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 بررسي تحوالت مهم بازار كار ايران

 1396تا زمستان سال  1393در دوره پاييز سال 

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

مدت کوتاه ليبر تحل شتري، تمرکز بکشور در فصول اخير توجه به تحوالت شتابان و مهم بازار کار با -

درخصوص  سؤاالت موجود یها و برخکننده ابهامرفع یاطالعات ارزشمند و حت یحاو تواندیبازار م نیا

بازار کار در  یتحوالت فصل یبررس یبرا یاساس گزارش حاضر، نقطه شروع نی. بر اباشد این تحوالت

 1396به زمستان  یفصل منته 14 یمجلس است که در گام نخست به بررس یهامرکز پژوهش

فصل  14 نیبا تحوالت ا سهیدر مقا دیفصول جد های آتی، رخدادهای مهمگزارشو در  پردازدیم

که دوره  1396مستان سال فصل منتهی به ز 14این گزارش با تمرکز بر تحوالت  خواهند شد. یبررس

 .پردازدجدیدی در بازار کشور است به بررسی ابعاد و جزئيات اتفاقات مهم این دوره می

از  است. 1393سال  مهينرخ مشارکت از ن روند رييتغ رياخ یهاتحوالت سال نیتریاز اصل یكی -

عنوان آغاز توان از آن بهیک تغيير بنيادی در بازار کار کشور بروز کرده است که می 1393پایيز سال 

ای که مشخصه آن تغيير تصميم جوانان برای ورود به بازار کار است. در ای جدید یاد کرد. دورهدوره

ميليون نفر به جمعيت فعال  3بيش از  1396سال منتهی به زمستان سال  5/3نتيجه این تغيير، طی 

ساله قبل از آن تغيير 10ت فعال در دوره کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعي

 است.ای قابل مالحظه

سال منتهی به  5/3دهد افزایش جمعيت فعال و نرخ مشارکت طی های انجام شده نشان میبررسی -

 1370 ، تحولی است که زنان، جمعيت دارای تحصيالت دانشگاهی و متولدان دهه1396زمستان سال 

مدتاً شهری است که با وجود ای عاند، همچنين تحول یاد شده پدیدهنقش پررنگی در ایجاد آن داشته

ها ازجمله یزد، تهران، کهگيلویه و بویراحمد، خراسان فراگير بودن آن در کل کشور، در برخی استان

های دیگر جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی و کرمان شدت این افزایش به مراتب بيش از استان

 بوده است.

بازار کار کشور رخ  یروندها یدر برخ یاديبن اترييتغ 1396تا زمستان سال  1393سال  زیيااز پ -

 نیا یط ترژهیفعال اشاره شد. اما تحول و تينرخ مشارکت و جمع شیداده است که از آن جمله به افزا

بررسی اند. فعال، شاغل شده تياضافه شده به جمع تيدرصد جمع 70از  شيدوره آن است که ب

 شیشاغل افزا تيهمواره جمع 1396به زمستان  یمنته سال 5/3 یط هدارهای بازار کار نشان میآم

شاغل  تيهزار نفر به جمع 706طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است. به افتهی
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 ینفر ونيليم 21 ت حدوداًيسال به جمع 3 ینفر ط ونيليم 2از  شي. اضافه شدن بتاضافه شده اس

اتفاق رخ داده است که انتظار  نیا یطیدر شرا خصوص آنكهبهاست.  یمهم اريکشور رخداد بس نشاغال

 . رسيدنظر میبه رممكنياشتغال غ شیافزا یبرا یعملكرد نيچن

فصل  14های جمعيتِ شاغلِ افزوده شده به بازار کار در در گزارش حاضر تمرکز اصلی بر ویژگی -

هایی )جسنيت، سكونت، استان، تحصيالت و ه افزایش جمعيت در چه گروهمعنا کشود. بدینبررسی می

های شغلی شاغالن جدید از منظر دارا بودن بيمه، بخش اقتصادی، اشتغال سن( رخ داده و ویژگی

بگير و ..( در مقایسه با ساختار بازار ناقص، اندازه بنگاه و وضعيت شغلی )کارفرما، کارکن مستقل، حقوق

 های گذشته چگونه است.سال کار کشور در

عمدتاً  1396 زمستانبه  یفصل منته 14 یاشتغال ط شیافزادهد های انجام شده نشان میبررسی -

کارکن »نفر کارکن( و با وضعيت شغلی  4)دارای کمتر از  کوچک اريبس یهادر بخش خدمات و بنگاه

 مهيپوشش ب یبه گذشته( دارا)نسبت  این اشتغال ایجاد شدهاز  یبوده است که سهم کمتر «مستقل

هستند و تمایل  دارای اشتغال ناقص)نسبت به گذشته( و سهم بيشتری  اندبه واسطه شغل خود بوده

 دارند شغل تمام وقتی داشته باشند. 

های قابل بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت -

طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یكسو شاهد حضور ای با ترکيب اشتغال کشور مالحظه

تر زنان و افراد دارای تحصيالت دانشگاهی در بازار کار هستيم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده پررنگ

ای، بلكه توسط بخش غيرشرکتی و با اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه

 خدمات مواد ،یگرونقل، واسطهحمل رات،يتعم ،فروشیفروشی و عمدههمانند خرد تمرکز بر خدماتی

ای که واسطه نياز برای تأمين معيشت و در دورهایجاد شده است. گویا جوانان کشور به و ... ییغذا

های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسيار محدود بوده است، ها و بنگاهتقاضای نيروی کار توسط شرکت

اند. لذا این مشاغل که با اد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کردهخود اقدام به ایج

های معنای متعارف بين بنگاهشود، دارای قرارداد بهبندی میطبقه« کارکن مستقل»وضعيت شغلی 

گيرد. از طرفی ممكن است چنين اقتصادی و کارکنان خود نيستند و تحت پوشش بيمه قرار نمی

روی شاهد افزایش سهم وقت افراد برخوردار نباشد، ازاینبليت مناسبی برای اشتغال تماممشاغلی از قا

 اشتغال ناقص در این دوره هستيم. 

خصوص در ، به1396سال منتهی به زمستان سال 5/3از طرفی جنس اشتغال ایجاد شده طی  -

خصوص ت، بههای اقتصادی دولتوان آن را به سياستفصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی

شود نسبت داد. برای مثال تعيين ایجاد چند زایی یاد میهای اشتغالهایی که با عنوان سياستسياست

های مختلف یا تزریق منابع توسط های دولتی مانند وزارتخانهده هزار شغل توسط هریک از دستگاه
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ل روستایی و اشتغال فراگير های مختلف اشتغادولت یا ارائه تسهيالت توسط نظام بانكی در قالب طرح

های احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد. زیرا کارکنان مستقل تطابق مناسبی با ویژگی

های خرد دسترسی به چنين منابعی نخواهند داشت. البته ممكن است چنين عملكردی در در بنگاه

و پيش از  1396از زمستان سال افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پيش 

های آن دوره در بازارهای دارایی و کاال نسبت داد )تحوالت وضعيت بازار کار در فصل بهار سال ناآرامی

برای بررسی اثرپذیری اشتغال از نوسانات قيمت در بازارهای مختلف بسيار مهم خواهد بود(. اما  1397

های متوسط و های شرکتی و بنگاهعمدتاً بخش های دولت کهدهد سياستشواهد موجود نشان می

فصل منتهی به زمستان  14ارتباط با عملكرد بازار کار در ارتباط یا کمدهد، بیبزرگ را هدف قرار می

 بوده است.  1396سال 

در  .شدافزوده کشور فعال  تينفر به جمع ونيليم 3به  کینزد 1396فصل منتهی به زمستان  14طی  -

 شیافزا یكارينرخ بتعداد بيكاران و  ،کند جادیشغل ا ازيمورد ن زانير اقتصاد نتواند به ماگ یطیشرا نيچن

کاهش  یبرا زانيم نیا ميليون نفری جمعيت شاغل طی دوره مورد بررسی، 2با وجود افزایش . افتیخواهد 

اضافه  كاريب تيبه جمع یک ميليون نفربه  کینزد رای. زنكرده است تیآن کفا تيتثب یحت ای یكارينرخ ب

 در فصول مورد بررسی در پی داشته است.را  یكارينرخ ب شیموضوع افزا نیشده که ا

های بيكاری جوانان و با توجه به افزایش تعداد بيكاران و نرخ بيكاری در فصول مورد بررسی، نرخ -

است.  های گذشته قرار گرفتهبی نسبت به سالافراد دارای تحصيالت دانشگاهی در وضعيت نامطلو

های سال( دارای تحصيالت دانشگاهی در استان 29تا  15برای مثال نرخ بيكاری زنان جوان )

درصد است. این ارقام بيانگر  4/76و  2/78، 5/79، 9/84ترتيب کردستان، کرمان، اردبيل و کرمانشاه به

نرخ بيكاری در های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی یک وضعيت بسيار نامتعادل در استان

های زاست. مشاهده نرخکننده و بحرانهمچنان این ارقام نگران 1396فصل تابستان و زمستان سال 

های مختلف و یادآوری اعتراضات بيكاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصيالت دانشگاهی در استان

 کند.ش از پيش نمایان میهشداری است که لزوم تغيير مسير اقتصاد ایران را بي 1396زمستان سال 

الزم است سياستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخير که با وجود هشدارهای  -

تواند تبعات اقتصادی و مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگيری از آن صورت نگرفت، می

 سياسی داشته باشد. -در پی آن تبعات اجتماعی

های بازار کار و همچنين شرایط کنونی زایی و سياستی در زمينه اشتغالبررسی تجارب جهان -

دهد هيچ راه ميانبری برای کاهش فوری بيكاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود اقتصاد ایران نشان می

تری از متغيرهای اقتصادی در سطح خرد و کالن و قواعد و ندارد. این تصميم با توجه به مجموعه بزرگ

 شود. اکم بر بازار کار اتخاذ میقوانين ح

های یک اقتصاد است. بنابراین الزم است برای بهبود تعادل بازار کار برآیند عملكرد سایر بازارها و بخش -
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های ویژه های مختلف اقتصاد در کنار سياستپایدار شرایط بازار کار، اصالحات اقتصادی در بازارها و بخش

 ر قالب یک مجموعه به هم پيوسته مد نظر قرار گيرد. های حمایتی دبازار کار و سياست

های پولی، مالی، مالياتی و ارزی برای ثبات بخشيدن به فضای اقتصاد طور ویژه اصالح سياستبه -

بخشی به بازار پول برای سهولت های اعتباری، اصالح نظام بانكی و سامانکالن، اصالح سياست

به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود گذاران ها و سرمایهدسترسی به بنگاه

های دولتی، عدم مداخله در قيمتگذاری محصوالت در بازار وکار از طریق واگذاری بنگاهمحيط کسب

زدایی برای کاال، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالكيت و کاهش انحصارات، مقررات

های های عمومی غيردولتی در اقتصاد، اصالح سياستتعيين نقش و مأموریت بنگاهوکارها، شروع کسب

ای و اصالح شرایط بازار انرژی از شروط الزم برای بهبود وضعيت بازار کار و ایجاد تجاری و تعرفه

 اشتغال است.

