر مثبت درجه بازی تجاری بر اشتغال ( 1332) و همكاران

 اجتماعی تامین -5 – 1 – 2

ن اجتماعي كه با هدف افزایش رفاه اقتصادی و بسط و گسترش عدالت اجتماعي و ایجاد امنیت برای میی تاهابرنامه

شود یكي از مسایل اساسي جوامع بشری در عصر حاضر ميپیگیری  هاندان یک جامعه از سوی بسیاری از دولتروشه

ان كلیدی اجتماعي به عنو تامینی های متفاوتي است كه بیمههااجتماعي شامل راهبرد تامینهای سیستم .شودميمحسوب 

خدماتي را در جهت رفاه عامه یا طبقه ای خاص ارائه  هاشناخته شده است. این بیمه هاترین راهبرد در این گونه برنامه

 تامین نهاآی بیمه شدگان یا اشخاص ثالثي چون كارفرمایان یا تلفیقي از هاپرداخت دهند كه منابع آن از طریق دولت یامي

گي، از ی بازنشستهای بیكاری، مستمریهاتوان به غرامتميشود ميارائه  هاخدماتي كه توسط این بیمه میاناز  شود.مي

 (.1332،ميسلی)التجائي و  ی درماني اشاره كردهاكار افتادگي بازماندگان و نیز كمک

را  اهاجتماعي در واقع یک نظام باز توزیع مجدد افقي درآمد است كه وجوه حاصل از حق بیمه و مالیات تامینخدمات 

)نوروز  كندمي مراقبت آنهااجتماعي از  تامینكند كه ميبه افرادی منتقل  كرده استكه بر مبنای یک نظم مستمر دریافت 
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را از شاغالن به بیكاران، از افراد سالم به بیماران و از كساني كه در سن كار و فعالیت  هادرآمد در واقع (.1373طالقاني،

سبب  ها(. این بازتوزیع مجدد درآمد1331)محمود زاده و سبحاني،  دهدميهستند به بازنشستگان و مستمری بگیران انتقال 

جامعه در سطح قابل قبولي حفظ شود كه این امر برای طرف عرضه شود كه تقاضای مصرفي بخش قابل توجهي از مي

 یابد. ميكند كه در نتیجه آن اشتغال افزایش ميو خدمات را فراهم  هااقتصاد انگیزه الزم برای افزایش سطح تولید كاال

كل  اجتماعي به خاطر اثربخشي مثبت بر روی تقاضای تامینی هاكنند كه برنامهميبر این مبنا استدالل  هالذا كالسیک

عاملي  هالیاتام بساناجتماعي را  تامینی هادانان نئولیبرال هزینه گذار باشد. اما در مقابل اقتصاد تواند بر اشتغال اثرمي

اهش یابد و ی كار كشود كه تقاضای نیروميكنند كه این امر باعث ميبرای افزایش دستمزد حقیقي نیروی كار معرفي 

زارع و ) بر روی آورند و در نتیجه حجم اشتغال كاهش یابدبه سوی تولیدات سرمایه تاكارفرمایان را ترغیب كند 

كنند ميید اجتماعي بر روی اشتغال تاك تامینی هااكثر مطالعات انجام پذیرفته در این بخش به اثر منفي بیمه (.1331اسدی،

زاده و  ( و محمود1331)  33(، شمای2111)  32، ونجینگ31نیكل،(1339)  31توان به تحقیقات: استینرمي میانكه از آن 

 ( اشاره كرد.1331سبحاني)

 مسکن - 6  – 1 – 2

ی انجام شده در این بخش بر اشتغال دو دیدگاه كینزی و كالسیكي را هادر خصوص اثر گذاری بخش مسكن و هزینه

كند. در این رویكرد ميتوان مطرح كرد. رویكرد كینزی بحث را با ساخت و ساز جدید در بازار مسكن آغاز مي

در بخش مسكن از دو كانال اثرگذاری بر روی تقاضای كل اقتصاد و نیز ارتباط بازار كار و بازار تولید، بر  گذاریسرمایه

ودن شود. با فرض با كشش بميق و ركود برای اقتصاد فرض در مسیر اول دو وضعیت رون روی اشتغال اثر گذار است.

در  یابد كه افزایشميعرضه و تقاضای مسكن در دوره رونق به خاطر وجود تقاضا در این بخش قیمت مسكن افزایش 

ودن برا بدنبال خواهد داشت. و با فرض ثابت  گذاریسرمایهدر این بخش و به دنبال آن ارتقای سطح  گذاریسرمایهسود 

 یابد.ميسطح فناوری، تقاضای نیروی كار برای ساخت و ساز بیشتر افزایش 

در بخش مسكن اشتغال این بخش را افزایش دهد كه این امر  گذاریسرمایهتواند با افزایش ميدر دوره ركود نیز دولت 

ا به دنبال در ارتباط هستند ریي كه با بخش مسكن هااز یک سو به طور ضمني افزایش تقاضا برای تولیدات سایر بخش

خواهد داشت و از سویي دیگر به خاطر اثر درآمدی ای كه اشتغال بیشتر بر روی تقاضا دارد تقاضای كل نیز به طور 

 مضاعف تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و اشتغال را بیشتر افزایش خواهد داد.

 بخش خصوصي دارد نیز به عنوان عاملي برای رشد بر روی مصرف گذاریسرمایههمچنین در رویكرد كینزی تاثیری كه 

گیرد. چنانچه احتمال سودآوری در بخش مسكن در آینده افزایش یابد، بسیاری از سرمایه مياشتغال مورد تاكید قرار 

و افزایش ذخیره مسكن را در  هایابد. كه این امر كاهش قیمتميگذاران جذب این بخش شده و عرضه مسكن افزایش 
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را  )بافرض ثابت بودن درآمد( بتوانند منابع بیشتری هاشود كه خانوارميواهد داشت. قیمت پایین تر مسكن باعث پي خ

اختصاص دهند. كه این امر تقاضای كل اقتصاد و به دنبال آن اشتغال كل را نیز افزایش خواهد  هانسبت به قبل به سایر كاال

 داد.

یي كه از پیش از تغییرات قیمت صاحب مسكن بودند، به معنای كاهش ثروت هایمت مسكن برای خانواراز طرفي كاهش ق

ای گذارد باعث كاهش مصرف و تقاضميتواند به علت اثری كه ثروت بر مصرف افراد ميست. كه این مساله آنهامسكن 

ي بر روی مسكوني از طریق تاثیر قیمت گذاریسرمایهكل شود و از این طریق سطح اشتغال را پایین بیاورد. بنابراین اثر 

 تواند منفي باشد.مياشتغال مثبت و از طریق ثروت 

دم تطابق دهد مكانیسم عميال را توضیح در بخش مسكن و اشتغ گذاریسرمایهكه ارتباط ميدر دیدگاه كینزی كانال دو

افزایش  هاگیریم كه در یک منطقه تقاضا برای دست كم تعدادی از كاالميبازار تولید و بازار كار است. وضعیتي را در نظر 

ه انتقال نیروی كار بت نیروی كار برای تولید مناسب نباشد. بنابراین برای ارتقای سطح تولیدات ميپیدا كند اما كیفیت و ك

ه تبع آن دهد و بميمازاد مناطق دیگر نیاز است كه اسكان این حجم از نیروی كار در این منطقه تقاضای مسكن را افزایش 

و عدم  جرت اتفاق نخواهد افتادهاقیمت مسكن افزایش خواهد یافت. حال در صورتي كه عرضه مسكن بي كشش باشد، م

ش تولیدات منطقه نیز تغییر نخواهد كرد. بنابراین افزای میزاندهد و در نتیجه سطح اشتغال و ميازار رخ تطابق بین دو ب

كند و به علت تسهیل ميدر بخش مسكن عرضه را تحت تاثیر قرار داده  و این عدم تطابق را اصالح  گذاریسرمایه

 دهد. ميجرت نیروی كار سطح اشتغال كل را افزایش هام

ش مسكن در بخ گذاریسرمایهدیدگاه نئوكالسیكي اما به اثر بخشي مسكن بر ارتقای سرمایه انساني معطوف است. 

