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 خالصه مدیریتی

تهیه گردیده و نشان داده شده است این نرخ دارای « نرخ بیکاری»گزارش حاضر با هدف نقد شاخص 

 یتاز وضع یاقتصاد سازانیمتصم و گذارانیاستسهای یلتحلآنها، عدم توجه به  باشد کههایی میمحدودیت

 سازد. یبازار کار را مخدوش م

کته تاکید نموده است که در با معرفی ابعاد و اهمیت اشتغال انسانی آغاز شده و بر این ن مقدمه گزارش در

 ایهجنبه نشدن برآورده پیامدهای و آثار بر عالوه نشود، فراهم بازارکار در افراد اشتغال هایکه زمینهصورتی

است. آثاری  اشتغال هویتی جنبه پیامدهای و آثار ماند،مغفول می که موضوعی مهمترین درآمدی،-تولیدی

 دست شغلی؛ از آینده و انگیزه رفتن دست جسمی؛ از و روانی هایها؛ آسیبمهارت رفتن دست همانند از

 پذیری.مسئولیت و اجتماعی هایارزش رفتن دست خانوادگی؛ از زندگی و انسانی روابط رفتن

مفاهیم مربوط به بازار کار، تعریفی همچون جمعیت فعال اقتصادی،  گزارش به ارائه تعاریف و بخش اول

 شاغل، بیکار و اشتغال ناقص اختصاص یافته است.
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اند. )طرف عرضه و طرف تقاضای نیروی کار و عوامل موثر بر آنها( معرفی شده طرفین بازار کار بخش دومدر 

 عنوان عاملی مهم در تولید بررسی شده و مواردی همچون جمعیتی نیروی کار بهبخش ابتدا عرضهدر این 

اند. در ادامه، تقاضا برای عنوان عوامل موثر بر آن برشمرده شدهبه تخصص و.. و فعالیت، سواد سنین در

 تولید از مشتق کار یروین عنوان یک تقاضای مشتقه معرفی شده است. به این معنی که تقاضاینیروی کار به

گیری تولید نیز های شغلی ابتدا الزم است تولید شکل بگیرد. مسیر شکلبرای ایجاد فرصتکه طوریبه ؛است

گذاران و گذرد که نیازمند جلب اطمینان سرمایههای اقتصادی مولد میدر بخش گذاریاز سرمایه

 بخشی به اقتصاد از سوی دولت است.ثبات

هایی همچون بیکاری، بیکاری جوانان، بیکاری بلندمدت، )شاخص های کلیدی بازارکاراخصش بخش سومدر 

ها ابزاری برای کنترل و ارزیابی اند. این شاخصوری کار و..( معرفی شدهجمعیت خارج از نیروی کار، بهره

های این بازار را در بر ترین جنبهاکثر مسائل مربوط به کارکردهای بازار کار هستند و اطالعات مربوط به مهم

 گیرند. می

جانبه از گذاری بهتر، کسب شناختی پویا، وسیع و همهمنظور درک تحوالت بازار کار و در نتیجه سیاستبه

های واقعیات بازار کار، ضروری است. دستیابی به این شناخت تنها در صورت استفاده از ترکیبی از شاخص

برای  گذارانها و سیاستاغلب رسانهشود این است که عمل مشاهده میگردد. اما آنچه در کلیدی محقق می

دهند، در حالی که نرخ بیکاری تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار صرفا شاخص نرخ بیکاری را مالک قرار می

ر دهد و تاکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر عالئم بازار کاتنها یک جنبه از بازار کار را نمایش می

 گردد. می

از جمله نقدهای مهمی که بر نرخ بیکاری وارد شده است این است که اوال این نرخ تنها تحوالت جمعیت 

دهد و تاثیری که جمعیت غیرفعال اقتصادی بر فعال اقتصادی اعم از شاغل و بیکار را مد نظر قرار می

که افراد از یافتن شغل مناسب، مایوس هنگامی عنوان نمونه،گیرد. بهگذارد را نادیده میتحوالت بازار کار می

یابد. پیوندند. در نتیجه نرخ بیکاری کاهش میشوند، از نیروی کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال میمی

اما این کاهش ارتباطی به کاهش تعداد بیکاران ندارد و متاثر از افزایش جمعیت غیرفعال است. همچنین 

کاملی نیست و با تحت پوشش قرار ندادن بیکاران پنهان، آمارهای بیکاری را  تعریف فعلی بیکاری، تعریف

 کند. کمتر از آنچه در واقعیت هست، برآورد می

توجهی، فقر را پنهان کند. ممکن است در یک جامعه نرخ بیکاری کم تواند به مقدار قابلثانیا نرخ بیکاری می

خصوص در کشورهای در فقر و بهبود وضعیت رفاه باشد. به تواند دلیلی بر کاهشباشد اما این موضوع نمی

حال توسعه از جمله کشور ما که فردی با وجود برخورداری از شغل، به دلیل عدم وجود کار مولد و شایسته، 

کند. نرخ بیکاری این مشکل را درآمدش برای اداره زندگی کافی نیست و با فقر دست و پنجه نرم می

 کند. منعکس نمی
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کند. بنابراین خصوصیات مربوط به ثا نرخ بیکاری اطالعات مربوط به ترکیب جمعیت بیکاران را پنهان میثال

   ی شغلی بیکاران را در اختیار قرار اقتصادی و تجربه -اجتماعی یزمینهمیزان تحصیالت، قومیت، پس

 آن یو دوره (طکاکی، فصلی و..)ساختاری، اص نرخ بیکاری اطالعاتی درباره نوع بیکاریعالوه بهدهد. نمی

ها مشیه نوع بیکاری در راستای توسعه خطدهد. این در حالی است کمدت یا بلندمدت( به دست نمی)کوتاه

 گذاری بسیار مهم است.در امر سیاست

مواردی همچون بیکاری زنان، بیکاری جوانان و بیکاری بلندمدت که نرخ بیکاری همچنین در بخش سوم 

اند. جمعیت زنان و جوانان همواره از قرار گرفته دهد، مورد توجهاتی در این خصوص ارائه نمیکل، اطالع

    اند و ضروری است با شناخت وضعیت آنها در بازار کار،های جمعیتی در کشور بودهمهمترین گروه

عنوان نیروی ان بههای آناتخاذ و از پتانسیل جمعیتی هایهای مناسبی برای رفع بیکاری این گروهسیاست

کار در راستای رشد و توسعه اقتصادی بهره گرفته شود. همچنین به دلیل اثرات منفی طوالنی شدن مدت 

 بیکاری بر فرد و جامعه، نرخ بیکاری بلندمدت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 

ای این بازار ارائه گزارش، تحلیل بازار کار کشور مطرح و سعی شده است تصویری از سیم بخش چهارمدر 

 گردد. 

در این بخش ابتدا، تغییرات جمعیتی کشور و آثار آن بر جمعیت نیروی کار، مورد بررسی قرار گرفته است. 

درصد باالیی ( مرور و نشان داده شده است که 1384-1394)سال اخیر  10ار در روند تحوالت بازار کسپس 

اند. بنابراین نوسانات اندک ورود به بازار کار خودداری کردهاز جمعیت اضافه شده به جمعیت در سن کار، از 

توان به پای بهبود شرایط بازار کار کشور گذاشت، بلکه دلیل آن کاهش سال را نمی10نرخ بیکاری طی این 

توان تنها تحوالت نرخ جمعیت فعال اقتصادی بوده است. از این روی در تحلیل و بررسی بازار کار کشور، نمی

 ی را مالک قرار داد. بیکار

 فعال، جمعیت جمعیت غیرفعال، جمعیت کار، سن در های بعدی از بخش چهارم گزارش، جمعیتدر قسمت

های بررسی شده است. سپس به سهم گروه 1384-1394شاغل و جمعیت بیکار کشور در فاصله زمانی 

شگاهی از جمعیت شاغل و بیکار سواد؛ دیپلم و زیردیپلم و گروه تحصیلی دارای تحصیالت دانتحصیلی بی

در ادامه ترکیب سنی و جنسیتی جمعیت بیکار مورد بررسی  طی دوره زمانی مورد اشاره پرداخته شده است.

 ساله( است. 15 - 24) قرار گرفته و نشان داده شده است که بیشترین سهم از بیکاری مربوط به زنانِ جوان

ل به لحاظ اقتصادی برآورد شده و سپس بر اساس آمارهای در پایان این بخش، سهم زنان از جمعیت فعا

میزان مشارکت نیروی کار زنان کشور با زنان در سایر کشورها، مقایسه شده  (،2016) مجمع جهانی اقتصاد

 است. 
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میلیون نفر بیکار در بازار کار؛  4.88)وجود  های اساسی بازار کار کشورگزارش، به چالش بخش پایانیدر 

آموختگان؛ وجود جمعیت میلیونی دانشجویان؛ سهم باالی جمعیت غیرفعال از ان، جوانان و دانشبیکاری زن

جمعیت کشور؛ عدم ورود جمعیت جدید در سن کار به بازار کار( اشاره و چنین نتیجه گرفته شده است که 

ن انتظار بهبود در توانباشد، نمی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولیدمحور و بر پایه علم و دانشتا زمانی

های اقتصادی از سوداگری و های بیکاری را داشت. معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیتشاخص

     های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. این مهم نیازمند های غیرمولد به سمت فعالیتفعالیت

  کند.ی را طلب میهای اصولی است و عزمی جدها و نهادسازی، سیاستریزیبرنامه
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 مقدمه -1

ار یکی از مهمترین موضوعات در بررسی و تحلیل تحوالت ساختار اقتصادی جوامع، مسئله اشتغال نیروی ک

های ها و برنامهگذاری و همچنین تحلیل عملکرد سیاستلحاظ سیاستباشد. امروزه این مسئله به می

های اقتصادی و قانون اساسی و قوانین کارِ به برنامهای پیدا کرده است. نگاهی اقتصادی، جایگاه ویژه

باشد. در همه مطالعاتی که الزامات قانونی، حقوقی و اجتماعی کشورهای مختلفِ دنیا، موید این موضوع می

ها با کار شود که اصوال انساناند، به این موضوع پرداخته میمربوط به اشتغالِ نیروی کار را یادآوری کرده

ها را باید به کار سودمند و کنند که انسانو همچنین اشاره می1کنندتولید ارزش می ،ودمند خودخالق و س

های کاری و خلق آثار جدید زیرا در سایه کوشش .با ارزش واداشت تا در این فرایند فکر کنند و تحول یابند

 .(1377طائی، ) سازنداست که استعدادهای درونی خود را شکوفا می

ترین توان دریافت که در آنجا نیز اشتغال نیروی کار یکی از با اهمیتبه قانون اساسی کشورمان میبا نگاهی 

برای »دارد که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چنین بیان می 43مسائل، شناخته شده است. اصل 

نسان در جریان رشد، کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای اتامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه

 شود:با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می

 ..؛. تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، .1

 منظور رسیدن به اشتغال کامل؛تامین شرایط و امکانات کار برای همه، به .2

توا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه صورتی که شکل و محتنظیم برنامه اقتصادی کشور به .3

بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در مدیریت 

 .«زایش مهارت و ابتکار داشته باشدکشور و اف

و  گیرندگانتوان گفت اصل مزبور تا حدودی سیاست اشتغال کشور را تدوین کرده است و تصمیممی

منظور ایجاد توازن گذاران کشور را ملزم به شناسایی عوامل موثر در عرضه و تقاضای نیروی کار بهسیاست

 (.همان) کمی و کیفی مسئله اشتغال، ساخته است

دارای  ،یاز لحاظ فردی و اجتماع اشتغالکند که بیان می« انسانی کار» موضوعِ اهمیت بیان در 2سن آمارتیا

درآمدی  - یدیتولجنبه  دوبه توان یسه منظر فوق را در واقع م. است یتیو هو یدیتول سه منظر درآمدی،

افراد در  که یابیمدرمی نگاه کنیم،به اشتغال درآمدی  - یدیکرد. اگر از جنبه تول یمتقس یتیو جنبه هو

به  یندنمامی تکاال و خدمات شرک یدتول ینددر فرا کهینا ینخدمات کاری در ع یشغل و ارائه یافتنصورت 

های اشتغال افراد در بازارکار ینهاست که اگر زم ینمسأله ا ،منتهی پردازند.یم یزکسب درآمد برای خود ن

که  یموضوع ین، مهمتردرآمدی - یدیتولهای نشدن جنبه یامدهای برآوردهفراهم نشود، عالوه بر آثار و پ

                                                 
 کنند.ها با استفاده از آنها مطلوبیت کسب میمعنای ایجاد کاالها و خدماتی است که انساندر اینجا ارزش به 1

Amartya Sen 2 
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را  یامدهاآثار و پ ینا .(1389)طائی، مقدم، باشدیماشتغال  هویتی جنبه یامدهایماند، آثار و پیمغفول م

 از: برخی از آنها عبارتند کهت بندی کرده اسیمتقس مورد 10از  یشبه ب یاسنآمارت

 ی؛اجتماع یو وقوع انزوا یاز دست رفتن آزاد -

 ها؛از دست رفتن مهارت -

 ی؛و جسم یروان هایآسیب -

 ی؛شغل یندهو آ یزهاز دست رفتن انگ -

 ی؛خانوادگ یو زندگ یروابط انساناز دست رفتن  -

  (.1388)سن، یریپذیتو مسئول یاجتماع هایاز دست رفتن ارزش -

 در 3(ILO) کارالمللی ینسازمان بها به همراه دارد، دولت یکه برا یو تبعات یکاریمساله ب یتبا توجه به اهم

 اعالم کرد است،ر شدهمنتش 2016که در سال  بازار کار یدیکل یهاشاخص ویرایش از گزارش یننهم

به  یابیدست یو در راستا یردالزم صورت گ هایدقت ،بیکاری یدیکل شاخص کارگیریاست تا در به ضروری

بازار را  این های کلیدی، سایر شاخصو جامع یقعم یا،پو ینگاه در کنار بازار کار، عیتکامل از وض یریتصو

 (.ILO,2016) کار بستنیز به

بازار  یاتبه واقع توانینم یکاری،ب شاخص کلیدیشاخص مثل  یکبر  یهرف تکصِ کرد کهاین سازمان تاکید 

