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 1395و  1394هاي واكاوي افزايش اشتغال در سال

 

 

 چكيده

و  1394ي هاسالنفر شاغل طي  ميليون 3/1ييد آمارهاي رسمي و افزايش أت با وجوددهد كه شواهد نشان مي

هزار نفري  700د به افزايش همزمان ي. بخشي از اين تردنگردعمومي به اين موضوع با ديده ترديد مي افكار، 1395

هاي هو آنچه در داد جامعهبين برداشت ذهني  اما در مجموع ،گردددر جمعيت بيكار كشور طي اين دو سال بازمي

كه طي دو نباشد شود برداشت عمومي قائل به اتفاقاتي شكافي موجود است كه سبب مي، اقتصادي نمايان شده

 موارد زير است:شامل مهمترين عوامل ايجاد اين شكاف، د سرمينظر به سال اخير در بازار كار رخ داده است.

موج افزايش تعداد شاغالن و همزماني آن با  :با اشتغالزايي تحوالت جمعيتيعدم همسويي  .1

 .جمعيت جوان و تحصيلكرده كشور

 به سرنوشت اين قشر هاي جامعهحساسيتباال بودن بيكار و جوان تركيب جمعيت . 2

جمعيت در سن كار طي ي جمعيت غيرفعال در درصد 61 حضور :جمعيت غيرفعالافزايش  .3

 .تبع آن كاهش نرخ مشاركتو به 1395تا  1384سال 

 بخش در 1394 سال در شده ايجاد مشاغل درصد 82 :عمومي زايياشتغال . پايين بودن سهم4

  .دولتي بخش در شده ايجاد مشاغل درصد 8 خصوصي،

 53) 1394 سال كشور شاغل جمعيت به نفر هزار 668 افزايش :اشتغال غيررسميافزايش . 5

 29) 1395در سال  شاغلين اضافه شدهبه هزار نفر  615 افزايش ،درصد بيمه( 47فاقد بيمه و  درصد

  .درصد فاقد بيمه( 71درصد بيمه و 

و  82به ترتيب  1395و  1394ي هاسالدر  :ي خردهابنگاه ال بودن سهم اشتغالزاييبا .6

  .نفر كاركن 10ي زير هابنگاهدرصد از شاغلين اضافه شده، مربوط به  100

هزار تومان در ماه براي  500كمتر از دستمزدي  دريافت :شاغلين پايين بودن سطح دستمزد. 7 

، وجود كارگران شاغل زير خط فقر و با دستمزد پايين، 1392در سال  بنگاه صنعتي 522كارگران در 

 .خروج از فقر براي عدم كفايت سطح حداقل دستمزد

پراكندگي  بر ذهنيت مردم،اي هثير تحوالت منطقأت: اي اشتغال. توزيع نامتوازن منطقه8

اي، عدم نامتوازن اشتغال و بيكاري بين مناطق، دسترسي نامتعادل مناطق به نهادهاي ارتباطي و رسانه

 ، حساسيت زياد جامعه به خبرهاي منفي تا خبرهاي مثبت. هاي اجتماعيتقارن ميان حساسيت

 تعريف رسمي شاغل هايايراد. 9
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 مقدمه

خالص اشتغالزايي اقتصاد  1390ي ابتدايي دهه هاسالتا  1380دهد كه از نيمه دهه شواهد نشان مي

صفر بوده است و با آنكه در همين دوره جمعيت جوان كشور به بيشترين ميزان خود طي  تقريباًايران 

چند دهه اخير رسيده است، نرخ بيكاري به تناسب آن افزايش نيافته است كه علت آن افزايش جمعيت 

همواره رو به  1390تا  1384همين امر سبب شده كه نرخ مشاركت طي دهه  .فعال در كشور استغير

ثابت مانده و روند كاهشي آن متوقف شده  تقريباًنرخ مشاركت  1393تا  1391كاهش باشد. از سال 

تاكنون پيوسته نرخ مشاركت در حال افزايش بوده و برخالف روند  1395 و 1394ي هاسالدر است و 

 . يافته استجمعيت غيرفعال كاهش  ،قبل از آن هيك ده

 

 1395-1384ي هاسالنرخ مشاركت  .1نمودار 

 
 .هاي مختلفمركز آمار ايران در سالكار نتايج طرح آمارگيري نيروي  مأخذ:

 

، نرخ بيكاري روندي 1389تا  1384دهد كه از سال مي نشان هاسالروند نرخ بيكاري طي اين 

دوباره  1395سال  تا نرخ بيكاري روندي كاهشي داشته و  1392تا  1390سال افزايشي داشته است و از 

 شود. افزايش نرخ بيكاري مشاهده مي
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 1395-1384ي هاسالنرخ بيكاري  .2نمودار 

 
 همان. مأخذ:

 

هزار نفر افزايش  686تعداد شاغالن با  1393تا  1384دهد كه طي دهه تعداد شاغالن نيز نشان مي

دهد كه طي آمار و اطالعات نشان ميبر اين، عالوه. رسيده استميليون نفر  3/21ميليون نفر به  6/20از 

نفر به تعداد شاغالن اضافه شده است. در  هزار نزديك به يك ميليون و سيصد 1395و  1394ي هاسال

ميليون نفر  5/2از جمعيت بيكار كه  طوريهب .همين دوره تعداد بيكاران نيز در حال افزايش بوده است

 رسيده است.  1395ميليون نفر در سال  2/3به  1393در سال 

در اين ميان، با وجودي كه آمارهاي رسمي حكايت از افزايش تعداد قابل توجه شاغلين 

 ديگرعبارت به نگرد.عمومي به اين موضوع با ديده ترديد مي افكاررسد كه مينظر به دارد،

هاي بين برداشت ذهني مردم و آنچه در اقتصاد رخ داده است و در داده كه رسدمينظر به

شود برداشت عمومي جامعه قائل به اقتصادي نمايان شده، شكافي موجود است كه سبب مي

چقدر  اوالًاين است كه  سؤالحال  .كه طي دو سال اخير در بازار كار رخ داده استنباشد اتفاقاتي 

اگر واقعيت با آمار سازگار است چرا با  ثانياً ؟آمار اشتغال با ساير نماگرهاي اقتصاد ايران سازگاري دارد

شود در حد امكان به مي در اين بررسي تالش شكاف تلقي عمومي از وخامت بيكاري مواجه هستيم؟

 هاي ايجاد اين شكاف پرداخته شود. علت

، روند آمار و اطالعات شاغلين و آمار ايران مركزبه همين منظور ابتدا براساس آمارهاي موجود در 

سپس ميزان اشتغالزايي طي اين دوره برحسب  ،شودمي بررسي 1395تا  1394ي هاسالبيكاران طي 

)كشاورزي، صنعت و  مختلف اقتصاديهاي مردان و زنان شاغل محاسبه شده و در ادامه سهم بخش
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در اين مرحله صحت و سقم ايجاد هفتصد  .گرددمي محاسبهخدمات( در اشتغالزايي طي دوره مد نظر 

 شود.مي آمار مشخص رسمي مركزهاي هزار فرصت شغلي براساس داده

ي اخير حاصل رشد اقتصادي بوده است هاسالشود آيا اشتغال ايجاد شده طي مي در ادامه بررسي

بع سهم اين من شده و معرفي ي اخيرهاسالطي ايجاد اشتغال اصلي  منبع خير؟ به اين منظور ابتدايا 

هاي عمومي و دادههاي شود و در پايان داليل ايجاد شكاف بين برداشتمي افزوده تحليلدر ايجاد ارزش

 گردد.مي هئاقتصادي ارا

 

 1395و  1394 يهاسال ايران طيمركز آمار هاي دادهمحاسبه اشتغالزايي براساس  .1

ميليون نفر در سال  1/21به  ميليون نفر 6/20از  1384كه تعداد شاغالن سال دهد نشان مي 1جدول 

با  1388كاهش داشته و در سال  ميليون نفر 5/20 به 1387رسيده است و اين رقم در سال  1386

در روند كاهشي داشته و  1391اين رقم تا سال  دوباره .ميليون نفر رسيده است 21كمي افزايش به 

 ميليون نفر افزايش داشته است. 3/21به  1392سال 

افزايش  1394ميليون نفر در سال  9/21به  و ميليون نفر بوده 3/21 ،1393سال  در تعداد شاغالن

 ميليون نفر رسيده است.  5/22به  1395يافته و همين رقم در سال 

 4/2ميليون نفر به  7/2از  1384دهد كه جمعيت بيكار در سال مي همچنين اين جدول نشان

 2/3به  1389و  1388كاهش يافته است و با افزايش اين رقم طي سال  1387 ميليون نفر در سال