هد و از این دميی آموزشي )سرمایه انساني( ارتقا هانیروی كار را به خاطر بهبود وضعیت سالمت و نیز موفقیت وریبهره

ی انجام گرفته در این حوزه نتایج هادر پژوهش (.1313شود)قلي زاده و اكبریان،تواند باعث افزایش سطح اشتغال ميطریق 

 گذاریسرمایه( نشان دادند كه بین 1333) ( و حكمت و نظری فارساني1373) 33(، تورین2111) و همكاران 34نمیتحقیق 

( و ویگرن و 2112) 37م(، كولسون و كی1337) 39مستقیم وجود دارد. همچنین گرین ی رابطهدر بخش مسكن و اشتغال 

 سكن بر رشد اقتصادی تاكید كردند.در بخش م گذاریسرمایهعلیت از ی رابطه( نیز بر وجود 2117) 31ویلهلمسون

 امور دفاعی - 7 – 1 – 2

شد ر اقتصاد ملي بسیار اثر گذار باشد .تواند بر مياست كه  ميی نظاهااز هزینه هاامنیت اصلي ترین هدف دولت تامین

ضمن  را افزایش داده و گذاریسرمایهامني ریسک  ر ارتباط مستقیم دارد، چرا كه نابا سطح امنیت در هر كشو اقتصادی

ل شود. این عوامميی داخلي نیز هاخارجي و انتقال تكنولوژی جدید، باعث فرار سرمایه گذاریسرمایهممانعت از ورود 

                                                                 
34 Meen 

35 Turin 

36 Green 

37 Coulsin and Kim 

38 Wigren and Wilhelmsson 
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داده و منجر  افزایش هادارد و شكاف تكنولوژی را با دیگر كشورميكار باز كشور را از ارتقای سطح فعالیت و كسب و 

 (.2113، 33)آندو شودميبه كاهش رشد اقتصادی 

كنند. نخستین يمبر اشتغال معرفي  های متفاوتي برای اثربخشي این هزینههای دفاعي مباني نظری مسیرهادر باره ارتباط هزینه

از طریق گسترش و انتقال فناوری از بخش  "وریبهرهارتقای "گیرد ميكانالي كه در این خصوص مورد بررسي قرار 

 ی آنان و ... است.هاامنیت شهروندان و دارایي تامینی خصوصي و هابه بخش مينظا

 روی كار شود. چرا كه از یک سو هم برای تربیت كادرتواند منجر به افزایش تقاضای نیمي ميهمچنین افزایش مخارج نظا

نیروی انساني شاغل در صنایع وابسته به امور دفاعي برای تولید تسلیحات و جنگ  تامین)ارتش، پلیس( و هم جهت  مينظا

ه ي ببرای صادرات تولیدات دفاع ی الزمهابه منظور حفظ استقالل ملي و جلوگیری از واردات و حتي ایجاد بستر هاافزار

امور دفاعي به صورت  یتوسعه(. عالوه بر این 1333، 41تیمبه نقل از اس 1332)موالیي، نیروی كار قابل توجهي نیاز است

منیت هستند، ا تامینی های تولیدی جدید كه از پیامدهاو ایجاد ظرفیت گذاریسرمایهغیر مستقیم و از طریق افزایش حجم 

ات به اخذ مالی ميمالي مخارج نظا تامینبرای  هاعموما دولت از سویي دیگر دهد.مينیز تقاضای نیروی كار را افزایش 

ولت از سوی دم. در صورتي كه این بار مالیاتي مواجه باشی "اعوجاج مالیاتي"آورند. در این موارد ممكن است با ميروی 

اگر بر عهده  شود وميبر عهده كارفرمایان تعریف شود به علت افزایش دستمزد حقیقي باعث كاهش تقاضای نیروی كار 

 نیروی كار باشد عرضه نیروی كار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

در مقابل تغییرات  ن مورد كه اشتغالبنابراین با توجه به آثار مثبت و منفي در نظر گرفته شده، هیچ پیش بیني روشني در ای

، (، یانگ1334)43جر، درون(2112)42دان (.2117، 41)تانگ دهد، وجود نداردميدر چه جهتي واكنش نشان  ميمخارج نظا

(، 2111)49( به اثر منفي مخارج دفاعي بر رشد اقتصادی، دان و واتسون2113)43(، دان و تیان2111) 44و همكاران ترومبول

های دفاعي بر بیكاری ( نیز در تحقیقات خود به اثر منفي هزینه2113)41( و هوآنگ و كائو2113)47سزگینییلدیریم و 

( نیز 2114)  31و همكاران ( و چانگ2114)  31و همكاران (، پان2113)  43و همكاران اند. همچنین پرادهانتاكید كرده

( نشان دادند 1332) 32، پاین و رز(1331اسمیت)دانند. همچنین تحقیقات دان و مخارج نظامي را علت رشد اقتصادی مي

 های نظامي و بیكاری وجود ندارد.كه ارتباطي میان هزینه

                                                                 
39 Ando 

40 Smith 

41 Tang 
42 Dunne 
43 derounjr 
44 Yang, Trumbull, Yang & Huang 
45 Dunne & Tian 
46 Dunne & Watson 
47 Yildirim & Sezgin 
48 Huang & Kao 
49 Pradhan, Arvin, Norman & Bhinder 
50 Pan, Chang & Wolde-Rufael 
51 Chang, Lee, Hung & Lee 

52 Payne & Ross 
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 ی دولتهاسهم نفت در درآمد -8 – 1 – 2

زرگ ای نفت را بالیي بر بین صاحب نظران وجود دارد. عدهدر خصوص ارزیابي اثر نفت بر اقتصاد ایران دو باور عمده د

ی كشور در هاآن را عامل توسعه نیافتگي "نفرین منابع"یي حول مفهوم هاكنند و با ارائه بحثميتلقي  برای اقتصاد ایران

اشاعه  "و  "هادینی هاساختتضعیف زیر"و نیز  "بیماری هلندی"این دسته از اقتصاد دانان كنند. مي ابعاد گوناگون معرفي

تصادی در ی اقهاكه خود عاملي در جهت عقب ماندگي دانندميتبعات پیوند نفت با اقتصاد ایران را  "فساد رانت جویي و

 ایران است.