و برداشتن موانع ها ای، بهبود عملكرد کاریابیهای آموزش فنی و حرفهدر کنار این موارد، اصالح برنامه -

های فعال و های منتخب در قالب سياستفعاليت های اقتصادی و رشتهخاص توسعه هر یک از بخش

های خرد و کوچک به منابع مالی ازجمله مواردی اصالح نظام تأمين مالی برای افزایش دسترسی بنگاه

 رایط بازار کار منتج شوند.های بند قبل به بهبود شعنوان مكملی بر سياستتوانند بههستند که می

های حمایتی مناسب مانند اصالح ساختار همچنين  اصالح قوانين مرتبط با بازار کار و اتخاذ سياست  -

در چارچوب نظام  شاغالن دارای مشاغل کم کيفيت پذیر وحمایت از خانوارهای آسيب بيمه بيكاری و

 زا و ضدفقر را تجربه کرد.ی اشتغالآرود که بتوان رشدتأمين اجتماعی، شرایطی را فراهم می

 

 مقدمه

تعداد  شیاست؛ افزابوده تحول تغيير و درحال  یادیبازار کار کشور با سرعت ز ريچند فصل اخ یط

نرخ  عیسر شیو باور مردم است در کنار افزا انکه فراتر از انتظار سياستگذار یشاغالن در ابعاد

در بازار کار را  1390دهه  یتا ابتدا 1380دوم دهه  مهين یهاسال نسبت به یمتفاوت طیمشارکت، شرا

بود و کاهش نرخ  نیيپا اريانه بسياشتغال سال راتييمورد اشاره خالص تغ رهدر دو رایاست. ز زدهرقم 

 نی. بنابراابدين شیافزا یكاريتعداد شاغالن، نرخ ب شیبا وجود عدم افزا شدیسبب م زيمشارکت ن

قبل  یک دهه تحوالت کامالً در خالف جهت ريسه سال اخ یخ مشارکت طتعداد شاغالن و نر شیافزا

تعداد شاغالن  یشیمشاهده روند افزا ر،ياخ یهاسال یاقتصاد طیخصوص در شرا. بهدارداز آن قرار 

 تحقق آن شده است.  یدرخصوص چگونگ هاییابهامها و سبب بروز سؤال

مدت تحوالت کوتاه ليبر تحل شتريار کار، تمرکز بدر باز یتحوالت شتابان و مهم نيتوجه به چن با

سؤاالت موجود باشد. بر  یها و برخکننده ابهامرفع یاطالعات ارزشمند و حت یحاو تواندیبازار م نیا
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 یهاپژوهشبازار کار در مرکز  یتحوالت فصل یبررس یبرا یاساس گزارش حاضر، نقطه شروع نیا

پردازد و در ادامه می 1396فصل منتهی به زمستان سال  14که در گام نخست به بررسی  مجلس است

 گریگزارش حاضر با د زی. نقطه تمافصل بررسی خواهند شد 14فصول جدید در مقایسه با تحوالت این 

 دیآن در مواجهه با تحوالت جد كردیرو پرازند،یبازار کار م یتحوالت فصل یکه به بررس ییهاگزارش

بازار کار وجود  ريدرخصوص تحوالت اخ یادیاده شد سؤاالت و ابهامات زد حيطور که توضاست؛ همان

نسبت به  یبا آگاه شودیمجلس تالش م یهامرکز پژوهش یفصل یهادر گزارش یرودارد. ازاین

مدت بازار کار دارند، درخصوص تحوالت کوتاه لگرانيو تحل انکه سياستگذار هاییابهامسؤاالت و 

ی این مجموعه هاگزارشدر هریک از به آنها استخراج شود. لذا  ییپاسخگو یمناسب برا ییهایخروج

ده شود. در شود به فهرستی از سؤاالت درخصوص عمده تحوالت فصول مورد بررسی پاسخ داتالش می

فصل مورد  14های جمعيتِ شاغلِ افزوده شده به بازار کار در گزارش حاضر تمرکز اصلی بر ویژگی

هایی )جسنيت، سكونت، استان، تحصيالت و عنا که افزایش جمعيت در چه گروهمبررسی است. بدین

های شغلی شاغالن جدید از منظر دارا بودن بيمه، بخش اقتصادی، اشتغال سن( رخ داده است و ویژگی

بگير و ..(. در مقایسه با ساختار ناقص، اندازه بنگاه و وضعيت شغلی )کارفرما، کارکن مستقل، حقوق

 ار کشور چگونه بوده است.بازار ک

توانند شود و خوانندگان میهای انجام شده ارائه میای از بررسیرو چكيده فشردهدر گزارش پيش

 های گزارش رجوع کنند.برای اطالع از آمارهای تفصيلی و تعاریف و مفاهيم به پيوست

 

 . افزايش جمعيت فعال و نرخ مشاركت1

دهه گذشته و مقایسه آن با سایر متغيرهای اقتصادی و جمعيتی روند تغييرات نرخ مشارکت طی دو 

تا  1384برانگيزترین روندها در اقتصاد ایران است. کاهشِ دور از انتظار این نرخ از سال ازجمله سؤال

بينی با وجود بيشترین سهم جمعيت جوان در این دوره تا افزایش سریع و البته قابل پيش 1393سال 

های به بعد تحوالتی است که تشخيص و تبيين علل آن همچنان نياز به پژوهش 1393این نرخ از سال 

 مهيجهت نرخ مشارکت از ن رييتغ رياخ یهاتحوالت سال نیتریاز اصل یكتری دارد. یبيشتر و عميق

را آغاز کرد و تا  یشیافزا یروند 1370دهه  مهياز ن رانیدر ا یاست. نرخ مشارکت اقتصاد 1393سال 

 1384نرخ مشارکت کشور در سال  نیشتريب کهی طوربه افت،یادامه  یشیروند افزا نیا 1384 سال

را  ینرخ مشارکت روند کاهش 1393تا سال  1384از سال  اما. ديدرصد رس 41به  نرخ نیرقم خورد و ا

سال  زیيالبته از پاشود. درصد از نرخ مشارکت در این مدت کاسته می 4و  (1)نمودار  کندیآغاز م

را آغاز کرده  یصعود ینرخ مشارکت روند ،یادیز روند معكوس شده است و با شتاب نسبتاَ نیا 1393

سال  در درصد 41) به کمترین فاصله از بيشينه نرخ مشارکت در اقتصاد ایران 1396است و در سال 
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تا  1384های درصدی نرخ مشارکت طی سال 4دهد کاهش حدود نشان می 1نمودار . رسدیم (1384

 شود. سال جبران می 3طی  1393

 

 (درصد)  نرخ مشاركت. 1نمودار 

 
 های طرح آمارگيری از نيروی کار، مرکز آمار ایران.: محاسبات محققين از دادهمأخذ

 

است. تا  1393طور که توضيح داده شد نقطه عطف تغيير نرخ روند نرخ مشارکت پایيز سال همان

آغاز شده  1384جود نوسانات فصلی، در تداوم روند نزولی خود که از سال پيش از آن نرخ مشارکت با و

این تغيير  2کند. در نمودار به بعد این روند به کلی تغيير می 1393بود، قرار داشت. اما از پایيز سال 

افزایش جمعيت فعال در هر فصل نسبت به فصل مشابه  2نحو بهتری نشان داده شده است. نمودار به

ای ای افزایش و در دورهجمعيت فعال در دوره 1393دهد. تا پيش از پایيز ل از آن را نشان میسال قب

فصل، در هر فصل نسبت به فصل  14به بعد و به مدت  1393یافت. اما از پایيز سال دیگر کاهش می

نوان نوسانات عتوان بهمشابه سال قبل از آن، جمعيت فعال افزایش یافته است. لذا این تغييرات را نمی

یک تغيير بنيادی در  1393های قبل از آن، تفسير کرد. بلكه از پایيز سال ای، مانند نوسانات سالدوره

ای که مشخصه ای جدید یاد کرد. دورهعنوان آغاز دورهتوان از آن بهبازار کار کشور بروز کرده است که می

داری منظور تحصيالت، خانهرج نماندن از بازار کار بهآن تغيير تصميم جوانان برای ورود به بازار کار و خا

هزار نفر به  960طور متوسط در هر فصل به 1396فصل منتهی به زمستان  14یا علل دیگر است. طی 

ميليون  3بيش از  1396معنا که طی سه سال منتهی به زمستان سال اند. بدینجمعيت فعال اضافه شده

ه شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعيت فعال در دوره قبل از آن نفر به جمعيت فعال کشور افزود

پيوست نرخ مشارکت به تفكيک فصول مختلف ترسيم شده  1است. در نمودار ای افزایش قابل مالحظه

 به بعد، در آنها به خوبی قابل مشاهده است.  1393است که تغيير روند نرخ مشارکت از پایيز سال 
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 (هزار نفر)     فعال در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تيجمع شيافزا. 2نمودار         

 
 همان.مأخذ: 

 

مشاهده موج ورود جمعيت فعال به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت این سؤال را در پی دارد که 

گی ویژ پنجهایی به بازار کار بوده است؟ در این خصوص افزایش جمعيت فعال ناشی از ورود چه گروه

 مورد بررسی قرار گرفته است؛

 . جنسيت، 1

 . شهری یا روستایی بودن افراد،2

 ی،ردانشگاهيافراد غ ای یدانشگاه التيتحص یافراد دارا. 3

 های سنی، . گروه4

 . استان محل سكونت. 5

فصل منتهی به  14شود که افزایش جمعيت فعال در درواقع در این قسمت نشان داده می

تاً ناشی از ورود چه افرادی به بازار کار بوده است. در این خصوص الزم است دو عمد 1396زمستان 

 موضوع از یكدیگر تفكيک شود؛

 های نامبرده،. ساختار بازار کار کشور از نظر ویژگی1

 گانه مذکور. های پنج. ترکيب جمعيت فعال اضافه شده به بازار کار از منظر ویژگی2

تی برای آنكه تصویر روشنی از تحوالت بازار کار کشور در فصول های آمعنا که در قسمتبدین

های ساختاری بازار کار با ویژگی« اضافه شده به بازار کار»های جمعيت فعال اخير ارائه شود، ویژگی
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تواند نشانگر تحوالت خاصِ گيرد. این مقایسه میقبل از فصول اخير مورد مقایسه قرار می طی دهه

های جنسيتی و تحوالتی که در آینده نزدیک ساختار بازار کار را از نظر ویژگی دوره اخير باشد،

 تحصيلی تغيير خواهد داد.

که زنان همواره طوری ساختار بازار کار کشور از نظر جنسيتی بسيار نامتقارن است. به جنسيت: -

 2/18طور متوسط به 1393تا  1384های اند. طی سالدرصد جمعيت فعال را تشكيل داده 20کمتر از 

پيوست(. اما ترکيب جنسيتی جمعيت افزوده  2اند )نمودار درصد از جمعيت فعال را زنان تشكيل داده

کامالً متفاوت از ساختار جنسيتی بازار  1396فصل منتهی به زمستان  14شده به جمعيت فعال طی 

از جمعيت اضافه شده به فصل اخير تقریباً نيمی  14دهد طی نشان می 3کار کشور است. نمودار 

اند. این درصد جمعيت فعالِ جدید را زنان تشكيل داده 60اند. در برخی فصول جمعيت فعال، زنان بوده

 ی دارد. آت یهاسال یط رانیبازار کار ا یتيساختار جنس رييتغموضوع نشان از 

 

 )درصد( و مردان در افزايش جمعيت فعال زنانسهم . 3نمودار 

 
 همان.مأخذ: 

 

ترتيب نرخ مشارکت مردان و زنان در فصول مختلف نشان داده پيوست به 4و  3در نمودارهای 

خصوص سرعت باالی افزایش نرخ مشارکت شده است. در این نمودارها تغيير روند نرخ مشارکت، به

در سه دهد افزایش نرخ مشارکت زنان زنان طی دوره مورد بررسی مشخص است. جدول زیر نشان می

طور که توضيح صورت معناداری بيش از مردان است. لذا همانبه 1396ونيم منتهی به زمستان سال

تدريج ساختار جنسيتي بازار كار نيز دستخوش تغييرات اساسي با تداوم اين روند بهداده شد 
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هاي ايجاد اشتغال خواهد شد و نياز است براي جلوگيري از جهش نرخ بيكاري زنان، پتانسيل