نزدیک به واقعیتِ  یریتصو ییتنهابهبیکاری، نرخ نرخ مربوط به این شاخص یعنی برد، چرا که  یکار پ

   یهایلتحل آنها،عدم توجه به  هاست ک هایییتمحدود یو دارا دهدینم یشبازار کار را نما یطشرا

 (.همان) سازدیبازار کار را مخدوش م یتاز وضع یاقتصاد سازانیمو تصم مدارانیاستس

های کلیدی بازار کار در کشور ما ایران، نیز الزم است این نکته مد نظر قرار گیرد و در بکارگیری شاخص

 توانددهد، نمیدقت شود. زیرا از آنجا که نرخ بیکاری تنها تحوالت جمعیت فعال نیروی کار را پوشش می

 بازار درآن هم در شرایطی که کار از جمله وضعیت جمعیت غیرفعال کشور باشد.  بازار تحوالت تمامی بیانگر

جمعیت، نسبت بزرگتری در مقایسه با میانگین جهان و بسیاری از  کل به غیرفعال جمعیت نسبت ایران، کار

 (.1395های مجلس، )مرکز پژوهش کشورها است

تصمیمات جمعیت غیرفعال کشور برای ورود به بازار کار یا خارج ماندن از آن اثری غالب بر ی، از این رو

به ها مورد توجه قرار گیرد. گذاریها و سیاستهای آن دارد که الزم است در تحلیلتحوالت بازار کار و نرخ

عنوان یک سیگنال از بهبود هتوان این کاهش را باگر در یک فصل نرخ بیکاری کاهش یابد، آیا می طور مثال

 شرایط بازار کار در نظر گرفت؟ ممکن است بخشی از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( در اثر عوامل مختلف )از

جمله کیفیت پایین شغل یا مأیوس شدن بیکاران از یافتن شغل مناسب( تصمیم به خروج از بازار کار گرفته 

عنوان مثال به سمت افزایش تحصیالت غیرفعال شوند )به، موقتا که با نیافتن شغل مناسبباشند. بدین معنی
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با اتکا به کاهش یا افزایش  توان صرفااین اساس نمی بروند( و مجددا در فصول آتی به بازار کار برگردند. بر

خصوص در فضای کنونی گذاری کرد. بهنرخ بیکاری به تحلیل بازار کار پرداخت و بر مبنای آن سیاست

)مرکز  آیدی گذار به حساب میایران که هم از لحاظ جمعیتی و هم از لحاظ اقتصادی یک دورهاقتصاد 

 (.1395های مجلس، پژوهش

در کمیسیون ستاد اقتصاد  در همین زمینه و با توجه به تدوین بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار

منظور و به یمشارکت اقتصاد یشدن اقتصاد و حداکثرساز یبا هدف مردم) 13/6/95 مورخ مقاومتی؛

 یو برا یدانشگاه التحصیالنفارغجوانان، زنان و  یژهوفعال کشور به یتجمع هاییتمؤثر از ظرف یریگبهره

و محروم  ییمناطق روستا یتبا اولو ینیمناطق در پهنه سرزم یو رقابت ینسب هاییتمؤثر از مز یبرداربهره

های های بازار کار با نگاهی جامع و پویا به شاخصتدوین سیاستتوان گفت می (؛در حوزه عمل شهرستان

عنوان نماینده بخش خصوصی و بدین منظور اتاق ایران به کلیدی بازار کار بیش از پیش ضرورت یافته است.

های شاخص نرخ بیکاری و کار، کاستیگانه، در گزارش حاضر با نگاهی تحلیلی به بازار مشاور قوای سه

 دهد.مورد بررسی قرار می ، زنان و مدت بیکاری راجوانان ختن به بیکاریضرورت پردا

ترتیب اجزای بازار کار و در ادامه ابتدا به تعاریف و مفاهیم مربوط به بازار کار اشاره خواهد شد. سپس به

شد و در های کلیدی بازار کار معرفی شده است. در ادامه به بررسی بازار کار ایران پرداخته خواهد شاخص

 گردد.بندی ارائه مینهایت جمع

 تعاریف و مفاهیم -2

 جمعیت فعال اقتصادی -

)هفته  آمارگیری ی)حداقل سن تعیین شده(، که در هفته تقویمی قبل از هفته ترساله و بیش10تمام افراد

برخوردار  )شاغل( و یا از قابلیت مشارکت ، در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته4مرجع( طبق تعریف کار

 (.1395)مرکز آمار ایران، تابستان  شود)بیکار(، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می اندبوده

 شاغل -

 یاکار کرده و  5ساعت یککار، حداقل  یفمرجع، طبق تعر یکه در طول هفته تریشساله و ب10تمام افراد

طور عمده شامل به نشوند. شاغالرا ترک کرده باشند، شاغل محسوب می نکارشاطور موقت الیلی بهدبهبنا

رسمی  یوندپ نمرجع با داشت ی. ترک موقت کار در هفتههستندل و خود اشتغا یرانبگدو گروه مزد و حقوق

 شود. اشتغال محسوب می نعنوا، بهداشتغاالنخو یاوم کسب و کار برادو ت بگیرانمزد و حقوق یشغلی برا

 

                                                 
 شود.)نقدی و یا غیرنقدی( صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد، کار محسوب می کسب درآمد منظور)فکری و بدنی( که به های اقتصادیآن دسته از فعالیت. 4 

 (ILO) المللی کار. بر اساس استاندارد سازمان بین5 
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 شوند:می کشور دارند، شاغل محسوب یاقتصاد الیتفعکه در  یتیبه لحاظ اهم یزن یرافراد ز

  ،افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند

 )کارکنان فامیلی بدون مزد(. کنندکار می

 جام ی محل کارآموزی انی کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسهکارآموزانی که در دوره

 محسوب “ کار”دهند، یعنی مستقیما در تولید کاال یا خدمات سهیم هستند، فعالیت آنها می

 شود.می

 اند.ی مرجع مطابق تعریف، کار کردهمحصالنی که در هفته 

 نیروهای مسلح کنند )کار دائم یا موقت خدمت می صورتتمام افرادی که در نیروهای مسلح به

)مرکز آمار ایران، ی نیروهای نظامی و انتظامی( ان و سربازان وظیفهدارشامل پرسنل، کادر، درجه

 (.1395تابستان 

 بیکار -

 تر اطالق می شود که:ساله و بیش10بیکار به تمام افراد 

 مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند(. دارای اشتغالی مرجع فاقد کار باشند )در هفته 

 برای اشتغال مزدبگیری یا  برای کار باشند ی بعد از آن آمادهی مرجع و یا هفتهدر هفته(

 خوداشتغالی آماده باشند(.

 منظور اقدامات مشخصی را بههفته قبل از آن جویای کار باشند )ی مرجع و سه در هفته

 عمل آورده باشند(.جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به

ازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و کار در آینده و یا انتظار بدلیل آغاز بهافرادی که به

 (.همان) شونداند نیز بیکار محسوب میآماده برای کار بوده

 اشتغال ناقص -

ی مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی است که در هفته

تر، قرار داشتن در کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشمحل کار بوده و به دالیل اقتصادی نظیر رکود 

ی مرجع ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته 44تر از فصل غیرکاری و ... کم

 (.همان) اندبوده

 بازار کار  -3

رضه عواملی حضور تشکیل شده است. در طرف ع 8و طرف تقاضای نیروی کار 7از دو طرف عرضه 6بازار کار

مایل هستند چند ساعت از زمان  کنند چه تعداد کارگر، ورود به بازار را انتخاب کرده ودارند که تعیین می
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روز به کارفرمایان اجاره دهند. البته نتایج بازار کار، تنها به خواست کارگران جهت خود را در طول شبانه

ها برای استخدام نیروی کار، نیز دارای اهمیت و خواست بنگاه فعالیت در این بازار بستگی ندارد، بلکه تمایل

)اشتغال و بیکاری(،  توان چنین نتیجه گرفت که نتایج بازار کاراز این روی، می)تقاضای نیروی کار(.  باشدمی

 ,Borjas) تاس کار و تمایل کارگران جهت فعالیت در بنگاهنیروی یها برای اجارهخواست بنگاهبرآیند 

1996). 

 طرفین بازار کار یعنی عرضه و تقاضای نیروی کار پرداخته خواهد شد. معرفیدر ادامه به 

 کار یرویعرضه ن -3-1

 یککار عرضه شده در  یرویجامعه است. اصوال مقدار ن یککار  یروین عرضه ید،عوامل تول تریناز مهم یکی

در  یتحقوق و دستمزد، جمع را عبارت از هاآن ینترکه مهم باشدیم یعوامل متعدد یراقتصاد تحت تاث

ید، )سطح تول اقتصاد یائیعد خانوار، پوبُ یت تاهل،سواد و تخصص، وضع یرکاری،درآمدهای غ یت،فعال ینسن

 (.1389)طائی، مقدم، باشدیرشد، رونق و رکود( م نرخ

قه شهری و سواد، جنس، سن، تخصص، منط یرنظ ییهایژگیبه و یدکار با نیروی عرضه یلهنگام تحل

کار،  یروین یفیتو ک یتدر کم توانندیعوامل م یناز ا یکهر  .فعال توجه داشت جمعیت بودن ییروستا

دشوار ساخته  یارکار را بس ها اشاره شد در مجموع مفهوم عرضه نیرویکه بدان یموثر باشند. عوامل اثرگذار

اقتصاد  یککار در  یرویعرضه ن تحوالت یلو تحل یلتشک گونگیکه بحث در خصوص چ شوندیو باعث م

 (.1377 ی،)طائ گردد یچیدهپ یقدر

 نیروی کار تقاضای -3-2

 ینمع یزمان یدر دوره انخواستار استخدام آن یانکه کارفرما یکار یروین عنوان مقدارِکار به یروین یتقاضا

 یک ید،از تول ینوان عاملعکار به یروین یشده است. تقاضا برا یفتعر باشند،یاز دستمزد م یو در نرخ خاص

 یجادا یکه برا یمعن یناست. به ا ولیدکار مشتق از ت یروین یتقاضا یگرعبارت داست، بهمشتقه  یتقاضا

 منوط به جلب اطمینانشوند که خود  یامه یدتول یبرا یازموردن یالزم است بسترها یشغل یهافرصت

 یهادر بخش گذارییهسرما یبرا یزهتا انگ اد استاقتصمختلف  هایبخش بخشیدن به و ثبات گذارانیهسرما

. یندنما گذارییهکنند و اقدام به سرما ینانبتوانند به دولت اطم گذارانسرمایهو  یدآ یدپد یمولد اقتصاد

  کند.می یداپ یتاشتغال موضوع یتقاضا برا گذاری،یهدنبال تحقق سرمابهبدین ترتیب 
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دارد که هرگاه  یبستگ شمارییدر سمت عرضه و تقاضا به عوامل ب یشغل هایفرصت یریگمجموع شکل در

و  یعوامل از دو منظر فن ین. اگذارندیم یردر بازار کار تاث درنگیشوند، ب یتحول یا ییرعوامل دچار تغ ینا

 هستند.  یبندقابل طبقه یطیمح یطشرا

 ینیبه سطح مع یلن یبرا یدمنابع تول یبترک یا یقمربوط به روش تلف ص،طور مشخبه یزیکی،ف یا یعوامل فن

( بر یرهو غ یانرژ یمتها )دستمزد، نرخ بهره، نرخ ارز، قآن یمتعوامل و ق یموجود یزاناست و م یداز تول

 ،که از بازار عوامل و محصول دارد یصاحب بنگاه بر اساس مالحظات یامؤثرند. کارفرما  یدانتخاب روش تول

. پردازدیم کاریرویعوامل از جمله انواع ن یقو تلف یبترک یگاه به چگونگو آن گیردیم یدبه تول یمتصم

 یفضا یاستی،که عبارتند از عوامل س گذارندیاثر م یدبر سطح تول یزن یاجتماع هاییتقابل یا یطیمح یطشرا

 یطیحم یط. شراینهاد یباتو ترت تصادیاعتماد متقابل عامالن اق ی،فرهنگ هاییژگیو یاسی،و س یاجتماع

تا بازار کاال  کنندی)شرط الزم( فراهم م یزیکیف یا یرا در کنار عوامل فن یکاف یطشرا یقت،شده، در حقاشاره

 یددر بازار کار به وجود آ یمنابع انسان یو خدمات در سطح مطلوب به گردش درآمده و به تبع آن تقاضا برا

 (.1389مقدم، ی،)طائ

 های کلیدی بازار کارشاخص – 4

 نیازمند شدتبه یافتگیتوسعه سطح ارتقاء برای گذاریسیاست و کشور جتماعیا -اقتصادی وضعیت لتحلی

 میان این در. باشدمی جامعه اصلی هایفعالیت یحوزه در دقیق و صحیح اطالعات روزآمد، به دسترسی

 که گرددمی محسوب جوامع جتماعیا -اقتصادی عوامل تاثیرگذارترین و ترینمهم از یکی کار بازار شرایط

   و هاسیاست اتخاذ منظوربه راستا، این دارد. در رفاه و یافتگیتوسعه سطح بر آشکاری و تأثیر ملموس

 وضعیت از را درستی اطالعات مشخص، زمانی مقاطع در که دقیق هایشاخص تدوین های مناسب،برنامه

  .(1394ار، )وزارت ک رسدمی نظر به ضروری نماید، کار ارائه بازار شرایط

کار و نیز  بازار هایداده انتشار و منظور گردآوریبه (ILO) المللی کاربین سازمان موضوع، اهمیت به توجه با

که حاوی اطالعات  (KILM)کلیدی شاخص 17گذاری بهتر، درک تحوالت این بازار و در نتیجه سیاست

 برای ابزاری عنوانبه میالدی 1999 سال ازهای بازار کار در جهان هستند را ترین جنبهمربوط به مهم

 .(همان) نموده است ارائه بازار کار کارکردهای به مربوط مسائل اکثر ارزیابی و کنترل

وضعیت و تحوالت بازار کار در هر کشور هستند. معیارهای  یکنندهبیان ،های کلیدی بازار کارشاخص

، تباط مفهومی با بازار کار، قابل دسترس بودن دادههای یاد شده عبارت از اراساسی برای تعریف شاخص