ی نیز بر این باور هستند كه نفت در مجموع نقشي مثبت در اقتصاد ایران ایفا كرده و شرایطي را برای اهدر سوی مقابل عد

افتاد ميق ننسبه مطلوب اتفاالزده است كه بدون نفت این شرایط بی كالن اقتصادی از جمله تولید و مصرف رقم هامتغیر

ی هاه درآمدگرفت. چراكميبرد قرار ميو اقتصاد ایران مجموعا در شرایطي نامطلوب نسبت به آنچه كه اكنون در آن به سر 

ت دانند كه همواره تاثیر مثبت قابل توجهي بر رشد تولید داشته اسميری در اقتصاد ایران گذاترین عامل سرمایهنفتي را مهم

یران رشد كه اقتصاد ا يیهای باالی نفت همراه بوده و در مقابل سالهارشد نسبي سریع اقتصاد ایران همواره با درآمدنیز و 

ارضه بیماری هد انطباق عاین شوامجموعه ی پایین نفت مصادف شده است. كه هامدنسبي پاییني را تجربه كرده است با درآ

خصوص  در مطالعات انجام شده در این (.1331كند )پسران و همكاران،ميبا تردید همراه را بر شرایط اقتصاد ایران هلندی 

( در مجموع به اثر منفي 1331) سامتي و همكاران( و 1333) (، پرتوی و مراد نژاد سرای1313) (، عسكری1333) مهر آرا

( و 1333) (، مهرگان و سلماني1331اند و در مقابل پسران و همكاران)ایران هریک از منظری اشاره كرده نفت بر اقتصاد

 دانند.مي( نفت را عاملي برای رشد اقتصادی در ایران 2114) فرزام و همكاران

 زیر ساخت اقتصادی –2 – 2

توانند ميشود كه ميمحسوب  هاافتگي در كشوریتوسعهی مهم هاافته از شاخصیتوسعهی گسترده و هاساختزیروجود 

ی مختلفي هابر متغیر هاساختزیراند كه داشته باشند. تحقیقات نشان داده بر عملكرد اقتصاد یک جامعه مهميتاثیرات 

 ندی زندگي و ... ناثیر بسزایي دارها، سطح استانداردداخلي و خارجي، اشتغال گذاریسرمایه، ، رفاهوریبهرهچون تولید، 

ی اقتصادی طیف وسیع هازیر ساخت (.2113 و همكاران، یانچوویچینا؛ 1332؛ قادری و دهمرده، 1333)قرباني، همكاران،

و  هافاده شده و كاربرد بیشتری نیز در تولید كاالاست آنهاشوند اما مواردی كه در بیشتر مطالعات از ميو متنوعي را شامل 

زیر ساخت حمل و نقل، شامل حمل و نقل ( 1 شوند:ميخدمات به عنوان عوامل تولید دارند در سه دسته كلي تقسیم بندی 

زیرساخت ارتباطات، شامل  (3؛ و  ی آب، برق و گازهازیر ساخت انرژی شامل سیستم( 2؛ ني، هوایي و دریایيیمز

 . مخابرات و اینترنت و ...

 زیر ساخت حمل و نقل -1 –2 – 2

در  ی مختلف دارد. قدرت و سرعتهای حمل و نقل مناسب و كارآمد نقشي استراتژیک در توسعه متوازن بخشهاسیستم

بریان و قائدی، )اك آوردميگذاری منطقه ای به وجود ی بیشتری برای توسعه و افزایش سرمایههای ترابری، فرصتهاشبكه

ی حمل و نقل، های حمل و نقل را كاهش داده، كه این كاهش در هزینههایي هزینههاساختوجود چنین زیر (.1331

گذاران خارجي را به همراه خواهد و چند ملیتي ایجاد كرده و جذب سرمایه منطقه ای ی هاانگیزه ای برای ورود شركت
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همكاران،  )رجب زاده و داشت كه این امر باعث افزایش تقاضا برای نیروی كار و در نتیجه افزایش سطح اشتغال خواهد شد

 (.49-47، صص 1313ماهنامه صنعت حمل و نقل، ؛ 1331

ش ی باز، دستیابي به منافع ناشي از تجارت، گسترهای حمل و نقل باعث ایجاد یا ارتقای كارایي بازارهاساختبهبود زیر

د اوری كل عوامل تولید در اقتصشود كه نتیجه كلي آن رشد بهرهميی عوامل تولید های و بهبود بازارهای منطقهاادغام

بكه حمل ی ارتباطي و نیز افزایش ظرفیت شهااز طریق كاهش فاصله از طریق گسترش شبكه هااست. این گونه زیر ساخت

 شود.مي هاو نقل منجر به صرفه جویي بیشتر در هزینه

و یا بهبود كیفیت موجودی سرمایه  گذاریسرمایهایش تواند از یک سو از طریق افزميی حمل و نقل هارشد زیرساخت

ی دریایي مؤثر باشد و از سوی دیگر با بهبود در مصرف ها، راه آهن و راههای جدید، فرودگاههاتوسط ساخت بزرگراه

ی هانازماسازی سودی سرمایه زیربنایي، باعث بهینهی اضافي موجهامؤثر و یا ارتقاء كارایي در مصرف ، نظیر ایجاد ظرفیت

الیات، ی مصرفي سوخت )توسط مهای حمل و نقل هوشمند و غیره( و تغییر هزینههاحمل و نقل )توسط بكارگیری سیستم

عوارض وغیره( و در نتیجه تحریک رشد اقتصادی گردد. به عبارت دیگر این همان سهم بالقوه افزایش ظرفیت و كارایي 

مؤثر سیستم حمل و نقل در رشد اقتصادی است. برخي مطالعات منافع بیشتری نسبت به منافع مستقیم و اولیه حمل و نقل را 

توان به ارتقاء در دسترسي به عوامل تولید و افزایش توان عملیاتي اشاره نمود. ميدهند كه از جمله آن ميمورد توجه قرار 

سعت، ی اقتصادی، حجم، وهاكه بر اساس صرفه استتر منابع در اقتصاد تخصیص بهینه دلیل اصلي این رشد ناشي از

كه به  ه تركیبي این گونه اثرات در رشد اقتصادی باالترگیرد. نتیجميی حمل و نقل شكل هاانباشتگي و تراكم شبكه

 (.1334بادی و اكبران،آشود. )یحیي مياندازه گیری شده است، نمایان  وریبهرهاشتغال، تولید و  صورت تغییرات در

های پژوهش( در 1317فرد )ي( و موسوی جهرمي و عبادت1319(، رضایي ارجرودی و تسبیحي )1311) و همكاران بابازاده

 تاكید كردند. همچنین پژوهش رحیميهای حمل و نقل و رشد اقتصادی ساختوجود رابطه مثبت میان توسعه زیر خود بر

 ایران رابطه معنيساخت حمل و نقل و رشد اقتصادی در ( نشان داد كه بین توسعه زیر1319بروجردی و ستوده مالشاهي )

 داری وجود ندارد.

 نرژی زیر ساخت ا -2 –2 – 2

ت انرژی در فرآیند یمی تولید وارد شده است. اما در مورد اههانهادهی جدید رشد، انرژی نیز به عنوان یكي از هادر مدل

 رد.گیميسته قرار د به طور كلي در دو هااقتصاد دانان اتفاق نظر وجود ندارد. این اختالف دیدگاه میانتولید در 

 وریبهرهكنند كه پیشرفت دانش و تكنولوژی ميی تولید ادعا هانهاده میانبا اشاره به امكان جانشیني  هانئوكالسیک

ظر شود. از این منميدهد و از این طریق موجب كاهش مصرف انرژی در فرآیند تولید ميسرمایه و نیروی كار را افزایش 

ضعیف و تفكیک ناپذیری با نیروی كار دارد و به عنوان یک عامل موثر و ضروری در تولید و رشد اقتصادی ی رابطهانرژی 

 گردد. ميمطرح ن

انرژی از هم  به مصرف آنهارا از حیث وابستگي فرایند تولید  هاانجام پذیرفته است كشور زمینهاما مطالعاتي كه در این 

تبع آن  گیرند كه از سطح باالتری از دانش و تكنولوژی و بهميافته قرار یتوسعهی هااول كشور. در دسته كنندميتفكیک 

 باالتری در بخش نیروی كار و سرمایه برخوردار هستند.  وریبهره
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ت از رشد مصرف انرژی به علی ی رابطهیک  آنهای در حال توسعه قرار دارند كه در هااما در مقابل در دسته دوم كشور

سته اول ی دهاافزایش مصرف انرژی به مراتب بیشتر از كشور هااست. در این كشور سمت رشد اقتصادی قابل مشاهده

 آنهااشته در سطح دانش و تكنولوژی انبكه  افتگي دست یابندیتوسعهاست و این روند بنابر تئوری تا آنجا كه به حدی از 

 بتواند وابستگي رشد اقتصادی به رشد مصرف انرژی را به طرز موثری كاهش دهد ادامه خواهد یافت.

