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 كار در اقتصاد ايران؛  نيروي عرضه و تقاضاي

 انداز آتيوضعيت موجود و چشم

 

 

 

 
 

 

 

 دهکيچ

و  زایی و رفاهاهمیت اهداف اشتغال به توجه با آن آتی اندازچشم و کار بازار وضعیت بررسی تردید بدون

 اهمیت ائزح بسیار بر سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی دارد، بازار این ثیراتی که تحوالتأبا عنایت به ت

 حال نعی در و پذیرفته تأثیر متعددی عوامل از که است اقتصاد بازارهای مهمترین از یکی کار بازاراست 

 جاریت هایسیکل توان بهمی کار بازار وضعیت بر مؤثر عوامل از. است تأثیرگذار نیز متعددی عوامل بر

... و دستمزد هاینرخ گذاری،سرمایه اقتصادی، هایسیاستگذاری ،(اقتصادی رکود و رشد هایدوران)

ه ب اقتصادی رشد. شوده میبرشمرد عوامل مهمترین از یکی اقتصادی رشد اشاره کرد که در این میان

 .مرتبط استمستقیم  طوربهمتغیرهای مهم اقتصادی با مسئله اشتغال  عنوان یکی از

کار )طرفین عرضه و تقاضا( در اقتصاد هدف گزارش حاضر این است که ضمن بررسی وضعیت بازار 

از لحاظ جمعیت بیکار و همچنین نرخ بیکاری  1411-1334بینی وضعیت این بازار در افق ایران، به پیش

های مختلف رشد اقتصادی استفاده شده برای نیل به این هدف از سناریوسازی در مورد نرخبپردازد. 

 است.

-1335 دوره طی که دهدمی نشان كار نيروي عرضه وضعيت بررسي بنابر نتایج این مطالعه،

 زولین تقریبا  جمعیت سالیانه متوسط رشد نرخ حال عین در اما ،بوده افزایشی جمعیت تغییرات 1331

 24-15) جوان جمعیت تغییرات روند است. بوده همراه کاهنده نرخی با جمعیت افزایش بنابراین ،است

 بوده برخوردار کاهشی روندی از 1332 تا 1314 سال از جمعیتی گروه این که حاکی از آن است( ساله

 علت که است شده کاسته کشور جوان جمعیت از نفر میلیون 1/3 تعداد زمانی دوره این طی که طوریبه

 تحوالت. است ماقبل و 1335 هایسال در جمعیت سالیانه رشد نرخ متوسط بودن پایین به مربوط آن

 طوریبه بوده جوان جمعیت مقابل نقطه در 1332-1314 دوره طی عالی تحصیالت با جمعیت به مربوط

 تعداد 1314 به نسبت 1332 سال در و داشته صعودی کامال  روندی جامعه افراد از گروه این جمعیت که

 عالی آموزش نظام گسترش آن دلیل مهمترین که است شده اضافه نفر میلیون 6/5 جمعیتی گروه این

 لحاظ هب نیز عالی گانتحصیلکرد و جوان کل، تفکیک به فعال جمعیت به مربوط وضعیت. است کشور

 .است عالی گانتحصیلکرد و جوان کل، تفکیک به کشور جمعیت با مشابه تغییرات روند

خالص اشتغال جوانان کشور طی دوره  حاکی از آن است که كار بازار تقاضاي طرف بررسي 
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-1314طی دوره  جوانان است.دهنده روند کاهشی اشتغال همواره منفی بوده که نشان 1333-1315

روند تغییرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصیلکردگان عالی و همچنین نرخ مشارکت  1332

نرخ مشارکت تحصیلکردگان عالی نسبت به نرخ مشارکت  ضمن اینکه طی همین دوره،کل نزولی بوده 

. بررسی وضعیت بیکاری نشان تری برخوردار بوده استهمواره از رقم بزرگکل و نرخ مشارکت جوانان 

 طی( نفر میلیون 22/3) خود مقدار حداکثر در 1313 سال در کشور بیکار جمعیت تعداددهد که یم

 بیکاری نرخ بیشترین) درصد 5/13 با برابر سال این در بیکاری نرخ طوری کهبه بوده 1333-1314 دوره

 این در اقتصادی رشد نرخ که است حالی در حداکثری بیکاری نرخ این است.( 1333-1314 دوره طی

 است ذکر قابل. است بوده( 1332 تا 1313 سال از اقتصادی رشد نرخ بیشترین) درصد 5/6 با برابر سال