 1394بوده است و از سال  جمعيت بيكاران رو به كاهش 1392و دوباره تا سال  ميليون نفر رسيده است

 ميليون نفر رسيده است. 2/3ميليون نفر به  8/24دوباره افزايش يافته و از  ، جمعيت بيكاران1395تا 
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 )نفر(    1395 تا 1384ي هاسالساله و بيشتر در  10. وضعيت اشتغال جمعيت 1جدول 
 جمعيت بيكار تعداد شاغلين كل عنوانسال

 

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 

 كل

2046612 17372105مرد

830996 3137919زن

 

 كل

2004328 17181105مرد

843908 3447120زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 

 كل

 مرد

 زن

 

 كل

 مرد

 زن

 ي مختلف.هاسالگيري نيروي كار مركز آمار ايران در نتايج طرح آمار مأخذ:
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نفر به تعداد شاغلين  221596، 1384نسبت به سال  1385در سال  دهد كهنشان مي 2جدول 

، 1386در سال  اند.نفر آن زنان بوده 8021آن مرد و  نفر 213574اضافه شده است كه از اين ميان 

و زنان اند هنفر آن مردان بود 358772نفر به شاغلين اضافه شده است كه در اين بين  252634تعداد 

 .اندنفر كاهش اشتغال داشته 106139به تعداد 

نفر آن  228324كه  نفر اشتغالزايي وجود داشته است 517464تعداد ، 1388همچنين در سال 

و  117836، تعداد 1392و  1391ي هاسالب طي و به ترتياند هنفر آن زنان بود 289141مردان و 

نفر به شاغلين اضافه  667782، تعداد 1394در سال  نفر به تعداد شاغلين اضافه شده است. 709696

همچنين در سال  اند.زنان بوده نفر 361519نفر مردان و تعداد  306263شده است كه از اين بين تعداد 

نفر آن  195983نفر به شاغلين اضافه شده است كه  615968، تعداد 1394، نسبت به سال 1395

  اند.نان زنان بودهنفر از آ 419984مردان و 

افزايش تعداد شاغلين در زنان  1395 و 1394ي هاسالطي  دهد كهشواهد نشان مي

نسبت به مردان بيشتر بوده است و اين خود يكي از تحوالت ويژه در دو سال اخير است. چرا 

و در هر سال  بوده استخالص ايجاد اشتغال براي زنان منفي  1393تا  1384ي هاسالكه طي 

شده  نسبت به سال قبل از تعداد شاغالن زن كشور كاسته و به تعداد شاغالن مرد افزوده

ساله بسيار  دهخالص افزايش يا كاهش اشتغال مردان و زنان طي يک دوره طوري كه به .است

 ،اما طي دو سال اخير نه تنها خالص اشتغال براي هر دو گروه افزايش يافته است باشد.ميكم 

 بلكه سهم زنان در اين خصوص بيشتر نيز بوده است.

نفر به تعداد بيكاران اضافه شده  447794، 1388دهد كه در سال مي نشان 2همچنين جدول 

 اند.ن زنان بودهنفر آ 64920نفر آن مردان و  382872است كه 

نفر آن  227783نفر به جمعيت بيكاران اضافه شده است كه از اين بين  378356، 1389در سال 

 اند.نفر آن زنان بوده 150575مردان و 

نفر افزايش داشته است كه عامل اصلي آن افزايش تعداد  25794، جمعيت بيكاران 1393در سال 

 ( بوده است.نفر 41095بيكاران مرد )

نفر اضافه شده است و از اين بين تعداد  214926بيكاران  د، تعدا1393به نسبت  1394سال  در 

، اين رقم نسبت به سال 1395اند. همچنين در سال نفر زنان بوده 75443دان و تعداد نفر مر 139484

نان نفر از آ نفر آن مردان و   نفر افزايش يافته است و از اين بين تعداد 474306قبل، 

 اند.ودهزنان ب
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 )نفر(       1395-1384ي هاسالتعداد شاغلين اضافه شده در  .2 جدول
 افزايش بيكاران افزايش شاغلينعنوانسال

 

  كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 

 كل

 مرد

 زن

 كل

  172493مرد

 -61357 -319088زن

 كل

 -42284 مرد

12912 309201زن

 كل

-290785 1012439مرد

 -69080 زن

 

  كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 

 كل

 مرد

 زن

 . محاسبات محقق مأخذ:

 

دهد دهد. جدول زير نشان ميهاي مختلف اقتصادي را نشان مينيز تعداد شاغلين بخش 3جدول 

 50درصد به  44سهم بخش خدمات از اشتغال رو به افزايش بوده و از  1395تا  1384ي هاسالكه طي 

هاي اقتصادي به خود اختصاص داده است. سهم بخش درصد رسيده است و باالترين سهم را در بخش

طي و سهم بخش صنعت نيز  درصد كاهش داشته است 18درصد به  24از  هاسالكشاورزي در طي اين 
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درصد  31سپس به افزايش و  1393درصد در سال  34درصد به  30ابتدا از  1395تا  1384ي هاسال

  كاهش داشته است. 1395در سال 

 

 )نفر(        اشتغال برحسب نوع فعاليت  .3 جدول

سهمسال
اشتغال در بخش 

كشاورزي
 سهم

اشتغال در بخش 

 صنعت
 سهم

اشتغال در بخش 

 خدمات
 سهم

 

 كل

  مرد

 زن

كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد
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سهمسال
اشتغال در بخش 

كشاورزي
 سهم

اشتغال در بخش 

 صنعت
 سهم

اشتغال در بخش 

 خدمات
 سهم

 زن

 كل

 مرد

 زن

 .ي مختلفهانتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در سال مأخذ:

  .سهم شاغالن نسبت جمعيت شاغل به كل شاغلين در سال :توضيح

 

 نفر 347820، 1385نفر شاغلين اضافه شده در سال  تعداد  از دهد كهنشان مي 4جدول 

هزار نفر كارشناس  272و بخش كشاورزي  نفر آن در بخش خدمات بوده 146554آن در بخش صنعت و 

نفر آن مردان و  210607بخش صنعت،  شاغلين اضافه شدهنفر  347820 عدادت از است. شاغل داشته

 171379 ،بخش خدماتاضافه شده  نفر به شاغلين 146554 و از تعداداند هن زنان بودآنفر  137213

 اند.اشتغال داشتهو زنان در اين بخش كاهش اند هبود نفر آن مردان

نفر آن  154605نفر به شاغلين اضافه شده است كه در اين ميان  ، تعداد 1386  در سال

در بخش صنعت شاغلين اضافه شده ن در بخش خدمات بوده است و از آنفر  289558در بخش صنعت و 

اضافه شاغلين در بخش خدمات نيز تعداد و اند هو زنان كاهش اشتغال داشتاند هنفر مردان بود 289558

 اند.ولي زنان كاهش اشتغال داشته ،نفر بوده 138666مردان 

نفر به  35732كه در اين ميان  نفر به شاغلين اضافه شده است تعداد  1388سال در 

نفر آن زنان بوده و مردان كاهش  81757شاغلين بخش كشاورزي اضافه شده است كه در اين بين 

نفر  53513نفر به شاغلين اضافه شده است كه  64391در همين سال بخش صنعت  اند.اشتغال داشته

نفر به شاغلين اضافه شده  417341و در بخش خدمات نيز اند هنفر آن زنان بود 10878و  مردانآن 

 اند.نفر آن زنان بوده 196506نفر آن مردان و  220836است و 

مرد و  نفر 114841) 188484ترتيب صنعت به و بخش كشاورزي نيز به شاغلين 1391در سال 

اضافه شده است و شاغلين  (نفر مرد 89175و كاهش  نفر زن 139929) نفر 50755و  نفر زن( 73642

 نفر كاهش داشته است. 121403بخش خدمات 

 86152و كاهش  نفر مرد 502221) 416068ترتيب در بخش صنعت و خدمات به 1392در سال 

اما  ،به شاغلين اضافه شده است (نفر زن 55216و كاهش  نفر مرد 433849)نفر  378633و  (نفر زن

 ت.سبخش كشاورزي با كاهش شاغلين مواجه بوده ا

نفر افزايش شاغلين داشته  149152، بخش كشاورزي 1394در سال هزار فرصت شغلي  668از 

بخش صنعت در اين سال كاهش اشتغال  .اندهان بودنفر آن زن 113161نفر آن مردان و  35992است كه 
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 562882در اين سال بخش خدمات  اند.نفر افزايش شاغلين داشته 69385اما زنان  ،در مردان داشته

 نفر آن زنان بوده است.  178801نفر آن مردان و  384082كه در اين بين  ،غلين داشتهنفر افزايش شا