ل شناختي است. این نظریه با بیان اینكه برای تشكیرح است، نظریات اقتصاد دانان بومكه در این حوزه مطميدیدگاه دو

رژی ت نقش انمیضروری نیاز است، به اه نهادهبه عنوان یک  سرمایه و نگهداری آن به مصرف مقادیر فراوان ماده و انرژی

و انرژی به عنوان  تكنولوژی میانمبني بر امكان جانشیني  هابه ادعای نئوكالسیک آنهاكند. ميدر فرآیند تولید كاال اشاره 

یری  گروی كار و سرمایه، همچنان به كاری نیهانهادهدر  وریبهرهكه با وجود بهبود  دهندگونه پاسخ مياینی تولید هانهاده

ی شركت هاادهنهیكي از  تنهادر فرایند تولید نیازمند صرف انرژی است، چراكه پیشرفت دانش و تكنولوژی  نهادهاین دو 

نظریه بوم شناختان، انرژی عامل محرک رشد اقتصادی بوده بر اساس  ی تولیدی است.هانهادهسایر  میانكننده در تولید در 

ابي )فاضلي ویسری و دوداست ی تحدید كننده مصرف انرژی به عنوان عامل بازدارنده رشد اقتصادی مطرح هاو سیاست

 (.1332نژاد، 

اخص تواند شميل توسعه ای مانند ایران ی در حاهامصرف انرژی خصوصا در كشور میزانبنابراین بر اساس نظریه دوم 

مناسبي برای سنجش حجم تولیدات و عوامل تولید به كار رفته در فرآیند تولید خصوصا در بخش صنعت كه وابستگي 

ش ی تولیدی و صنعتي را افزایهازیادی به مصرف انرژی دارد باشد. و از این رو افزایش مصرف انرژی از آنجا كه فعالیت

 تواند بر تقاضای نیروی كار نیز اثر مثبت بگذارد و باعث رشد اشتغال شود.ميدهد مي

بخشي ن اثر... بر اقتصاد ملي، باید ایی فاضالب شهری و هاسالم و نیز سیستم آشامیدنيدر خصوص تاثیر برخورداری از آب 

ت مورد بررسي قرار داد. این حوزه ارتباط بسیار نزدیكي با بهداش ،گذاردميعوامل تولید  وریبهرهرا از كانال تاثیری كه بر 

شود ميار نیروی ك وریبهرهو سالمت دارد. بهداشت از طریق اثر مثبتي كه بر ارتقای سرمایه انساني دارد، باعث افزایش 

خش جامد كه مباني نظری مربوط به آن در بانمياشتغال نیز  كه این امر عالوه بر افزایش سطح تولیدات به افزایش سطح

 و همكاران (، مهرآرا1332) و همكاران شادمهریاحمدیی اجتماعي به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. هازیر ساخت

های خود در این زمینه به اثر مثبت مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در ( در پژوهش1317) و همكاران ( و بهبودی1331)

 ایران تاكید كرده اند.

 ارتباطات - 3 –2 – 2

 هانسازمادر  ICT نفوذ توان از جهتي اشتغال زدا تلقي كرد، چرا كهمي) فناوری اطالعات و ارتباطات(  را  ICTانقالب 

به سبب استفاده از این فناوری منابع انساني را به  هانسازماشود . مي هانسازمای مختلف باعث كوچک سازی هاو شركت

نوان شود . به عميجویي در منابع انساني استفاده از این فناوری موجب صرفهي كاهش خواهند داد . میانویژه در سطوح 

مروزه را داشته اند شده است. اما ا هاف بسیاری از مشاغل كه كار انتقال یا تنظیم دادهباعث حذ هامثال یكپارچه سازی داده

مثال، ارائۀ  . به عنوانعاد بسیار وسیعي هموار ساخته اندی جدید اطالعاتي و ارتباطي راه را برای كارآفریني در ابهافناوری
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ای از طریق جریان روان اطالعات، ی زنجیرههاالكترونیكي و ایجاد شركت خدمات سخت افزاری و نرم افزاری، تجارت

 آورد.ميی شغلي جدید را فراهم هافرصت

تغییر  گذارد. نوآوری فرایندی كهميتوان گفت كه دو نوع نوآوری فرایندی و تولیدی بر اشتغال اثر ميبه طور خالصه، 

ود و نوآوری شميباشد از طریق جابجایي موجب كاهش تقاضا برای نیروی كار یا افزایش بیكاری ميدر فرایند تولید 

 ی شغليهاباشد از طریق آثار جبراني با خلق فرصتميو تولید محصوالت جدید كه شامل تغییرات در شیوۀ تولید  تولیدی

 ICT اثر كه كرد ادعا توانمي نتیجه در(. 1332كیاني و نعمتي،)هژبر شودمي كار نیروی برای تقاضا افزایش موجب جدید

 .باشد مثبت یا منفي تواندمي باشد ترقوی فوق اثرات از یک كدام اینكه به بسته اشتغال كل روی بر

(، رسولي 1332كیاني و نعمتي )های هژبرتغال اشاره دارد. پژوهشمطالعات انجام شده در این زمینه به هر دو اثر فاوا بر اش

داری بر روی در این زمینه نشان دادند كه فاوا اثر مثبت و معنا( 1319( و میرزایي، اربابیان و حافظي )1311نژاد و نوری )

 نیز در تحقیق خود بر اثر منفي فاوا بر روی اشتغال اشاره كردند.( 1332)صادقي و همكاران  اشتغال دارد. همچنین

 الگو ارائه - 3

های اقتصادی و اجتماعي را بر متغیر اشتغال در ایران بررسي كنیم. ساختدر پژوهش حاضر قصد داریم كه اثرگذاری زیر

 ند:شوگیرد كه به شكل زیر تعریف ميهای اقتصادی و اجتماعي، تعدادی متغیر را در بر ميساختهر یک از زیر

 اقتصادی:زیرساخت -3-1

 ،1313موجودی سرمایه بخش آب، برق و گاز به قیمت های ثابت سال شامل زیر ساخت انرژی:  – 1

 ،1313سرمایه بخش حمل و نقل به قیمت های ثابت سال  یموجودساخت حمل و نقل: زیر  – 2

 ،1313 سرمایه بخش ارتباطات به قیمت های ثابت سال یموجودزیر ساخت ارتباطات:  -3

 ساخت اجتماعی:زیر -3-2

 ،1313های ثابت سال آموزش: هزینه دولت در بخش آموزش به قیمت – 1

 ،1313های ثابت سال های دولت در بخش بهداشت و سالمت به قیتبهداشت: هزینه – 2

 ،1313های ثابت سال سازمان تامین اجتماعي به قیمتهای مصرف نهایي تامین اجتماعي: هزینه – 3