 (.1380)طائی،  باشندقابلیت مقایسه بین مناطق و کشورها، استفاده مکرر تحلیلگران و کارشناسان از آنها می
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کشند و به تفکیک مذکور، که هر یک، ابعاد یا منظری از بازار کار را به تصویر می یگانههای هفدهشاخص

 قابل محاسبه هستند عبارتند از:  های سنی و ..سیت، گروهمناطق، جن

  9رکا نیروی مشارکت : نرخ1 شاخص کلیدی -

 10(به جمعیتاشتغال ) : نسبت2 شاخص کلیدی -

 11شغلی : وضعیت3 شاخص کلیدی -

 12اقتصادی بخش حسب بر : اشتغال4 شاخص کلیدی -

 13شغلی عمده هایگروه در اشتغال :5 شاخص کلیدی -

 14وقتپاره رکنان: کا6 شاخص کلیدی -

 15: ساعات کار7 شاخص کلیدی -

 16رسمی غیر اقتصاد در : اشتغال8 شاخص کلیدی -

 17: بیکاری9 شاخص کلیدی -

 18جوانان : بیکاری10 شاخص کلیدی -

 19مدت بلند : بیکاری11 شاخص کلیدی -

 20زمانی ناقص اشتغال : نرخ12 شاخص کلیدی -

 21: جمعیت خارج از نیروی کار13 شاخص کلیدی -

 22سوادیدستیابی تحصیلی و بی :41 شاخص کلیدی -

 23های جبران خدمات: دستمزد و هزینه15 شاخص کلیدی -

 24وری کار: بهره16 شاخص کلیدی -

)وزارت کار،  25های اقتصادی و فقر کاربندی: فقر، توزیع درآمد شاغالن در طبقه17 شاخص کلیدی -

 )در پیوست، توضیحات تکمیلی ارائه شده است(. (1394

                                                 
9 KILM1: Labour force participation rate 
10 KILM2: Employment – to – population 
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نار تهیه آمارهای بازار کار، الزم است در نظر گرفته شود آن است که در تفسیر این آمارها ای که در کنکته

به تحوالت بازار  های آنها را در نظر گرفت. در واقع الزم است با دیدی وسیعباید احتیاط کرد و محدودیت

ایط بازار کار به واقعیت ها از شرکار گرفت تا تحلیلهای آماری را بهکار توجه نمود و ترکیبی از شاخص

برای  گذارانها و سیاستکه اغلب رسانه نمودتوان به این موضوع اشاره . در این خصوص میتر باشندنزدیک

دهند، این در حالی است که نرخ صرفا نرخ بیکاری را مالک قرار می ،تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار

می نادیده گرفتن سایر عالئم بازار کار د صرف بر آن، موجببازار کار است و تاکی بیکاری تنها یک جنبه از

. با توجه به این نکته، در ادامه به معرفی شاخص کلیدی بیکاری و نقدهای وارد شده بر (2016ILO,) گردد

کاملی از تحوالت بازار کار، در اختیار قرار دهد پرداخته و به برخی صویر ت تواندعنوان شاخصی که نمیآن به

 توجه گردد، اشاره هاها به آنگذاریهایی که باید در تحلیل وضعیت بازار کار و سیاستمترین شاخصاز مه

 .شودمی

  (KILM: Unemployment) شاخص کلیدی بیکاری -4-1

بین برای ورود به بحث شاخص کلیدی بیکاری، ابتدا الزم است بدانیم بیکار کیست. بیکار از دید سازمان

و یا در  27، آماده به کار26سانی هستند که در سن کار بوده و در دوره موردنظر، بدون شغلالمللی کار، تمام ک

 (.2013ILO,) باشند 28جستجوی شغل

 .30خوداشتغالیست و نه ا 29)اشتغال مزدبگیری( استخدامبدون شغل، فردی است که نه در  -

 .است آماده موردنظر برای استخدام یا خوداشتغالی دوره در که است آماده به کار، فردی -

 خوداشتغالی بوده است.  یا استخدام شدن دنبالبه اخیرا که است در جستجوی شغل کسی -

 هستند و  غایب خود کار از موقتا افرادی که است نموده اعالم ،کار المللیسازمان بین

محسوب  بیکاران زمره در اند،در جستجوی کار رفتهندارند ولی در این فاصله  31بیکاری غیرمنفصل از شغل

 .(همان) شوندمی

و بیکاری  34، بیکاری اصطکاکی33، بیکاری ساختاری32بیکاری انواع مختلف دارد شامل بیکاری ادواری

)طائی،  تواند بلندمدت یا کوتاه مدت باشدمی ،. همچنین بیکاری بسته به طول مدت آن35فصلی

  (.1394مرادی،

                                                 
26 Without work 
27 Currently available for work 
28 Seeking work 
29 Paid-employment 
30 Self-employment 

31 : Formal Job Attachment کارند طور موقت غایب ازدارای شغل هستند اما به (ILO,1982.) 
کمبودهایی در تقاضای  یرونق و نیز نتیجهاصل رکود و عدم باشد. بیکاری ادواری حکمبود تقاضای کل می با بیکاری ادواری آن نوع از بیکاری است که در ارتباط 32

 باشدد که کاهش در تقاضای کل، علت اصلی بیکاری ادواری میدهشدت نشان میکند. شواهد بهن کردن کارگران میها را وادار به اخراج و بیروکل است که بنگاه
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 نرخ بیکاری -4-1-1

ای بازار کار و از پرکاربردترین اصطالحات اقتصادی است. این نرخ به هترین شاخصنرخ بیکاری از معروف

از های اصلی در بازار کار، تصویری از وضعیت اشتغال در کشور را نمایان ساخته و عنوان یکی از شاخص

تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال )کلیة کسانی که در بازارکار حضور دارند، اعم از اینکه بیکار یا شاغل 

 های سنی، جنسیهای جمعیتی با توجه به ویژگی. این نرخ برای گروهآیددست میبه، 100ضرب در  اشند(ب

اند، باید در نظر داشت بیکارانی که جستجوی شغل را انتخاب نکرده .(ILO,2016) شودشغلی تعریف می و

آیند. تقریبا بخشی از نمیشوند، در نتیجه جزو بیکاران به شمار در نظر گرفته می 36خارج از نیروی کار

نرخ بیکاری فقط شامل بنابراین یابد. کنند، پایان میبیکاری به دلیل اینکه افراد، نیروی کار را ترک می

 (.Summers,2003) شود که جویای کار هستند، اما فعال بیکارندافرادی می

این است که نرخ بیکاری اطالعات مربوط به ترکیب شده رح شاخص بیکاری مط یکی از نقدهایی که بر

زمینه کند و بنابراین شامل خصوصیات مربوط به میزان تحصیالت، قومیت، پسجمعیت بیکاران را پنهان می

 نرخ بیکاری اطالعاتی درباره نوع بیکاریعالوه بهشود. ی شغلی بیکاران نمیاقتصادی و تجربه -اجتماعی

دهد. این در حالی است که نوع دست نمیمدت یا بلندمدت( بهکوتاه) و دوره آن و ..( ، فصلیساختاری)

ویژه با توجه به اینکه م است، بهگذاری بسیار مهها در امر سیاستبیکاری در راستای توسعه خط مشی

 .(ILO,2016) تواند تنها با تقویت تقاضای بازار مورد بررسی قرار گیردبیکاری ساختاری نمی

فقر را پنهان کند. مشکل بسیاری از کشورهای در حال  میزان قابل توجهی،ن، ممکن است بهنرخ بیکاری پایی

 شاغلبه عبارتی ممکن است فرد  ولد و شایسته است.توسعه، اغلب بیکاری نیست بلکه عدم وجود کار م

در نرخ  نداشته باشد. این مساله با درآمد مکفی که بتواند با پدیده فقر مقابله کند، 37باشد، اما کاری شایسته

  (.همان) شودبیکاری نمایش داده نمی

                                                                                                                                              
آید و دارای چند بُعد است. یک بُعد مربوط به عدم ترکیب عرضه و تقاضای نیروی کار به وجود میدر تغییر  یبیکاری ساختاری: این نوع از بیکاری به واسطه 33

های شغلی ارائه شده و نیروی کار عدم تطابق جغرافیایی فرصت کارگران است. بُعد دیگر معموالو تطابق کمی و کیفی بین نیازهای مهارتی و تخصصی کارفرمایان 
گردد و همچنین در جستجوی فرصت شغلی است. مثال مشخص نوع نخست بیکاری ساختاری مربوط به تحوالت تکنولوژی است که جایگزین نیروی کار آدمی می

 .(1389)طائی، مقدم،  ندکرمستقیم نیروی کار خارجی را جایگزین نیروی کار داخلی میطور غیهای تجارت خارجی که بهبرخی سیاست
ای به دالئل زیر فاقد شغل توان تصور نمود که عدهد، مید که تمام نیروی کار موجود بتواند در فعالیتی مشغول باشبیکاری اصطکاکی: اگر اقتصاد در وضعیتی باش 34

( برای اولین بار وارد بازار کار 3اند، غل خود را به دالئلی از دست داده( ش2اند، ل خود را برای کار بهتر رها کرده( شغ1ردمی که: . مشودو نرخ بیکاری مثبت باشند 
فرمایانی که نان که پس از مدتی از بازار کار خارج و مجدداً وارد بازار شده و در جستجوی شغلی هستند. همچنین کار( آ4در جستجوی فرصت شغلی هستند،  شده و

( نیروی کار خود را اخراج کرده تا کارکنانی 2، است ( در جستجوی نیروی کار هستند تا جایگزین نیروی کار فعلی کنند که بازنشست شده یا کار خود را رها کرده1
 (.1389مقدم،  )طائی، هستندهای ایجاد شده در بنگاه خود نیروی کار مناسب برای پاسخ به ظرفیتدنبال به( 3بهتر بیابد، 

دهد. کارگران ای از سال رخ میهای معین اقتصادی در فصول ویژهنوعی از بیکاری است که در نتیجه پائین آمدن سطح فعالیت اقتصادی در برخی از بخش 35
  (.Sapsford,1981) شوندیکنندگان در صنایع توریسم بنا به ماهیت شغل خود به صورت فصلی بیکار مسازی و کشاورزی، و همچنین مشارکتساختمان

گیرند، عضو جمعیت خارج یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمیتری که در طول هفته مرجع، در هیچساله و بیش 10ساله و همچنین افراد  0-9تمامی افراد  36
 (.1395ایران،  مرکز آمار) شونداز نیروی کار محسوب می

37 Decent Work 
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فراد در سن کار ِ بدون )ا از دیگر نقدهای وارد شده به نرخ بیکاری این است که تعریف استاندارد بیکاری

 ...بیکار و  د بیکاران پنهان، زناندر جستجوی کار و یا آماده به کار هستند(، بسیاری از بیکاران ماننشغل که 

گیرد. به عنوان مثال بسیاری از افراد به علت اینکه پیدا کردن شغل برایشان دشوار بوده و یا را دربرنمی

اند، اند و بازار کار را ترک کردهبخش بودن جستجوی شغلی، مایوس شدهای که از نتیجهکارگران اخراج شده

وند و عمال نادیده شرهای مربوط به بیکاری شمارش نمیگیرند اما در آماقرار می 38در رده بیکاران پنهان

 شوند.گرفته می

ای افرادی وجود دارند که در حال حاضر در بازار کار نیستند، اما تمایل به داشتن شغل در واقع در هر جامعه

محدود های شغلی اند که فرصتاند، زیرا دریافتهکشیده دارند. با این حال این افراد از جستجوی شغل دست

جایی دارند و یا با تبعیض در ساختار هستند یا خود آنها به عنوان نیروی کار، محدودیت در تحرک و جابه

اند. این افراد دچار بیکاری پنهان هستند. کارگران دلسرد شامل هر دو جنس زن اجتماعی و فرهنگی مواجه

روه بیکاران با احتمال بیشتری در گ نگیهای اجتماعی و فرهبا توجه به تبعیض باشند، اما زنانو مرد می

 .(ILO,2016) گیرندپنهان قرار می

ضور دارند و دارای شغل نیز هستند و طور مشخص کسانی که در بازار کار کشور حبر اساس تعاریف دیگر به

د، تاثیر دهنوری بسیار پائین یا غیرمولد بودن فعالیتی که انجام میدلیل بهرهآورند، اما بهدست میدرآمد به

علت این امر ممکن است عدم شوند. چندانی در جریان تولید جامعه ندارند، نیز بیکار پنهان نامیده می

ی کار در بین کارگران و باالخره استفاده آنان از مندنشدن از آموزش، نبود انگیزهسازی، بیماری، بهرهظرفیت

گران معتقدند که الزم است جمعیت از تحلیلبرخی . (1380)طائی، ابزار نامناسب در انجام وظیفه باشد

د، زیرا مشکل باش ارهای رسمی به واقعیت نزدیکبیکاران پنهان به گروه کارگران بیکار اضافه شوند تا آم

  (.Borjas, 1996) دهند، استآنچه آمارهای رسمی نشان می طور چشمگیری بدتر ازبیکاری به

طور هد، این نرخ بی نرخ بیکاری در نظر گرفته شومحاسبه اگر آمارهای مربوط به بیکاران پنهان در

چشمگیری افزایش خواهد یافت. در مجموع بحث بر سر اینکه آیا آمارهای بیکاری باید شامل کارگران 

 .(1373جکسون،  بالنت،) داردمایوس نیز باشد یا خیر، همچنان ادامه 

اتکاء صرف بر نرخ بیکاری منجر به دور شدن  ،ر کاربا توجه به مواردی که اشاره شد، در تحلیل وضعیت بازا

گذاران اغلب سیاستالزم است های دیگری که شود. در ادامه به بررسی شاخصاز تصویر حقیقی بازار کار می

 (.ILO,2016) شودکنند، اشاره میآنها توجه  به در کنار نرخ بیکاری
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  زنانبیکاری -4-2

گردد با این گردد، استخراج میشی که نرخ بیکاری کل محاسبه میشاخص نرخ بیکاری زنان به همان رو

 شود. تفاوت که این بار فقط جمعیت زنان در نظر گرفته می

 

کار به عنوان یکی توان به این نتیجه رسید که نیرویهر کشور می یهبا توجه به اهمیت تولید در روند توسع

دست به فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد می ،ئه خدماتبا هدف تولید کاال یا ارااز عوامل تولید که 