نفر به شاغلين بخش كشاورزي اضافه  99209تعداد  نيز 1395 در سالهزار فرصت شغلي  611از 

 53376بخش صنعت  در .اندهنفر آن زنان بود 62840نفر آن مردان و  36368شده است و در اين ميان 

در و اند هو مردان كاهش اشتغال داشتاند هنفر آن زنان بود 152964نفر به شاغلين اضافه شده است و 

 203895نفر آن مردان و  258926فه شده و انفر به تعداد شاغلين اض 462822تعداد بخش خدمات، 

 اند.نفر آن زنان بوده

اشتغال  1392فقط در سال ، 1395 تا 1391ي هاساليكي از نكات قابل توجه آن است كه طي 

 ،تغيير روندبوده است كه در همراه با كاهش  هاسالدر ساير  ،افزايش داشته استدر بخش صنعت مردان 

 مل است.أقابل ت

 

 )نفر(         هاي مختلفافزايش تعداد شاغلين بخش .4 جدول

 اشتغالزايي بخش خدمات اشتغالزايي بخش صنعتاشتغالزايي بخش كشاورزي افزايش شاغلينسال

 

  كل

 مرد

  زن

  كل

  مرد

  زن

  كل

  مرد

  زن

  كل

  مرد

  زن

  كل

  مرد

  زن

  كل

  مرد

  زن

  كل

  مرد

  زن

  كل
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 اشتغالزايي بخش خدمات اشتغالزايي بخش صنعتاشتغالزايي بخش كشاورزي افزايش شاغلينسال

  مرد

  زن

  كل

  مرد

  زن

  كل

  مرد

  زن

  كل

  مرد

  زن

 .: محاسبات محققمأخذ

 

 در ايران رشد اقتصادي و اشتغالزاييبررسي رابطه  .2

تي همبستگي مثبدهد مي طي دهه اخير نشانميزان اشتغال ايجاد شده، بررسي نرخ رشد اقتصادي و 

يي كه رشد اقتصادي هاسالدر بعضاً مشاهده شده است كه ديگر عبارت به .بين اين دو شاخص وجود ندارد

يي كه رشد اقتصادي بااليي وجود داشته، اشتغالزايي هاسالو در  اشتغالزايي وجود داشته است، منفي بوده

ترتيب به، نرخ رشد اقتصادي 1394 و 1392، 1391ي هاسالدر مثال، عنوان به اتفاق نيافتاده است.

هزار  700هزار نفر،  118ترتيب به هاسالكه در همين درحالي  .درصد بوده است -6/1و  -9/1 ،-8/6

 5/6 به ، نرخ رشد اقتصادي1389در سال و افه شده است هزار نفر به جمعيت شاغلين اض 670 نفر و

رصد رسيده و د 5/13 داشته و بهنرخ بيكاري در اين سال افزايش درحالي كه  درصد رسيده است

 اشتغالزايي در اين سال صفر بوده است. 

دهنده اشتغالزايي نيست؟ آيا عامل ديگري بجز رشد اقتصادي اما اينكه چرا رشد اقتصادي توضيح

 شود؟مي منجر به ايجاد اشتغال

 د.بررسي استخراج گردورد ي مهاسالدر  -8/1بايست منبع ايجاد اشتغال مي ت فوق،سؤاالدر پاسخ به 

 

 ي بدون رشدهاسالدر اشتغال يجاد امنبع . 2-1

تعداد كه  1395 و 4139 ،1391، 1392، 1388 ،1386 ،1385 يهاسالدر  كه 1دهدمي نشان محاسبات

ي زير هابنگاهدرصد از افزايش تعداد شاغلين مربوط به  70 متوسط حدودطور به استافزايش داشته شاغلين 

 باشد.مي نفر كاركن 10ي زير هابنگاهدرصد مربوط به  80متوسط حدود طور به ونفر كاركن  5

                                                 

 انجام شده است. stataافزار هاي خام پرسشنامه خانوار و نرممحاسبات اين قسمت براساس داده .1
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 151نفر ) 335394 نفر شاغلين اضافه شده، تعداد 221596، از تعداد 1385در سال  مثالعنوان به 

 درصد 41نفر كاركن در حدود  9ي زير هابنگاهنفر كاركن اضافه شده است و  5درصد( به شاغلين زير 

 10ي زير هابنگاهدرصد شاغلين مربوط به  110ديگر عبارت به اند.كاهش اشتغال داشته نفر( 90824)

 نفر كاركن بوده است.

درصد افزايش اشتغال  21درصد و زنان  130نفر كاركن، مردان  5هاي زير در كارگاهدر اين سال 

 اند.درصد كاهش اشتغال را تجربه كرده 18درصد و زنان  23مردان  ننفر كارك 9ي زير هابنگاهو در اند هداشت

 7) نفر 82081نفر كاركن،  5ي زير هابنگاه، ضافه شدهنفر شاغلين ا 252634، از تعداد 1386در سال 

درصد( افزايش اشتغال  88نفر ) 209107نفر كاركن تعداد  5ي زير هابنگاهو اند هدرصد( كاهش اشتغال داشت

 نفر كاركن بوده است. 10ي زير هابنگاهدرصد شاغلين مربوط به  81داشته است و به عبارتي در حدود 

اما زنان  ،اندهدرصد افزايش اشتغال داشت 25نفر كاركن، مردان  5ي زير هابنگاه، در 1386در سال 

 اند.درصد كاهش اشتغال را تجربه كرده 32

درصد  11درصد افزايش اشتغال براي مردان و  71نفر كاركن،  10ي زير هابنگاهن سال در ادر هم

 براي زنان اتفاق افتاده است.

( درصد 65هزار نفر آن ) 325 حدود 1388شاغلين اضافه شده در سال تعداد نفر هزار  500از  

درصد افزايش  34 درصد و زنان 31كه در اين ميان مردان  است نفر كاركن 5ي زير هابنگاه مربوط به

 اند.اشتغال داشته

 نفر كاركن بوده است. 10ي زير هابنگاهدرصد شاغلين اضافه شده در  75در حدود  1392در سال 

 5هاي زير اهدرصد( از آن در بنگ 53هزار نفر ) 380 شاغل اضافه شده،نفر هزار  700از  ديگرعبارت به

درصد كاهش اشتغال  30و زنان در اين سال اند هدرصد آن مردان بود 82بوده است كه  نفر كاركن

 اند.داشته

 18و در اين بين مردان بوده است هزار نفر  160نفر كاركن  9ي زير هابنگاه افزايش اشتغال در

  اند.درصد افزايش اشتغال داشته 51درصد كاهش اشتغال و زنان 

از شاغلين اضافه شده،  1درصد 106و  82ترتيب به 1395و  1394ي هاسالبه همين ترتيب در 

 نفر كاركن بوده است. 10ي زير هابنگاهمربوط به 

درصد آن مردان  23نفر كاركن،  5ي زير هابنگاهدرصد شاغلين اضافه شده در  59از  1394در سال 

 18 نفر كاركن، 9ي زير هابنگاهدرصد شاغلين اضافه شده در  23درصد آن زنان بوده است و از  36و 

 اند.درصد آن زنان بوده 5آن مردان و درصد 

                                                 

نفر كاركن و  10هاي با به معناي كاهش شاغلين بنگاه 1395نفر كاركن در سال  10هاي زير درصد بنگاه 100سهم باالي  .1

 بيشتر در اين سال است. 
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درصد  49مردان و درصد  63نفر كاركن، 5ي زير هابنگاه، شاغلين اضافه شده در 1395در سال 

 4كاهش و براي زنان درصد  10نفر كاركن، اشتغالزايي مردان  9ي زير هابنگاهو در اند هآن زنان بود

 دهد.مي درصد افزايش را نشان

 

 (نفر)   1395 تا 1384ي هاسالنفر كاركن طي  10ي زير هابنگاهتعداد شاغلين اضافه شده در  .5جدول 

 سال
كل 

 شاغلين

اشتغالزايي 

 كل

 اشتغالزايي

 بنگاه 

نفر  5زير 

 كاركن

 )مردان(

 اشتغالزايي

 بنگاه 

نفر  5زير 

 كاركن

 )زنان(

 اشتغالزايي

 بنگاه 

نفر  10زير 

 كاركن

 )مردان(

 اشتغالزايي

 بنگاه

نفر  10زير  

 كاركن

 )زنان(

 

 .پرسشنامه خانوارمحاسبات محقق براساس  خذ:أم

 ي خرد و كوچک در رشد اقتصاديهابنگاهسهم ناچيز  .2-2

ي هاسالاصلي اشتغالزايي طي  لنفر كاركن، عام 10ي خرد و زير هابنگاهدهد كه مي مطالب فوق نشان