 اما ،بوده درصد -3/1 و -1/6 ترتیببهآمار رسمی  ربنا ب اقتصادی رشد 1332 و 1331 هایسال در که

 .است بوده درصد 4/11 و 1/12 ترتیببه سال دو این در بیکاری نرخ

 رابطه دهندهنشان 1332-1311 دوره طی اقتصادی رشد و بیکاری نرخ تغییرات بین رابطه بررسی 

 توان در مهم نکته اما ،دارد سازگاری نیز 1اوکان قانون با که هاستسال غلبا در متغیر دو این بین منفی

ه توان باخیر میهای خصوص در سالهب آن دالیل از که است ایران در اقتصادی رشد پایین زاییاشتغال

رسد نظر میواردات اشاره کرد. به و نفتی درآمدهای به اتکا با تولید تکنولوژی تغییر و سرمایه تشکیل رشد

دلیل اتکا به دلیل حجم باالی تشکیل سرمایه و نیز تغییر تکنولوژی تولید عمدتا  بههای اخیر بهطی سال

یی زاداشته و در مقابل اشتغال یری نیروی کار روند افزایشوواردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی، بهره

 .کاهش یافته است

 شورک اقتصادی رشد ماهیت به توجه با و کارنیروی تقاضای و عرضه طرفین وضعیت به عنایت با 

 )متوسط خالص اشتغال ایجاد شده کشور در ازای نیست برخوردار باالیی زاییاشتغال توان از که

هزار  33/23( برابر با 1313 )بدون در نظر گرفتن سال 1331-1314درصد رشد اقتصادی طی دوره  1

 حالت 5) سناریو 5 قالب در و 1411-1334 دوره طی کار بازار آینده وضعیت بینیپیش ،نفر است(

-1334 دوره در 2درصدی 3/33 مشارکت نرخ فرض با( آینده در کشور اقتصادی رشد برای مختلف

 در ،(1411 تا 1334 از سالیانه درصدی 5 رشد نرخ داشتن) سناریو بهترین در که دهدمی نشان 1411

 در .بود خواهد درصد 3/15 نیز بیکاری نرخ و داشته وجود بیکار جمعیت نفر میلیون 13/4 ،1411 سال

 1411 سال در بیکار جمعیت نیز( 1411 تا 1334 از سالیانه درصدی 1 رشد نرخ داشتن) سناریو بدترین

                                                 
شود که برقراری رابطه درصدی در نرخ بیکاری می 2درصد رشد تولید ناخالص ملی باعث کاهش  1. طبق قانون اوکان، 1

  .شودرد نمی 1311-1332بین رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات نرخ بیکاری در مورد اقتصاد ایران و برای دوره  معکوس

 1333اعالم شده توسط مرکز آمار ایران در سال  آخرین نرخ مشارکتدرصد ) 3/33. در گزارش حاضر عالوه بر نرخ مشارکت 2

( 1332-1314درصد )متوسط نرخ مشارکت طی دوره  3/31( از دو نرخ مشارکت استکه مربوط به فصل زمستان این سال 

 ( نیز استفاده شده است.1336-1332درصد )حداکثر نرخ مشارکت طی دوره  41و 
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 به دستیابی که است واضح. بود خواهد درصد 2/11 با برابر بیکاری نرخ و نفر میلیون 31/4 با برابر

 درصد 5 از بیش اقتصادی رشد هاینرخ گذاریهدف نیازمند تر،پایین و درصد 11 بیکاری هاینرخ

 نشان الذکرفوق سناریوی 5 قالب در 1411-1334 دوره طی جوانان بیکاری نرخ بینیپیش .باشدمی

 سناریو بدترین در و درصد 2/3 با برابر 1411 سال در جوانان بیکاری نرخ سناریو بهترین در که دهدمی

-1334 دوره طی عالی تحصیالت با جمعیت بیکاری نرخ بینیپیش .بود خواهد درصد 1/12 با برابر

 گانکردتحصیل بیکاری نرخ سناریو بهترین در که دهدمی نشان نیز الذکرفوق سناریوی 5 قالب در 1411

 .بود خواهد درصد 3/41 با برابر سناریو بدترین در و درصد 1/36 با برابر 1411 سال در عالی

 

 مقدمه

ین ایجاد کار و همچنکنندگی روابط بین طرفین عرضه و تقاضای نیرویکار با توجه به نقش تنظیمبازار 

ار با کبازار  یبررسیکی از بازارهای مهم در ادبیات اقتصاد است. تعادل در متغیر اقتصاد کالن اشتغال 