میزان مشارکت . (1394)طائی، مرادی، های مختلف اقتصادی داردزند، نقش بسزائی در پیشرفت و رشد بخش

دهند، را تشکیل می عنوان نیروی کاری که تقریبا نیمی از جمعیت هر کشورهای اقتصادی بهزنان در فعالیت

ویژه در اقتصادهای به سرعت در گذارد. بهتوسعه کشورها تاثیر میو بر میزان رشد، رفاه و  بسیار مهم است

  (.IMF, 2013) تواند رشد را افزایش دهدحال رشد، مشارکت بیشتر نیروی کار زنان، می

 طور که مشارکت زنان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثرگذار است، شواهد حاکی از آن استهمان

گزارش  طور مثالبهآورد. که عدم مشارکت یا مشارکت پائین آنان نیز خساراتی را برای کشورها به بار می

های گذشته، ههدر دکه ، حاکی از آن است که منتشر شده توسط بانک جهانی (2013)توسعه انسانی

در  اما ان شده استهای اقتصادی، منجر به افزایش سهم زنان از اقتصاد رسمی در سراسر جهگسترش فرصت

است و  )منا(، مشارکت نیروی کار زنان از رشد متوسطی برخوردار بوده منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

است. این موضوع در شرایطی رخ داده است که  های اقتصادی، رشد نیافتهمتناسب با افزایش فرصت

های گذاریسرمایه ،ویژه در مورد زناننسانی بهروی ارتقاء سرمایه ا بر های اخیری منا در دههکشورهای حوزه

در آنها را هایی همچون میزان سواد زنان، بهداشت و سالمتی و امید به زندگی اند و شاخصتوجهی کردهقابل

تمام این  البته اند.اند. همچنین موجب تغییرات زیادی در کیفیت و مشخصات نیروی کار شدهبهبود داده

تاکنون شده است.  1960درصدی مشارکت نیروی کار زنان در منطقه منا از سال50زایش ها منجر به افتالش

شود و نرخ های زنان برای مشارکت در نیروی کار استفاده نمی، همچنان از تمام ظرفیتاین وجود اما با

که  باید در نظر آورد .(World Bank,2013) ترین نرخ استپایین  ،آنها در سطح جهان  واقعی مشارکت

های پایین مشارکت زنان در نیروی کار، هزینه فرصت بسیار باالیی را بر اقتصاد این جوامع تحمیل نموده نرخ

 . (1381)بانک جهانی،است 
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ها گذاریشود این است که چرا بازگشت موردانتظار حاصل از انجام این سرمایهسوالی که در اینجا مطرح می

جهت اتخاذ و به به این سوالپاسخ  نشده است؟اقتصاد کشورها، محقق در وضعیت رفاه اقتصادی خانواده و 

 نماید.های موثر در افزایش مشارکت نیروی کار زنان ضروری میگذاریاجرای سیاست

 به موارد زیرافزایش مشارکت زنان در نیروی کار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا،  در خصوص روند کندِ

 است:اره شده اشعنوان دالیل اصلی به

 ها؛ ی تاریخی و سنتسابقه -

 هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و باورهای مذهبی؛  -

 قانونی؛ هایچارچوب -

 .(WorldBank,2013) اقتصاد متکی بر صنایع نفتی -

ی منا توضیح داده طور خالصه دالیل مشارکت اندک زنان در نیروی کار در کشورهای حوزهدر ادامه به

 .شودمی

ی ارکت در بازارکار با هنجارهای خانوادگی و پدرساالرانه مواجه هستند که سابقهزنان برای مش -

 .(همان) گرددتاریخی این هنجارهای قدرتمند به قبل از کشف نفت باز می

سهم  و کار کردن آنها خارج از خانهدر رفت و آمد زنان، محدودیت در  قوانینی همچون محدودیت -

به ثروت و دارایی  آنهاآمده در طول ازدواج، منجر به عدم دسترسی دست نداشتن زنان از اموال به

عدم دلیل عنوان مثال زنان بهد. بهشود. از تاثیر این قوانین بر کارآفرینی زنان نباید غافل شمی

توانند برای دریافت وام جهت کسب و کار؛ برخورداری از دارایی و محدودیت در کسب آن، نمی

 تبعیض ،موجود قوانین منا یمنطقه کشورهای بیشتر درهمچنین بانک بگذارند. ای در اختیار ثیقهو

 . کنندمی تشدید را دستمزدها در نابرابری و کار محل در

از سوی دیگر مشارکت پایین نیروی کار زنان در کشورهای منا اغلب به ذخایر نفتی این کشورها   -

ایران، عراق، کشور  5از ذخایر نفتی جهان در باید در نظر داشت بیش از نیمی  شود.نسبت داده می

فت، بیشتر ؛ وجود دارد. در سراسر جهان اشتغال در صنایع مرتبط با ن، عربستان و اماراتکویت

هایی زیرا شغل ،خیز مشارکت زنان در بازار کار اندک استکشورهای نفتمردانه است. از این رو در

درصد کارکنان  87خیز شود. در کشورهای نفتمی پسندند کمتر به بازار کار عرضهکه زنان می

درصد  71به طوری که  ؛صنایع نفتی مرد هستند. اما صنایع پوشاک و منسوجات بیشتر زنانه است

 خیز در حوزه منا کههای نفتکشور از اشتغال در این بخش مربوط به زنان است. بر خالف

لحاظ منابع آن دسته از کشورهای منا که بهکنند، های مورد پسند زنان را بسیار کم عرضه میشغل

های موردنظر زنان نسبتا باال است. باید در نظر داشت چنین نفتی فقیر هستند، عرضه شغل
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های یک کنند( بر ظرفیتهایی که نیروی کار زنان را جذب می)عدم عرضه شغل هاییناهمگونی

 . (World Bank,2013) ردگذاکشور در دراز مدت برای جذب نیروی کار زنان اثر می

یکی دیگر از اثرات منفی برخورداری از منابع طبیعی غنی بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار این  -

است که سطوح باالی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نیاز به کسب درآمد و ترویج 

عیف دارند )مصر، منابع طبیعی ض که که اقتصادهاییگذاری را کاهش داده است. در حالیسرمایه

بنابراین وابستگی اند. بوده آنو توسعه شدید  بر کار یادلبنان و مراکش و تونس(، مجبور به تکیه ز

در این  رو. از ایناندداشته عنوان نیمی از جمعیت خودزنان بهبیشتری به مشارکت اقتصادی 

که در کشورهایی در حالی کشورها، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار نزدیک به پتانسیل آنها است.

زنان کمتر از  تیمن(، همواره نرخ مشارک)الجزایر، ایران، عراق، سوریه و  با منابع طبیعی غنی

بر صادرات جای تکیه ای فقیر به لحاظ منابع طبیعی، بهباشد. در واقع کشورههای آنان میپتانسیل

اند. سیر از نیروی کار زنان بهره بردهاند و در این ممحور دیگر روی آوردهنفتی به صنایع صادرات

تغییرات در خاورمیانه و شمال آفریقا در این مورد چشمگیر بوده است. کشورهایی که صادرات 

صنایع صادرات درصد در 50تا بیش از  را های تقاضا برای نیروی کار زنانظرفیت ،غیرنفتی دارند

 .(همان) انددادهرشد  ،محور

 ری جوانانبیکا -4-3

 میزانبدون توجه به و در اغلب کشورها،  گذاری استبیکاری جوانان از مباحث مهم در حوزه سیاست

ساله به  15-24باشد. نرخ بیکاری جمعیت جوان از نسبت جمعیت بیکار آنها، مطرح می یافتگیتوسعه

 (.ILO,2016) آیددست میبه 100جمعیت فعال در همین گروه سنی، ضرب در 

بخش به بازار کار ندارند و با تردید و عدم قطعیت مروزه زنان و مردان جوان امید چندانی برای ورود رضایتا

خود، اثرات مخربی برای  یشان شده است. این موضوع به نوبهند که منجر به سرخوردگیاروز افزونی مواجه

شود آنها قادر کار گرفته شدن جوانان باعث می بهو جامعه دارد. بیکاری یا کم  هایشان، اقتصادآنها، خانواده

های کمتری برای احقاق حقوق شهروندی خود بیابند. ملی نباشند و فرصت یبه مشارکت موثر در توسعه

کنند و اغلب هیچ قدرتی در انداز میکنند و کمتر هم پسگذاری میکنند، کمتر سرمایهآنها کمتر مصرف می

 در برخی از موارد، این مسائل منجر به  (.همان) و اجتماع خود ندارندخصوص ایجاد تغییر در زندگی 

د. از دیگر اثرات گرداجتماعی توسط افراد جوان می-ادیهای اجتماعی و رد سیستم موجود اقتصناآرامی

های رقابتی بر مزیت یها و کشورها از ابداع و توسعهمنفی بیکاری گسترده جوانان، محرومیت اغلب شرکت

 گرددمی کشور یانداز آیندهدر نتیجه، منجر به تضعیف چشم د.باشمی، گذاری بر سرمایه انسانیسرمایهپایه 

 (.همان)
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ها در سراسر جهان موضوع بیکاری های غیرفعال بودن جوانان، موجب شده بسیاری از دولتآگاهی از هزینه

 کنند شتال های مناسبها و سیاستجرای برنامهجوانان را در اولویت خود قرار دهند و در راستای توسعه و ا

(ILO,2016.) 

عنوان یک شاخص کلیدی برای تعیین کیفیت و تجزیه و تحلیل روند فعلی بازار شاخص بیکاری جوانان، به

رود. شاخص بیکاری جوانان ابعاد مختلفی از جمله فقدان یا کار میهای مربوط به افراد جوان بهکار و چالش

  و کامل وضعیت جوانان در بازار کار منظور ارزیابیبه  دهد ورای جوانان را نمایش میمشاغل ب  کمبود

 (.همان) رودکار میهها بدهی به سمت و سوی سیاستجهت

)شامل افرادی در  ساله( به نرخ بیکاری بزرگساالن 24تا  15)افراد  در کشوری که نسبت نرخ بیکاری جوانان

توان نتیجه گرفت که مشکل بیکاری فقط مخصوص جوانان ه یک است، میسال به باال( نزدیک ب 25سن 

بیکاری جوانان معموال باالتر از نرخ بیکاری بزرگساالن  نیست و مربوط به سراسر کشور است. با این حال، نرخ

شود. نسبت نرخ است. بنابراین نسبت نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری بزرگساالن، بزرگتر از یک می

ای از مشکل بیکاری، مربوط به کاری جوانان به نرخ بیکاری بزرگساالن، به شناسایی اینکه چه درجهبی

چنانچه عالوه بر باال بودن نرخ بیکاری جوانان، نسبت نرخ بیکاری  کند.بیکاری جوانان است، کمک می

ابری همراه است. در این دهد که مشکل بیکاری، با نابرجوانان به نرخ بیکاری کل نیز باال باشد، نشان می

 (.همان) باشند توانند در تسهیل ورود جوانان به بازار کار موثرطور مستقیم میهای اشتغال بهمورد، سیاست

 بیکاری بلندمدت -4-4 

شاخص بیکاری بلندمدت، بر مدت بیکاری توجه دارد. یعنی مدت زمانی که شخص یک سال و یا بیشتر، 

جستجوی کار بوده است. اگر طول مدت بیکاری، مخصوصا مدتی که شخص تحت  بیکار، بدون شغل و در

همراه خواهد داشت که به ه است، طوالنی شود اثرات سوئی بههای مشابپوشش بیمه بیکاری یا حمایت

صورت فقدان و از دست دادن عایدی و درآمد و تقلیل رفتن قابلیت استخدام برای جویندگان کار بروز 

باشند به تر در زمره بیکاران میسال یا بیش رخ این شاخص از نسبت جمعیت افرادی که یکخواهد کرد. ن

 (. 1394)وزارت کار،  گرددمحاسبه می 100جمعیت فعال ضرب در 

عنوان یک معضل و هم در کشورهای درحال توسعه به یافتههم در کشورهای توسعه میزان باالی این نرخ

ادیر باالی این نرخ نشان از ناکارآمدی بازار کار در یک کشور دارد و در درازمدت طور کلی مقشود. بهتلقی می

 (.ILO,2016) دارد دنبالهد شد که پیامدهای خاص خود را بهبه خروج نیروی کار از بازار کار منجر خوا

 خوردار است.گذاران از اهمیت باالیی بربنابراین، شناخت این دسته از بیکاران و تعداد آنان، برای سیاست
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 برخی از نکاتی که در مورد نرخ بیکاری بلندمدت باید در نظر داشت عبارتند از:

گیری از اعداد کمی مربوط به نرخ بیکاری بلندمدت بدون توجه به سایر متغیرهای هرگونه نتیجه -

 ها را با تورش همراه خواهداجتماعی و اقتصادی و بررسی شرایط بازار کار در یک کشور، تحلیل

 ساخت. 

نوسانات نرخ بیکاری بلندمدت عموما با وضعیت رونق و رکود اقتصادی در یک کشور ارتباط معکوس  -

اند تا ای که میزان این نرخ در کشورهایی که اخیرا رشد اقتصادی باالیی را تجربه کردهگونهدارد. به

 حد قابل توجهی پایین است. 

ر از جوانان و در میان زنان بیشتر از مردان است. با نرخ بیکاری بلندمدت در میان افراد مسن بیشت -

 یابد.مدت طوالنی کاهش می، امکان بیکارشدن افراد بهافزایش سطح تحصیالت

رغم کاهش نرخ بیکاری، نرخ بیکاری بلندمدت کماکان به باید در نظر داشت که ممکن است علی -

 یکاران افزایش یابد یا تغییر نکند.مدت از بهای مالی خوب و طوالنیدالیلی همچون وجود حمایت

مرور  با نرخ بیکاری کل، باال باشد به مدت زیادی همراهرخ بیکاری بلندمدت در یک کشور بهاگر ن -

منجر به خروج نیروی کار از جمعیت فعال خواهد شد و این موضوع خود منجر به تثبیت این دو 

  شود.، مینرخ، علیرغم ورود نیروی کار تازه وارد به بازار کار

در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته به طور کلی میزان این نرخ کمتر  -

 است، زیرا تمایل و امکان جذب به مشاغل غیررسمی بیشتر است.