در رشد  هابنگاهبا رشد اقتصادي چگونه است و سهم اين  هابنگاهبوده است. اما رابطه اين  مورد نظر

 باشد؟مي اقتصادي چقدر

نفر  10ي زير هابنگاهدهد كه سهم مي جدول زير نشانآمده است.  6در جدول  سؤالپاسخ به اين 

 رسيده استدرصد  25باالترين حد خود به در  1393تا  1388ي هاسالافزوده طي ارزش ازكاركن 

 رسد.افزوده ميدرصد از ارزش 75به حدود  كاركن نفر 10ي بيش از هابنگاهكه سهم درحالي 
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 هاي صنعتيافزوده كارگاهارزش .6جدول 
 ميليارد ريال

  قميت جاريافزوده بخش صنعت به ارزش

نفر كاركن  10صنعتي هاي افزوده كارگاهارزش

 به باال به قيمت جاري
 

نفر كاركن  9-1صنعتي هاي افزوده كارگاهارزش

 به قيمت جاري

كاركن و بيشتر به كل  10افزوده نسبت ارزش

 )درصد( افزودهارزش

نفر كاركن به كل  9-1افزوده نسبت ارزش

 )درصد( افزودهارزش
 

 .ي مختلفهاسالدر  بيشتر نفر كاركن و 10هاي صـنعتيكارگاهطرح هاي ملي مركز آمار ايران و حساب خذ:أم

 

رغم اينكه در خرد و كوچک عليي هابنگاهبيانگر اين نكته است كه  6و  5جداول 

و لذا  برخوردارندسهم ناچيزي از اما در رشد اقتصادي  ،اشتغالزايي سهم بسيار بااليي دارند

 شود.مي اشتغالزايي اين امر منجر به گسستگي بين دو شاخص رشد اقتصادي و

در  ،طور پراكنده و در تعداد بسيار زيادي در حال فعاليت هستندهب هابنگاهاين كه آنجايياز 

و لذا سهم كمي در محاسبه  آيندبه حساب نمي افزوده غالباًهاي مربوط به محاسبه ارزشسرشماري

وجود است هايي كه از قبل مسهم اين نوع واحدهاي توليدي براساس نسبت عملدارند. در افزوده ارزش

هاي محاسبه و در حساب است( 1383مربوط به سال  هابنگاهماري مربوط به اين نوع آ)آخرين طرح 

اطالعات مربوط به افراد  ،طرح آمارگيري نيروي كارهاي در پرسشنامه . با اين حال،شودملي لحاظ مي

گسستگي هاي بنابراين يكي از علتگردد. ي كوچك مورد پرسش قرار گرفته و ثبت ميهابنگاهشاغل در 

مربوط به محاسبه  آمارگيرياز همين نحوه  تواند ناشيدر ايران مي بين دو مقوله رشد و ايجاد اشتغال

.)طرح آمارگيري نيروي كار( باشدو شاغلين هاي ملي( ب)حساافزوده ارزش

ي هابنگاهي اقتصادي كوچك و متوسط و هابنگاهتواند مربوط به تفاوت نوع واكنش علت ديگر مي

ي كوچك و متوسط در هابنگاهمثال، احتماالً عنوان به هاي اقتصادي مختلف باشد.بزرگ به وضعيت

ي بزرگ بيشتر از هابنگاهامكان ايجاد و پايداري بيشتري دارند. از طرفي  ثبات اقتصاد كالنباشرايط 

 شوند.المللي( متأثر ميناشي از تحريم بانكي بين مثالعنوان بهالمللي )هاي بينمحدوديت

 

  هاي اقتصاديشكاف بين برداشت عمومي و داده .3

بازيگران اجتماعي و اصلي در عرصه اقتصادي بازار كار عنوان به جمعيت، خانوارها و عرضه نيروي كار،

هاي مردم، بر يا طرز تفكر حاكم بر جامعه و همچنين ذهنيتآيند. بالطبع فرهنگ، عقايد شمار ميبه
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 خواهد بود. مؤثر  بازار كارهاي كنش و واكنش

بازيگر اصلي بازار كار از تعامالت موجود عنوان به بنابراين اگر ذهنيت و درك جامعه )نيروي انساني(

 ذهني مردم و آنچه در اقتصاد رخهاي دهد باشد و بين دادهآنچه رخ مي ودور از واقع هدر بازار كار ب

مقاومت نشان داده و  هاسياستشكاف وجود داشته باشد، ادراك يا ذهنيت جامعه، در پذيرش  دهد،مي

 دهد.اثرگذاري آن را كاهش مي

هاي اقتصادي در در فضاي كنوني كشور، شكافي بين ادراك عمومي جامعه و داده و در حال حاضر 

بر افزايش تعداد كه عليرغم شواهد آماري مبنيطوري. بهمشاهده است زمينه افزايش اشتغال قابل

 شاغلين طي دو سال اخير در كشور، همچنان در اذهان عمومي بر پذيرش آن مقاومت احساس

ويژه در جوانان سازگارتر هشود كه ادراك عمومي با افزايش نرخ بيكاري بمي و ديده شودمي

 است تا افزايش شاغلين.

گرفته  نشئتلذا شكاف مذكور نيز  ،كه معضل بيكاري، موضوعي بلندمدت و ساختاري است آنجايياز 

ست كه بر ذهنيت اكثر جامعه قالب شده است. به همين سادگي ا ايچندين ساله از شرايط و ساختارهاي

 موفق را كاهش دهد.ي هاسياستتواند اثر مي صورت استمرار و پايداري ديگر درازسوي باشد و قابل رفع نمي

توان ميدر زمينه بازار كار  هاي اقتصادياز مهمترين عوامل ايجاد شكاف بين برداشت عمومي و داده

 به موارد زير اشاره كرد:

 

 با افزايش اشتغال تحوالت جمعيتيعدم همسويي  .3-1

تعداد شاغالن در طي اين  دهد.را نشان مي 1395تا  1384ي هاسالجدول زير تعداد شاغالن كشور در 

است. از سال  1395ميليون نفر بوده است و بيشترين مقدار آن مربوط به سال  22تا  9/19بين  هاسال

ي هاسالروند تعداد شاغالن كشور افزايشي است، اما همچنان تفاوت تعداد شاغالن طي  1395تا  1390

ميليون نفري تعداد  5سه با افزايش بيش از ميليون نفر است كه در مقاي 2در حدود  1395تا  1384

آنكه خصوص به است. افزايش تعداد شاغالن بسيار محدود بوده 1384تا  1375ي هاسالشاغالن بين 

 رقم خورده است. 1395و  1394ي هاسالميليون نفري تعداد شاغالن طي  3/1افزايش حدود 

از نظر اشتغالزايي عملكرد مطلوبي نداشته است اقتصاد ايران  1393تا  1384ي هاسالدر مجموع 

طي همين دوره سهم جمعيت جوان از كل جمعيت  و اين عملكرد در شرايطي رقم خورده است كه دقيقاً

درصد جمعيت كشور را  40بيش از  1393تا  1384ي هاسالدرصد رسيده است )طي  40به بيش از 

هاي ه نسبت به سهم اين گروه سني از جمعيت در دورهاند كسال تشكيل داده 34تا  15هاي سني گروه

سابقه بوده است(. اين عدم افزايش تعداد شاغالن و همزماني آن با موج جمعيت جوان كشور گذشته بي

ي آتي هاسالو تحصيلكرده كشور به خودي خود بيانگر نياز اقتصاد ايران براي اشتغالزايي قابل توجه طي 
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ي گذشته نيز هاسالماندگي اي كه نه تنها براي جوانان جديد شغل ايجاد نمايد، بلكه عقبگونههاست؛ ب

اي از عدم افزايش اشتغال در يك بازه زمينهجبران شود. بنابراين افزايش اشتغال در دو سال اخير در پس

داراي تحصيالت عالي  غيرفعال با سهم باالي جوانان جمعيتميليون نفري  6ساله و افزايش بيش از  10

ميليون نفري در شرايطي رخ داده است كه انباشتي از  3/1اتفاق افتاده است. لذا اين افزايش اشتغال 

جمعيتي غيرفعال در اقتصاد شكل گرفته و طي دو سال اخير همراه با بهبود نسبي شرايط بازار كار 

رو افزايش اشتغال اند. ازاينار كار گرفتهميليون نفر( تصميم به ورود به باز 2بخشي از آنها )در حدود 

همراه با افزايش تعداد بيكاران و افزايش نرخ بيكاري بوده است. از طرفي همچنان جمعيت غيرفعال 

بنابراين آنچه طي دو دانند. بزرگي در كشور وجود دارد كه شرايط را براي ورود به بازار كار مساعد نمي

تي بوده كه تا رسيدن به نقطه مطلوب يعني كاهش تعداد سال اخير اتفاق افتاده مسير مثب

بر اين اساس است كه ادراك عمومي جامعه بيكاران و كاهش جمعيت غيرفعال فاصله زيادي دارد. 