 ،1313های ثابت سال های دولت در بخش دفاعي و امنیتي به قیمتامنیت: هزینه –4

 گردشگری: تعداد گردشگران ورودی ساالنه، – 3

 ،1313های ثابت سال های نفتي به كل بودجه دولت به قیمتنفت: نسبت درآمد – 9

 ،1313سال  های ثابتهای مصرف نهایي بخش دولتي در بخش مسكن به قیمتمسكن: هزینه – 7

درجه باز بودن تجاری: نسبت مجموع صادرات غیر نفتي و واردات سالیانه به تولید ناخالص داخلي بدون نفت به  – 1

 .1313های ثابت سال قیمت

همچنین عدم دسترسي به آمار واقعي  ها نیز از سایت بانک مركزی ایران استخراج شده است.های هر یک از متغیرداده

یابي نهای دروها استفاده كنیم. این آمار از طریق روشمربوط به اشتغال در ایران باعث شد كه از سری زماني برآورد داده
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همچنین از  آنجایي  .33ها داشته باشدتواند اختالف قابل توجهي با این برآوردهای واقعي ميتهیه شده است و مسلما داده

های موجود در های باقي مانده از آماردهد برای سالبه دست مي 1313ها آمار برآورد شده اشتغال را تا سال كه این داده

 بانک مركزی و مركز آمار ایران استفاده شده است.

 (PCAی اصلی)هاتحلیل مولفه –3 – 3

 آنها و تعبیر و تفسیر هاكه با هدف كاهش حجم دادهیي است هایكي از روش (PCA) 34ی اصليهاتحلیل مولفه روش

ی ویژه ماتریس هاتوسط كارل پیرسون ارائه شد و شامل تجزیه مقدار 1311گیرد. این روش در سال ميمورد استفاده قرار 

ش و تشكیل با استفاده از این رو كنندميی همبسته با هم استفاده هاكوواریانس است. در تحقیقاتي كه از گروهي از متغیر

 "ی اصليهاهمولف "ی جدید غیر همبسته با هم دست یافت كه تحت عنوان هاتوان به متغیرمي، هاروابطي خطي از این متغیر

ار تفاده قرمورد اس هایي از تركیبات مختلفي از متغیرهابرای ساختن شاخص هاشوند كه ضمن تلخیص دادهميشناخته 

 گیرند.مي

كه در  هاو یافتن ساختار ارتباطي بین متغیر های اصلي كاهش تعداد متغیرهابه طور كلي كاربرد عمده روش تحلیل مولفه

تشكیل  هابرای مطالعه كامل تغییر پذیری یک سیستم كه از گروهي از متغیر باشد.ميست هاحقیقت همان دسته بندی متغیر

تر این تغییر توان بیشميی اصلي نیاز است. اما اغلب هاكه تعدادشان برابر است با متغیر هاشده است به مجموعه ای از مولفه

توان از ميمتغیر اصلي در دست بررسي باشد  mنیز بیان كرد. به طور مثال اگر  هاپذیری را توسط تعداد كمتری از مولفه

n  مولفه(n≤m استفاده )ای انتخاب شود كه نمایان گر بخش اعظم اطالعاتيبه گونه هانمود. به شرطي كه تعداد این مولفه 

 را تا حد قابل قبولي توضیح دهد. ی اولیههامتغیر وجود دارد. به عبارتي مجموع واریانس متغیر  mباشد كه در 

م به تعداد ی همبسته با ههامجموعه ای از متغیرتوانیم با تبدیل خطي ميی اصلي هابنابراین با كمک روش تحلیل مولفه

 دهند.ميشان ی اصلي و اولیه را نهای متغیرهای غیر همبسته جدید دست یابیم كه اكثر اطالعات و ویژگيهاكمتری از متغیر

ونه ای كه بتوان به گی اصلي هبستگي وجود داشته باشد هااین روش بر این منطق كلي استوار است كه چنانچه بین متغیر

ر خالصه توان در یک متغیر دیگميرا به صورت تركیبي خطي از چند متغیر دیگر نوشت این مجموعه را  هایكي از متغیر

ا ی اصلي دیگر كه به خاطر همبستگي اندک بهاشود. در این صورت برخي از متغیرمي امیدهكرد كه همان مولفه اصلي ن

اتي از دست توانند بدون آنكه اطالعميی این گروه در این تركیب خطي قرار نگرفته اند اضافي خواهند بود و حتي هامتغیر

 بدست آورد.  هاتوان از بقیه متغیرميبرود از مجموعه كنار گذاشته شوند و مقادیر كنار گذاشته شده را 

یل یک تركیب یي كه تشكهای دیگری نیز وجود دارند كه اگرچه با دسته اول متغیرهاتوان تصور كرد كه متغیرميهمچنین 

یي هاخطي را داده اند همبستگي ندارند ) یا همبستگي اندكي دارند(؛ در یک تركیب خطي دیگر شامل گروهي از متغیر

 كیل یک مولفه جدید بدهند.كه همبستگي قابل توجهي با یكدیگر دارند قرار بگیرند و تش

                                                                 

-5533های اقتصادی ایران )بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش "این برآورد در پژوهشی با عنوان  35

 ته است.( انجام پذیرف5531توسط امینی و همکاران ) "(5553
54 Principal Component Analysis 
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ی ایجاد شده از این روش با هم ناهمبستگي دارند. بنابراین با استفاده از این تكنیک آماری از هاواضح است كه مولفه

به عنوان ند توانميی جدیدی بسازیم كه با هم همبستگي ندارند و هاتوانیم متغیرميی همبسته با هم هاگروهي از متغیر

 گیرند. ضمن اینكه عدممورد استفاده قرار ی رگرسیوني هاخصوصا در تحلیل هایي در مراحل بعدی پژوهشهاشاخص

 كند.ميتر ی رگرسیوني را نیز دقیقهان مدلمیی اصلي( كار تخها)مولفه هااین شاخص میانهمبستگي 

نشان  هارا در كل مجموعه داده هابیشترین مقدار پراكندگي دادهآید ميبدست  PCAمولفه اولي كه با استفاده از روش 

گیرد و ميدهد. مولفه دوم بیشترین مقدار واریانس باقیمانده را كه توسط مولفه اول توضیح داده نشده است را در نظر مي

روند برای  این الیي ندارند همبسته است.ی اول همبستگي باای كه با مجموعهی مشاهده شدههاهمچنین با تعدادی از متغیر

 یابد.ميی بعدی نیز ادامه هامولفه

( مقادیر 1ای هر مولفه مراجعه كنیم. جدول )بر های اصلي نیز باید به تركیبات خطي متغیرهابرای محاسبه ی مقدار مولفه

 دهد.ميهمبستگي هر متغیر را با هر مولفه اصلي برای یک وضعیت فرضي نشان 

Xiو  های اولیهمتغیر گرها نمایانCj دهند. همچنین ميها را نشان ها مولفهm≥n  .است 

  𝑎𝑖𝑗 دهند كه به آن ميها نیز مقدار همبستگي هر متغیر را با هر مولفه اصلي نشانFactor Loading    شود.ميگفته 

∁𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
j=1 . 𝑋𝑗  =  𝑎1𝑖  . 𝑋1 +  𝑎2𝑖  . 𝑋2 + ⋯ +  𝑎𝑚𝑖  . 𝑋𝑚                                                 

(1)  

 های اصليها با مولفهماتریس همبستگي متغیر  -(1جدول )

 یزانمی اصلي مناسب هستند كه از همبستگي كافي برخوردار باشند، لذا باید  هایي برای انجام تحلیل مولفههامتغیر