 براي زنان در اقتصاد كشور ايجاد شود.مناسب 

 

 1393نسبت به سال  1396ان در فصول مختلف سال نرخ مشاركت زنان و مرد شيافزا سهيمقا. 1جدول 

 كل زنان مردان عنوان

 افزایش نرخ مشارکت در فصول بهار

 (1393سال نسبت به  1396سال )
6/2 2/4 5/3 

 افزایش نرخ مشارکت در فصول تابستان

 (1393سال نسبت به  1396سال )
5/2 8/4 8/3 

 افزایش نرخ مشارکت در فصول پایيز

 (1393سال نسبت به  1396سال )
2/1 1/4 5/2 

 

پيوست ترکيب جمعيت فعال کشور به تفكيک شهری و روستایی  5در نمودار  روستايي:ـ  شهري -

درصد از  30متوسط  طورنشان داده شده است. براساس این نمودار به 1393تا  1384های طی سال

دهد. اما در این خصوص نيز تحوالت فصول اخير جمعيت فعال کشور را جمعيت روستایی تشكيل می

درصد  80بيش از  1396فصل منتهی به زمستان  14متفاوت از ساختار بازار کار در گذشته است. طی 

(. این موضوع سبب 4 اند )نمودارافراد اضافه شده به جمعيت فعال در مناطق شهری سكونت داشته

 های آتی افزایش یابد. خواهد شد با سرعت بيشتری سهم جمعيت شهری از جمعيت فعال در سال

برای اطالع از نرخ مشارکت جمعيت شهری و جمعيت روستایی کشور و تحوالت آن در فصول 

 پيوست رجوع شود. 7و  6اخير به نمودارهای 
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 از افزايش جمعيت فعال در فصول اخير. سهم جمعيت شهري و روستايي 4نمودار 

 
 همان.مأخذ: 

 

در ترکيب تحصيلی افراد نيز یک  ي:ردانشگاهيافراد غ اي يدانشگاه التيتحص يافراد دارا -

 1393تا  1384های تغيير اساسی در سمت ورود به بازار کار رخ داده است. با وجود آنكه طی سال

برابر شد، اما اثر این موضوع در بازار کار  3نزدیک به  تعداد دانشجویان کشور با رشد بسيار باالیی

 20منعكس نشد. زیرا بخش اصلی این جمعيت به بازار کار وارد نشدند. لذا طی دهه مذکور، کمتر از 

پيوست(. اما  8دادند )نمودار درصد جمعيت فعال کشور را افراد دارای تحصيالت دانشگاهی تشكيل می

ال روندی افزایشی داشته، ترکيب تحصيلی جمعيت وارد شده به بازار کار در فصول اخير که جمعيت فع

درصد افزایش  55، نزدیک به 1396تغيير اساسی کرده است. به نحوی که در فصول منتهی به سال 

 (.5)نمودار  1دهندجمعيت فعال را افراد دارای تحصيالت دانشگاهی تشكيل می

 

 

 

                                                 
دلیل مقررات جدید مرکز آمار ایران در جهت ایجاد محدودیت بیشتر برای دسترسی پژوهشگران به شايان ذکر است به .1

های ( امکان در اختیار داشتن داده1397تهیه این گزارش )پایان خردادماه  های طرح آمارگیری از نیروی کار، تا زمانداده
های خرد نیاز بوده است، نمودارها هایی که برای محاسبه آنها دادهفراهم نشده است. لذا برخی شاخص 1396زمستان 
 دهد.را پوشش نمی 1396زمستان 
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 ک تحصيالت. افزايش جمعيت فعال به تفكي5نمودار

 
 همان.مأخذ: 

 

ای که به بازار کار وارد در بخش بعد نشان داده خواهد شد که بخش عمده افراد تحصيلكرده

توان اين افزايش مشاركت افراد داراي تحصيالت بنابراين مياند شاغل شوند. اند توانستهشده

ل كرد كه احتماالً آنها براي شاغل شدن تحلي 2دانشگاهي را ناشي از كاهش دستمزد آستانه

هاي باالي بيكاري افراد تحصيلكرده اثرپذيرفته است. به اين معنا كه با توجه به از نرخ

اند در هاي بيكاري باالي افراد داراي تحصيالت دانشگاهي اين افراد حاضر شدهنرخ

شارکت ترتيب نرخ مپيوست به 10و  9. در نمودارهای كار شوندتري مشغول بههاي پاييندستمزد

افراد دارای تحصيالت دانشگاهی و افراد بدون تحصيالت دانشگاهی در فصول مختلف ترسيم شده 

است. در این نمودارها افزایش قابل توجه نرخ مشارکت افراد دارای تحصيالت دانشگاهی طی سه سال 

ا، افزایش نرخ هدهد با وجود افزایش نرخ مشارکت در تمامی گروهاخير قابل رؤیت است. نتایج نشان می

 مشارکت برای جمعيت دارای تحصيالت دانشگاهی به مراتب بيشتر بوده است.

نكته قابل توجه درخصوص جمعيت فعال وارد شده به بازار کار، نقش پررنگ جوانان  هاي سني:گروه -

 و1360، 1350 یهامتولدان دهه نيفعال در ب تيجمع شیروند افزا 6است. در نمودار  1370متولد دهه 

ميليون نفر افزایش  1طی دوره مورد بررسی  1360ترسيم شده است. جمعيت فعال متولدان دهه  1370

ميليون نفر افزایش یافته است. در  5/1بيش از  1370که جمعيت متولدان دهه یافته است. در حالی

                                                 
2. Reservation Wage 
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ورده طی فصول مختلف آ 1370و  1360، 1350های متولدان دهههای مشارکت پيوست نرخ 11نمودار 

بيشترین افزایش نرخ مشارکت را طی این دوره  1370دهد متولدان دهه شده است که نشان می

های سنی سهم گروه 7دهد. در نمودار مینحو دیگری این موضوع را نشان نيز به 7اند. نمودار داشته

 1396ل در فصول منتهی به سا از افزایش جمعيت فعال( 1380تا  1340های مختلف )متولدان دهه

درصد از جمعيت اضافه شده به جمعيت فعال در این  61ترسيم شده است. براساس نتایج این نمودار 

هستند. بنابراین  1360درصد نيز متولدان دهه  32دهند و تشكيل می 1370دوره را متولدان دهه 

جوانان متولدان افزایش جمعيت فعال طی این دوره بيشتر متأثر از افزایش جمعيت فعال و نرخ مشارکت 

 است. 1370دهه 

 

 1370و  1360، 1350هاي . روند افزايش جمعيت فعال در بين متولدان دهه6نمودار 

 
 همان.مأخذ: 
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 )درصد(      از افزايش جمعيت فعال 1380تا  1340هاي . سهم متولدان دهه7نمودار     

 
 همان. مأخذ: 

 

های استانی، ازجمله نوسانات ت آماری در بررسیبا توجه به برخی مشكال استان محل سكونت: -

و سه  1396زیاد بين دو فصل یا سال متوالی، در این بخش بر تغييرات سه سال منتهی به تابستان 

تمرکز شده است. در این قسمت به دنبال آن هستيم که بيشترین تحوالت  1396سال منتهی به پایيز 

های پيوست افزایش نرخ مشارکت را در استان 1است. جدول ها رخ داده جمعيت فعال در کدام استان

های تهران، کهگيلویه دهد. براساس این جدول استانرا نشان می 1396تا پایيز  1393مختلف از پایيز 

اند که بيشترین افزایش هایی بودهو بویراحمد، یزد، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی و کرمان استان

ها طی دوره مورد بررسی بيش از اند. تغييرات نرخ مشارکت برخی از این استاننرخ مشارکت را داشته

های مذکور دهنده تغييرات مهمی در بازار کار استاندرصد بوده که رقم قابل توجهی است و نشان 6

های مذکور نسبت پيوست ميزان افزایش جمعيت فعال در دوره 13و  12است. همچنين در نمودارهای 

دهد افزایش های مختلف محاسبه و مرتب شده است. این نمودارها نشان میت فعال استانبه جمعي

ها نسبت به جمعيت فعال و جمعيت آنها، رخداد بسيار اتفاق افتاده در جمعيت فعال در برخی استان

 بزرگی است.

ونيم منتهي به زمستان درمجموع افزايش جمعيت فعال و نرخ مشاركت طي سه سال

نقش  1370 تحولي است كه زنان، جمعيت داراي تحصيالت دانشگاهي و متولدان دهه، 1396

اي عمدتاً شهري است كه با اند، همچنين تحول ياد شده پديدهپررنگي در ايجاد آن داشته
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ها ازجمله يزد، تهران، كهگيلويه و وجود فراگير بودن آن در كل كشور، در برخي استان

شمالي و رضوي و كرمان شدت اين افزايش به مراتب بيش از  بويراحمد، خراسان جنوبي،

 هاي ديگر بوده است. استان

 

 . افزايش تعداد شاغالن2

تغييری بنيادی در برخی  1396تا زمستان سال  1393در بخش قبل توضيح داده شد که از پایيز سال 

شارکت و جمعيت فعال اشاره روندهای بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ م

درصد جمعيت اضافه شده به جمعيت  70تر طی این دوره آن است که بيش از شد. اما تحول ویژه

همواره  1396ونيم منتهی به زمستان دهد طی سه سالاند. نمودار زیر نشان میفعال، شاغل شده

 706ل مشابه سال قبل طور متوسط در هر فصل نسبت به فصبهجمعيت شاغل افزایش یافته است. 

سال  3ميليون نفر طی  2(. اضافه شدن بيش از 8)نمودار  شاغل اضافه شده است تيهزار نفر به جمع

ميليون نفری جمعيت شاغل کشور رخداد بسيار مهمی است. البته در شرایطی  21به جمعت حدوداً 

نمود. همچنان غيرممكن میاین اتفاق رخ داده است که انتظار چنين عملكردی برای افزایش اشتغال 

طور که ذکر شد تمرکز این گزارش بر نيز باور این آمار، حتی برای سياستگذاران، دشوار است. همان

تر کميت و کيفيت مشاغل ایجاد شده طی این دوره قرار داده شده است. زیرا با توجه به بررسی دقيق

های ح و کيفيت سياستگذاری در دولتوضعيت نه چندان مطلوب اقتصادی و عدم ارتقای معنادار سط

 3ميليون نفری جمعيت شاغل در فاصله  2های گذشته، افزایش یازدهم و دوازدهم نسبت به دوره

تغييرات تعداد  9های زیادی درخصوص کيفيت این مشاغل شده است )نمودار سال، سبب ایجاد سؤال

 دهد(. های مختلف را نشان میشاغلين در سال

دو قسمت است. در قسمت اول سؤال این است که شاغالن اضافه شده دارای چه  این بخش شامل

های مشاغل اضافه شده است. در قسمت هایی هستند و در قسمت دوم سؤال درخصوص ویژگیویژگی

 ای یدانشگاه التيتحص یافراد داراروستایی، -اول مشابه بخش قبل، پنج ویژگی جنسيت، شهری

گيرد تا نشان داده شود که ی و استان محل سكونت مورد بررسی قرار میهای سنی، گروهردانشگاهيغ

هایی بوده است. با عمدتاً ناشی از اشتغال چه گروه 1396افزایش جمعيت شاغل در فصول منتهی به سال 

شود. در قسمت دوم به توجه به شباهت این قسمت به نتایج بخش قبل، مطالب آن به اختصار ارائه می

اندازه بنگاه،  شود. در قسمت دوم پنج ویژگی پوشش بيمه،شاغل اضافه شده پرداخته میهای مویژگی

بخش اقتصادی، اشتغال ناقص و وضعيت شغلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با مطالعه شواهد موجود 

 دست آورد.توان تصویر بهتری از کيفيت مشاغل اضافه شده طی دوره مذکور بهپيرامون این موارد می
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 . افزايش جمعيت شاغل در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل8نمودار 

 
 همان. مأخذ: 

 

 . جمعيت شاغل9نمودار 

 
 همان. مأخذ: 
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 1396ونيم منتهي به زمستان هاي شاغالن اضافه شده به بازار كار در سه سال. ويژگي2-1

 شرح زیر است:ن اضافه شده این دوره بهگانه شاغالهای پنجهای انجام شده درخصوص ویژگیخالصه بررسی

(. 10اند )نمودار درصد از شاغالن اضافه شده به بازار کار، زنان بوده 47طور متوسط حدود به .1

 17طور متوسط این درحالی است که ساختار شاغالن کشور از نظر جنسيت بسيار متفاوت است و به

وست(. لذا از نظر جنسيتی ساختار شاغالن در پي 14دهند )نمودار درصد شاغالن را زنان تشكيل می

 تدریج سهم زنان از اشتغال کشور رو به افزایش خواهد بود. آستانه تحولی جدی قرار دارد و به

درصد افزایش تعداد شاغالن در دوره مورد بررسی مربوط به افزایش اشتغال در  90نزدیک به  .2

درصد شاغالن کشور را روستایيان  30يش از که ب(. در حالی11است )نمودار  جمعيت شهری بوده

پيوست(. لذا از این نظر نيز تغيير ترکيب شاغالن کشور سرعت گرفته  15دهند )نمودارتشكيل می

های قبل نيز درحال افزایش بود( با سرعت است و سهم جمعيت شهری از شاغالن کشور )که در سال

 بيشتری افزایش خواهد یافت.