كند كه همچنان جوانان زيرا مشاهده مي ،ميليون نفري تعداد شاغالن نيست 3/1قائل به افزايش 

ها حضور دارند كه يا در جستجوي شغل نيستند ر كار در خانوادهتحصيلكرده زيادي ناراضي از شرايط بازا

 يابند. ولي شغل مطلوب خود را نمي ،)جمعيت غيرفعال( يا در جستجوي شغل هستند

در بيشتر  (1389 و 1388ي هاسال جزب) 1392تا  1385طي دوره  شود كههمچنين مشاهده مي

تعداد شاغالن  1395-1394ي هاسالاما در  ،بيكاران يا ثابت مانده و يا كاهش داشته است دتعدا هاسال

تر ي منفي و نقاط ضعف حساسهاسيگنالكه جامعه به  و بيكاران هر دو افزايش داشته است و از آنجايي

 .استمشهودتر  لذا افزايش تعداد بيكاران طي دو سال اخير نسبت به افزايش تعداد شاغلين ،است

 

 )ميليون نفر(  تعداد شاغالن  .7جدول 

 تعداد شاغالن سال

1384 6/20 

1385 8/20 

1386 1/21 

1387 5/20 

1388 21 

1389 7/20 

1390 5/20 

1391 6/20 

1392 3/21 

1393 3/21 

1394 22 

1395 6/22 

 .مركز آمار ايران ،هاي طرح آمارگيري از نيروي كارداده :مأخذ
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 به اين قشر هاي جامعهحساسيتبودن  باال بيكار و جوان تركيب جمعيت .3-2

دهد كه نرخ بيكاري در جوانان شهري تحصيلكرده بسيار بيشتر از ساير مي آمار و اطالعات نشان

است. همچنين  ترجامعه نسبت به سرنوشت اين افراد حساس معمولطور به باشد.مي اقشار جامعه

 مثالعنوان به .جمعي و اذهان عمومي قابل توجه استهاي گروه بر رسانهميزان تأثيرگذاري اين 

بنابراين با وجود تداوم نرخ بيكاري باال  از هر سه نفر جوان يك نفر بيكار است. ،1395توان گفت در سال مي

  اذهان عمومي دشوار است. يدر اين گروه، به پذيرش افزايش تعداد شاغلين برا

 

 هاي مختلفدر گروه نرخ بيكاري. 8جدول 

 بيكاري كل سال
 نرخ بيكاري

 15-24جوانان 

 نرخ بيكاري

 جوانان شهري

 نرخ بيكاري

 جمعيت تحصيالت عالي )درصد(

 

 .ي مختلفهاسالنيروي كار مركز آمار ايران در آمارگيري  نتايج طرح :مأخذ

 

 فعالغيرجمعيت افزايش  .3-3

باشد. اين افراد نه جزئي مي فعالغيريكي از مهمترين معضالت كنوني بازار كار، افزايش تعداد جمعيت 

دهد كه بخش عمده مي كه آمار و ارقام نشان از آنجايي شوند و نه بيكاران.مي از شاغلين محسوب

بروز شكاف دهد يكي از داليل مي فعال را جوانان و نيروي تحصيلكرده تشكيلغيرجمعيت 

تواند به اين كند ميدهند و آنچه جامعه برداشت ميهاي اقتصادي نشان ميهبين آنچه داد

موضع مربوط شود. اين پديده در جاي خود هشداري جدي براي بروز انواع مختلفي از 

 و حساسيت جامعه را در بردارد.ها بوده و تحريک هاي اجتماعينابساماني

درصد از جمعيت در  61 متوسط طوربه ،1395تا  1384كه طي سال دهد مي نشان ذيلجدول 

 درصد از جمعيت در سن كار جمعيت فعال بوده است. 39و اند هفعال بودغيرسن كار جزء جمعيت 
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 )نفر(  1395-1384ي هاسالساله و بيشتر در سن كار طي  10تركيب جمعيت . 9جدول       

سال
 جمعيت 

 در سن كار
 ت فعاليجمع

 درصد از جمعيت 

 در سن كار

 جمعيت 

 غيرفعال

 درصد از جمعيت

در سن كار   

  .ي مختلف و محاسبات محققهاسالنيروي كار مركز آمار ايران در آمارگيري  نتايج طرح :مأخذ

 

درصد از  28 متوسط طوربه 1394تا  1384ي هاسالطي  شود كهمي در جدول زير مشاهده

 از جمعيت درصد 73 فعال در حدودغير دهند و جمعيت شهريمي تشكيل را جوانان فعالغيرجمعيت 

درصد  11متوسط  طوربهفعال غير عاليهاي دورهالتحصيل فارغ جمعيت شود ومي ملفعال را شاغير

  دهند.مي تشكيل فعال راغير جمعيت
 

 )نفر(           فعالغيرتركيب جمعيت  .10جدول 

 سال
جمعيت 

 غيرفعال

جمعيت 

جوان 

 غيرفعال

درصد از 

جمعيت 

غيرفعال 

 جوان

جمعيت 

شهري 

 غيرفعال

درصد از 

جمعيت 

غيرفعال 

 شهري

جمعيت 

التحصيل فارغ

دوره عالي 

 غيرفعال

درصد از جمعيت 

غيرفعال 

التحصيل فارغ

 دوره عالي
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 .ي مختلفهاسالنيروي كار مركز آمار ايران در آمارگيري  نتايج طرح :مأخذ
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 پايين بودن سهم اشتغالزايي عمومي. 3-4

گستره مداخالت دولت در اقتصاد،  ي اقتصاد ايران و حجمعمومبزرگ بخش  با توجه به حجم نسبتاً

حال آنكه آمار  ذهنيت عموم مردم از اشتغالزايي، اشتغال عمومي و استخدام در يك ارگان دولتي است.

، شاغلين بخش خصوصي 1394تا  1384متوسط طي دوره  طوربهكه  دهدمي نشان 11و اطالعات جدول 

 درصد از شاغلين كل را در بر دارد. 18شوند و بخش عمومي مي از كل شاغلين را شاملدرصد  82

 

 )نفر(   ساله و بيشتر برحسب وضعيت شغليشاغالن ده .11جدول 

 شاغلين بخش عمومي شاغلين بخش خصوصي تعداد شاغلين كل عنوانسال

 

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد
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 شاغلين بخش عمومي شاغلين بخش خصوصي تعداد شاغلين كل عنوانسال

 زن

 كل

 مرد

 زن

 ذ: همان.مأخ

 

 1385نفر شاغلين اضافه شده در سال  221596از  دهد كهمي همچنين جدول زير نشان

مربوط به بخش خصوصي بوده است و بخش عمومي در  نفر( ) درصد آن 142در حدود 

 اين سال كاهش اشتغال داشته است.

 17شاغلين اضافه شده مربوط به بخش خصوصي بوده و درصد  87نيز  1386در سال 

 است.درصد آن در بخش عمومي اتفاق افتاده 

درصد  19شده در بخش خصوصي بوده است و  درصد مشاغل ايجاد 94نيز  1388ال در س

 آن مربوط به بخش عمومي است.