دی های اقتصادی و همچنین سایر بازارهای اقتصاه بین این بازار با سایر بخشک یتوجه به ارتباط تنگاتنگ

برخوردار است.  یادیت زیو خدمات و ...( وجود دارد از اهم )از قبیل بازار سرمایه، بازار پول، بازار کاالها

 پذیرفته و در عین حال تأثیر یکار از عوامل مختلفار و همچنین عرضه و تقاضای نیرویکت بازار یوضع

شود تا ار باعث میکیرویبینی وضعیت آتی بازار نپیش در نتیجه استگذار تأثیر یبر عوامل مختلف

ن با آشنایی و شناخت نسبتا  کامل از مسائل و عوامل مختلفی که از ق بل بازار کار اسیاستگذارمسئوالن و 

ها را طوری اتخاذ نمایند تا دارای کمترین آثار سوء بر ترین تصمیمآیند، بهترین و مناسبوجود میبه

 اقتصاد باشد.

کار( نیروی و تقاضایاشتغال )و بیکاری( متغیری است که از تعادل در بازار کار )تعادل بین عرضه  

گذاری، تکنولوژی تولید و دستمزدها وجود ل رشد اقتصادی، سرمایهیآید. عوامل مختلفی از قبدست میهب

ر رشد ز بکن و در گزارش حاضر تمرین بیه از اکگذارند تأثیردارند که بر بازار کار و در نتیجه بر اشتغال 

گر، ید یکار از سور از یکسو و وضعیت تقاضای نیرویکااقتصادی بوده و ضمن بررسی وضعیت عرضه نیروی

 بینی وضعیت آینده بازار کار پرداخته شود. ، به پیشیرشد اقتصاد یوسازیشود تا در قالب سناریتالش م

برای نیل به اهداف مد نظر، ساختار گزارش به این ترتیب است که در ابتدا به تعریف برخی از  

شود. در بخش دوم گزارش به بررسی و تبیین وضعیت گزارش پرداخته میاصطالحات مورد استفاده در 

بازار کار شامل طرفین عرضه و تقاضا پرداخته و تصویری از وضعیت بازار کار ارائه شده است. در بخش 

ت بیکار یبینی جمعهای مختلف مربوط به رشد اقتصادی به پیشسوم گزارش با استفاده از سناریوسازی

پرداخته  1411-1334طی دوره زمانی  یگان عالتحصیلکردل، جوانان و ک کیککشور به تف و نرخ بیکاری

 .شودگیری بیان میبندی و نتیجهشده و در انتهای گزارش نیز جمع
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 اصطالحات يف برخي. تعر2

ط با مرتبهای بررسی و تحلیل بازار کار در اقتصاد ایران توأم با ارائه آمار و ارقام مربوط به برخی شاخص

اول  رو در بخشازاین ،شودها از بعضی اصطالحات استفاده میبازار کار بوده و بعضا  نیز در برخی تحلیل

های اند تا برداشتدقیق تعریف شده طوربهگیرند اصطالحات که مورد استفاده قرار می یگزارش برخ

ط مرکز کار منتشره توسرگیری نیرویتعاریف از گزارش نتایج آما یرد. تمامیمختلفی از مفاهیم صورت نگ

 اند.دهشآمار ایران اخذ 

 يت فعال اقتصاديالف( جمع

ه در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری )هفته کن شده( ییشتر )حداقل سن تعیساله و ب 11تمام افراد 

وردار برخ تکت مشاریا از قابلیت داشته )شاغل( کاال و خدمات مشارکد یار، در تولکف یمرجع( طبق تعر

 شوند.یمحسوب م یت فعال اقتصادیار(، جمعیکاند )ببوده

 يرفعال اقتصاديت غيب( جمع

 یک چیف، در هیه در طول هفته مرجع طبق تعرکشتر )حداقل سن تعیین شده( یساله و ب 11تمام افراد 

 شوند.یمحسوب م یرفعال اقتصادیت غیرند، جمعیگیاران قرار نمیکاز دو گروه شاغالن و ب

 جمعيت شاغل (ج

ساله و بیشتر )حداقل سن تعیین شده( که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل  11تمام افراد 

 د.شونموقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می طوربهدالیلی یک ساعت کار کرده یا بنا به

 جمعيت بيکار (د

 شود که:ساله و بیشتر اطالق می 11بیکار به تمام افراد 

 در هفته مرجع فاقد کار باشند )دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند( -