درصد از افزایش جمعيت شاغل در این  44تحوالت اخير قابل توجه است. از بُعد تحصيالت نيز  .3

( در صورتی که با وجود رشد قابل توجه جمعيت 12دوره دارای تحصيالت دانشگاهی هستند )نمودار 

درصد در سال  14، سهم جمعيت دارای تحصيالت دانشگاهی از 1380دانشگاهی در نيمه دوم دهه 

پيوست(. اما در فصول اخير افزایش سهم  16رسيده بود )نمودار  1393درصد در سال  6/15به  1384

 شاغالن دارای تحصيالت دانشگاهی سرعت بيشتری به خود گرفته است.

 14بيشترین سهم را در افزایش اشتغال در  1370مشابه تحوالت جمعيت فعال، جوانان دهه  .4

نيز سهم باالیی به خود اختصاص درصد  43ها با درصد( و دهه شصتی 54اند )فصل گذشته داشته

درصد از  31و  61ترتيب به 1360و  1370تر مشاهده شد که متولدان دهه (. پيش13اند )نمودار داده

(. اما درخصوص افزایش جمعيت شاغل سهم 7دادند )نمودار افزایش جمعيت فعال را تشكيل می

دهد متولدان ته است. این نشان میافزایش یاف 1360کاهش و سهم متولدان دهه  1370متولدان دهه 

اند و سهم کمتری از افرادی که به بازار کار وارد تر بودهطی دوره اخير در یافتن شغل موفق 1360دهه 

طور که توضيح داده شد این موضوع اند. همان( بيكار مانده1370اند )در مقایسه با متولدان دهه شده

فراد برای جلوگيری از بيكار ماندن نشئت گرفته باشد. تواند به کاهش دستمزد آستانه این امی

معنا که با تعدیل انتظارات شغلی خود از بازار کار، شاغل شدن حتی در مشاغل کم کيفيت را بر بدین

 اند.بيكار ماندن بلندمدت ترجيح داده

هران از منظر استانی نيز ابتدا باید به این نكته توجه داشت که بيشترین مشاغل در استان ت .5

 19و  18شود )نمودارهای های مختلف دیده میایجاد شده است که از این نظر یک شكاف بين استان

نسبت به پایيز و تابستان  1396ترتيب سهم هر استان از افزایش اشتغال در پایيز و تابستان پيوست به
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معيت هر استان دهد(. اما اگر افزایش اشتغال نسبت به جمعيت شاغل یا کل جرا نشان می 1393

گيرند و استان های کهگيلویه و بویر احمد و خراسان در صدر قرار میمبنای مقایسه قرار گيرد، استان

 پيوست(.  21و  20کند )نمودارهای تری نزول میهای پایينتهران به رتبه

 

 )درصد(      1396فصل منتهي به زمستان  14. سهم زنان و مردان از افزايش اشتغال در 10نمودار      

 
 همان.مأخذ: 

 

1396فصل منتهي به زمستان  14. سهم جمعيت شهري و روستايي از افزايش اشتغال در 11نمودار 

 (درصد) 

 
 همان.مأخذ: 
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 )درصد( به تفكيک تحصيالت  1396. افزايش جمعيت شاغل در فصول منتهي به سال 12نمودار 

 
 همان.مأخذ: 

 

 )درصد( 1396هاي مختلف از افزايش اشتغال در فصول منتهي به سال . سهم متولدان دهه13نمودار 

 
 همان.مأخذ: 
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 1396ونيم منتهي به زمستانهاي مشاغل اضافه شده در سه سال. ويژگي2-2

های مشاغل اضافه شده در این دوره بر پایه پوشش تر اشاره شد در این بخش ویژگیطور که پيشهمان

اقتصادی، اشتغال ناقص و وضعيت شغلی در مقایسه با ساختار بازار کار کشور  بيمه، اندازه بنگاه، بخش

 تر شود.گيرد تا در نهایت تحوالت فصول اخير نمایانهای اخير مورد بررسی قرار میطی سال

ها برای کيفيت شغل و تواند ازجمله نشانهواسطه شغل میدارا بودن بيمه به پوشش بيمه:ـ  

فصل  13به بازار کار در  شاغالن اضافه شدهر این اساس در این بخش وضعيت پایداری آن باشد. ب

واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر دارا بودن بيمه به 13963منتهی به پایيز 

درصد شاغالن اضافه  35طور متوسط فصل مورد بررسی به 13دهد در بررسی انجام شده نشان می

درصد در مشاغلی شاغل  65اند و ل دارای پوشش بيمه به واسطه شغل خود بودهشده به جمعيت شاغ

های ابتدایی (. براساس آمارهای طرح نيروی کار طی سال14اند که دارای بيمه نبوده است )نمودار شده

تدریج این سهم درحال اند و بهدرصد از شاغالن کشور دارای پوشش بيمه بوده 40حدود  1390دهه 

پيوست(. بنابراین تحوالت فصول اخير درخصوص پوشش بيمه مشاغل  22بوده است )نمودار افزایش 

معناست که مشاغل اضافه شده از شود. بدیناضافه شده یک تغيير جهت نسبت به گذشته محسوب می

تری نسبت به ساختار بازار کار و روند گذشته آن هستند. البته نظر پوشش بيمه دارای کيفيت پایين

عنوان یک کاهش در کيفيت مشاغل ایجاد شده و تغيير روند تفاوت خيلی زیاد نيست، اما بهاین 

 افزایشی سهم شاغالن دارای بيمه، قابل تحليل است. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ید مرکز آمار ایران در جهت ایجاد محدودیت بیشتر برای دسترسی پژوهشگران به دلیل مقررات جدشايان ذکر است به .3

های ( امکان در اختیار داشتن داده1397های طرح آمارگیری از نیروی کار، تا زمان تهیه این گزارش )پایان خردادماه داده
ای خرد نیاز بوده است، نمودارها ههایی که برای محاسبه آنها دادهفراهم نشده است. لذا برخی شاخص 1396زمستان 
 دهد.را پوشش نمی 1396زمستان 
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 )درصد(. افزايش اشتغال در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل به تفكيک پوشش بيمه 14نمودار 

 
 همان.مأخذ: 

 

های اخير در درصد اشتغال کشور طی سال 65تا  60دهد نشان می 15مودار ن اندازه بنگاه:ـ  

 9تا  5های دارای درصد در بنگاه 10نفر کارکن متمرکز است، کمتر از  4تا  1های خرد دارای بنگاه

نفر کارکن و بيشتر قرار دارند. اما  10های دارای درصد نيز در بنگاه 30کارکن و مابقی یعنی نزدیک به 

که طوری نفر در ایجاد اشتغال بيشتر شده است. به 4تا  1های خرد فاصله فصول اخير نقش بنگاهدر 

 های دارایدر برخی فصول مورد بررسی تمامی مشاغل اضافه شده ناشی از افزایش اشتغال در بنگاه

اخير بيشتر دهد اشتغال اضافه شده طی فصول (. این موضوع نشان می16اند )نمودار کارکن بوده 4تا 1

 گذاری اندک بوده است. های غيرشرکتی و کاربر و با سرمایهناشی از ایجاد اشتغال در بخش
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 هابنگاه . ساختار اشتغال به تفكيک اندازه15نمودار 

 
 همان.مأخذ: 

 

 )هزار نفر(  هاي اقتصادي. افزايش اشتغال به تفكيک اندازه بنگاه16نمودار 

 
 همان.مأخذ: 
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درصد اشتغال کشور را به  60تا  55مات های گذشته بخش خدطی سال هاي اقتصادي:بخش ـ 

پيوست(. اما تحوالت اخير باعث شده است سهم این بخش از  23خود اختصاص داده بود )نمودار 

درصد برسد. زیرا اشتغال اضافه شده طی فصول اخير غالباً  60اشتغال کشور افزایش یابد و به بيش از 

دهد در غالب فصول سهم بخش خدمات از اشتغال نشان می 17خش خدمات بوده است. نمودار در ب

درصد رسيده  80درصد بوده و در برخی از فصول سهم این بخش به بيش از  60اضافه شده بيش از 

فصل منتهی به تابستان  12است. بنابراین تاکنون این نتيجه حاصل شده است که افزایش اشتغال طی 

های بسيار کوچک بوده است که سهم کمتری از آنان )نسبت به مدتاً در بخش خدمات و بنگاهع 1396

 اند.گذشته( دارای پوشش بيمه به واسطه شغل خود بوده

 

 هاي اقتصادي. افزايش اشتغال به تفكيک بخش17نمودار 

 
 همان.مأخذ: 

 

ستند که در هفته مرجع شامل تمام شاغالنی ه افراد دارای اشتغال ناقص اشتغال ناقص:ـ  

دالیل اقتصادی نظير رکود کاری، پيـدا نكردن کار با ساعت کار بيشتر، قرار داشتن در گيری، بهنمونه

ساعت کار کرده، اما خواهان و آمـاده برای انجام کار اضـافی در هفته  44فصل غيرکاری و ... کمتر از 

طوری که شود بهش اجباری ساعات کار گفته میاشتغال ناقص به کاهاند. به بيانی دیگر مرجع بوده

های مسائل و پيچيدگی. بنابراین خواهد کار کند و دستمزد دریافت کندکارگر نتواند هرچقدر که می

توانند مسائلی وجود دارند که می زيشود و در بخش اشتغال نبازار کار تنها به بخش بيكار محدود نمی

از آنجایی که در این بخش در پی بررسی کيفيت  ره نماید.موقعيت شغلی شاغالن را دچار مخاط
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های بازار کار هستيم، بررسی سهم اشتغال اشتغال اضافه در فصول اخير و پس از چرخش روند شاخص

 ناقص از مشاغل ایجاد شده حاوی اطالعات مفيدی درخصوص کيفيت مشاغل ایجاد شده خواهد بود. 