درصد از مشاغل ايجاد شده مربوط به بخش  83و  144ترتيب نيز به 1392و  1391در سال 

 است. درصد از مشاغل ايجاد شده در بخش عمومي بوده 18، 1392 خصوصي بوده است و در سال

نفر آن مربوط به بخش  ، 1394در سال  افزايش تعداد شاغالننفر  از  

درصد مشاغل ايجاد  92 ديگر،عبارت به نفر در بخش دولتي بوده است. خصوصي و تنها 

درصد مشاغل ايجاد شده در بخش  8در بخش خصوصي بوده است و تنها  1394شده در سال 

لذا عمده افزايش اشتغال در بخش خصوصي اتفاق افتاده است و بخش عمومي و دولتي  باشد.مي دولتي

خش عمومي بتضعيف نسبي نقش  از و روندها حاكي فزايش اشتغال اين سال داشته استنقش كمي در ا

 دهد.در جذب و ايجاد اشتغال است و انتظارات آتي از دولت را كاهش مي
  



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

21 

 )نفر(               وضعيت مشاغل ايجاد شده . 12جدول 

 عنوانسال
 تعداد 

 شاغلين كل
 اشتغالزايي كل

 اشتغالزايي بخش 

 خصوصي

 سهم بخش 

 خصوصي در ايجاد اشتغال

 اشتغالزايي 

 بخش عمومي

 سهم بخش 

 عمومي در ايجاد اشتغال

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 كل

 مرد

 زن

 .ي مختلف و محاسبات محققهاسالنيروي كار مركز آمار ايران در آمارگيري  نتايج طرح :مأخذ

 .: تعداد شاغالن اضافه شده در بخش به كل شاغالن اضافه شدهسهم تعريف
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  اشتغال غيررسمي باال بودن سهم .3-5

مؤثر بوده  دهي اذهان عموميجهت رسمي در كشور، يكي ديگر از عواملي است كه برغيروجود مشاغل 

معناي به را رسمي نمايد. بخش مهمي از جامعه اشتغالمي خودآگاه پذيرش بهبود شرايط را مشكلو نا

است كه درحالي  گيرد. ايناي و اجتماعي قرار گرفتن در نظر ميتحت حمايت قانون كار و نهادهاي بيمه

  گيرد.طرح آمارگيري نيروي كار هر دو گروه شاغلين رسمي و غيررسمي را در نظر مي

 

 1395تا  1384ي هاسالطي بيمه شده  شاغلينتعداد 1برآورد  .13جدول

 شاغلين هاه شدهمبي سال

 درصد

 شاغلين

 شده بيمه

 اشتغالزايي اضافه بيمه

 نسبت

 شدگان بيمهاضافه

 شدگان شاغلبه اضافه

 

 .طرح آمارگيري از نيروي كار، پرسشنامه خانوار و محاسبات محقق خذ:أم

 

درصد  31، درصد شاغلين بيمه شده از 1395تا  1384ي هاسالطي  دهد كهمي جدول فوق نشان

 . اندهدرصد از شاغلين بيمه بود 37، متوسط طي اين دوره طوربه درصد افزايش يافته است و 41به 

 95اين رقم به  1386اند و در سال درصد از شاغلين اضافه شده بيمه بوده 99 ،1385در سال 

 درصد كاهش داشته است.

 .انداضافه شده بيمه بودهشاغلين درصد از  116و  339ترتيب به 1392و  1391ي هاسالدر 

  اند.شاغلين رسمي اضافه شدهليست بخشي از شاغلين غيررسمي به   هاسالديگر در اين عبارت به

هزار نفر به جمعيت شاغل كشور اضافه  668حدود  1393نسبت به سال  1394در سال همچنين 

هزار نفر به شاغالن غيررسمي )شاغالني كه  354درصد معادل  53است كه از اين تعداد حدود  شده

                                                 

 انجام شده است. stataافزار هاي خام پرسشنامه خانوار و نرممحاسبات اين قسمت براساس داده .1
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هزار نفر به شاغالن رسمي  312درصد معادل  47اي نيستند( و واسطه شغل خود داراي هيچ نوع بيمهبه

 1شده است.اضافه 

هزار نفر(  179درصد آن ) 29هزار نفر شاغلين اضافه شده، در حدود  615نيز از  1395در سال 

 باشند.مي داراي بيمه

 

  ي خردهابنگاهباال بودن سهم اشتغالزايي  .3-6

ي بسيار بزرگ و براساس مشاهده تحوالتي هابنگاهعمومي مردم، اشتغالزايي حاصل تحرك  در اذهان

ست كه بيش ا اين در حاليهاي عظيم دولتي و غيردولتي است. گذاريبزرگ در نظام بانكي يا سرمايه

ي خرد هابنگاهمربوط به  1393نسبت به سال  1394درصد از افزايش اشتغال در سال  82از 

يي كه با توجه به تعداد بسيار زياد هااهبنگكاركن( بوده است. نفر  10اقتصادي )داراي كمتر از 

در خصوص بههاي مختلف اقتصادي )و پراكندگي قابل توجه آنها در كشور و در رشته فعاليت

 2بخش خدمات( تحوالت آنها به سختي قابل ادراك توسط برداشت عمومي افراد است.

هزار نفر  392، حداقل 1394هزار نفر افزوده شده به جمعيت شاغل در سال  668عبارت ديگر از به

هزار نفر به جمعيت شاغالن  156نفر كاركن و حداقل  4تا  1ي داراي هابنگاهبه جمعيت شاغل در 

ر سال درصد از افزايش اشتغال د 82لذا بيش از  نفر كاركن اضافه شده است. 9تا  5ي داراي هابنگاه

كاركن( بوده نفر  10ي خرد اقتصادي )داراي كمتر از هابنگاهمربوط به  1393نسبت به سال  1394

نفر  4تا  1ي داراي هابنگاهدرصد افزايش اشتغال مربوط به  100بيش از  1395است. همچنين در سال 

 كاركن بوده است كه اتفاقي بسيار مهم و قابل توجه در اين سال است. 

شود يك تحرك كوچك در شرايط اقتصادي و پراكندگي آنها سبب مي هابنگاهار زياد اين تعداد بسي

قابل ذكر است كه  مثالعنوان به سبب تحولي بزرگ در جمعيت كل شاغالن كشور شود. هابنگاهاين 

كاركن در كشور نفر  10هزار كارگاه صنعتي داراي كمتر از  500فقط در بخش صنعت ساخت بيش از 

مشاغل مستقلي  ها عمدتاًنفر است. لذا اين كارگاه 3دارد كه متوسط بُعد كاركن در آنها كمتر از وجود 

مين مالي خرد )خارج از بازارهاي مالي( ايجاد شده و به فعاليت أهستند كه توسط خود افراد و با ت

كشاورزي، ساختمان هاي خدمات، هاي اقتصادي اعم از بخشدر همه بخش هابنگاهپردازند. تعداد اين مي

تواند سبب تحولي بزرگ در تعداد و ... بسيار زياد است و يك تحرك مثبت يا شرايط مساعد اقتصادي مي

شده كه برآيند افزايش چشمگير تعداد شاغالن كشور است. بنابراين يكي از  هابنگاهبسيار زيادي از اين 

ي خرد هابنگاهنقش غالب  1395و  1394ي هاسالداليل ديگر عدم ادراك عمومي افزايش اشتغال در 

 اقتصادي در اين افزايش اشتغال بوده است.

                                                 

 نفر کارکن و بيشتر. 10 هاي صـنعتيكارگاهآمار ايران، نتايج طرح  . مركز1

 همان.. 2
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 پايين بودن سطح دستمزد دريافتي شاغلين. 3-7

ديگر پايين بودن سطح دستمزد دريافتي شاغلين از داليل ديگر ناملموس بودن اشتغالزايي در ازسوي 

 عنوان شاغلين فقير را اطالق كرد.آنها  برخي ازتوان به تواند باشد به نحوي كه ميسطح جامعه، مي

 

  نفر كاركن و بيشتر 10 هاي صـنعتيكارگاه .14جدول 

 بگيران و فعاليتانه مزد و حقوقيبرحسب متوسط جبران خدمات ماه

 جمع سال

كمتر از 

هزار  1500

 ريال

2500-

هزار  1500

 ريال

3500-

هزار  2500

 ريال

5000-

هزار  3500

 ريال

7000-

هزار  5000

 ريال

هزار  7000

ريال و 

 بيشتر

1392 14962 105 158 441 4752 6325 3181 

1393 14787 90 90 168 1450 6751 6238 

139414697 33 52 67 370 3281 10893 

 .نفر كاركن و بيشتر 10هاي صـنعتيكارگاهآمار ايران، نتايج طرح  مركز :مأخذ

 

هزار تومان  500كمتر از  بنگاه صنعتي 522كارگران در  ،1392دهد كه در سال مي جدول فوق نشان

ي با دستمزد پايين هابنگاه، تعداد 1391و  1390كنند. هر چند كه نسبت به سال مي در ماه دستمزد دريافت

دهد كه بخشي مي باشد. با اين حال وضعيت نشانمي ي با دستمزد باال رو به افزايشهابنگاهرو به كاهش و 

لحاظ باشند و بهمي هاي صنعتي زير خط فقر و با دستمزد پايين مشغول به كارگران شاغل در كارگاهاز كار

در اين  1395تا  1393ي هاسالميزان درآمد، تفاوت قابل توجهي با بيكاران ندارند. در حال حاضر آماري از 

ازجمله ) هاسالنيز بخشي از شاغلين اين  هاسالاما محتمل است كه در اين  ،زمينه در دسترس محقق نيست

 شاغلين جديد( در دسته شاغلين با دريافتي پايين و فقير قرار گيرند. 