در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی  -

 آماده باشند(

منظور جستجوی در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند )اقدامات مشخصی را به -

 اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند(

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

 شوند.اند نیز بیکار محسوب میکار و آماده برای کار بوده

د. شوناند نیز در ادامه تعریف میاده قرار گرفتههایی که در گزارش حاضر مورد استفبرخی شاخص 

 اند.کار منتشره توسط مرکز آمار ایران اخذ گردیدهاین تعاریف نیز از گزارش نتایج آمارگیری نیروی
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 يت اقتصادكالف( نرخ مشار

ت یت فعال )حاصل جمع جمعی( عبارت است از نسبت جمع ینرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت اقتصاد

 15شتر )یا یساله و ب 11ار، کت در سن یشتر( به جمعیساله و ب 15شتر )یا یساله و ب 11ار( یکب شاغل و

 .111شتر( ضرب در یساله و ب

111 
 ساله و بیشتر( 15ساله و بیشتر )یا  11ت فعال یجمع

 = نرخ مشارکت اقتصادی
 ساله و بیشتر( 15ساله و بیشتر )یا  11ت یجمع

 ياريکب( نرخ ب

 .111در  ار( ضربیکت فعال )شاغل و بیار به جمعیکت بیبیکاری عبارت است از نسبت جمعنرخ 

111 
 اریکت بیجمع

 یاریک= نرخ ب
 ر(ایکت فعال )شاغل و بیجمع

 

 رانيار در اقتصاد اكت بازار يوضع ي. بررس2

برای بررسی وضعیت بازار کار در اقتصاد همانند هر بازار دیگری دارای دو طرف عرضه و تقاضاست لذا 

جداگانه مورد بررسی قرار داده و  طوربهن بازار را یهر دو طرف عرضه و تقاضای ا دکار بایبازار نیروی

سپس با استفاده از نتایج حاصل از بررسی طرفین عرضه و تقاضا، تحلیلی در مورد تعادل بازار کار )اشتغال 

وضعیت بازار کار دو منبع سرشماری عمومی نفوس و  و بیکاری( ارائه کرد. اصوال  برای بررسی و تحلیل

کار وجود دارد. در این بخش از گزارش و در ابتدا به بررسی مسکن و همچنین طرح آمارگیری نیروی

 گردد. ین مییار تبکت بازار یاز وضع یرین عرضه و تقاضا پرداخته و سپس تصویوضعیت بازار کار در طرف

 

 كار در اقتصاد ايرانبررسي وضعيت عرضه نيروي. 2-2

است.  «جمعیت فعال اقتصادی»کار مفهومی اقتصادی است که معادل همان مفهوم آماری عرضه نیروی

کار آن عبارت دیگر عرضه نیرویشود یا بهکار بالقوه و جویای کار اطالق میکار به نیرویرو عرضه نیرویازاین

 کنند.بوده و کار خود را در بازار کار عرضه میبخشی از جمعیت هستند که برای کار کردن آماده 

عوامل متعددی قرار دارد.  تأثیرهای مهم بازار کار است که تحت کار از جمله شاخصعرضه نیروی 

ها، كار، مهاجرتتعداد كل جمعيت، تعداد جمعيت فعال )شاغل يا بيکار(، نرخ مشاركت نيروي

سطح آموزش و سواد جامعه، دستمزدهاي رساني، جنسيت، مسائل فرهنگي، وضعيت اطالع

اسمي و حقيقي، سن قانوني كار، درآمدهاي غيركاري، پوشش نظام تحصيلي، قانون، سن 

و  «جمعیت»با توجه به اینکه  1هستند. مؤثرکار از مواردی هستند که بر عرضه نیروی ...بازنشستگي و

                                                 
 .1316 ،. صبوری1
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کار هستند بدیهی است که تحوالت  از منابع مهم مربوط به عرضه نیروی «جمعیت فعال اقتصادی»

الت یتحص یجمعیتی و در نتیجه تحوالت جمعیت فعال اقتصادی )همچنین جمعیت جوان و جمعیت دارا

رو در این بخش از اینکار در طی زمان هستند. ازات مهمی بر وضعیت عرضه نیرویتأثیر( دارای یعال

 شود.یگزارش به بررسی وضعیت این دو متغیر پرداخته م

 

 . بررسي تحوالت جمعيتي2-2-2

ه کشود . مشاهده میاست 1331-1335دهنده تحوالت جمعیتی کشور طی دوره زمانی نشان 1جدول 

میلیون  1/35به  1331میلیون نفر بوده که این رقم در سال  3/11برابر با  1335جمعیت کشور در سال 