های اخیر طی سال ،تحصیالت بیکاران در برخی کشورهای درحال توسعه ها وعدم تناسب مهارت -

 داشتن نرخ بیکاری بلندمدت موثر است.نگه سیر صعودی داشته که در باال

با نرخ بیکاری پایین( برخی کشورهای توسعه یافته ) وان درپیری جمعیت و عرضه کم نیروی کار ج -

داشتن نرخ بیکاری بلندمدت ازجمله کشورهای اسکاندیناوی یکی از عوامل تأثیرگذار در پایین نگه

 رود.شمار میبه

ر کشورهای توسعه یافته مانع از اخراج زود هنگام و مستمر نیروی کار وری باالی نیروی کار دبهره -

 دهدمی ه کار را برای بیکاران افزایششود که این عامل خود مدت انتظار برای اشتغال بمی

(ILO,2016.) 

 د:توان به موارد ذیل اشاره کرن مییابد؟ از جمله دالیل آاما چرا نرخ بیکاری بلندمدت افزایش می -

انگیزه و اطمینان کافی در بیکاران برای جذب شدن در مشاغل موجود به دلیل برآورده نشدن نبود  -

 انتظارات آنان

 نداشتن تجربه یا مهارت کافی در بیکاران -

 های نیروی کارعدم تناسب شغلی بین نیازهای بازار کار با تحصیالت وتوانمندی -
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 تقاضا رقابت زیاد در بازار کار به دلیل کاهش عرضه و افزایش -

در ذهن کارفرمایان به دلیل طوالنی بودن مدت بیکاری افراد بیکار و  )مضاعف( ایجاد اثرات منفی -

 تر بیکاریالویت دادن آنان به جذب افراد با مدت زمان کوتاه

 فرسوده شدن ارتباطات اجتماعی فرد دارای بیکاری بلندمدت -

مدت  های جبرانی بهوجود انواع پرداخت برخورداری از منافع قابل توجه حاصل از بیمه بیکاری یا -

 (.ILO,2016)( در برخی جوامع توسعه یافتهطوالنی )

هدر این بخش ابعاد و اهمیت موضوع اشتغال انسانی مطرح شد که متاسفانه درکی که در سطح ملی و ب

د، گذاری در این زمینه وجود دارد، ناقص و ناکافی است. همانطور که اشاره شخصوص در نظام سیاست

شود و ابعاد اشتغال دارای چندین جنبه است که ابعاد اقتصادی آن تنها بخشی از آن را شامل می

 غیراقتصادی اشتغال بیشتر از ابعاد اقتصادی آن دارای اهمیت است. 

 های کلیدی بازار کار پرداخته شد و به این نکته اشاره گردید که صِرف در بخش دیگری به معرفی شاخص

های دقیق و تواند ما را به تحلیل و بررسینرخ بیکاری جهت شناسایی مشکالت بازار کار، نمیکارگیری به

های تحلیلی الزم است محدودیت (ILO) المللی کارهای سازمان بیننزدیک به واقعیت برساند و بنا بر توصیه

ار داد. همچنین مسائل مهمی های دیگر بازار کار قررا در کنار شاخصنرخ بیکاری مورد توجه قرار گیرد و آن

همچون بیکاری زنان، بیکاری جوانان و بیکاری بلندمدت را که نرخ بیکاری کل، اطالعاتی در خصوص آنها در 

های مناسبی برای رفع بیکاری کل اتخاذ و به تا بتوان سیاست ه شددهد مورد توجه قرار داداختیار قرار نمی

 کار بست.

 تحلیل بازار کار ایران -5

طور که در همان های اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر،ازار کار از یک سو تحت تاثیر سایر بازارها و بخشب

های قبلی از آمارتیا سن نقل شد، میزان بیکاری و اشتغال در بازار کار بر میزان نابرابری، فقر و بخش

 (.1388)سن،  هر جامعه موثر استسیاسی در  محرومیت، سالمتی و بهداشت، آسیب روانی، جرم و ناآرامی

گذاران کشور نیازمند شناختی درست و مناسب از بازار کار جهت رفع مسئله بیکاری و بنابراین سیاست

 .ایجاد اشتغال هستند

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می سال اخیر 10طی های اساسی بازار کار کشور از چالش

 .بیشترین افزایش جمعیت در گروه جمعیتی در سن کارکمترین میزان ایجاد اشتغال در کنار  -

ای از جمعیت در سن کار به بازار کار و در نتیجه افزایش جمعیت عدم ورود بخش عمده -

 غیرفعال.

 سهم باالی جمعیت جوان و تحصیلکرده از جمعیت غیرفعال. -
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ی از جمعیت اضافه شده موضوع بسیار مهمی که بازار کار کشور به آن مبتال است این است که درصد باالی

اند. بنابراین نوسانات اندک نرخ بیکاری در این نمودهاری دبه جمعیت در سن کار، از ورود به بازار کار خود

  .(1395مجلس،  های)مرکز پژوهش توان به پای بهبود شرایط بازار کار کشور گذاشتها را نمیسال

ز اتکای صرف به نرخ بیکاری ضروری است. زیرا عدم توجه در تحلیل و بررسی بازار کار، پرهیز ااز این روی 

گذاران به این نکته موجب انحراف درک و شناخت درست از بازار کار و مشکالت آن از سوی سیاست

عدم های دیگر در بازار کار و نیز های نامناسب منجر به مشکالت و بحرانگردد و در نتیجه اتخاذ سیاستمی

توصیه شود. بنابراین، امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است بهمی اقتصاد یهابخشسایر در  تعادل

بازار  یطدرست از شرا تا با درکی بازار کار، توجه ویژه شود. المللی کار در خصوص تحلیلهای سازمان بین

 ارتقاء یابد و مشکل کمبود اشتغال رفع گردد.بازار  این در ، کیفیت سیاستگذاریکار

ترسیم خواهد شد و سپس وضعیت بیکاری کل، بیکاری زنان،  تصویری از سیمای بازار کار کشور در ادامه

 بیکاری جوانان و بیکاری بلندمدت در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 سیمای بازار کار -5-1

است که « 1395طرح آمارگیری از نیروی کار تابستان »مربوط به نتایج  ،ار کار در کشورآخرین آمارهای باز

نرخ مشارکت  1395، در تابستان توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. بر اساس نتایج این طرح

درصد  12.7تر ساله و بیش 10درصد و نرخ بیکاری جمعیت  40.4تر ساله و بیش 10اقتصادی جمعیت 

 طرح آمارگیری از نیروی» شده است مربوط به نتایج طور سالیانه منتشربوده است. اما آخرین آماری که به

 بوده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. « 1394کار در سال 

 ینیرو ییلیون نفرم2.73حدود  یاز بیکار حکایت (،1)جدول  1394سال  یاندر پا کشور بازار کار یآمارها

میلیون  4.88مشخص خواهد شد که  اضافه شود به آن میلیون نفر( 2.15) د که اگر شاغالن ناقصنکار دار

 یاندر پا(، 1. بر اساس جدول شماره )و اشتغال ناقص هستند ینفر از جمعیت کشور درگیر مسئله بیکار

ترتیب به زنانمردان و  ارکتو نرخ مش 38.2درصد، نرخ مشارکت کل کشور 11 ینرخ بیکار 1394سال 

 التحصیالن دانشگاهیفارغی مربوط به نرخ بیکار ینتربیشهمچنین  .درصد بوده است 13.3 درصد و 63.2

  .(2بوده است )جدول  درصد18.45 با نرخ بیکاری

 یهاآمیز باشد و اتخاذ سیاستتواند مخاطرهمی ییتنهادهد تداوم وضع موجود بهبازار کار نشان می یطشرا

 .(انهم). است یراجتماعی احتمالی، ضرو - یاجتناب از مشکالت اقتصاد یمناسب برا ییزااشتغال

های بازار کار کشور پرداخته ( به بررسی روند برخی شاخص4( و )3در ادامه با توجه به جداول شماره )

 شود.می
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 1394منبع: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 

 

 1394سال  برحسب وضع فعالیت اقتصادی ،به تفکیک مدرک دانشگاهی( ) تحصیالت عالی ساله و بیشتر دارای 10. جمعیت 2جدول 

 ل کشور()ک

مفوق دیپل شرح ایفوق لیسانس و دکترای حرفه لیسانس   جمع دکتری تخصصی 

 6141283 119831 1005436 3754320 1261696 فعالجمعیت 

 1133323 2679 155910 797280 177454 بیکارجمعیت 

 18.45% نرخ بیکاری افراد دارای مدرک دانشگاهی

 1394آمارگیری نیروی کار در سال تایج نمرکز آمار ایران، ، محاسبات تحقیق. منبع

 

 )نرخ: درصد، تعداد: میلیون نفر( 1384-1394های کلیدی نیروی کار شاخص. 3جدول 

 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 سال کل کشور

 فعالیت اقتصادی

 )مشارکت(

 38.2 37.2 37.6 37.7 36.9 38.3 38.9 38.0 39.8 40.4 41.0 نرخ

 24.70 23.82 23.83 24.11 23.39 23.88 23.84 22.89 23.58 23.48 23.29 تعداد

 بیکاری
 11.0 10.6 10.4 12.2 12.3 13.5 11.9 10.4 10.5 11.3 11.5 نرخ

 2.73 2.51 2.49 2.94 2.88 3.22 2.84 2.39 2.49 2.64 2.67 تعداد

بیکاری جوانان 

 ساله 24-15

 26.1 25.2 24.0 26.9 26.5 28.7 24.7 23.0 22.3 23.5 23.3 نرخ

 0.77 0.76 0.81 1.07 1.07 1.30 1.17 1.11 1.17 1.31 1.36 تعداد

 میلیون نفر()نرخ: درصد، تعداد:  1394های نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال شاخص. 1جدول 

 نقاط روستایی نقاط شهری زن مرد کل های نیروی کارشاخص

 ساله و بیشتر 10مشارکت اقتصادی جمعیت 
 40.00 37.5 13.2 63.2 38.2 نرخ)درصد(

 6.84 17.86 4.30 20.41 24.70 تعداد

 ساله و بیشتر 10بیکاری جمعیت 
 8.1 12.2 19.4 9.3 11.00 نرخ

 0.56 2.17 0.83 1.89 2.73 تعداد

 ساله 15-24بیکاری جوانان 
 20 29.3 42.8 22.3 26.1 نرخ

 0.20 0.57 0.24 0.53 0.77 تعداد

 ساله 15-29بیکاری جوانان 
 17.6 25.5 40.2 19.1 23.3 نرخ

 0.35 1.30 0.56 1.08 1.65 تعداد

 اشتغال در بخش کشاورزی
 50 5.2 22.8 17.1 18 سهم

 3.14 0.82 0.79 3.17 3.96 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 26.6 34.9 23.8 34.2 32.5 سهم

 1.67 5.47 0.82 6.32 7.15 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 23.4 59.9 53.4 48.7 49.4 سهم

 1.47 9.39 1.85 9.01 10.86 تعداد

 13.7 8.2 4.5 10.8 9.8 سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی

 49تر با ساعت کار معمول ساله و بیش 15سهم شاغلین 

 ساعت و بیشتر
38 42.7 13.1 39.3 34.8 
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 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 سال کل کشور

بیکاری جوانان 

29-15 

 23.3 21.9 21.2 24.5 24.0 25.5 22.1 20.4 20.0 20.8 20.6 نرخ

 1.65 1.56 1.61 1.97 1.91 2.20 1.92 1.75 1.80 1.91 1.93 تعداد

اشتغال در بخش 

 کشاورزی

 18.0 17.9 18.3 18.9 18.6 19.2 20.9 21.2 22.8 23.2 24.7 نرخ

 3.96 3.81 3.91 4.00 3.81 3.97 4.38 4.34 4.81 4.83 5.10 تعداد

اشتغال در بخش 

 صنعت

 32.5 33.8 34.3 33.6 33.4 32.2 31.8 32.2 32.0 31.7 30.3 نرخ

 7.15 7.19 7.31 7.11 6.85 6.65 6.68 6.61 6.76 6.60 6.26 تعداد

شتغال در بخش ا

 خدمات

 49.4 48.3 47.4 47.5 48.0 48.6 47.3 46.5 45.1 45.1 44.9 نرخ

 10.86 10.30 10.11 10.05 9.85 10.03 9.94 9.53 9.52 9.40 9.26 تعداد

 1394-1384 هایآمارگیری نیروی کار در سال . مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرحمنبع

 

 بر حسب وضع فعالیت اقتصادی به تفکیک جنس )میلیون نفر(ساله و بیشتر  10. جمعیت 4ولجد

 جمعیت در سن کار جمعیت کل جنس و سن سال
 فعال

 اشتغال ناقص غیرفعال
 بیکار شاغل جمع

1384 

 1.52 33.47 2.67 20.62 23.29 56.76 68.12 مرد و زن

 1.33 10.11 1.86 16.66 18.51 28.62 34.43 مرد

 0.19 23.36 0.82 3.96 4.78 28.15 33.68 زن

1385 

 1.46 34.66 2.64 20.84 23.48 58.14 69.16 مرد و زن

 1.30 1.88 1.88 16.87 18.75 29.33 34.98 مرد

 0.16 24.07 0.76 3.97 4.73 28.81 34.18 زن

1386 

 1.34 35.68 2.49 21.09 23.58 59.25 70.20 مرد و زن

 1.22 10.90 1.76 17.23 18.99 29.89 35.50 مرد

 0.13 24.78 0.72 3.86 4.58 29.36 34.70 زن

1387 

 1.62 37.41 2.39 20.50 22.89 60.30 71.25 مرد و زن

 1.47 11.58 1.72 17.12 18.83 30.42 36.02 مرد

 0.14 25.83 0.68 3.38 4.06 29.89 35.23 زن

1388 

 1.99 37.51 2.84 21.00 23.84 61.35 72.29 مرد و زن

 1.80 11.50 2.10 17.33 19.43 30.94 36.53 مرد

 0.18 26.00 0.74 3.67 4.41 30.41 35.76 زن

1389 

 2.10 38.52 3.22 20.66 23.88 62.39 73.34 مرد و زن

 1.93 11.93 2.33 17.20 19.53 31.46 37.05 مرد

 0.17 26.59 0.89 3.46 4.35 30.94 36.29 زن

1390 

 1.85 40.05 2.88 20.51 23.39 63.44 74.39 مرد و زن

 1.71 12.56 2.05 17.37 19.42 31.98 37.56 مرد

 0.14 27.49 0.83 3.14 3.97 31.46 36.82 زن

1391 

 1.83 39.24 2.85 20.63 23.48 62.71 74.81 مرد و زن

 1.69 12.14 2.00 17.18 19.19 31.32 37.52 مرد

 0.15 27.10 0.84 3.45 4.29 31.39 37.29 زن
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 جمعیت در سن کار جمعیت کل جنس و سن سال
 فعال