توان اين دو را دقيقاً چه احتماالً شاغلين غيررسمي با شاغلين فقير همپوشاني قابل توجهي دارند، نمياگر

غيررسمي، فقر يك مفهوم نسبي است و ثانياً ممكن است يكي در نظر گرفت. چرا كه اوالً برخالف رسمي يا 

 خروج شاغل از فقر نباشد.معناي به سطح حداقل دستمزد و مزاياي مترتب بر اشتغال رسمي لزوماً

 

 اشتغالاي هتوزيع نامتوازن منطق .3-8

يك با آن داز نزاي است كه ذهنيت افراد بيش از آنكه متاًثر از تحوالت ملي باشد متأثر از تحوالت منطقه

بر اين، تأثير وضعيت هر يك از مناطق از نظر اشتغال و بيكاري )و ساير متغيرها( بر عالوه اند.مواجه

مثال عنوان بهنظير ميزان پراكندگي اشتغال و بيكاري بين مناطق ) يذهنيت عمومي جامعه به عوامل

مطلوب(، ميزان دسترسي مناطق تعداد مناطق با وضعيت نامطلوب در مقايسه با مناطق با وضعيت 

اي و حتي ميزان شكاف ميان وضعيت بين مناطق از نظر ميزان مختلف به نهادهاي ارتباطي و رسانه
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رود نوعي عدم تقارن ميان كلي انتظار ميطور به وخامت يا مناسب بودن اوضاع بستگي دارد.

برهاي منفي بيشتر حساس است تا هاي اجتماعي وجود داشته باشد به نحوي كه جامعه به خحساسيت

خبرهاي مثبت. بنابراين نرخ بسيار باالي بيكاري در برخي مناطق ممكن است تأثير بيشتري بر ذهنيت 

 عمومي داشته باشد تا نرخ بسيار پايين بيكاري در مناطق ديگر.

ي كشور هادهد كه در بين استانمي نشان ديگر آمار و اطالعات رسمي مركز آمار ايران،ازسوي 

هاي كهگيلويه و درصد مربوط به استان 7/17برابر با  1394بيشترين نرخ بيكاري كل استاني در سال 

 3/7كمترين اين نرخ با مقدار و درصد  4/16درصد، چهارمحال و بختياري  6/17 كرمانشاه، بويراحمد

باشد. شكاف نرخ ميدرصد  9/7درصد مربوط به استان آذربايجان شرقي و كرمان و استان مركزي با 

درصد يعني كمي كمتر از نرخ بيكاري متوسط كشور است. همچنين در  10حدود ها بيكاري بين استان

 22درصد كمترين نرخ بيكاري و استان كرمانشاه با  6/8و سمنان با  3/7استان مركزي با  1395سال 

  درصد بيشترين نرخ بيكاري را دارند. 2/20درصد و چهارمحال و بختياري با 

 

 تعريف رسمي شاغل  ايرادات. 3-9

در  يكي ديگر از داليل ناملموس بودن افزايش تعداد شاغلين در جامعه، نوع تعريف شاغل

جمعيت شاغل اينگونه  (ILO) كاربنابه تعريف سازمان جهاني باشد. مي محاسبات مركز آمار ايران

شود:مي تعريف

ساله و بيشتر( كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار،  15ساله و بيشتر )يا  10تمام افراد  جمعيت شاغل:»

 «.شوندكرده باشند، شاغل محسوب مي كار را تركموقت طور به حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنابه داليلي

 شوند: لحاظ اهميتي كه در فعاليت اقتصادي كشور دارند، شاغل محسوب ميبههمچنين افراد زير نيز»

دارند افرادي كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با وي نسبت خويشاونديـ  

 كاركنان فاميلي بدون مزد(. كنند )كار مي

سسه محل كارآموزي انجام ؤفعاليتي در ارتباط با فعاليت مكارآموزاني كه در دوره كارآموزيـ  

 شود.محسوب مي« كار»توليد كاال يا خدمات سهيم هستند و فعاليت آنها دهند يعني مستقيماً درمي

 اند.داراي كار بودهمرجع  در هفتهمحصالني كهـ  

كنند )نيروهاي مسلح دائم يا موقت خدمت ميصورت كادرتمام افرادي كه در نيروهاي مسلح بهـ  

 «.افسران وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي(داران،پرسنل كادر و سربازان، درجه

تعيين و اعالم شده است و با شروع  (ILO) توسط سازمان جهاني كار 1982اين استاندارد از سال 

اين تعريف مبناي شاغل بودن قرار گرفته است. با  1384طرح جديد آمارگيري از نيروي كار از سال 

شود، تغيير تعريف سبب توجه به اولويت بيشتري كه به نرخ بيكاري )نسبت به نرخ اشتغال( داده مي
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توان اند كار كنند. لذا ميهم نتوانسته حتي يك ساعتشود افرادي بيكار تلقي شوند كه در هفته مرجع مي

اين نوع بيكاري را بيكاري مطلق ناميد. بنابراين شاغالني هستند كه در هفته تعداد ساعات كمي )حتي 

اما خود از كيفيت شغلي  ،شوندكنند كه طبق اين تعريف شاغل محسوب ميساعت( كار مي 10كمتر از 

آورند. البته در مقابل افرادي هستند كه تعداد را شاغل به حساب نمي كه دارند راضي نيستند و خود

اند. در مجموع ممكن است كنند و به انتخاب خود چنين شغلي را برگزيدهساعات كمي در هفته كار مي

بايست وضعيت بخشي از اين شكاف ذكر شده ناشي از تعريف آماري شاغل باشد. اما از آنجايي كه مي

الزم  ،ور را با ساير كشورها در چارچوب يك تعريف واحد مورد بررسي و مقايسه قرار داردبازار كار كش

المللي آن ارجاع داده شود كه اين مهم در طرح آمارگيري از نيروي كار رعايت است به همان تعريف بين

 شده است. 

 

 بنديگيري و جمعنتيجه

در فضاي كنوني كشور، شكافي بين ادراك عمومي جامعه و  و دهد كه در حال حاضرمي شواهد نشان

رسد بين برداشت مينظر به ديگرعبارت به هاي اقتصادي در زمينه افزايش اشتغال قابل مشاهده است.داده

شود هاي اقتصادي نمايان شده است، شكافي موجود است كه سبب ميهو آنچه در داد جامعهذهني 

 .كه طي دو سال اخير در بازار كار رخ داده استنباشد برداشت عمومي قائل به اتفاقاتي 

و  1394ي هاسالدهد كه طي مي مثال آمار و اطالعات رسمي مركز آمار ايران نشانعنوان به

يك  در مجموعديگر عبارت به ونفر به شاغلين اضافه شده  و ب تعداد ترتيبه 1395

هزار نفر به شاغلين  500از اين تعداد نزديك به  ؛شده استفرصت شغلي ايجاد سيصد هزار نفر و ميليون 

و  1394ي هاسالتعداد بيكاران در  به همچنين .هزار نفر به شاغلين زن اضافه شده است 800مرد و 

 نفر اضافه شده است. و  ترتيببه 1395

در ، بخش خدمات 1395و  1394 يهاسالهزار نفر شاغل اضافه شده در كشور طي  1300از كل 

هزار نفر از آن زنان  400هزار نفر آن مردان و  600 حدود يك ميليون نفر افزايش اشتغال داشته است كه

عبارت به بوده است.هزار نفر  7حدود ، هاسالطي اين  خالص افزايش تعداد شاغلين بخش صنعتو اند هبود

 هزار نفر به شاغلين زن اضافه شده است. 220هزار نفر از شاغلين مرد كاسته شده و  214ديگر تعداد 

 نفر افزايش شاغلين داشته است هزار 250تعداد  ،1395و  1394 يهاسالطي  بخش كشاورزي

 اند.هزار نفر از آن زنان بوده 180هزار نفر آن مردان و  70كه در حدود 

نظر به بنابراين عليرغم اينكه آمارهاي رسمي حكايت از افزايش تعداد قابل توجه شاغلين دارد،

اين است كه علل به وجود  سؤالنگرد. حال عمومي به اين موضوع با ديده ترديد مي افكاررسد كه مي

 آمدن اين شكاف چيست؟ 
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 در زمينه بازار كار را هاي اقتصاديدادهاز مهمترين عوامل ايجاد شكاف بين برداشت عمومي و 

 توان به موارد زير اشاره كرد:مي

افزايش سهم جمعيت جوان از كل جمعيت  :با اشتغالزايي تحوالت جمعيتيعدم همسويي  .1

غيرفعال  جمعيتميليون نفري  6افزايش بيش از  و 1393تا  1384ي هاسالطي  درصد 40به بيش از 

عملكرد نامطلوب اقتصاد ايران از نظر اشتغالزايي طي  در كنار با سهم باالي جوانان داراي تحصيالت عالي

ميليون نفر طي  3/1افزايش اشتغال  يكي از عواملي است كه بر دشواري ذهني پذيرشهمين دوره 

غيرفعال و بيكار همچنان  توجهآنكه با وجود جمعيت قابل خصوص به .استمؤثر  1395و  1394ي هاسال

 شكاف زيادي با وضع مطلوب وجود دارد.