 5/2متوسط دارای رشد سالیانه  طوربهساله، جمعیت  55لذا طی این دوره زمانی  ،نفر رسیده است

تغییرات مطلق و  1شود. در جدول درصدی مشاهده می 5/236درصدی بوده و در کل دوره نیز رشد 

تغییرات نسبی )رشد در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره( جمعیتی نیز آورده شده است. طی دوره 

با رقمی برابر  1365به سال  1355ر از سال مورد بررسی بیشترین افزایش مطلق جمعیت مربوط به گذا

میلیون نفری  3/15افزایش  1355نسبت به سال  1365عبارت بهتر در سال به .میلیون نفر است 3/15با 

گیری شکم جمعیتی همان دوره شکلساله  11زمانی ه این دوره کداده است  یدر کل جمعیت کشور رو

انه یدهد که بیشترین نرخ رشد متوسط سالت نیز نشان مییدر کشور است. نرخ متوسط رشد سالیانه جمع

درصد بوده که با شکم جمعیتی سازگار است. طبق  31/3با رقمی برابر با  1365-1355مربوط به دوره 

درصد بیشترین  3/46(، افزایش نسبی جمعیت کشور نیز با 1365-1355طی همین دوره ) 1جدول 

استه کت یبه بعد به مرور از شدت رشد جمع 1365د. از سال دار (1331-1335) مقدار را در کل دوره

درصد  23/1با  1331-1315ت مربوط به یانه جمعین نرخ رشد متوسط سالیمترک طوری کهبهشده 

  است.

کمترین افزایش مطلق جمعیت مربوط به گذار از  1331-1335، طی دوره 1با توجه به جدول  

نسبت به  1335عبارت بهتر در سال به .میلیون نفر است 2/4با رقمی برابر با  1335به سال  1331سال 

داده است. کمترین افزایش نسبی  یمیلیون نفری در کل جمعیت کشور رو 2/4افزایش  1331سال 

 درصد بوده است. 6/6برابر با  1331ز در سال یجمعیت )رشد نسبی جمعیت( ن
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 2932-2991. تحوالت جمعيتي كشور طي دوره 2 جدول

 سال
 تيجمع

 )نفر(

شاخص  افزايش دوره

 تغييرات

(222=2991) 

تغييرات 

نسبت به سال 

 پايه

متوسط رشد 

 2ساليانه

 درصد()نسبي  مطلق )درصد(

1335 11354314 - - 111 - - 

1345 25311322 6134111 1/36 1/136 1/36 13/3 

1355 33311344 3321122 3/31 1/133 1/33 31/2 

1365 43445111 15336266 3/46 3/261 3/161 31/3 

1335 61155411 11611431 5/21 1/316 1/216 36/1 

1315 31435312 11441234 4/13 3/331 3/231 62/1 

1331 35143663 4653113 6/6 5/336 5/236 23/1 

 .عمومی نفوس و مسکن ایران، گزیده سرشماریمرکز آمار مأخذ: 

 

طور که ذکر همان. است 1331تا  1335دهنده روند تغییرات جمعیت کشور از سال نشان 1نمودار  

میلیون نفر در سال  35/11مطابق نمودار روند تغییرات جمعیتی کشور کامال  صعودی بوده و از شد، 

 یت طیجمع یافزایش یافته است. محاسبه نرخ رشد نسب 1331میلیون نفر در سال  15/35به  1335

درصد در دوره  3/46از  طوری کهبهبوده  ین نرخ نزولیه روند اکدهد ینشان م 1331-1355دوره 

درصد  6/6و  1335-1315درصد در دوره  4/13، 1365-1335 درصد در دوره 5/21به  1355-1365

 افته است.یاهش ک 1331-1315در دوره 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مقدار متغیر در سال مقصد،  Ytمتوسط رشد سالیانه،  r. برای محاسبه متوسط رشد سالیانه از فرمول زیر استفاده شده که در آن 1

Y0  مقدار متغیر در سال مبدأ وn 1)(1باشد.                                       طول دوره می /1

0
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 )میلیون نفر(         2932-2991. تغييرات جمعيت كشور در 2 نمودار     

 
 .های عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایرانسرشماریمأخذ: 

 

های دهنده روند تغییرات مربوط به متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت کشور طی دورهنشان 2نمودار  

 13/3بوده و از  یتغییرات متوسط نرخ رشد سالیانه نزوله روند کشود مختلف زمانی است. مشاهده می