 اشتغال ناقص غیرفعال
 بیکار شاغل جمع

1392 

 1.91 39.52 2.49 21.35 23.83 63.36 75.71 مرد و زن

 1.76 11.72 1.71 18.20 19.91 31.63 37.96 مرد

 0.15 27.80 0.77 3.15 3.92 31.72 37.75 زن

1393 

 2.04 40.20 2.51 21.30 23.82 64.02 76.62 مرد و زن

 1.91 11.99 1.75 18.21 19.96 31.95 38.40 مرد

 0.13 28.21 0.76 3.10 3.86 32.06 38.22 نز

1394 

 2.15 39.99 2.73 21.97 24.70 64.69 77.56 مرد و زن

 2.00 11.87 1.89 18.51 20.41 32.28 38.85 مرد

 0.16 28.12 0.83 3.46 4.30 32.41 38.68 زن

 1394-1384های آمارگیری نیروی کار در سال . مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرحمنبع

 تحوالت جمعیتی  -5-1-1

میلیون نفر رسیده است. در جدول  75.1میلیون نفر به  18.9از  1355-1390جمعیت کشور طی دوره 

نشان داده شده است. در این  1335 -1390جمعیت طی دوره  ی(، متوسط نرخ رشد ساالنه5شماره )

با رقمی برابر با  1365به سال  1355سال  زمانی بیشترین افزایش مطلق جمعیت مربوط به گذار از یدوره

 (. 1394های مجلس، )مرکز پژوهش میلیون نفر بوده است 15.7

توان در این مورد دانست که در را می 1355-1365 یدر دوره میلیون نفری 15.7علت افزایش جمعیت 

کرده  ی جامعه را کنترلهای بارورهای جمعیتی در دوره قبل از انقالب به نوعی پتانسیلحالی که برنامه

در نتیجه (. 1389)طائی، ها از دستور کار خارج گردیدهای مدیدی این برنامه، پس از انقالب تا مدتبودند

عیت کشور به باالترین سطح جم ی( متوسط رشد ساالنه1358-63های ویژه سال)به 1355-65ی طی دهه

 (.1391نورالهی، ) رصد رسیدد 3.91خود در طول تاریخ تحوالت جمعیتی ایران یعنی 

 )میلیون نفر( 1390تا  1335. جمعیت کشور از سال 5 جدول

 39رشد ساالنه)درصد( متوسط افزایش مطلق جمعیت کل کشور جمعیت سال

1335 18،954،704 -- -- 

1345 25،788،722 6,834,018 3.13   

1355 33،708،744 7,920,022 2.71 

1365 49،445،010 15,736,266 3.91 

1375 60،055،488 10,610,478 1.62 

1385 70،495،782 10,440,294 1.29 

1390 75،149،669 4,653,887 1.29 

 ، فصل جمعیت1392نامه آماری سال سالمرکز آمار ایران،  ،محاسبات تحقیقمنبع. 

                                                 
 
در نظر گرفته  pn=  1390و  po= 1335. که در اینجا سال  r=n√ ( pn/po)– 1فرمول نرخ متوسط رشد سالیانه، عبارت است از:  39

 شده است.
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سنی  هایتغییری در روند گروه(، 1355-1365) سال 10میلیون نفری طی15.7افزایش جمعیت حدودا 

 یکشور با پدیده 1375در سال طوری که ، بهو هرم جمعیتی ایران را تغییر دادوجود آورد ههای بعد بههد

این ورودی تا سال به تدریج وارد بازار کار شدند. سال روبرو شد که  25زیر  یمیلیون نفر 36 جمعیت

 (.1389)طائی،ادامه دارد  1400

تا  جمعیت صفرکند. سال تقسیم می 24تا  15و  14تا  صفرو گروه سال را به د 25بازار کار جمعیت زیر 

نیروی  یمعیت جوان به مثابهساله یا ج 24تا  15 و جمعیت عرضه بالقوه نیروی کار در بلندمدتساله،  14

 مدت در که در بلندمدت و کوتاه شدمتوجه توان بنابراین با تفکیک این دو می مدت است.میان یکار بالقوه

. الزم است بر مبنای این اطالعات برای جذب هستیمنیروی کار مواجه  یار کار با چه سطح از عرضهباز

  اتخاذ گردد. ،مدت و بلندمدت مناسبجمعیت مذکور راهکارهای میان

 که-نآنا فعلی مشارکت نرخ شود فرض اگر که است صورت بدین آینده، کار بازار در، مزبور جمعیت پیامد 

 نرخ و نشود مواجه چشمگیری نوسانات با -ددار قرار پائینی سطح در ازکشورها بسیاری با مقایسه در

 فرصت میلیون یک از بیش باید ساالنه بگیرد، قرار ایران اقتصاد برای تحملیلقاب آستانه در نیز بیکاری

در  جمعیتی جدید پدیده این که نماند ناگفته .آید وجودهب کشور در مدتطوالنیی دوره یک برای شغلی

 شودمی محسوب ما برای تاریخی فرصت و موهبت یک برداری کنیم،درستی بهرهکه بتوانیم از آن بهصورتی

 عدم صورت این غیر در فراهم سازد. را توسعه باالتر مراحل به گذار و زاندرو رشد هایزمینه تواندمی و

 شودیم محسوب کشور برای اساسی چالش و تهدید زندگی، و کار عرصه در آنان انتظارات به پاسخگویی

 (. همان)

با توجه به تغییرات جمعیتی کشور و آثار آن روی بازار کار در ادامه به بررسی روند تغییرات بازار کار در 

 پردازیم.می 1384-1394دوره 

 جمعیت و نیروی کار -5-1-2

رسیده 1394ن نفر در سال یلیوم 64.69به  1384 سال میلیون نفر در 56.76کشور از در سن کار جمعیت 

نها در تعداد، ت. از این فزوده شده استدر سن کار امیلیون نفر به جمعیت  7.93در واقع در این دوره، . است

پیوستهمیلیون نفر( به جمعیت غیرفعال  6.52) اند و مابقیشدهجمعیت فعال  واردنفر  میلیون1.41حدود

از است ) کاهش یافته موردنظر یبب نرخ مشارکت نیروی کار طی دورههمین سبه (.1اند )نمودار شماره 

  (.3)جدول شماره  (درصد رسیده است 38.2به  41

 :، عبارت است از)نرخ فعالیت اقتصادی( زیرا بنابر تعریف مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی
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، بنابراین نرخ مشارکت باشدمیورت آن میزان افزایش در مخرج این کسر بیشتر از افزایش در صاز آنجا که 

زایی پایین و افزایش جمعیت جوان و با توجه به اشتغال اقتصادی کاهش یافته است. همچنین در این دوره

    این رقم بسیار باالتر از  نفر رسیده است. 3.52به  40«نسبت کل جمعیت به تعداد شاغالن»غیرفعال، 

)مرکز پژوهش باشدر شدن تامین نیازهای خانوارها و افزایش فقر میهای جهانی است و حاکی از دشوانُرم

 .(1395مجلس،  های

 درصد رسیده است که نسبت باالیی  52حدود ، به «جمعیت غیرفعال از کل جمعیتسهم »همچنین،  

ردگان دانشگاهی در این کو با توجه به روند افزایشی آن و نیز باال بودن سهم جوانان و تحصیل باشدمی

  .کردبینی های اجتماعی را پیشتوان بروز انواع نابسامانیجمعیت، می

 (نفر میلیون) 1384-1394کشور شاغل جمعیت و فعال جمعیت غیرفعال، جمعیت کار، سن در جمعیت جمعیت، 1. نمودار

 
 1384-1394 کار، نیروی از آمارگیری مرکز آمار ایران، طرح ،محاسبات تحقیق منبع.

 شاغلجمعیت  -5-1-3

ر د مسئلهاین زایی عملکرد مطلوبی نداشته و اقتصاد ایران از نظر اشتغال 1393تا  1384های سال در

از کل جمعیت بیش از  ،هسال 34تا  15شرایطی رقم خورده است که دقیقا طی همین دوره سهم جمعیت 

بوده  سابقهیب گذشته یهادر دوره یتاز جمع یگروه سن ینکه نسبت به سهم ابوده است )درصد  40

خود بیانگر نیاز در کنار افزایش جمعیت جوان و تحصیلکرده به خودی عدم افزایش تعداد شاغالن .است(

برای جمعیت جوان ای که نه تنها گونهبه .باشدمیآتی های یی قابل توجه طی سالزااقتصاد ایران به اشتغال

                                                 
 هایسال یط متغیر این که دهدمی نتایج نشان است. نفر چند کنندهتأمین شاغل فرد هر متوسط طوربه که معناست این به شاغالن تعداد به جمعیت کل نسبت 40

 خصوصبه کشورها، از بسیاری در و است بوده درصد 3.2، 2010 سال در این نسبت جهانی متوسط است. رسیده درصد 3.6حدود  به 3.3 از 1393 تا 1384
 .است ترپایین نیز جهانی متوسط از نسبت پیشرفته این و کشورهای آسیا شرق کشورهای
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 های)مرکز پژوهش گرددهای گذشته نیز جبران ماندگی سال، بلکه الزم است عقبشودجدید شغل ایجاد 

 .(1395مجلس، 

ای که تعداد شاغالن کشور روند صعودی داشته توان گفت آخرین دوره( می2) با توجه به نمودار شماره

)در  باشدمیاست با این حال افزایش اشتغال طی این دوره بسیار کم  بوده 1389-1394ی است دوره

بل از این دوره آخرین باری که تعداد شاغالن در کشور میلیون نفر(. این در حالی است که ق1.39حدود 

 میلیون نفر 21.1ن نفر به میلیو14.9بود که تعداد شاغالن از  1375-1386روند صعودی داشت دوره 

 .میلیون نفر افزایش در تعداد شاغالن( 5)یعنی حدود  رسید

ان و در نتیجه پدید آمدن بحران منجر به انباشت بیکار 1389-1394های افزایش بسیار کم اشتغال در سال

 یکیاست بلکه به  یاابعاد گسترده یدارا یاجتماع نه فقط از لحاظبیکاری در کشور شده است. این بحران 

  شده است. یلتبد نیز کشور یمشکالت اقتصاد یناز مهمتر

 )میلیون نفر(1384-1394. جمعیت شاغل طی دوره 2نمودار 

 
 1384-1394 کار، نیروی از آمارگیری طرحآمار ایران، مرکز ،  محاسبات تحقیق. منبع

 سطح تحصیالت -5-1-4

های های اخیر، عدم تطابق سمت تقاضای بازار کار )شغلیکی دیگر از خصوصیات بازار کار ایران در سال

 .(همان) کار )افراد جویای کار( از نظر سطح تحصیالت است های سمت عرضه نیرویموجود( با ویژگی

« دارای تحصیالت دانشگاهی»و « دیپلم و زیر دیپلم»، «سوادبی»گروه  3( شاغالن به 3) در نمودار شماره 

صد از جمعیت در71طور میانگین، به سال گذشته10شود در ه مشاهده میطور کاند. همانتقسیم شده
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سواد و درصد را افراد بی 12، و زیردیپلم( )دیپلم شاغل کشور را افراد باسواد اما بدون تحصیالت دانشگاهی

 اند.درصد را افراد دارای تحصیالت دانشگاهی تشکیل داده17

ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیالت عالی مناسب گونهلذا همچنان ساختار بازار کار کشور به

که یکی از است. درحالی نیست و مشاغل موجود عمدتا با نیروی کار بدون تحصیالت عالی سازگار

رو های پیشلذا در سال های اخیر، دارا بودن تحصیالت دانشگاهی است.های جمعیت جوان در سالویژگی

ها نیز مهم است. بدین های ایجاد شده باید زیاد باشد، کیفیت یا نوع این شغلبر اینکه کمیت شغلعالوه

های شغلی با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای رصتهای آتی نیازمند فمعنی که اقتصاد ایران طی سال

زایی بسیار حائز اهمیت است و تحصیالت عالی است. توجه به این نکته در سیاستگذاری برای اشتغال

 .(1395مجلس،  های)مرکز پژوهش تواند تمرکز و مسیر سیاستگذاری را تغییر دهدمی

   1384-1394)درصد( دوره زمانی  ل شاغالن کشورهای تحصیلی از کسهم گروهمتوسط . 3نمودار 

 
 1384-1394 کار، نیروی از آمارگیری مرکز آمار ایران، طرح، محاسبات تحقیق. منبع

 بیکاری -5-1-5

در جز سالِ مورد بررسی، تعداد بیکاران کشور به  10توان دریافت طی(، می4با نگاهی به نمودار شماره ) 

میلیون نفر تغییر کرده است. این در  2.88تا  2.39میلیون نفر رسیده است، بین  3که به باالی  1389سال 

( که 4)جدول میلیون نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده است 6.52حالی است که طی همین دوره حدود 

 باشد. بخش عظیمی از آن شامل جوانان می

حضور  یژهواند، بهدر سن کار که وارد بازار کار نشده یتجمع یمحجم عظ بازار کار کشور با توجه به یطشرا

 یکارینرخ ب ییراتاز آن است که تغ یحاک یرفعال،غ یتجمع یندر ا یدانشگاه یالنالتحصجوانان و فارغ
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 نرخ تنها ینا یراآن باشد، ز اساسبر  گذارییاستبازار کار کشور و س یلتحل یبرا یمناسب یمبنا تواندینم

از  یشطور که پکه همان. درحالیگیردیرا در برنم یرفعالغ یتو تحوالت جمع باشدیفعال م یتشامل جمع

با  یسهدر مقا یاشاره شد، نسبت جمعیت غیرفعال به کل جمعیت، در بازار کار کشور، نسبت بزرگتر ینا

خارج  یابه بازار کار  ورود یاز کشورها است. لذا تصمیم جمعیت غیرفعال برا یمیانگین جهان و بسیار