شود. مياستفاده  33از این حیث از روش كایزر هابرای تشخیص مناسب بودن دادهگیرد. مورد بررسي قرار  هاهمبستگي داده

یشتر ب هاداده میانتر باشد نشان دهنده این است كه همبستگي است كه هرچه به یک نزدیک 1و  1ن آماره بیمقدار این 

 1.3برای تحلیل عاملي مناسب نیستند و چنانچه این مقدار بین  هابدست آید داده 1.3است. اگر مقدار این آماره كمتر از 

بیشتر باشد این به این  1.7عاملي پرداخت. اما در صورتي كه مقدار آن از توان با احتیاط بیشتری به تحلیل ميباشد  1.93تا 

 برای تحلیل عاملي مناسب است.  هاداده میانمعناست كه همبستگي موجود 

برای تحلیل عاملي استفاده كرد. در این آزمون  هاتوان برای سنجش مناسب بودن دادهمينیز  39همچنین از آزمون بارتلت

ی گرفته شده دارای كفایت الزم نیستند و در مقابل فرض یک بر این اساس است هافرض صفر به این معناست كه نمونه

                                                                 
55 kaiser 

56 Barteltt 

∁𝑛  ... ∁2 ∁1  

𝑎1𝑛  𝑎12 𝑎11 𝑋1 

𝑎2𝑛  𝑎22 𝑎21 𝑋2 

     

𝑎𝑚𝑛  𝑎𝑚2 𝑎𝑚1 𝑋𝑚 
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د فرض صفر رباشند. لذا در صورت ميی مورد نظر دارای كفایت الزم های گرفته شده برای تحلیل عاملي متغیرهاكه نمونه

 ی اصلي استفاده كرد.هالیل مولفهبرای تح آنهاتوان از مياز همبستگي الزم برخوردار هستند و  هاداده

 (FAتحلیل عاملی ) –4 – 3

اری ی آمهابر یک متغیر وابسته است، از روش هاگذاری یک طیف از متغیروهش بررسي اثرهدف پژاز آنجایي كه 

شود ميست. در این روش فرض هاتوان استفاده كرد. اما در این بین روش تحلیل عوامل متفاوت از بقیه روشميمتعددی 

ست. هاكه یک متغیر مستقل وجود دارد كه مسئول یا علت تغییرات همزمان مشاهدات بدست آمده از گروهي از این متغیر

( دارای عامل مشتركي هستند كه علت m <nمتغیر ) mتوان فرض كرد كه ميمتغیر در دست بررسي باشد،  nمثال اگر 

 ی مشترک، عوامل نام دارند.های مستقل یا عاملهاست. این متغیرآنهاتغییرات همزمان 

 تنهان روش لكه با اییافت، ببه طور كامل اشراف  آنهاماهیت بر یز گیری نمود و نتوان به طور مستقیم اندازهميعوامل را ن

ی او به: قهعال میزانی كشف كرد. به طور مثال فرض كنیم كه از یک فرد ایراني درباره آنهای توان جزئیاتي دربارهمي

 ی او در جهتهاو پاسخطبیعت ایران و پرچم ایران سوال شود  ،عنوان یک ورزش ملي( ،غذای ایرانيورزش كشتي )به 

ض كرد كه توان فرميبا یكدیگر نیز هست.  هامتغیر باشد كه نشان از همبستگي این متغیر 4گرایش نسبتا زیاد او به این 

ي او را ونالیستی ناسیهاعاملي وجود دارد كه علت گرایش همزمان این فرد به این موضوعات است و شاید بتوان انگیزه

عاملي برای افزایش گرایش این فرد به این موضوعات فرض نمود. بنابراین ناسیونالیسم شاید عامل مشتركي باشد كه علت 

توان متصور بود كه مسایل مهم دیگری نیز در این بین باشند كه ميست. اما از آنجایي كه هاتغییرات همزمان این متغیر

ه طور دقیق ماهیت توانیم بمينمشاهده ما خارج هستند، بنابراین نیز منتسب كرد و فعال از  آنهات را بتوان به علت این تغییرا

 ده كنیم.بسن آنهاباره توانیم به فهم جزئیاتي درمي تنهااند و م. چرا كه این عوامل مشاهده نشدهاین عوامل را كشف كنی

به طور خالصه روش مذكور روشي است برای بررسي اینكه چگونه تعدادی متغیر به تعداد كمتری عوامل مشاهده نشده به 

گي را خالصه دارد. و این ساختار همبست هاشوند. این روش وابستگي زیادی به همبستگي بین متغیرميصورت خطي مرتبط 

كه دارای ابعاد بزرگي است با توجه به ماتریس همبستگي  هادهد ماتریس دادهمين ( نشا1كند. یعني چنانكه نمودار)مي

د برای توان از ماتریس جدیميشود كه ميتر منتقل این همبستگي به ماتریس عوامل با ابعاد كوچک میزانو  آنهابین 

 مطالعات بعدی استفاده نمود.

ی عوامل شود. زماني كه هیچ پیش فرضي دربارهميتقسیم  "37استخراجي و تاییدی"به طور كلي به دو روش  FAروش 

 ایهاولیشود. اما زماني كه فروض ميوجود ندارد و یا پیش فرض وجود دارد اما نه به صورت دقیق، از روش اول استفاده 

(. برای محاسبه عوامل نیز ابتدا 1313)محدث، شودمياستفاده درباره عوامل وجود دارد، برای تایید فروض از روش دوم 

 هاكنیم. در صورت وجود همبستگي بین متغیرميرا بررسي  آنها را انتخاب كرده و همبستگي هااز متغیر ای عهمجمو

ي از نظر دارا بودن همبستگ هابودن دادهتوان عوامل را از روش تحلیل عوامل استخراج نمود. كه برای تشخیص مناسب مي

ی هاهفی تعریف شده در بخش مولهاكنیم. و سپس با توجه به مالکميی كایزر و بارتلت استفاده هاكافي از آزمون

 شود.مياساسي، تعداد عواملي را كه باید به كار گرفت مشخص 

                                                                 
57 Exploratory and Cofirmatory Factore Analysis 
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 عوامل به هاداده انتقال – (1)نمودار 

 

 Loading"ها و عوامل های به كار رفته در تشكیل تابع خطي متغیردر ادبیات كاربردی روش تحلیل عوامل به پارامتر

Factor" شود. ی عوامل مشترک بیان ميیک متغیر بخشي از واریانس آن است كه به وسیله 31پذیریاشتراک گویند.مي

 شود.مينی عوامل مشترک محاسبه بخشي از واریانس متغیر است كه بوسیله 33واریانس معین یا یكه

توان به صورت زیر ميدو عامل موثر باشند، بیان ریاضي مطالب فوق را  𝐹2و  𝐹1متغیر مشاهده شده و  𝑌𝑖در صورتي كه 

 (:هماننوشت)

𝑌𝑖 =  𝛼1𝑖 F1 + 𝛼2𝑖 𝐹2 + 

(1) 𝑒𝑖                                                                                                      (2)                                                                                          

Var(𝑌𝑖) =  𝛼
1𝑖

2
 𝑉𝑎𝑟 (F1) +   𝛼

2𝑖

2
  𝑉𝑎𝑟 (F2) +  (1)

2
 𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑖) = 𝛼

1𝑖

2
 + 𝛼

2𝑖

2
 + 𝜕

𝑖

2
                         

(3)                     

 

Var(𝑌𝑖) =  𝛼
1𝑖

2
 + 𝛼

2𝑖

2
    +     𝜕

𝑖

2
                                                                                        (4)                                                              