های اخير حدود اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور در سالدهد سهم پيوست نشان می 24نمودار  

درصد تعداد شاغالن کشور بر خالف تمایل خود در هفته کمتر از  9معنا که درصد بوده است. بدین 9

کنند. اما نتایج محاسبه اشتغال ناقص در فصول اخير بيانگر این موضوع است که ساعت کار می 44

درصد از  30(. لذا 18درصد است )نمودار  30ال اضافه شده بيش از متوسط سهم اشتغال ناقص از اشتغ

کنند، اما تمایل دارند ساعات ساعت کار می 44شاغالن اضافه شده به بازار کار در هفته کمتر از 

بيشتری کار کنند. این تفاوت زیاد بين ساختار بازار کار کشور و اشتغال اضافه شده در فصول اخير از 

دهد بخشی از مشاغل ایجاد شده از کيفيت قابل قبولی برای شاغالن قص، نشان میمنظر اشتغال نا

 کار شوند. های پایدارتری مشغول بهبرخوردار نيست و تمایل دارند در شغل

 

 )درصد(   . سهم اشتغال ناقص از افزايش اشتغال 18نمودار  

 
 همان.مأخذ: 

 

وضعيت شغلی افراد به طبقاتی مانند کارفرما،  در طرح آمارگيری از نيروی کار وضعيت شغلي:ـ  

بگير بخش خصوصی، کارکن بگير بخش عمومی و تعاونی، مزد و حقوقکارکن مستقل، مزد و حقوق

شود. تحليل وضعيت شغلی در شناخت تحوالت بازار کار بندی میفاميلی بدون مزد و کارآموز تقسيم

های خصوصی و عمومی از نتایج تحليل این مؤلفه زایی بخشزیرا ميزان اشتغال ،بسيار مهم است
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تواند تصویر آید. همچنين تحوالت اشتغال کارکنان فاميلی بدون مزد یا کارکنان مستقل میدست میبه

 بهتری از شرایط بازار کار ارائه کند. 

دهد ساختار اشتغال کشور از این های انجام شده درخصوص وضعيت شغلی افراد نشان میبررسی

درصد از  40معنا که های گذشته داشته است. بدینظر وضعيت مشخص و کم نوسان طی سالمن

بگير نيستند و در شاغالن کشور را گروه کارفرما و کارکنان مستقل یعنی کسانی که مزد و حقوق

درصد نيز مزد و  40دهند، نزدیک به کار هستند تشكيل میهای غيرشرکتی مشغول بهبخش

بگيران بخش عمومی و تعاونی و درصد مزد حقوق 18تا  15خصوصی هستند، بين  بگيران بخشحقوق

 پيوست(.  25درصد( کارکنان فاميلی بدون مزد هستند )نمودار  5مابقی )حدود 

اما در فصول اخير و در مورد اشتغال اضافه شده به جميعت شاغل، تمرکز بيشتر بر ایجاد شغل 

تواند یكی از علل ملموس نبودن افزایش اشتغال در موضوع می است. این توسط کارکنان مستقل بوده

های اقتصادی، چه در کند استخدام از جانب بنگاهزیرا مشاهده مردم نيز تأیيد می ،دوره اخير باشد

ای نسبت به گذشته نكرده است. لذا باور بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، تغيير قابل مالحظه

شود، دشوار خواهد بود. های اقتصادی تلقی میاشی از استخدام در بنگاهافزایش اشتغال که عمدتاً ن

، 1396فصل منتهی به پایيز  13زیرا طی  ،دهد برداشت عمومی نسبتاً صحيح استآمارها نيز نشان می

 50لی کارکن مستقل از کل افزایش اشتغال این دوره بيش از سهم افزایش شاغالن دارای وضعيت شغ

رسد درصد می 70فصل انتهایی را مورد بررسی قرار داریم این سهم به آستانه  8درصد است و اگر 

بر ایجاد اشتغال توسط خود افراد بوده (. بنابراین در فصول اخير، افزایش اشتغال مبتنی19)نمودار 

بر معنا که اشتغال ایجاد شده مبتنیج بندهای قبلی نيز سازگار است. بدیناست. این مشاهده با نتای

های بسيار خرد )که ممكن است عمدتاً تک نفره باشند( و در ایجاد اشتغال توسط خود افراد در اندازه

بخش خدمات بوده است که طبيعتاً با توجه به عدم شمول چنين مشاغلی تحت قانون کار، پوشش 

 های قبل قابل مشاهده خواهد بود. از دوره بيمه نيز کمتر
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 . افزايش اشتغال به تفكيک وضع شغلي19نمودار 

 
 همان.مأخذ: 

 

عمدتاً در بخش خدمات و  1396به تابستان  یفصل منته 12 یاشتغال ط شیافزا در مجموع

ست که سهم بوده ا نفر کارکن( و با وضعيت شغلی کارکن مستقل 4)زیر  کوچک اريبس یهابنگاه

و سهم بيشتری  اندواسطه شغل خود بودهبه مهيپوشش ب یاز آنان )نسبت به گذشته( دارا یکمتر

وقتی داشته باشند. بنابراین هستند و تمایل دارند شغل تمام دارای اشتغال ناقص)نسبت به گذشته( 

يگری با های چشماشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده است اشتغالی است که تفاوت

تر زنان و افراد ساختارهای بازار کار کشور طی دهه قبل از آن دارد. از یک سو شاهد حضور پررنگ

دارای تحصيالت دانشگاهی هستيم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش 

فروشی و همانند خرد ای، بلكه توسط بخش غيرشرکتی و با تمرکز بر خدماتیشرکتی و کارخانه

ایجاد شده است. گویا جوانان  و ... ییخدمات موادغذا ،یگرونقل، واسطهحمل رات،يتعم ،فروشیعمده

ها و ای که تقاضای نيروی کار توسط شرکتکشور به واسطه نياز برای تأمين معيشت و در دوره

ل و ارائه خدماتی های اقتصادی متوسط و بزرگ بسيار محدود است، خود اقدام به ایجاد مشاغبنگاه

بندی اند. لذا این مشاغل که با وضعيت شغلی کارکن مستقل طبقهبرای گذران زندگی خود نموده

های اقتصادی و کارکنان خود نيست، لذا تحت شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بين بنگاهمی

سبی برای اشتغال گيرد. از طرفی ممكن است چنين مشاغی از قابليت مناپوشش بيمه قرار نمی

روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستيم. وقت افراد برخوردار نباشد، ازاینتمام

بينانه و قابل پذیرشی از شرایط بازار کار شود آمارهای اقتصادی تصویر واقعطور که مشاهده میهمان

 ادی سازگار است. کند که با مشاهدات ميدانی افراد نيز تا حدود زیکشور ارائه می
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به زمستان  یسال منتهونيم سه سال یشده ط جادیجنس اشتغال ا در انتها الزم به توضيح است

دولت،  یاقتصاد یهااستيآن را به س توانیاست که نم یخرتر، از جنسؤخصوص در فصول م، به1396

 نييمثال تعبرای داد. نسبت  شودیم ادی ییزااشتغال یهااستيکه با عنوان س ییهااستيخصوص سبه

منابع  قیتزر ایمختلف  یهامانند وزارتخانه یدولت یهاچند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه جادیا

و اشتغال  ییمختلف اشتغال روستا یهادر قالب طرح یتوسط نظام بانك التيارائه تسه ایتوسط دولت 

کارکنان ، زیرا ندارد یفصول مورد بررس اشتغال یاحصا شده برا یهایژگیبا و یتطابق مناسب ريفراگ

 نينخواهند داشت. البته ممكن است چن یمنابع نيبه چن یخرد دسترس یهادر بنگاه تقلمس

و  1396از زمستان سال  شيتا پ یاقتصاد طیشرا یاشتغال را بتوان به ثبات نسب شیدر افزا یعملكرد

سال  بهاربازار کار در  تيسبت داد )تحوالت وضعو کاال ن ییدارا یدر بازارها رياخ یهایاز ناآرام شيپ

مهم خواهد بود(. اما  اريمختلف بس یدر بازارها متياشتغال از نوسانات ق یریاثرپذ یبررس یبرا 1397

متوسط و  یهاو بنگاه یشرکت یهادولت که عمدتاً بخش یهااستيس دهدیشواهد موجود نشان م

به زمستان  یفصل منته 14ارتباط با عملكرد بازار کار در کم ای ارتباطیب دهد،یبزرگ را هدف قرار م

 بوده است.  1396سال 

 

 . بيكاري 3

فصل منتهی  14طور که در بخش اول گزارش توضيح داده شد نرخ مشارکت و جمعيت فعال طی همان

هر طور متوسط در بهروندی افزایشی را طی کرده است. نتيجه آنكه طی این مدت  1396به زمستان 

 3به  کینزد یعنیاند، هزار نفر به بازار کار اضافه شده 960فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، 

اگر اقتصاد نتواند به  یطیشرا نيدر چن .شدفعال افزوده  تيسه سال گذشته به جمع ینفر ط ونيليم

طور که در همان. افتیخواهد  شیافزا یكارينرخ بتعداد بيكاران و  ،کند جادیشغل ا ازيمورد ن زانيم

قرار  یدیاشتغال در روند جد 1396منتهی به زمستانفصل  14 یط بخش قبل توضيح داده شد در

 تيهزار نفر به جمع 706طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل گرفته است و به

 رای. زکندینم تیآن کفا تيتثب یحت ای یكاريکاهش نرخ ب یبرا زانيم نیشاغل اضافه شده است. اما ا

اضافه شده  كاريب تيهزار نفر در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن به جمع 300به  کینزد

 1393 زیيپا که ازطوری ( به20)نمودار  داشته است یرا در پ یكارينرخ ب شیموضوع افزا نیاست که ا

  .(21)نمودار  ديرس 1396 السدر  1/12و به  افتی شیافزا جیبه تدر یكارينرخ ب 1396 زمستانتا 

)و به ميزان کمتری در زمستان  1396البته نكته جالب توجه رخدادی است که در تابستان 

هزار نفر به جمعيت فعال کشور  614، 1395( روی داده است. در این فصل نسبت به تابستان 1396

معنا که بيش از شوند. بدینهزار نفر به جمعيت شاغل اضافه می 796شود. اما در این فصل اضافه می
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ميزان ورودی به بازار کار جمعيت شاغل افزایش یافته است که این به معنای کاسته شدن از تعداد 

نسبت به  1396دهد. در تابستان این مورد را به خوبی نشان می 21بيكاران در این فصل است. نمودار

ه که این اتفاق سبب تغيير مسير افزایشیِ هزار نفر از تعداد بيكاران کاسته شد 180، 1395تابستان 

پيوست  26درصد بازگشته است. در نمودار  12تا  11نرخ بيكاری شده و نرخ بيكاری مجدداً به بازه 

 نرخ بيكاری در فصول مختلف آورده شده است. 

 

 )هزار نفر(  هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبلبيكار در  . تغييرات جمعيت20نمودار 

 
 همان. مأخذ:

 

 )درصد( . نرخ بيكاري 21نمودار 

 
 همان.مأخذ: 
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تا زمستان  1393در ادامه گزارش به اختصار افزایش تعداد بيكاران و نرخ بيكاری در فاصله پایيز 

شود این تحوالت برای چه شود و نشان داده می( تحليل می1396)و البته کاهش تابستان  1396

گانه بررسی شده در بخش های مورد بررسی همان موارد پنجیژگیهایی رخ داده است. مجدداً وگروه

 ،یردانشگاهيافراد غ ای یدانشگاه التيتحص یافراد دارا  ،ییروستا-یشهر ت،يجنسقبل شامل 

خواهد بود. نمودارها و جداول تكميلی نيز در پيوست گزارش  و استان محل سكونت یسن یهاگروه

 آورده شده است.