 آن دارد. یهاماندن از آن، اثر غالب بر تحوالت بازار کار و نرخ

 

 . تعداد بیکاران کل کشور)میلیون نفر(4نمودار 

 
 1384-1394 کار، نیروی از آمارگیری مرکز آمار ایران، طرح ،محاسبات تحقیق .منبع

 

 )درصد( 1384-1394زمانی  ساله و بیشتر در دوره 10. نرخ بیکاری جمعیت 5نمودار 

 
 1384-1394 کار، نیروی از آمارگیری مرکز آمار ایران، طرح ،محاسبات تحقیق بع.من
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 ترکیب سنی و جنسیتی جمعیت بیکار -5-1-6

روستایی و جنسیت -شهری مناطقهای سنی مختلف و به تفکیک ( نرخ بیکاری در گروه6در نموار شماره )

 :توان چنین نتیجه گرفت کهی این نمودار میبا مشاهدهست. نشان داده شده ا 1394در سال

 ؛رخ بیکاری در شهر بیش از روستاست. ن 1

 ؛ا اختالف زیادی بیش از مردان است. نرخ بیکاری زنان ب 2

 های سنی دیگر است.های سنی جوان بسیار بیشتر از گروه. نرخ بیکاری در گروه 3

سال مشاهده کرد که به  24تا  20رخ بیکاری زنان شهری گروه سنی توان در ناشتراک این سه نتیجه را می

زن شهری در این گروه سنی که در جستجوی کار است، یک نفر  2درصد رسیده است. یعنی از هر  54.97

ها های شغلی و اینکه باید این شغلبر کمیت تعداد فرصتعالوه  کهآنشود. نتیجه موفق به یافتن شغل نمی

رو تناسب بیشتری با زنان نیز های پیشهای شغلی در سالتحصیلکرده باشد، الزم است فرصتمناسب افراد 

 تعبیر نمود ،در بازار کار زنان جوان یبحران بهتوان درصد را می 50د. زیرا نرخ بیکاری در حدود نداشته باش

 (.1395های مجلس، مرکز پژوهش)

 )درصد( 1394در سال  )شهر یا روستا( و محل سکونت کیک جنسیتبه تفهای سنی، نرخ بیکاری در گروه .6نمودار 

 

 1384-1394 کار، نیروی از آمارگیری طرحمرکز آمار ایران، ، محاسبات تحقیق. منبع 

 ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار -5-1-7

ی متوسط مقایسهتغییرات قابل توجهی داشته است.  ،، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکارسال اخیر 10طی 

ا درصد بیکاران ر 67که است اکی از آن (، ح7افراد با توجه به میزان تحصیالت آنها در نمودار شماره ) سهم
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 سوادافراد بی را درصد 3نشگاهی و دارندگان تحصیالت دا راصد در 30افراد دارای دیپلم و زیر دیپلم، 

  اند.تشکیل داده

درصد  17و سهم این گروه تحصیلی از شاغالن  رصدد 30 سهم تحصیلکردگان آموزش عالی در بین بیکاران

تفاوت زیاد سهم تحصیلکردگان آموزش عالی در بین بیکاران نسبت به سهم این گروه در میان باشد. می

بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده است.  (Mismatch)دهنده عدم تطابق خوبی نشان شاغالن، به

  انسانی و در نتیجه افزایش  یجای آنکه در جهت افزایش سرمایههدر واقع بخش آموزش عالی در ایران ب

است که از این منظر نیز توجه به  نمودهتری تولید وری نیروی کار حرکت کند، بیکاران تحصیلکردهبهره

های مجلس، )مرکز پژوهش ت استگذاری برای اصالح وضع موجود حائز اهمیشرایط بازار کار و سیاست

1395.) 

  1384-1394ر )درصد(، دوره زمانی جمعیت بیکااز  یلیتحص هایمتوسط سهم گروه. 7نمودار

 1384-1394 کار، نیروی از آمارگیری مرکز آمار ایران، طرح، محاسبات تحقیق. نبعم

وده شده است. میلیون نفر افز 7.93در سن کار جمعیت  به ،1394تا  1384های در فاصله سال ،در مجموع

میلیون نفر به جمعیت فعال )مجموع جمعیت 1.41میلیون نفر به جمعیت غیرفعال و  6.52، این تعداداز 

 شاغل و بیکار( افزوده شده است.

دهد در این طور خالصه از شرایط بازار کار کشور بیان شد به روشنی نشان میباید توجه داشت آنچه به

تواند تنهایی مییز کرد. زیرا تداوم وضع موجود بهگذاری پرهدر سیاستبایست از هرگونه خطا شرایط می

های روز بحرانآمیز باشد، حال اگر سیاست نادرستی منجر به تشدید شرایط نامساعد کنونی شود، بُمخاطره

به گذاری زم است احتمال خطا در سیاستحتمی است. لذا ال ،اجتماعی ناشی از شرایط وخیم بازار کار
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که با مبانی علمی و تجارب سایر کشورها زینه ههایی صحیح و کمو امکان دستیابی به سیاست برسدحداقل 

 (.1395های مجلس، )مرکز پژوهش گرفته شودشود، در پیش پشتیبانی می

 نرخ بیکاری بلندمدت -5-1-8

شاخص بیکاری بلندمدت، بر مدت بیکاری توجه دارد. یعنی مدت زمانی که شخص یک سال و یا بیشتر 

مشخص است نرخ  (8ی )شمارهکه در نمودار ل و در جستجوی کار بوده است. همانطور بیکار، بدون شغ

   از روند نزولی برخوردار  1387و تا سال  استدرصد بوده 4.3برابر با  1384بیکاری بلندمدت در سال 

مقدار  و به بیشترین شدهاین نرخ با روند صعودی مواجه  1389-1390تا اینکه در دوره زمانی  باشدمی

  (.1394)وزارت کار،  ه استدیرسسال گذشته  10خود در طی 

 )درصد( 1384-1393ه . نرخ بیکاری بلندمدت در دور8نمودار 

 
 1384-1393ساله  10های کلیدی بازار کار: روند شاخص – 1394وزارت کار . منبع    

 بیکاری زنان کشور در مقایسه با سایر کشورها -5-1-9

وری ها، آموزش و بهرهتوانایی افراد یعنی مهارتقابت یک کشور با سایر کشورها، امروزه مهمترین عامل ر

پذیری یک با گذشت زمان، رقابت بنابراین نیروی کار است. زنان نیمی از توانایی بالقوۀ هر کشور هستند

 (. 1394)باستانی،  بستگی دارد نیزملت در کنار عوامل دیگر به پرورش توانایی زنان 

، حاکی از این است که زنان همواره در 1384-1394تایج آمارگیری نیروی کار در دوره زمانی بررسی ن

اند. با این حال سهم و همچنین نیمی از جمعیت در سن کار را تشکیل داده حدود نیمی از جمعیت کشور

 دارد.  از این بازارآنها از بازار کار تفاوت معناداری با سهم مردان 
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 سال گذشته: 10توان گفت در ( می6طبق جدول شماره )

که سهم مردان از این جمعیت بین ، در حالیدرصد21تا16عیت فعال اقتصادی بین سهم زنان از جم -

 درصد بوده است. 84تا 79

که سهم مردان از این جمعیت درصد، در حالی19 تا15سهم زنان از جمعیت شاغل در بازار کار بین  -

 درصد بوده است. 85تا  81بین

تا  79که سهم مردان از این جمعیت بیندرصد، در حالی31 تا 26هم زنان از جمعیت بیکار بینس  -

 درصد بوده است. 84

تا  5که سهم مردان از این جمعیت بین در حالی ،درصد 70تا 69سهم زنان از جمعیت غیرفعال بین  -

 درصد بوده است.  31

بسیار پایین و بالعکس سهم آنها از  ،ظ اقتصادیهمانطور که مشخص است سهم زنان از جمعیت فعال به لحا

 10درصد از زنان  21تا  16سال گذشته تنها  10جمعیت غیرفعال اقتصادی بسیار باال است. در واقع، طی 

به لحاظ اقتصادی، غیرفعال  ،کشور اند و باقی زنانِسهیم بوده ساله و بیشترِ جامعه در تولید و اقتصاد ملی

 41اند.بوده

. سهم زنان و مردان از جمعیت کل، جمعیت در سن کار، جمعیت فعال، جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، جمعیت غیرفعال؛ دوره 6جدول 

 )تعداد:میلیون نفر، سهم:درصد( 1384-1394زمانی 

 شرح

 جمعیت غیرفعال جمعیت بیکار جمعیت شاغل جمعیت فعال جمعیت در سن کار جمعیت کل

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1384 68.12 51 49 56.76 50 50 23.29 79 21 20.62 81 19 2.67 70 31 33.47 30 70 

5813  69.16 51 49 58.14 50 50 23.48 80 20 20.84 81 19 2.64 71 29 34.66 5 69 

8613  70.20 51 49 59.25 50 50 23.58 81 19 21.09 82 18 2.49 71 29 35.68 31 69 

8713  71.25 51 49 60.30 50 50 22.89 82 18 20.50 84 16 2.39 72 28 37.41 31 69 

8813  72.29 51 49 61.35 50 50 23.84 82 18 21.00 83 17 2.84 74 26 37.51 31 69 

8913  73.34 51 49 62.39 50 50 23.88 82 18 20.66 83 17 3.22 72 28 38.52 31 69 

9013  74.39 50 49 63.44 50 50 23.39 83 17 20.51 85 15 2.88 71 29 40.05 31 69 

9113  74.81 50 50 62.71 50 50 23.48 82 18 20.63 83 17 2.85 70 29 39.24 31 69 

9213  75.71 50 50 63.36 50 50 23.83 84 16 21.35 85 15 2.49 69 31 39.52 30 70 

9313  76.62 50 50 64.02 50 50 23.82 84 16 21.30 85 15 2.51 70 30 40.20 30 70 

9413  77.56 50 50 64.69 50 50 24.70 83 17 21.97 84 16 2.73 69 30 39.99 30 70 

 1384-1394 کار، نیروی از آمارگیری طرحران، مرکز آمار ای، محاسبات تحقیق. منبع            

                                                 
. با این حال باشندمیافزوده های خود مشغول تولید ارزشدار هستند. این جمعیت در خانهدر جمعیت غیرفعال، خانه شایسته است اشاره کنیم اغلب زنان حاضر 41

در پکن  1995د. البته این تبعیض در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در شونمی محاسبه (GDPتولید ناخالص داخلی) شده از سوی آنها درارزش خدمات خانگی ارائه
 (. 1394)طائی، مرادی،  های ملی توصیه شدگذاران در نظام حسابهای اقماری تولید خانگی توسط اقتصاددانان و سیاسترسی قرار گرفت و استفاده از حسابمورد بر
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زنان در  میزان مشارکتزنان کشورمان در بازار کار با  42در ادامه به مقایسه میزان مشارکت نیروی کارِ

 پرداخته خواهد شد. 43)منا( کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

در سطح  144ی یه با رتبه، سور2016طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد از نابرابری جنسیتی در سال 

، دو پله 142ی است. جایگاه کشور ما ایران، با رتبهزنان  44مشارکت نیروی کارِجهان، دارای کمترین میزان 

  (.World Economic Forum,2016) باشدقبل از سوریه می

رصد به د13درصد و سوریه با 69با  رژیم صهیونیستی)منا(،  کشور خاورمیانه و شمال آفریقا 18میان 

برخوردار هستند. ایران از لحاظ وضعیت مشارکت نیروی کارِ زنان ترتیب، از بیشترین و کمترین میزان 

 .(همان) استهحوزه منا، حائز رتبه شانزدهم شد در بین کشورهایمشارکت نیروی کارِ زنان 

ایرانی چه در میان کشورهای زنانِ  45کارِمشارکت نیروی  یشود میزان و رتبههمانطور که مشاهده می

 ی منا و چه در سطح جهان، در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد. حوزه

 2016از لحاظ مشارکت نیروی کار در سطح جهان، سال  (MENA) . رتبه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 7جدول 

 ردیف کشور زنان روی کارنی مشارکتدرصد  درصد مشارکت نیروی کار مردان رتبه جهانی

 1 اسرائیل 69 76 31

 2 کویت 49 86 121

 3 قطر 54 95 122

 4 بحرین 41 87 127

 5 امارات 42 92 128

 6 موریتانی 30 66 129

 7 ترکیه 33 77 130

 8 تونس 28 76 132

 9 عمان 31 86 133

 10 یمن 27 75 134

 11 لبنان 26 75 136

 12 ماراکو 27 78 137

 13 مصر 24 80 138

 14 عربستان 21 80 140

 15 الجزایر 18 75 141

 16 ایران 17 76 142

 17 اردن 15 68 143

 18 سوریه 13 75 144
Source: The Global Gender Gap Report 2016, World Economic Forum 

 

                                                 
42 Labour force participation 
43 MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA(MENA): Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Islamic Rep., Israel, Jordan, Kuwait, 

Lebanon, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, Yemen(The 

Global Gender Gap Report 2016) 
44 Labour force participation 
45 Labour force participation 



 

35 

 

 گیری و راهکارهابندی، نتیجهجمع -6

کشور، ضروری است تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد در بازار  امروزه از یک سوی برای تحقق توسعه در

های هویتی اشتغال و آثار فردی و اجتماعی آن، بیکاری ل باشند و از سوی دیگر به سبب جنبهکار فعا

های آید و الزم است زمینهشمار میباشد. بنابراین، اشتغال از مسائل مهم جامعه بهموقعیتی نامطلوب می

. نمودگذاری در جهت رفع بیکاری اقدام توان با استفاده از ابزار سیاستمنظور می. بدینگرددمهیا ایجاد آن 

دقیق وضع  یهای اقتصادی، نخست شناخت و مطالعهبا این حال باید در نظر داشت برای موفقیت سیاست

ستی برای )هدف( و سپس انتخاب درست و صحیح ابزارهای سیا موجود اقتصادی و تعیین وضع مطلوب

هایی که در بازار کار با در دستور کار قرار گیرد. بنابراین، برای موفقیت سیاست موردنظرنیل به وضعیت 

از ، الزم است ابتدا شناختی وسیع و عمیق شوندهای شغلی جدید اجرا میهدف رفع بیکاری و ایجاد فرصت