 

 

 عامل وجود داشته باشد، بیان ماتریسي موضوع به شرح زیر است: mمتغیر و  nكه  در صورتي

𝑋1 =  𝜆11 F1  +  𝜆12 𝐹2 + … +  𝜆1𝑚𝐹𝑚 + 𝑒1                              (3)                                                    

𝑋2 =  𝜆21 F1  +  𝜆22 𝐹2 + …+  𝜆2𝑚𝐹𝑚 + 𝑒2                               (9)                                                      

… 
𝑋𝑛 =  𝜆𝑛1 F1  +  𝜆𝑛2 𝐹2 + …+ 𝜆𝑛𝑚𝐹𝑚 + 𝑒𝑛                                 (7)                                                     

                                                                 
58 Communality 

59 Specific Variance or Uniqueness 
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𝑋𝑛×1 =  𝐴𝑛×𝑚 . 𝐹𝑚×1                                        (1)                                 

  

 زیر محاسبه كرد: ی رابطهتوان از ميكه ماتریس عوامل را 

𝐹𝑚×1 = 𝐴𝑚×𝑛
−1

. 𝑋𝑛×1                                        (3)                                                                  

 نتایج – 4

 ی اساسیهاتحلیل مولفه -4-1

ی هاو برای متغیر 1.72ی مربوط به زیر ساخت اجتماعي هامتغیرمقدار به دست آمده در این تحلیل برای آماره كایزر برای 

از همبستگي قابل قبولي برخوردار هستند. همچنین در آزمون  هادهد  متغیرمياست كه نشان  1.323زیر ساخت اقتصادی 

دهد در سطح ميدرصد است كه نشان  3كمتر از  هابرای هر دو گروه از زیر ساخت sig میزانبارتلت نیز در این تحلیل 

 شود.ميخطای پنج درصد فرض صفر تایید نشده و فرض یک مبني بر كفایت مدل پذیرفته 

 
 اجتماعی هایساختزیر به مربوط بارتلت و کایزر آزمون – (2جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اقتصادیساختبارتلت مربوط به زیر و آزمون کایزر -( 3جدول )

 

 

باشند. در غیر  1.3گیرند باید دارای اشتراكات استخراجي باالتر از ميیي كه در تحلیل عاملي مورد استفاده قرار هامتغیر

 3و  4همانطور كه از جداول مناسب نباشد باید از تحلیل حذف شوند.  آنهایي كه مقدار اشتراكات هااین صورت متغیر



 

21 
 

ی اقتصادی و اجتماعي در حد هادر هر دو گروه از زیر ساخت هادر تحلیل انجام شده اشتراكات همه متغیرمشخص است 

 ی اصلي وجود ندارد.هامطلوبي قرار دارد. بنابراین نیازی به حذف متغیر و تكرار تجزیه به عامل

ها، تعداد عواملي كه میزان قابل با بررسي واریانس تجمعي مولفه 7و  9با توجه به جداول در مرحله بعدی تحلیل عاملي 

مولفه  3های زیر ساخت اجتماعي كنیم. در این تحلیل برای متغیرميدهند مشخص ميها را نشان قبولي از واریانس داده

عامل را برای تحلیل عاملي انتخاب  3دهند . بنابراین مين ها را نشادرصد از پراكندگي داده 12اول مجموعا بیش از 

كند. ميها را مشخص درصد از كل واریانس داده 17های اقتصادی مولفه اول بیش از كنیم. و در مورد زیر ساختمي

وان شاخص مورد ها را  دارد به عنتنهایي توضیح دهندگي مناسبي از متغیربنابراین مولفه اول به عنوان بهترین مولفه كه به 

 شود.مينظر در تحقیق انتخاب 

 
  ساخت اقتصادیهای زیرپذیری متغیراشتراک –( 3جدول )  های زیرساخت اجتماعياشتراک پذیری متغیر –( 4جدول )

 

 
 

 واریانس تجمعی توضیح داده شده توسط مولفه های زیر ساخت اجتماعی  –( 6جدول)
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 واریانس تجمعی توضیح داده شده توسط مولفه های زیر ساخت اقتصادی  –( 7جدول)

 

 

و  1 ست. در جداولهادر هر مولفه  و محاسبه مقادیر مولفه هادر تحلیل عاملي نیز بدست آوردن مقدار متغیر نهایيمرحله 

 مقادیر هر متغیر در هر مولفه نشان داده شده است. 3

های زیرساخت ماتریس مولفه –( 8جدول )

 اجتماعی چرخش یافته

 

های زیرساخت ماتریس مولفه –( 9جدول )

 اقتصادی چرخش یافته

 

                                                           

 شوند:ميی مربوط به زیر ساخت اجتماعي به شكل زیر محاسبه هابا توجه به نتایج، مولفه

𝐶1 = 1.393 * employment + 1.394 * tourism + 1.391*socialsecurity + 1.347 * education – 

1.749 *trade openness                                                                   

(11)                                                                                                                                                                                                                                                             

𝐶2 = 1.773*health + 1.794*oil – 1.111*defence                                                                          (11)                                                          

𝐶3 = 1.312 * housing                                                                                                             (12)                                                                                                               

شود:ميهمچنین مولفه مربوط به زیر ساخت اقتصادی نیز به شكل زیر محاسبه   
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𝐶1 = 1.311* transportation + 1.331 * weg + 1.341 * employment + 1.149 *communication    

(31)                                                                                                                         

 (FAتحلیل عاملی ) -4-2

شود مقدار آمار كایزر برای هر دو زیر ساخت اجتماعي و اقتصادی بیشتر مالحظه مي 11و  11در جداول همان گونه كه 

 .از نظر میزان همبستگي مناسب هستند. همچنین در آزمون بارتلت هم مقادیر مناسب هستندها است و داده 1.3از 

های زیر ساختآماره کایزر و بارتلت برای  –( 11جدول )

 اجتماعی 

 

 های اقتصادیساختزیرآماره کایزر و بارتلت برای  –( 11جدول )

 

 

ها مناسب بوده و از این حیث داده 1.3باالتر از  ( 13)جدول  های اقتصادیمیزان اشتراكات استخراجي برای زیر ساخت

های دولت و مخارج دفاعي به ترتیب های اجتماعي مقادیر مربوط به سهم نفت در درآمدباشند. اما در مورد زیر ساختمي

بر اشتغال ندارند و باید از تحلیل حذف شوند و  یمتغیر اثر معني دار . بنابراین این دو(12)جدول  است 1.412و  1.431

( آزمون كایزر و بارتلت را برای برای 14جدول) ها انجام شود.یک بار دیگر و بدون حضور این متغیرباید تحلیل عاملي 

 هاست.ها نشانگر مناسب بودن دادهدهد كه مقادیر آمارهتحلیل عاملي در غیاب دو متغیر رد شده نشان مي

 
 های اجتماعیساختزیرپذیری اشتراک  –( 12جدول )

 
 های اقتصادیساختزیرپذیری اشتراک  –( 13جدول )

 

 

باشند. اما به خاطر نزدیكي زیاد ميو مناسب  1.3اشتراكات استخراجي همه مقادیر بزرگتر از ( 13)همچنین  در جدول 

شود. با حذف این متغیر از تحلیل مربوط به ماتریس عوامل نمایش داده نمي (19) جدول 1.3به   Housingمقدار متغیر 

 گیرند.قبولي قرار ميشود كه همه مقادیر مربوط به جداول مربوطه در حد قابل مالحظه مي
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 هایساختزیر به مربوط بارتلت و کایزر آزمون -(14جدول )