طور که ن در جمعيت بيكار بيش از سهم آنان در جمعيت شاغل است. همانسهم زنا جنسيت: ـ 

درصد بوده است. اما سهم آنان از جمعيت  17در بخش قبل مشاهده شد سهم زنان در جمعيت شاغل 

پيوست(. با افزایش سهم زنان از جمعيت فعال وارد شده به  27درصد است )نمودار  30بيكار در حدود 

تدریج سهم آنان از جمعيت بيكار نيز رو به افزایش خواهد گذاشت. نمودار اخير، بهبازار کار طی فصول 

درصد از بيكاران اضافه شده به جمعيت  40، 1396فصل منتهی به زمستان  14دهد طی نشان می 22

پيوست تغييرات نرخ بيكاری مردان و زنان در  29و  28اند. در نمودارهای بيكار را زنان تشكيل داده

دهند کاهش نرخ بيكاری در فصل تابستان ل مختلف ترسيم شده است. این نمودارها نشان میفصو

 .استای است که هم برای زنان و هم برای مردان رخ داده پدیده 1396

 

 )درصد(               : سهم زنان و مردان از افزايش جمعيت بيكار 22نمودار 

 همان.مأخذ:  
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جه به اینكه جمعيت فعال اضافه شده در دوره مورد بررسی غالباً از با تو روستايي:ـ  شهري ـ 

رود جمعيت اضافه شده به جمعيت شاغل و بيكار نيز تا جمعيت شهری بوده است، لذا انتظار می

پيوست ساختار بيكاری کشور از نظر  30(. در نمودار 23حدودی از همان الگو پيروی کند )نمودار 

پيوست تغييرات  32و  31اران آورده شده است. همچنين در نمودارهای شهری و روستایی بودن بيك

نرخ بيكاری در فصول مختلف برای جمعيت شهری و روستایی نشان داده شده است که نشان از 

هم برای جمعيت شهری و  1396افزایش نرخ بيكاری طی فصول اخير و کاهش آن در فصل تابستان 

 هم جمعيت روستایی دارد.

 

 )درصد( جمعيت شهري و روستايي از تغييرات جمعيت بيكار  . سهم23نمودار 

 همان.مأخذ:  

 

 20: سهم افراد دارای تحصيالت دانشگاهی از جمعيت بيكار در یک روند افزایشی از تحصيالت ـ 

پيوست(. طی فصول اخير سهم  33رسد )نمودار می 1393درصد در سال  40به  1384درصد در سال 

رای تحصيالت دانشگاهی در افزایش جمعيت فعال سبب شده است سهم این افراد از باالی افراد دا

(. این موضوع سبب خواهد 24درصد برسد )نمودار  5/49افزایش جمعيت بيكار نيز بيشتر شود و به 

درصد بيكاران کشور را  50سهم بيكاران دارای تحصيالت دانشگاهی همچنان صعودی باشد و به زودی 

های تحصيلی هی تشكيل دهند. این موضوع نشان از عدم تطابق فاحش در ویژگیجمعيت دانشگا

های باالی بيكاری افراد دارای صورت نرخسمت عرضه و تقاضای بازار کار کشور دارد که خود را به
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پيوست تغييرات نرخ بيكاری افراد دارای  35و  34تحصيالت دانشگاهی نشان داده است. در نمودارهای 

 انشگاهی و بدون تحصيالت دانشگاهی در فصول مختلف آورده شده است.تحصيالت د

 

 )درصد( . سهم افراد تحصيلكرده از تغييرات جمعيت بيكار24نمودار 

 
 همان.مأخذ: 

 

های سنی مختلف در پيوست ترکيب بيكاری از نظر گروه 36در نموادار  هاي سني:گروه ـ 

تشكيل  1360نيمی از جمعيت بيكار کشور را متولدان دهه  های اخير نشان داده شده است. تقریباًسال

هستند. اما با توجه به ورود گسترده متولدان دهه  1370چهارم نيز متولدان دهه دهند و حدود یکمی

درصدی آنان از افزایش جمعيت فعال در این فصول، سهم  60به بازار کار در فصول اخير و سهم  1370

دهد در برخی از نشان می 25(. نمودار 25اران نيز بيشتر شده است )نمودار آنان از افزایش تعداد بيك

بوده است.  1370فصول افزایش تعداد بيكاران تماماً تحت تأثير افزایش تعداد بيكاران متولد دهه 

خصوص در برخی از فصول، به 1360دیگر این نمودار کاهش تعداد بيكاران متولد دهه  همچنين نكته

افزایش یافته  1370، تعداد بيكاران متولد دهه 1396است. در فصل تابستان سال  1396ن فصل تابستا

سبب شده است کل بيكاران این فصل  1360است با وجود این کاهش قابل توجه بيكاران متولد دهه 

یا  1360کاهش یابد. این بدان معناست که بخشی از بيكاران متولد دهه  1395نسبت به تابستان سال 

های قبل دچار آن اند شغلی برای خود پيدا کنند و از وضعيت بيكاری بلندمدتی که طی سالنستهتوا

بودند رهایی یابند یا به واسطه همان بيكاری بلندمدت و نااميدی از یافتن شغل دست از جستجو برای 
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جمعيت بر افزایش قابل توجه یافتن شغل بكشند. البته با توجه به تحوالت مثبت این فصل مبنی

 شاغل، احتمال محقق شدن حالت اول بيشتر است.

 

 )درصد(       . سهم افراد تحصيل كرده از تغييرات جمعيت بيكار 25نمودار 

 
 مرکز آمار ایران -های طرح آمارگيری از نيروی کار: محاسبات محققين از دادهمأخذ

 

نان، جوانان، جوانان دارای پيوست نرخ بيكاری کل، ز 10تا  2در جداول  استان محل سكونت: ـ 

تحصيالت دانشگاهی برای فصول پایيز و تابستان محاسبه شده است. با توجه به افزایش تعداد بيكاران 

خصوص برای های بيكاری، بهدهد نرخنشان می 10تا  2و نرخ بيكاری در فصول مورد بررسی، جداول 

های گذشته قرار گرفته بی نسبت به ساللوجوانان و افراد دارای تحصيالت دانشگاهی در وضعيت نامط

های کرمانشاه، چهارمحال بختياری سال( در استان 29تا  15است. برای مثال نرخ بيكاری زنان جوان )

درصد است. این ارقام بيانگر یک وضعيت بسيار  4/76و  2/78، 5/79، 9/84ترتيب ایالم و کرمان به

ت و با وجود کاهش جزئی نرخ بيكاری در فصل تابستان های مختلف کشور اسنامتعادل در استان

های بيكاری در جداول پيوست و زاست. مشاهده نرخکننده و بحرانهمچنان این ارقام نگران 1396

های مختلف کشور هشداری است که لزوم در استان 1396یادآوری اعتراضات فراگير زمستان سال 

 کند. نمایان می تغيير مسير اقتصاد ایران را بيش از پيش
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 بنديجمع

شرایط بازار کار کشور از یكسو نيازمند توجهات جدی، سياستگذاری صحيح و آغاز اقدامات اصالحی 

خصوص برای جمعيت جوان، زنان و دارای وکيفيت اشتغال و کاهش نرخ بيكاری، بهبرای افزایش کمّيت

و ناسازگار با شرایط اقتصادی کشور  تحصيالت دانشگاهی است، ازسوی دیگر سياستگذاری نادرست

سال منتهی به  3ونيم اخير )تواند این مخاطره را داشته باشد که روند مثبت سه سالمی

ای های موجود از شاکلهخصوص آنكه محتوای غالب برنامه( در بازار کار را متوقف کند. به1396زمستان

يست و هسته اصلی آنها افزایش مداخالت دولت، بر ادبيات علم اقتصاد و تجارب جهانی استوار نمبتنی

اعطای یارانه و تخصيص منابع توسط دولت، فشار بر منابع بانكی و تعيين تكليف برای متغيرهای 

 های خطا در سياستگذاری بسيار باالست.اقتصادی است. بنابراین در شرایطی قرار داریم که هزینه

ميليون نفر به جمعيت شاغالن اضافه شده  2بيش از  1396فصل منتهی به زمستان  14طی 

است. فارغ از کيفيت این مشاغل که در این گزارش به تفصيل درخصوص آن بحث شد، صرف شاغل 

توانند با کسب های شغلی مختلف نویدبخش است. زیرا میخصوص جوانان در موقعيتشدن افراد و به

کار شوند. این وضعيت وقتی تری مشغول بهتهای آتی در مشاغل با کيفيتجربه در بازار کار، طی سال

ای که جوانان زیادی نتوانستند با ورود به اميدوارکننده است که با دهه قبل از آن مقایسه شود؛ دهه

ماه( شدند و حتی جمعيت  12های بلندمدت )بيكاری باالتر از بازار کار شاغل شوند و لذا دچار بيكاری

د و نتوانستند تجارب شغلی مناسبی برای خود اندوخته کنند. چنين سال بيكار ماندن 2زیادی بيش از 

های وضعيتی سبب مستهلک شدن سرمایه انسانی آنها خواهد شد و احتمال شاغل شدن آنان در دوره

ميليون نفر از  4/1، 1396گونه که در گزارش اشاره شد در سال دهد. همانبعدی را نيز کاهش می

سال هستند. آینده شغلی  36تا  27هستند یعنی افرادی که بين سنين  1360بيكاران متولدان دهه 

های زیادی روبروست و ممكن است بخشی از آنان موفق به یافتن شغلی نشوند. با این افراد با ابهام

عنوان ای، مشاهده روند افزایشی اشتغال یک تحول مثبت است و باید تالش شود بهزمينهچنين پيش

لی این روند حفظ شود. ازسوی دیگر افزایش قابل توجه نرخ مشارکت و جمعيت یک دستاورد حداق

فعال سبب شده این ميزان افزایش اشتغال کافی نباشد و نرخ بيكاری در روندی صعودی قرار گيرد. 

درصد و نرخ بيكاری جوانان و  12نرخ بيكاری کل به باالی  1396که در فصل زمستان سال طوری به

های کشور برسد. درصد در برخی استان 50حصيالت دانشگاهی به ارقام نامتعارف باالی افراد دارای ت

این وضعيت طبيعتاً نارضایتی در پی خواهد داشت، زیرا از یكسو سهمی از مشاغل ایجاد شده دارای 

کيفيت قابل قبول جوانان نيست که اثر آن در افزایش سهم اشتغال ناقص یا کاهش سهم مشاغل دارای 

 مه نمود پيدا کرد و ازسوی دیگر نرخ بيكاری رو به افزایش است.بي

ای است. اگر بتوان در چارچوب یک بسته جامع در مجموع شرایط بازار کار کشور شرایط ویژه
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های مفيدی در اقتصاد کشور اعمال کرد، بازار کار با شرایط بهتری مواجه اصالحات اقتصادی اقدام

سياستگذاری با خطای زیاد همراه باشد شرایط کنونی بسيار ناپایدار  خواهد شد و از طرف دیگر اگر

هایی در نظام بانكی، بازار ارز و بودجه دولت باشد که تواند آغازکننده بحراناست و اقدامات مخرب می

ها ثباتیای را در سطح اقتصاد کالن ایجاد خواهند کرد و نقطه پایانی این بیثباتی قابل مالحظهبی

های مورد بررسی در این گزارش بار اصلی افزایش های خُردی خواهد بود که طی سالبنگاه تخریب

 اشتغال برعهده آنها بوده است. 