 .ه شوداجرای آنها پرداختها و سپس به اتخاذ سیاست واقعیات بازار کار به دست آید و

کلیدی هایشاخصتحوالت بازار کار را مورد شناسایی قرار داد،  ،توان از طریق آنیکی از ابزارهایی که می

های بازار کار هستند ترین جنبهها حاوی اطالعات مربوط به مهمباشد. این شاخصمی (KILM)بازار کار 

و ارزیابی اکثر مسائل مربوط به کارکردهای بازار کار ارائه  المللی کار برای کنترلکه توسط سازمان بین

 اند. شده

ها و ، شاخصی که بسیار مورد توجه تحلیلگران، رسانهشاخص کلیدی موجود 17با این حال در بین 

مداران قرار گرفته است، شاخص کلیدی بیکاری و نرخ مربوط به آن است. این در حالی است که سیاست

دارای  دهد ودر اختیار قرار نمیبازار کار را  یطشرایری نزدیک به واقعیتِ تصونهائی تاین شاخص به

 یتاز وضع یاقتصاد سازانیمو تصم مدارانیاستس هاییلتحل آنها،عدم توجه به  هکهایی است محدودیت

و شوند اذ میاتخی اطالعات نادرست ها بر پایهگذاریسیاست سازد. در این شرایطیبازار کار را مخدوش م

خصوص در مورد بازار کار کشور ما صادق است. زیرا رود. این موضوع بهبنابراین احتمال شکست آنها باال می

دهد و بیانگر تحوالت و شرایط )بیکار و شاغل( را پوشش می نرخ بیکاری تنها تحوالت جمعیت فعال

باشد. این در حالی است اند، نمی وارد نشدهاند یا اصالکه از بازار کار خارج شدهجمعیت غیرفعال و کسانی

های اخیر از ورود به التحصیالن دانشگاهی در سالکه بخش زیادی از افراد در سن کار اعم از جوانان و فارغ

های توان بهبود نرخ بیکاری را به حساب افزایش فرصتاند. در این شرایط قطعا نمیبازار کار سر باز زده

 اری گذاشت. شغلی و کاهش بیک

گذاران از تبعات های بازار کار کشور، منجر به غافل شدن سیاستصرف بر نرخ بیکاری در تحلیل یتکیه

در صورت مقابله نشدن گردد که نامطلوب فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی بیکاری می

 های شدیدی ایجاد خواهد شد. با آنها، بحران
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 نفر یلیونم 2.15و  نفر بیکار 2.73 همچون وجودتوان به مواردی زار کار کشور میهای اساسی بااز چالش

)فرصت و  آموختگان؛ وجود جمعیت میلیونی دانشجویان؛ بیکاری زنان، جوانان و دانشدارای اشتغال ناقص

، ر؛ عدم ورود جمعیت جدید در سن کار به بازار کاتهدید(؛ سهم باالی جمعیت غیرفعال از جمعیت کشور

التحصیالن آموزی در بین فارغی آموزش عالی بدون افزایش در مهارتهایی همچون توسعهاعمال سیاست

 د.اشاره کر ،دانشگاهی

توان نباشد، نمی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولیدمحور و بر پایه علم و دانشتا زمانیباید در نظر داشت که 

های اقتصادی از ضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیتبیکاری را داشت. مع انتظار بهبود در شاخص

های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. این مهم های غیرمولد به سمت فعالیتسوداگری و فعالیت

  کند.های اصولی است و عزمی جدی را طلب میها و نهادسازیسیاستتدوین ها، ریزیبرنامه نیازمند
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 هاپیوست: معرفی شاخص

 پردازیم. های کلیدی بازار کار میشاخص اینک به اجمال به تعریف،

ارکت نیروی کار، شاخصی از نسبت جمعیت در سن کار یک کشور است نرخ مش :کار نیروی مشارکت نرخ کلیدی شاخص .1

که مشغول فعالیت )شاغل و بیکار( در بازار کار هستند. این شاخص اندازه نسبی عرضه کار آماده برای تولید کاال یا 

یشتر( به ساله و ب15تر )یا ساله و بیش10دهد و از طریق نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( خدمات را نشان می

 گردد.محاسبه می 100ساله و بیشتر( ضرب در  15)یا  ساله و بیشتر 10جمعیت در سن کار، 

ساله و بیشتر( به کل  15یا ساله و بیشتر ) 10سبت جمعیت شاغلنسبت اشتغال، از ن: شاخص کلیدی نسبت اشتغال .2

واهد بود. برای بیشتر کشورها این ، قابل دستیابی خ100ساله و بیشتر( ضرب در  15)یا ساله و بیشتر 10جمعیت 

گردد، مورد توجه خاص قرار شاخص اغلب بهتر از نرخ بیکاری است. این شاخص هنگامی که بر حسب جنس بیان می

 های مربوط به جنس در بازار کار یک کشور را ارائه دهد.تواند اطالعاتی درباره تفاوتگیرد، زیرا تفکیک مرد و زن میمی

تواند در درک بهتر بازار کار و سطح توسعه یک کشور بندی بر حسب وضع شغلی میطبقه: شغلیشاخص کلیدی وضع  .3

و با توجه به شرایط 46(ICSE-1993) المللی وضع شغلیبندی بینکمک نماید. وضع شغلی شاغالن براساس آخرین طبقه

بگیر، ن مستقل، مزد و حقوقبندی شده است و نتایج آن به تفکیک بخش خصوصی )شامل کارفرما، کارککشور طبقه

 باشد.کارکن فامیلی بدون مزد( و بخش عمومی )شامل مزد و حقوق بگیر بخش عمومی( قابل ارائه می

این شاخص اشتغال را به سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات : شاخص کلیدی اشتغال بر حسب بخش اقتصادی .4

دهنده افزایش و کاهش اشتغال دهد که نشاناشتغال کل ارائه می تقسیم نموده و هرکدام از آنها را به صورت درصدی از

در مقیاس گسترده بخش اقتصادی است و تفاوت در روندها و سطوح بین اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

 سازد.را نمایان می

  استاندارد  بندیبا طبقه  مشاغل موجود در کشور مطابق  تمامی: های عمده شغلیدر گروه  اشتغال  شاخص کلیدی .5

 اند.گروه عمده شغلی قرار گرفته 10( در ISCOالمللی مشاغل )بین

شود که ساعات کار عادی او در مقایسه با وقت به فرد شاغلی اطالق میکارکن پاره: شاخص کلیدی کارکنان پاره وقت .6

عنوان حداقل تعداد ساعات کار در هفته وجود ندارد ای به شده استاندارد توافق وقت کمتر است. هیچ تعریفکارکنان تمام

وقت کنند، کارکن پارهساعت در هفته کار می 33و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در ایران شاغالنی که کمتر از 

 شوند.نامیده می

-ریزیبرنامه  اساسهای شغلی خود براعات کار مدت زمانی است که شاغل به انجام فعالیتس :شاخص کلیدی ساعات کار .7

های کار هزینه وری وپردازد. تعداد ساعات کار انجام شده، بر سالمتی و رفاه کارکنان، سطوح بهرههای انجام شده می

 کارگاه تاثیر گذار است.

                                                 
us in EmploymentInternational Classification Stat 46 
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اقتصاد غیررسمی نقش مهمی را در ایجاد اشتغال، کسب درآمد و تولید در : شاخص کلیدی اشتغال در اقتصاد غیررسمی .8

اقتصاد غیررسمی مرتبط با برآورد تعداد افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی از  کند. اشتغال دری از کشورها ایفا میبسیار

رسمی بخش مهمی از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر کشورهای در  کل تعداد افراد شاغل است. بخش غی

دارای نرخ باالی رشد جمعیت یا شهرنشینی، اقتصاد یافته است. در کشورهای  حال توسعه و برخی اقتصادهای توسعه

هایی از دهنده تالش برای تجمیع وضعیتنماید. این شاخص نشانرا جذب می غیررسمی بیشتر نیروی کار در حال رشد

 شود.مانند نرخ بیکاری و اشتغال ناقص زمانی پوشش داده نمی های دیگر،بازار کار است که توسط شاخص

کشور قابل  بر بوده و در حال حاضر درها زمانگردد ولی استخراج این دادهاین شاخص درکشور جمع آوری میهای توجه: داده

 باشد.گیری نمیاندازه

 شاخص بازار کار در اکثر کشورها پرکاربردترین  به یقین  ترین و شناخته شده  نرخ بیکاری بیکاری:  شاخص کلیدی .9

های اصلی در بازار کار تصویری از وضعیت اشتغال در کشور را نمایان ساخته و شاخصعنوان یکی از  باشد. این نرخ بهمی

باشد. نحوه محاسبه آن گردند، مینسبتی از نیروی کار که دارای شغل نبوده و به طور فعال به دنبال کار می دهندهنشان

 .100است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، ضرب در  عبارت

های مهم پرداختن به مساله بیکاری جوانان و نیروی کار فاقد مهارت، از دغدغه: شاخص کلیدی بیکاری جوانان .10

ساله  15-24ساله( به جمعیت فعال 15-29ساله ) 15-24از نسبت جمعیت  باشد که این شاخص سیاستگذاران می

 گردد.محاسبه می100ساله( ضرب در  29-15)

شاخص بیکاری بلند مدت، بر مدت بیکاری توجه دارد. یعنی مدت زمانی که شخص  ت:مدبیکاری بلند شاخص کلیدی .11

شغل و در جستجوی کار بوده است. اگر طول مدت بیکاری، مخصوصا مدتی که شخص  یک سال و یا بیشتر بیکار، بدون

اشت، مخصوصا به های مشابه است، طوالنی شود اثرات سوئی به همراه خواهد دحمایت تحت پوشش بیمه بیکاری یا

عایدی و درآمد و تقلیل رفتن قابلیت استخدام برای جویندگان کار بُروز خواهد کرد. نرخ  صورت فقدان و از دست دادن

 100باشند به جمعیت فعال ضرب در سال یا بیشتر در زمره بیکاران می افرادی که یک این شاخص از نسبت جمعیت

 گردد.محاسبه می

گیری از ظرفیت مولد نیروی کار کننده کم بهرهاشتغال ناقص زمانی منعکس: ال ناقص زمانینرخ اشتغ شاخص کلیدی .12

شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از  است. افراد دارای اشتغال ناقص زمانی

کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری  نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت محل کار بوده، به دالیل اقتصادی

اند. نرخ این شاخص از نسبت کرده و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده ساعت کار 44و... کمتر از 

 گردد.محاسبه می 100اشتغال ناقص زمانی به جمعیت فعال ضرب در  جمعیت دارای

شاخص عدم فعالیت، نسبتی از جمعیت در سن کار است که در نیروی کار  جمعیت خارج از نیروی کار: شاخص کلیدی .13

باشند به کل جمعیت ساله و بیشتر که شاغل یا بیکار نمی 10قرار ندارند. به عبارتی این شاخص از نسبت جمعیت افراد 

 گردد.محاسبه می 100ساله و بیشتر ضرب در  10

طور مستقیم و غیرمستقیم منبع مولد و ه کشورها منابع انسانی، بهدر هم: سوادیشاخص کلیدی دستیابی تحصیلی و بی .14

 منظور مصرف یا تجارت، به سالمت، توانایی وبه  طور سنتی برای تولید کاال و خدماتبا ارزشی هستند. کشورها به



 

41 

 

آن است که رشد معنی ها و نیازهای علمی، بههای اساسی کارکنان خود وابسته هستند. افزایش پیچیدگی سازمانمهارت

-مهارت اقتصادی و بهبود رفاه تا حد زیادی به درجه سواد و دستیابی تحصیلی افراد جامعه بستگی دارد. زمینه کسب این

ای افزایش یابد. شاخص دستیابی های فنی و حرفهتواند با تجربه، تحصیل رسمی و غیررسمی و آموزشها در نزد افراد می

کننده ظرفیت یک کشور برای رقابت موفق در بازارهای جهانی و استفاده موثر عامل تعیینترین سوادی مهمتحصیلی و بی

 پذیری افراد جامعه است.کننده اشتغالهای سریع فناوری است و یکی از عوامل تعییناز پیشرفت

 باشد.گیری نمی: این شاخص در حال حاضر در کشور قابل اندازهتوجه      

کننده سطح و روند قدرت خرید کارکنان و دستمزدها بیان: های جبران خدماتهزینه ودستمزدها  شاخص کلیدی .15

های کارفرمایان در برابر اشتغال های جبران خدمات نیز برآوردی از هزینهباشد. هزینهتخمینی از استاندارد زندگی می

ها )پول، کاالو... ( به ق و سایر پرداختیبگیران عبارت است از: مزد و حقوباشد. جبران خدمات مزد و حقوقنیروی کار می

های کارگاه به صورت پول و یا کاال تحت عنوان مزد و بگیران که منظور از مزد و حقوق، مجموع پرداختیمزد و حقوق

کار، هزینه خوراک و پوشاک، هزینه ایاب و بگیران است. سایر پرداختی نیز شامل پاداش، اضافهحقوق به مزد و حقوق

 باشد.اجتماعی، خواربار، بلیط اتوبوس و ... میمندی، بدی آب و هوا، سهم کارفرما از بیمه حق اوالد، حق عائلهذهاب، 

تواند به اشتغال بیشتر یا به کارآمدتر بودن رشد اقتصادی در یک کشور یا یک بخش می: وری کارشاخص کلیدی بهره .16

وری کار شاخصی کلیدی در عملکرد باشد. بنابراین بهرهی کار میورافراد شاغل نسبت داده شود. عامل موثر دیگر بهره

 گردد.اقتصادی است و از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن محاسبه می

ای از کارکرد بازار میزان فقر به عنوان نشانه: و فقر کاربندی اقتصادی شاغالن در طبقهشاخص کلیدی فقر، توزیع درآمد  .17

محاسبه ضریب جینی که میزان نابرابری در  باشد. توزیع درآمد نیز باط فقر قابل محاسبه میکار است که از طریق خ

به عنوان نسبتی از افراد شاغل که در خانواری  باشد. فقر کار نیزگیری میدهد، قابل اندازهدرآمد یا هزینه را نشان می

 (.1393)وزارت کار،  گرددمطرح می دتر از خط فقر قرار داشته باشنکنند که اعضای آن پایینزندگی می
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