رسیده است. بیشترین متوسط  1331تا  1315درصد در دوره  23/1به  1345تا  1335درصد در دوره 

گیری درصد بوده که همان دوره شکل 31/3با نرخ  1365-1355نرخ رشد سالیانه جمعیت کشور در دوره 

میلی است. کمترین متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت کشور نیز شکم جمعیتی و اواسط دوران جنگ تح

 یتیر بافت جمعیین آمار نشان از تغیدرصد بوده است. ا 23/1( با نرخ 1331تا  1315در دوره انتهایی )

در حال  یشور به مرور زمان به سمت سالخوردگک یتیبافت جمع طوری کهبهزمان دارد  یشور طک

ن یه رقم اکدهد یشور نشان مک 1تیجمع یزان سالخوردگیشاخص من ارتباط، یت است. در همکحر

 1331درصد در سال  32/5و  1315درصد در سال  13/5به  1355درصد در سال  52/3شاخص از 

 2افته است.یش یافزا

 

                                                 
 است. جمعیت کل به و بیشتر ساله 65 جمعیت تقسیم حاصل برابر است باجمعیت  سالخوردگی . شاخص میزان1

2 . http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=96&agentType=ViewType&PropertyTypeID=4 
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 )درصد(         . متوسط نرخ رشد ساليانه جمعيت كشور 2نمودار    

 
 .محاسبات تحقیقو  همانخذ: آم

 

 دوره  یشور را طک یالت عالیت با تحصیت جوان و جمعیروند تحوالت جمع 3نمودار  

 3/16رده و از ک یرا ط ینزول یت جوان روندیه جمعکشود یدهد. مشاهده مینشان م 1314-1332

را  یدرصد -3/22ه رشد کافته یاهش ک 1332ون نفر در سال یلیم 3/12به  1314ون نفر در سال یلیم

-1335دوره  یت طیانه جمعینرخ رشد سال یثر از روند نزولأت جوان متیجمع ینزولدهد. روند ینشان م

 دوره  یشور طک 1یالت عالیت با تحصی( است. تحوالت جمع2)مطابق نمودار  1365

ون نفر یلیم 2/11به  1314ون نفر در سال یلیم 6/5برخوردار بوده و از  یصعود یاز روند 1314-1332

د علت یاست. بدون ترد یتین گروه جمعیا یدرصد 111ه نشان از رشد کافته یش یاافز 1332در سال 

 .استشور ک یرش نظام آموزش عالیت پذیش ظرفیمربوط به افزا ین روند صعودیا

 

  

                                                 
دیپلم، فوق التحصیالن مقاطعکار )مرکز آمار(، منظور از تحصیلکردگان عالی شامل دانشجویان و فارغطبق نتایج آمارگیری نیروی. 1

 ای و دکتری تخصصی است.لیسانس، دکتری حرفهلیسانس، فوق

۳.۱۳
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۳.۹۱
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 )میلیون نفر(      . تحوالت جمعيت جوان و داراي تحصيالت عالي كشور    9نمودار     

 
 .و محاسبات تحقیق های مختلف، سالارکیروین یریج آمارگینتا خذ:آم

 

 . بررسي تحوالت جمعيت فعال2-2-2

کنند(، سال به باال که کار خود را عرضه می 11در این بخش به بررسی تحوالت جمعیت فعال )جمعیت 

شود. علت توجه به جمعیت فعال یپرداخته م یالت عالیت فعال با تحصیجمعیت فعال جوان و جمع

جمعیت فعال همان زیرا  است،بازار کار کار در  گروه از جمعیت در عرضه نیرویمربوط به اهمیت این 

توجه به جمعیت جوان  دهنده طرف عرضه بازار کار هستند. علتجمعیت شاغل و بیکار بوده و تشکیل

ور جمعیت فعال کشاز  ییاین گروه سنی، سهم نسبتا  باال زیرا ،ت این گروه سنی در کشور استیدر اهم

 یتین گروه جمعیت ایز در اهمین یالت عالیت فعال با تحصیدهند. علت توجه به جمعیل میرا تشک

های آموزش و انباشت سرمایه انسانی در این دلیل روند رو به رشد تحصیلکردگان دانشگاهی، هزینهبه

 باشد.گروه جمعیتی می

شان ن یگان عالتحصیلکردل، جوان و ک کیکشور را به تفکت فعال یروند تحوالت جمع 4نمودار  

میلیون نفر  3/23برابر با  1314شود جمعیت فعال کشور در سال طور که مشاهده میدهد. همانیم

شور در سال کت فعال یبه جمع یعنیمیلیون نفر بوده  5/23برابر با  1331اند که این رقم در سال بوده

هزار نفر اضافه شده است. این افزایش جمعیت فعال نشان از  211تعداد  1314نسبت به سال  1331

 1331-1314متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت فعال کشور در دوره  دارد.در کل درصدی  3/1رشد 

درصد( بوده  23/1که بسیار کمتر از نرخ رشد جمعیت در این دوره )حدود  باشددرصد می 14/1برابر با 

 است.