ثباتی قرار گيرد، با توجه به روند افزایشی در نرخ مشارکت، لذا اگر اقتصاد ایران در شرایط بی

عنوان هشداری برای کننده باشد. بهرانتواند بسيار نگدرصد می 15صعود نرخ بيكاری به ارقام باالی 

سياستگذاران باید به این نكته توجه کرد که اگر نيروی اصلی پيشران اعتراضات اخير، وضعيت 

درصدی و نرخ  10عنوان واکنشی به تورم معنا که اگر اعتراضات بهاقتصادی کشور بوده است، بدین

درصدی و بروز بحران دوقلوی  تورم چند ده درصدی تحليل شود، قابل تصور نيست در یک 12بيكاری 

  ها چه شدتی خواهند داشت.بانكی و ارزی و افزایش شدید نرخ بيكاری، واکنش

الزم است سياستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخير، که با وجود هشدارهای 

تواند تبعات اقتصادی و فت، میمداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگيری از آن صورت نگر

زایی سياسی داشته باشد. از طرفی بررسی تجارب جهانی در زمينه اشتغال -در پی آن تبعات اجتماعی

دهد هيچ راه ميانبری برای های بازار کار و همچنين شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان میو سياست

تری از . این تصميم با توجه به مجموعه بزرگکاهش فوری بيكاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود ندارد

شود. زیرا تعادل متغيرهای اقتصادی در سطح خرد و کالن و قواعد و قوانين حاکم بر بازار کار اتخاذ می

های یک اقتصاد است. بنابراین الزم است برای بهبود پایدار بازار کار برآیند عملكرد سایر بازارها و بخش

های ویژه های مختلف اقتصاد در کنار سياستحات اقتصادی در بازارها و بخششرایط بازار کار، اصال

های حمایتی در قالب یک مجموعه به هم پيوسته مد نظر قرار گيرد. برای مثال بازار کار و سياست

های پولی، مالی، مالياتی و ارزی برای ثبات بخشيدن به فضای اقتصاد کالن، اصالح اصالح سياست

ها بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاهتباری، اصالح نظام بانكی و سامانهای اعسياست

وکار از گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محيط کسبو سرمایه

و تصویب  های دولتی، عدم مداخله در قيمتگذاری محصوالت در بازار کاال، تدوینطریق واگذاری بنگاه

وکارها، زدایی برای شروع کسبقانون رقابت برای تقویت حقوق مالكيت و کاهش انحصارات، مقررات

ای و های تجاری و تعرفههای عمومی غيردولتی در اقتصاد، اصالح سياستتعيين نقش و مأموریت بنگاه

در کنار این  اد اشتغال است.اصالح شرایط بازار انرژی از شروط الزم برای بهبود وضعيت بازار کار و ایج

ها و برداشتن موانع خاص ای، بهبود عملكرد کاریابیهای آموزش فنی و حرفهموارد، اصالح برنامه

های فعال و اصالح های منتخب در قالب سياستفعاليت های اقتصادی و رشتهتوسعه هر یک از بخش
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چک به منابع مالی ازجمله مواردی هستند های خرد و کونظام تأمين مالی برای افزایش دسترسی بنگاه

های بند قبل به بهبود شرایط بازار کار باشند. همچنين اصالح قوانين توانند مكملی بر سياستکه می

حمایت از  های حمایتی مناسب مانند اصالح ساختار بيمه بيكاری ومرتبط با بازار کار و اتخاذ سياست

در چارچوب نظام تأمين اجتماعی، شرایطی را  کيفيتمشاغل کمشاغالن دارای  پذیر وخانوارهای آسيب

 زا و ضدفقر را تجربه کرد.آرود که بتوان رشدی اشتغالفراهم می

 

 هاپيوست

 . پيوست موضوعي1

 الف( كار و شاغل

 یک حداقل کار، تعریف طبق مرجع، هفته طول در که( بيشتر و ساله15 یا) بيشتر و سالهده افراد تمام

آن  .شوندمی محسوب شاغل باشند، کرده ترک را کار موقت طوربه دالیلیبه بنا یا و کرده کار ساعت

منظور کسب درآمد )نقدی و یا غير نقدی( صورت های اقتصادی )فكری و بدنی( که بهدسته از فعاليت

دارد شاغل شود و به کسی که کار پذیرد و هدف آن توليد کاال یا ارائه خدمت باشد، کار محسوب می

 شود )سازمان جهانی کار(.گفته می

شود که در چهار هفته اخير حداقل یک ساعت در بنا به تعریفی دیگر، شاغل به کسی گفته می

ساعت در هفته بدون درآمد )شامل کار در  15هفته با هدف کسب درآمد کار کرده باشد و یا حداقل 

 (.www.thebalance.com) باشد خانوادگی( فعاليت داشته وکارهایکسبمزارع یا 

 ب( جمعيت فعال و نرخ مشاركت

صورت فعال در جستوی شغل هستند و توانایی شود که بهجمعيت فعال در اقتصاد شامل افرادی می

الزم را برای داشتن یک شغل و انجام فعاليت، دارند. ازجمله افرادی که در این جمعيت به حساب 

اند اشاره کرد.مطابق تعاریف اند و یا بازنشسته شدهی که به سن کار نرسيدهتوان به افرادآیند، مینمی

سال متغيير است. طبق تعریف  16سال تا  10مختلف و بسته به قوانين کشورها شروع سن کار از 

صورت نسبت جمعيت فعال به جمعيت کل جامعه شود که بهجمعيت فعال، نرخ مشارکت تعریف می

ست از نسبت جمعيت فعال )شاغل و ا عبارتی( )نرخ مشارکت اقتصاد رخ فعاليتنشود. محاسبه می

ساله و  15ساله و بيشتر )یا به جمعيت در سن کار، ده (ساله و بيشتر15یا ساله و بيشتر )بيكار( ده

 )سازمان جهانی کار(.100بيشتر( ضرب در 

   نرخ مشارکت =
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کت بسيار گسترده است که ترکيبی از شرایط افراد و شرایط جامعه را عوامل مؤثر بر ميزان نرخ مشار

هایی از این دست شود. سطح درآمد، توليد ناخالص داخلی، موقعيت فرد در خانوارو ... مثالشامل می

دهد رابطه منفی بين نرخ ای نشان میدورههای بين کشورهای مختلف و همچنين بينهستند. بررسی

دهد که نرخ مشارکت های بيكاری باال در کشورهایی رخ میبيكاری وجود دارد و نرخ مشارکت و نرخ

طور ميانگين افزایش نرخ مشارکت در کشورهایی که افزایش بيشتری در پایين متناظر دارند. همچنين به

قه و جالب توجه است که اثر معناداری بين افزایش عال اند، کمتر از سایرین است.نرخ بيكاری داشته

بر این افراد (. عالوه1993 پيچرمن و رضایت شغلی و تغيير در نرخ مشارکت جامعه وجود ندارد )المسكو

دالیل مختلفی برای فعال نبودن دارند، دالیلی مانند ادامه تحصيل، ازکارافتادگی، نااميدی از جستجوی 

گذارند تغيير نرخ مشارکت تأثير میشغل و ... بنابرین عوامل بسياری در قانونگذاری و شرایط اقتصاد بر 

شوند. دسته شود. درواقع افراد غيرفعال به دو دسته کلی تقسيم میکه در ادامه به تفصيل شرح داده می

خواهند خواهند شغلی داشته باشند و دسته دوم افرادی هستند که میاول مانند مانند بازنشستگان نمی

اند، دالیلی مثل شرایط نامناسب سنی برای آغاز از جستجو برداشته دالیلی دستشغلی داشته باشند و به

شغل جدید یا نااميدی از یافتن شغل که البته همواره دسته دوم سهم کمی از جمعيت غيرفعال را دارند. 

 .(2005درصد است )هاتچيكس  10مثال این سهم در آمریكا کمتر از  برای

 ج( بيكاري

 ـ بيكار

 شود که: ( اطالق میساله و بيشتر15یا ) ساله و بيشترد دهبيكار به تمام افرا

 . باشند )دارای اشتغال مزدبگيری یا خود اشتغالی نباشند( در هفته مرجع فاقد کارالف( 

بعد از آن آماده برای کار باشند )برای اشتغال مزد بگيری یا  در هفته مرجع یا هفتهب( 

 . باشند( خوداشتغالی آماده

منظور به رجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند )اقدامات مشخصی رادر هفته مج( 

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

دليل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی به افرادی که

 )سازمان جهانی کار(. شوندز بيكار محسوب میاند نيفاقد کار و آماده برای کار بوده

 ـ نرخ رسمي بيكاري

با توجه به تعریف نرخ مشارکت، نرخ بيكاری نيز تعاریف متنوعی دارد. تعریف رسمی بيكاری عبارت 

ست از نسبت جمعيت بيكار به ا عبارت نرخ بيكاریاست از نسبت شاغلين به جمعيت فعال جامعه و 

 )سازمان جهانی کار(. 100ار( ضرب در شاغل و بيكجمعيت فعال )

   نرخ بيكاری=
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دهد یا شود که آیا این نرخ آمار درستی از تعداد بيكاران جامعه را نشان میمیحال این نكته مطرح 

خير؟ جواب این سؤال منفی است، زیرا انواع مختلف بيكاری نيز وجود دارند که در آمار رسمی وارد 

عبارت دیگر افرادی که چندین ماه در شوند. بهعنوان بيكار شناخته نمیها بهو در بررسی شوندنمی

اند، و از جمعيت فعال خارج شده جستجوی شغل بوده و پس از شكسست دست از جستجو برداشته

های خود ناییاند و یا درحال انجام شغلی هستند که از تواوقت دادهافرادی که به ناچار تن به شغل نيمه

آیند. شمار نمیهایی هستند که طبق تعریف رسمی بيكاری جزء بيكاران بهکنند، مثالدر آن استفاده نمی

های کالن ضروری گيریتر برای اطالع از تعداد بيكاران جهت تصميمهای دقيقبنابرین نياز به بررسی

 شوند. بيكاری پنهان و اشتغال ناقص مطرح می با توجه به ضرورت این نكته مفاهيم رسد.نظر میبه

 ـ انواع بيكاري

طور که بيان شد با توجه به کامل نبودن آمار رسمی بيكاری و اعتقاد برخی صاحبنظران بر حقيقی نبودن همان

 BLSکنند. تعریف تری از بيكاری را بيان میتعاریف دقيق LFSو  BLSتعریف ساده بيكاری، منابع معتبر 

 :(Regional Economic Analysis March 2014سطح از بيكاری است که عبارتند از ) 6 شامل

U1:  هستندهفته یا بيشتر تا کنون بيكار  15درصدی از جمعيت فعال که به مدت بيكاری. 