 اجتماعی

 

 

اشتراکات  -(15جدول )

ساختاستخراجی مربوط به زیر

 های اجتماعی

 

 -(16جدول )

س عوامل ماتری

مربوط به زیر

های ساخت

 اجتماعی

 

 
های ساختمقدار اماره کایزر و بارتلت برای زیر –( 17جدول )

 اجتماعی

 

های ساختپذیری زیرمقدار اشتراک –( 18جدول )

 اجتماعی

 

                                                                                 

یک  (13)جدول  های اقتصادیساخت، در زیر دهدها نشان ميهای تجمعي مولفههمان طور كه جداول مربوط به واریانس

دو مولفه  (21)جدول  های اجتماعيساختدهد و در مورد زیرها را توضیح ميدرصد واریانس 14تنهایي بیش از مولفه به 

 دهند. ها را توضیح ميدرصد از واریانس 13در مجموع بیش از 
 تجمعی توضیح داده شده توسط مولفه های زیر ساخت اجتماعیواریانس  -(19جدول )
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 واریانس تجمعی توضیح داده شده توسط مولفه های زیر ساخت اقتصادی  -(21جدول )

 

 

 

 دهند:مينشان  عامل را جداول زیر نیز مقادیر هر متغیر در هر 

 
مقدار هر متغیر در عامل اول زیر ساخت  –( 21جدول )

 اقتصادی

 

مقدار هر متغیر در عوامل اول و دوم زیر    –( 22جدول )

 ساخت اجتماعی

 

 

 گیریبحث و نتیجه

داخلي و  گذاریهای كالن اقتصادی چون: رشد، تولید، سرمایهها بر متغیرساختگذاری زیرتحقیقات بسیاری حول اثر

ها ساختچ یک از این مطالعات به بررسي اثرگذاری زیرخارجي، رفاه، توزیع درآمد و ... انجام پذیرفته است. اما تا كنون هی

های تساخترین زیروهش سعي شده است ضمن معرفي مهمژبر اشتغال در كشور ایران معطوف نبوده است. لذا در این پ

ها نسبت تغیرتری از مبه طیف گستردهساخت اجتماعي اقتصادی و اجتماعي و گسترش حیطه مطالعه خصوصا در بخش زیر

ها را بر متغیر اشتغال در ایران مورد بررسي قرار دهیم. بدین منظور از دو روش به مطالعات گذشته، اثر بخشي این متغیر

این روشها به دلیل خاصیت نیمه ( استفاده شده است. FA( و تحلیل عاملي )PCAهای اصلي)آماری تحلیل مولفه

ویژه انتخاب متغیرهای موثر بر الگوی مورد نظر برخوردارند. لذا  های مهمي در مدلسازی و بهپارامتریک خود از قابلیت

كنند كه از میان شماری از متغیرهای تاثیرگذار به انتخاب موثرترین آنها این روشها این امكان را برای محقق ایجاد مي

 .نمایندجویي در انتخاب متغیرها جهت مدلسازی را رعایت ميپرداخته شده و از اینرو اصل صرفه
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شتغال های اقتصادی و اجتماعي بر اساختهای مربوط به زیرهای اصلي نشان داد كه همه متغیرنتایج حاصل از تحلیل مولفه

 ساخت حمل و نقل، انرژی و ارتباطات به ترتیب درجه اثرساخت اقتصادی، زیردر ایران موثر هستند. در بین متغیرهای زیر

اجتماعي، های اجتماعي بخش گردشگری، تامینساختد. همچنین در بخش زیربخشي، بر متغیر اشتغال اثر مثبت دارن

رجه باز گذارند. بخش امنیت و شاخص دمسكن، بهداشت، نفت و آموزش به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر اشتغال مي

 بودن تجاری نیز به ترتیب میزان اثر بخشي، بر اشتغال در ایران اثر منفي دارند.

ند. بخش حمل و كساخت اقتصادی را بر اشتغال در ایران تایید ميتحلیل عاملي اثر بخشي هر سه متغیر زیر نتایج حاصل از

گذاری سه بخش نفت، بخشي، بر متغیر اشتغال اثر دارند. اما نتایج این تحلیل اثرنقل، انرژی و ارتباطات به ترتیب میزان اثر

های گردشگری، تامین اجتماعي، بهداشت و آموزش به ترتیب بخش كند. همچنینامنیت و مسكن را بر اشتغال رد مي

  ارد.دگذاری، تاثیری مثبت بر اشتغال در ایران دارند. و متغیر درجه باز بودن تجاری نیز اثری منفي بر اشتغال میزان اثر

  

 منابع

بین مصرف انرژی و رشد (. بررسي رابطه علیت 1332نیا، محمد )طاهر؛ قزلباش، اعظم و دانششادمهری، محمداحمدی

 های عضو آ سه آن. مجله اقتصاد وهای پانل بر مبنای مدل تصحیح خطای برداری در كشوراستفاده از دادهاقتصادی: با 

 .137-111(، 9)21ای، توسعه منطقه

های اقتصادی و بررسي تاثیر آن بر رشد اقتصادی. فصلنامه ساختگذاری در زیر(. سرمایه1331قائدی، علي )اكبریان، رضا و 

 .11-49(، 3)1های رشد و توسعه اقتصادی، علمي پژوهشي پژوش

بیمه،  (. رابطه میان مخارج تامین اجتماعي و رشد اقتصادی در ایران. پژوهش نامه1332التجائي، ابراهیم و سلیمي، مهدی )

21(3 ،)171-147. 

(. بازنگری برآورد سری زماني جمعیت شاغل به تفكیک 1319رضا )امیني، علیرضا؛ نشاط، حاجي محمد و اصالحچي، محمد

 .47-31(، 112)12(. مجله برنامه و بودجه، 1333-1313های اقتصادی ایران )بخش

ر بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه گذاری د(. تاثیر سرمایه1311بابازاده، محمد و قدیمي، خلیل )

 .137-133، 31بازرگاني، شماره 

(. بررسي آثار مستقیم و غیر مستقیم گردشكری بر اشتغال. فصلنامه علوم اقتصادی، 1313بختیاری، صادق و یزداني، مرتضي )

 .43-91، 13سال چهارم، شماره 

-1313(. بررسي رابطه مصرف كل برق و رشد اقتصادی ایران )1317حسین )قزوینیان، محمد پور، حسین وبهبودی، داود؛ اصغر

 .37-72(، 17)3(. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1349

بررسي تأثیر مخارج بهداشتي دولت بر رشد اقتصادی در كشورهای سازمان  (.2119) سیدعلي ،عمران آل ؛حسین ،پناهي

 .339-327 ،(4)4، مجله بهداشت و توسعه D1.های اقتصادی گروههمكاری

. مطالعات علوم اجتماعي 1331تا  1391(. تاثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران 1332پرتوی، اصغر و مراد نژاد سرای، سولماز )

 .17-1(، 41)11ایران، 
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 –های پولي ایران. پژوهش (. صادرات نفت و اقتصاد1331هاشم؛ صالحي اصفهاني، هادی و محدث، كامیار )محمد پسران،

 .1-17، 12بانكي، شماره 

بررسي (. 1331زاده، مصطفي )جنتي مشكاني، ابوالفضل؛ سامتي، مرتضي؛ خوش اخالق، رحمان؛ داللي اصفهاني، رحیم و عماد

صلنامه فو رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومي قابل محاسبه. های آموزش بر سرمایه انساني و تاثیر هزینه

 .113-123، 3تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 
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