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

جمعیت جوان جمعیت با تحصیالت عالي
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ون نفر در سال یلیم 1/5داشته و از  ینزول یروند 4شور طبق نمودار کجوان  ت فعالیتحوالت جمع 

ت الیت فعال با تحصیافته است. تحوالت مربوط به جمعیاهش ک 1331ون نفر در سال یلیم 3/3به  1314

 یون نفر در ابتدایلیم 4/3از  یتین گروه جمعیت فعال ایجمع طوری کهبهاست  یصعود یروند یعال

و  یود)روند صع یتکه روند حرکنیر اکته قابل ذکده است. نیدوره رس یون نفر در انتهایلیم 1/5دوره به 

ت یجمع یتکو فعال جوان سازگار با روند حر یگان عالتحصیلکردت فعال ی( مربوط به جمعیا نزولی

 .استو جوان  یگان عالتحصیلکرد

 

 )میلیون نفر(   . جمعيت فعال به تفکيک كل، جوان و داراي تحصيالت عالي      4نمودار  

 
 همان.خذ: آم

 

ند، کیفا میار اکت در بازار که نرخ مشارک یت خاصین بخش از گزارش با توجه به اهمیا یدر انتها 

آورده شده است. با توجه به نمودار  5در قالب نمودار  1333-1314دوره  یت طکرات نرخ مشارییروند تغ

. نرخ مشارکت )که است یبودن نزول ین نوسانیت در عکرات نرخ مشارییه روند تغکشود یمشاهده م

 2/33به  1314درصد در سال  41دهنده نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن فعالیت است( از نشان

تا سال  1314رد که از سال کان ید بیرسیده است در مورد علت این کاهش با 1333درصد در سال 

اما با توجه به اینکه  ،افزایش در هر دو متغیر جمعیت فعال و جمعیت در سن کار وجود داشته 1333

افته یاهش کجمعیت در سن کار نسبت به جمعیت فعال با نرخ بیشتری رشد داشته لذا نرخ مشارکت 

مله موضوعات بازار کار است که نیازمند مطالعه چرایی و دالیل روند نزولی نرخ مشارکت خود از ج. است

  کننده باشد.تواند بر روندهای آتی بازار کار کامال  تعیینو وضعیت آن میبوده مجزا 

 

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

کل جمعیت فعال جمعیت فعال جوان جمعیت فعال با تحصیالت عالي
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 )درصد(       2939-2934دوره  يت طكرات نرخ مشاريي. روند تغ1نمودار    

 
 .همان مأخذ:

 

 ايرانكار در اقتصاد . بررسي وضعيت تقاضاي نيروي2-2

کار یا تقاضای نیروی انسانی، مقدار کار مورد نیاز بنگاه یا جامعه است که برای تولید کاالها تقاضای نیروی

ادی های اقتصکار در هر اقتصادی ناشی از تابع تولید بنگاه. تقاضای نیروی1شودیا ارائه خدمات مطالبه می

د. هر کنکار و سرمایه اقدام به تولید میای نیرویهعبارت دیگر هر بنگاهی با استفاده از نهادهبه .است

سازی تابع سود خود کرده و از این طریق اقدام به بنگاه اقتصادی طبق اصول اقتصاد خرد اقدام به بهینه

مدت چون امکان تعدیل عامل تولید سرمایه نماید البته بدیهی است که در کوتاهکار میاستخدام نیروی

ر قرا تأثیرگیری در مورد استخدام یا عدم استخدام آن تحت کار و تصمیم نیرویوجود ندارد لذا عامل 

 گیرد.می

 أثیرتهای مورد استفاده در فرآیند تولید اقتصاد تحت ار به عنوان یکی از نهادهکیروین یتقاضا 

تصاد موجود در اقکار تابعی از وضعیت سایر بازارهای گیری نیرویکاربه زیراقرار دارد،  یادیار زیعوامل بس