U2: شود(.اند )به نمودار درصدی از جمعيت فعال بيان میافرادی که شغل موقت داشته و آن را از دست داده 

U3: که در تعریف نرخ رسمی بيكاری بيان شده است. جمع کل بيكاران 

U4: اند )به نمودار درصدی از جمع مجموع کل بيكاران و افرادی که از جستجوی شغل نااميد شده

 شود(.افراد فعال به اضافه افراد نااميد از جستجوی شغل، بيان می

U5:  مجموعU4 هستند )به نمودار  بيكاریحاشيه متصل  دالیلی بجز نااميدی جزءو افرادی که به

 شود(.درصدی از جمع افراد فعال به اضافه حاشيه متصل ارائه می

U6:  مجموعU5  و افرادی که اشتغال ناقص زمانی دارند )به نمودار درصدی از جمع افراد فعال به

 شود(.اضافه حاشيه متصل ارائه می

معادل  U3آیند و شمار میهایی از نرخ بيكاری بهعنوان زیرمجموعهبه U2و  U1در تعریف فوق، 

با عنوان نرخ  U5و  U4شود. صورت رسمی و مطابق تعریف رسمی بيان میبيكاری است که به ینرخ

که جمع تمامی موارد فوق است با عنوان اشتغال ناقص  U6شوند و بيكاری وسيع در تعریف ارائه می

(Underemployment) ای از یان ذکر است که بيكاران رسمی خود زیرمجموعهشود. شابيان می

U6  .هستند و جدا از آن نيستند 

 اشتغال ناقص د(

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

عت کار بيشتر، قرار دالیل اقتصادی نظير رکود کاری، پيـدا نكردن کار با ساموقت از محل کار بوده، به
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ساعت کار کرده، خواهان و آمـاده برای انجام کار اضـافی در  44داشتن در فصل غيرکاری و ... کمتر از 

. اشتغال ناقص به شغلی گفته ساعت در تعریف بانک جهانی( 40)مرکز آمار ایران، اند هفته مرجع بوده

آست در نتيجه کارگر از تمام توانش برای شود که براساس یكسری استانداردها برای کارگر ناکارمی

((. اشتغال ناقص به کاهش اجباری ساعات کار 1996برد )بلينو و فلدمان)استفاده از شغل بهره نمی

خواهد کار کند و دستمزد دریافت کند با این طوری که کارگر نتواند هرچقدر که میشود بهگفته می

. در ((1982بيكاری مشترک است )هام ) وامل ایجادکنندهتعریف عوامل ایجادکننده اشتغال ناقص با ع

استفاده  Underemployment Rateادبيات بيكاری هرزمان که از اصطالح نرخ اشتغال ناقص یا 

بر شود. همچنين عالوههای بيكاری را شامل میاست که مجموع تمام حالت U6شود، منظور همان می

شود ناقص وجود دارد که به مجموع ميزان ساعات کاری گفته مینرخ، مفهومی با عنوان حجم اشتغال 

که افراد مشمول اشتغال ناقص، توانایی و تمایل به افزایش ساعات کاری کنونی خود دارند. درواقع این 

دهد که معدل چند نفر ساعت در هفته ظرفيت شغلی وجود دارد که اقتصاد قادر به متغيير نشان می

 .فراهم کردن آن نيست
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 پيوست نمودارها. 2

 

 )درصد(  1396تا  1384هاي . نرخ مشاركت كل در فصول مختلف سال1نمودار 

 
 های طرح آمارگيری از نيروی کار، مرکز آمار ایران.محاسبات محققين از داده مآخذ:
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 )درصد( . ساختار جنسيتي جمعيت فعال در بازار كار ايران2نمودار 

 
 مأخذ: همان.
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 )درصد(  نرخ مشاركت فصلي مردان .3نمودار 

 
 همان. مأخذ:
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 )درصد( فصلي زنان مشاركتنرخ . 4نمودار

 
 همان. مأخذ:
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 . ساختار جمعيت شهري و روستايي از جمعيت فعال در بازار كار ايران5نمودار 

 
 همان. مأخذ:
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 )درصد( جمعيت شهري مشاركتنرخ . 6نمودار

 
 همان. مأخذ:
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 )درصد( معيت روستايي. نرخ مشاركت ج7نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 . ساختار تحصيلي جمعيت فعال در بازار كار ايران8نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( نرخ مشاركت افراد داراي تحصيالت دانشگاهي  .9نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( . نرخ مشاركت افراد بدون تحصيالت دانشگاهي 10نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 1370و  1360، 1350هاي نرخ مشاركت فصول مختلف به تفكيک متولدان دهه. 11نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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  1396. سهم هر استان از افزايش جمعيت فعال در سه سال منتهي به پاييز 12نمودار 

 
 .همان مأخذ:

 

  1396از افزايش جمعيت فعال در سه سال منتهي به تابستان  هر استان . سهم13نمودار 

 
 .همان ذ:مأخ
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 )درصد( . سهم زنان و مردان از اشتغال14نمودار 

 .همان مأخذ:

 

 )درصد( . سهم جمعيت شهري و روستايي از اشتغال15نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( . ساختار تحصيلي جمعيت شاغل در بازار كار ايران16نمودار 

 
 .همان مأخذ:

 

 )درصد( اشتغال هاي مختلف از . سهم متولدان دهه17نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 1393نسبت به پاييز  1396. سهم هر استان از افزايش اشتغال درپاييز 18نمودار 

 .همان مأخذ: 

 

 1393نسبت به تابستان  1396. سهم هر استان از افزايش اشتغال در تابستان 19نمودار 

 .همان مأخذ: 
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 )درصد( از اشتغال هر استان 1393تا پاييز  1396ز . سهم افزايش اشتغال در دوره پايي20نمودار 

 
 .همان مأخذ:

 

 )درصد(     از اشتغال هر استان 1393تا تابستان  1396. سهم افزايش اشتغال در دوره تابستان 21نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 . ساختار اشتغال به تفكيک افراد مشمول بيمه22نمودار 

 
 .همان مأخذ:

 

 )درصد( هاي اقتصادياشتغال به تفكيک بخش. 23نمودار 

 .همان مأخذ: 
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 )درصد( . سهم اشتغال ناقص از كل جمعيت شاغل24نمودار 

 
 .همان مأخذ:

 

 )درصد( . ساختار اشتغال به تفكيک وضعيت شغلي25نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( . نرخ بيكاري فصلي26نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 جنسيتي جمعيت بيكار در بازار كار ايران . ساختار27نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد(  . نرخ بيكاري مردان28نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( . نرخ بيكاري زنان29نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( . ساختار شهري و روستايي جمعيت بيكار در بازار كار ايران 30نمودار 

 .انهم مأخذ: 
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 )درصد(   . نرخ بيكاري فصلي جمعيت شهري31نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( . نرخ بيكاري فصلي جمعيت روستايي32نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( . ساختار تحصيلي جمعيت بيكار در بازار كار ايران33نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( خ بيكاري فصلي افراد داراي تحصيالت دانشگاهي . نر34نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( . نرخ بيكاري فصلي افراد بدون تحصيالت دانشگاهي 35نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 )درصد( هاي مختلف. ساختار بيكاري متولدان دهه36نمودار 

 
 .همان مأخذ:
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 . پيوست جداول3

 )درصد(        1393نسبت به فصل پاييز  1396ش نرخ مشاركت در فصل پاييز . افزاي1جدول    

نرخ مشاركت استان نرخ مشاركت  استان

 خراسان رضوی آذربایجان غربی

 کهگيلویه و بویراحمد کردستان

 کرمان چهارمحال و بختياری

 خراسان جنوبی گلستان

 خوزستان ستانسيستان و بلوچ

 فارس همدان

 یزد بوشهر

 زنجان لرستان

 اردبيل اصفهان

 گيالن تهران

 قم مرکزی

 کرمانشاه آذربایجان شرقی

 هرمزگان سمنان

 خراسان شمالی قزوین

 البرز ایالم

 مازندران
 

 )درصد(      (1396ها )پاييز . نرخ بيكاري به تفكيک استان2جدول      

استان نرخ بيكاري استان نرخ بيكاري

 کرمانشاه آذربایجان شرقی

 چهارمحال و بختياری بوشهر

 آذربایجان غربی کرمان

 خوزستان همدان

 یزد البرز

 اصفهان قزوین

 گلستان مازندران

 فارس ایالم

 لرستان زنجان

 کردستان اردبيل

 خراسان جنوبی خراسان رضوی

 گيالن خراسان شمالی

 کهگيلویه و بویراحمد مرکزی

 تانسيستان و بلوچس سمنان

 تهران هرمزگان

2  قم
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 )درصد(    ( 1396ها )تابستان . نرخ بيكاري به تفكيک استان3جدول 

 استان نرخ بيكاري استان نرخ بيكاري

 چهارمحال و بختياری بوشهر

 کرمانشاه هرمزگان

 خوزستان کهگيلویه و بویراحمد

 اصفهان فارس

 البرز قم

 تهران خراسان رضوی

 یزد اردبيل

 لرستان خراسان شمالی

 گلستان زنجان

 خراسان جنوبی همدان

 کردستان مازندران

 آذربایجان غربی آذربایجان شرقی

 کرمان گيالن

 ایالم کزیمر

 سيستان و بلوچستان سمنان

 قزوین

 

 )درصد(     (1396ها )پاييز . نرخ بيكاري زنان به تفكيک استان4جدول 

 استان نرخ بيكاري استان نرخ بيكاري

 کرمانشاه بوشهر

 یزد شرقی آذربایجان

 کرمان کردستان

 لرستان جنوبی سانخرا

 گلستان قزوین

 اصفهان بویراحمد و کهگيلویه

 خوزستان گيالن

 مازندران غربی آذربایجان

 البرز زنجان

 بختياری و چهارمحال رضوی خراسان

 بلوچستان و سيستان سمنان

 تهران همدان

 فارس هرمزگان

 ایالم اردبيل

 مرکزی شمالی خراسان

 قم
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 )درصد( ( 1396ها )تابستان . نرخ بيكاري زنان به تفكيک استان5جدول 

 استان نرخ بيكاري استان نرخ بيكاري

 کرمان فارس

 تياریچهارمحال و بخ خراسان رضوی

 یزد مرکزی

 لرستان کهگيلویه و بویراحمد

 کردستان آذربایجان غربی

 تهران قزوین

 خراسان جنوبی سيستان و بلوچستان

 خوزستان آذربایجان شرقی

 کرمانشاه همدان

 بوشهر سمنان

 اصفهان انزنج

 ایالم گيالن

 قم خراسان شمالی

 مازندران هرمزگان

 گلستان اردبيل

 
 البرز

 

 )درصد(    ( 1396ها ). نرخ بيكاري جوانان به تفكيک استان6جدول 

 استان نرخ مشاركت استان نرخ مشاركت

 هکرمانشا اصفهان

 چهارمحال و بختياری آذربایجان غربی

 ایالم قم

 خراسان جنوبی سيستان و بلوچستان

 یزد اردبيل

 مازندران تهران

 گيالن مرکزی

 کهگيلویه و بویراحمد همدان

 کرمان البرز

 خوزستان زنجان

 کردستان قزوین

 بوشهر سمنان

 لرستان خراسان شمالی

 فارس هرمزگان

 آذربایجان شرقی خراسان رضوی

 گلستان
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 )درصد(    ( 1396ها )تابستان . نرخ بيكاري جوانان به تفكيک استان7جدول 

 استان خ مشاركتنر استان نرخ مشاركت

 چهارمحال و بختياری تهران

 کرمانشاه بوشهر

 ایالم قزوین

 خراسان جنوبی یزد

 خوزستان فارس

 کهگيلویه و بویراحمد اردبيل

 لرستان هرمزگان

 کردستان همدان

 کرمان زنجان

 گلستان خراسان شمالی

 سيستان و بلوچستان البرز

 اصفهان مرکزی

 گيالن خراسان رضوی

 آذربایجان غربی قم

 مازندران سمنان

 آذربایجان شرقی    

 

 )درصد(    (1396ها )پاييز ي به تفكيک استان. نرخ بيكاري جوانان داراي تحصيالت دانشگاه8جدول 

نرخ بيكاري نرخ بيكاري استان  استان

 کرمانشاه بوشهر

 چهارمحال و بختياری فارس

 ایالم زنجان

 کرمان البرز

 سيستان و بلوچستان خراسان رضوی

 لرستان خراسان شمالی

 خراسان جنوبی مرکزی

 گيالن همدان

 کردستان اصفهان

 کهگيلویه و بویراحمد اردبيل

 گلستان تهران

 مازندران سمنان

 یزد قزوین

 آذربایجان غربی هرمزگان

 آذربایجان شرقی قم

 

 خوزستان
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 )درصد( 1396ها )تابستان . نرخ بيكاري جوانان داراي تحصيالت دانشگاهي به تفكيک استان9جدول 

نرخ بيكاري نرخ بيكاري استان  استان

 چهارمحال و بختياری بوشهر

 آذربایجان شرقی اردبيل

 کردستان زنجان

 کرمانشاه گيالن
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 مطالعات اقتصادی )گروه اقتصاد کالن و مدلسازی( :نام دفتر

 مهران بهنيا، نورا بهنيا كنندگان:تهيه و تدوين

 فاطمه عزیزخانیهمكار: 

 هیلمحمدرضا عبدال ناظر علمي:

 ــــويراستار تخصصي: 

 ــــ ادبي: ويراستار
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