 :به سرنوشت اين قشر هاي جامعهحساسيتال بودن بابيكار و جوان  تركيب جمعيت. 2

دهد كه نرخ بيكاري در جوانان شهري تحصيلكرده بسيار بيشتر از ساير اقشار آمار و اطالعات نشان مي

تر است. همچنين ميزان جامعه نسبت به سرنوشت اين افراد حساس معمولطور به باشد.جامعه مي

هاي جمعي و اذهان عمومي قابل توجه است. بنابراين با وجود تداوم نرخ تأثيرگذاري اين گروه بر رسانه

درواقع با وجود اذهان عمومي دشوار است.  دربيكاري باال در اين گروه، پذيرش افزايش تعداد شاغلين 

و  هاكند كه همچنان جوانان تحصيلكرده زيادي در خانوادهمشاهده ميهاي جديد، جامعه ايجاد شغل

حضور دارند كه يا در جستجوي شغل نيستند )جمعيت غيرفعال( يا در  ،ناراضي از شرايط بازار كار

 يابند.ولي شغل مطلوب خود را نمي ،جستجوي شغل هستند

 1392فعال از جمعيت در سن كار طي سال غيرسهم باالي جمعيت : فعالغيرجمعيت افزايش  .3

اين افراد . داشته استكاهش  نرخ مشاركت طي اين دوره است و به همين دليل درصد 62حدود  1395تا 

دهد كه بخش عمده كه آمار و ارقام نشان ميشوند و نه بيكاران. از آنجايينه جزئي از شاغلين محسوب مي

دهد يكي از داليل بروز شكاف بين آنچه جوانان و نيروي تحصيلكرده تشكيل مي جمعيت غيرفعال را

 تواند به اين موضع مربوط شود.كند ميدهند و آنچه جامعه برداشت ميهاي اقتصادي نشان ميهداد

بزرگ بخش دولتي اقتصاد ايران  با توجه به حجم نسبتاً: عمومي زايياشتغال پايين بودن سهم. 4

ه مداخالت دولت در اقتصاد، ذهنيت عموم مردم از اشتغالزايي، اشتغال عمومي و استخدام دو حجم گستر

ميليون  21دهد كه از كل حال آنكه آمار و اطالعات جدول فوق نشان مي در يك ارگان دولتي است.

ميليون نفر در بخش دولتي شاغل  6/3ميليون نفر در بخش خصوصي و  7/17، 1393شاغل در سال 

ميليون  66/3ميليون نفر در بخش خصوصي و  3/18ميليون شاغل،  22نيز از  1394و در سال اند هبود

  اند.در بخش دولتي فعاليت داشتهنفر 

هزار نفر جمعيت  668افزايش  دهد كه ازمي آمار و اطالعات نشان :اشتغال غيررسميافزايش . 5

هزار نفر شاغالن غيررسمي )شاغالني كه  354 يعنيدرصد  53 حدود 1394سال  درشاغل كشور 
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 هزار نفر شاغالن رسمي 314درصد معادل  47اي نيستند( و واسطه شغل خود داراي هيچ نوع بيمهبه

 دهي اذهان عموميرسمي در كشور، يكي ديگر از عواملي است كه بر جهتغير وجود مشاغل باشند.مي

  نمايد.مي پذيرش بهبود شرايط را مشكلبوده و مؤثر 

درصد از  82دهد كه مي آمار و اطالعات نشان :ي خردهابنگاه باال بودن سهم اشتغالزايي. 6

است  كاركن(نفر  10قتصادي )داراي كمتر از ي خرد اهابنگاهمربوط به  1394افزايش اشتغال در سال 

هزار نفر به جمعيت شاغل  392، حداقل 1394هزار نفر افزوده شده به جمعيت شاغل در سال  668از  و

 9تا  5ي داراي هابنگاههزار نفر به جمعيت شاغالن  156نفر كاركن و حداقل  4تا  1ي داراي هابنگاهدر 

، ت تعداد بسيار زيادعلعمومي بهخرد توسط اذهان  يهابنگاهعدم ادراك تحوالت  اما است.نفر كاركن 

 هابنگاهو سهم بسيار ناچيز اين  در بخش خدمات(خصوص بههاي آنها در كشور )پراكندگي رشته فعاليت

 يت بازار كار باشد.ععوامل ايجاد شكاف در اذهان عمومي و واقازجمله تواند مي در رشد اقتصادي،

عنوان به) دريافتي شاغلين پايين بودن سطح دستمزد: شاغلين پايين بودن سطح دستمزد. 7 

 (1392در سال  بنگاه صنعتي 522كارگران در هزار تومان در ماه براي  500كمتر از  دستمزدمثال 

عدم كفايت سطح حداقل دستمزد در خروج از ، وجود كارگران شاغل زير خط فقر و با دستمزد پايين

شاغلين نباشد بيكاران و برخي ي بين تفاوتلحاظ ميزان درآمد، ، باعث شده است تا بهشاغل كارگران فقر

 .مؤثر باشدپذيرش اشتغال در اذهان عمومي تواند بر ميزان ميو همين امر 

هاي هاي كشور از نظر شاخصدهد كه استانمي شواهد نشان: اي اشتغال. توزيع نامتوازن منطقه8

 :مثالعنوان به شكاف بااليي وجود دارد.ها توزيع نامتوازني دارند و از اين حيث بين استان بازار كار

 7/17هاي كهگيلويه و بويراحمد مربوط به استان 1394بيشترين نرخ بيكاري كل استاني در سال 

درصد  3/7كمترين اين نرخ با مقدار و رصد د 4/16چهارمحال و بختياري  و درصد 6/17 ، كرمانشاهصددر

نيز  1395در سال  .استدرصد  9/7مربوط به استان آذربايجان شرقي و كرمان و استان مركزي با 

درصد  22كرمانشاه با  هايدرصد كمترين نرخ بيكاري و استان 6/8و سمنان با  3/7مركزي با  هاياستان

ديگر اذهان عمومي ازسوي  .اندرا داشتهدرصد بيشترين نرخ بيكاري  2/20و چهارمحال و بختياري با 

اثرپذير است و در اين بين پراكندگي نامتوازن اشتغال و بيكاري حساس و اي هنسبت به تحوالت منطق

هاي اجتماعي اي، عدم تقارن ميان حساسيتبين مناطق، دسترسي نامتعادل به نهادهاي ارتباطي و رسانه

مزيد بر علت شده و پذيرش بهبود شرايط را خبرهاي مثبت و و حساسيت زياد جامعه به خبرهاي منفي 

 سازد.مي دشوار

يكي ديگر از داليل ناملموس بودن افزايش تعداد شاغلين در  :تعريف رسمي شاغل ايرادات. 9

تمام  باشد كه بنابه تعريف سازمان جهاني كار،مي جامعه، نوع تعريف شاغل در محاسبات مركز آمار ايران

ساله و بيشتر( كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك  15ساله و بيشتر )يا  10افراد 
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اين  آورد.مي به حساب موقت كار را ترك كرده باشند، شاغلطور به ساعت كار كرده و يا بنابه داليلي

دهد كه لزوماً وقت قرار ميديف شاغلين تمامررا هم وقتپارهتعريف عمالً طيف قابل توجهي از شاغلين 

 از اشتغال متفاوت است. وقتپارهبا ذهنيت جامعه و حتي برداشت بخشي از افراد شاغل 

 

 و مآخذ منابع

 .ي مختلفهاسالدر  نفر كاركن و بيشتر 10هاي صنعتيكارگاهآمار ايران، نتايج طرح  مركز .1

.ي مختلفهاسالنتايج طرح آمارگيري از نيروي كار  آمار ايران مركز .2



 

 

 

 

 

 

 

 15431 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 1395و  1394هاي واكاوي افزايش اشتغال در سالعنوان گزارش: 

 

 

 

 اقتصاد كالن(گروه اقتصادي )مطالعات  :نام دفتر

 نيكسيدهادي موسوي فاطمه عزيزخاني، :كنندگانتهيه و تدوين

 مهران بهنيا احسان خاندوزي،سيد علمي: انناظر

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

 

 :هاي كليديواژه

 ادراك عمومي .1

 اشتغال .2

 بيكاري .3
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