ر توانند بهای مختلف طرف عرضه و طرف تقاضای اقتصاد میویژه بازار کاالها و خدمات است. سیاستهب

ستند که گذار هتأثیرکار باشند. عوامل مختلفی وجود دارند که بر تقاضای نیروی مؤثرتقاضای نیروی کار 

 هاي تجاريسيکلطور كلي تکنولوژي توليد(، حجم و تركيب واردات )بهتوان به از اهم آنها می

گذاري، هاي اقتصادي، سرمايهيسياستگذار 2،)دوران رشد اقتصادي و ركود اقتصادي(

                                                 
 .1331. نوبخت، 1

آورد وجود میهویژه بازار کاالها و خدمات به. قابل ذکر است که رکود یا رونق اقتصادی با توجه به تحوالتی که در بازارهای مختلف ب2

 ذارد.گثیر میتأکار کارگیری نیرویهطریق بر میزان ب کار شده و از اینباعث تغییرات در روند تقاضای نیروی

۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
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و نرخ  یاقتصاد ن رشدیرابطه ب یتنها به بررسدر این گزارش اشاره کرد. و غيره  2هاي دستمزدنرخ

اد ایران در اقتص یاریکوضعیت اشتغال و ب یبه بررسرو در ادامه و در ابتدا نیازا .شودیپرداخته م یاریکب

گرفته و  قرار یمورد بررس یاریکرات نرخ بیین رشد اقتصادی و تغیرابطه ب یربخش بعدیپرداخته و در ز

 گردد.یر مکران ذیدر ا ین رشد اقتصادییپا ییزاتوان اشتغال یبرا یلیدال

 

 . بررسي وضعيت اشتغال و بيکاري2-2-2

ه توسط کاست  یاز موارد یکیهای جدید خصوص تعداد ایجاد شغلهو بشور کت شاغل یتحوالت جمع

. با توجه به آمار موجود از استدول مختلف  یهاتیاز اولو یکیار مورد توجه بوده و یمختلف بس یهادولت

)در بخش  1331-1314اطالعات دوره  یبر مبنا یآت یهاشور در سالک یاریکت بیوضع ینیبشیسو و پیک

ل، جوانان و ک کیکشور به تفکت اشتغال ین بخش وضعیگر، در اید یگزارش حاضر( از سو ییانتها

دوره  یر طکالذفوق کیکشور را به تفکآمار اشتغال  2رد. جدول یگیقرار م یمورد بررس یگان عالتحصیلکرد

ون نفر در سال یلیم 62/21شور از کل شاغل کت یه جمعکشود یدهد. مشاهده مینشان م 1314-1333

 یهزار نفر 611خالص اشتغال  یه به معنکافته است یش یافزا 1333ون نفر در سال یلیم 31/21به  1314

ون نفر در سال یلیم 26/2به  1314ون نفر در سال یلیم 43/4ز از یت شاغل جوان نین دوره است. جمعیا یط

ت یجوانان است. در مورد جمع ینفر فرصت شغلون یلیم 23/2از دست رفتن  یه به معنکافته یاهش ک 1333

 16/4به  1314ون نفر در سال یلیم 31/2ت شاغل آنها از یت متفاوت بوده و جمعیوضع یردگان عالکلیتحص

 افته است. یش یافزا 1332ون نفر در سال یلیم

 

 )میلیون نفر(   ت اشتغال به تفکيک جوانان، كل و داراي تحصيالت عالي   ي. وضع2 جدول

 اشتغال افراد با تحصيالت عالي اشتغال جوانان اشتغال كل / جمعيت شاغل سال

1314 62/21 43/4 31/2 

1315 14/21 23/4 31/2 

1316 13/21 13/4 13/3 

1313 51/21 32/3 13/3 

1311 11/21 53/3 33/3 

1313 66/21 24/3 63/3 

1331 51/21 33/2 34/3 

1331 63/21 14/2 36/3 

1332 35/21 56/2 16/4 

1333 31/21 26/2 - 

 .های مختلفسالدر ار کیروین یریطرح آمارگمأخذ: 

                                                 
پرداختی  کار برابر با دستمزدها تا جایی است که ارزش تولید نهایی نیرویکار توسط بنگاهکارگیری نیرویه. طبق اصول اقتصاد خرد ب1

 .استار کثر در استخدام نیرویؤشود که دستمزد یکی از عوامل ملذا مشاهده می ،به وی باشد
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 یگان عالتحصیلکردل، جوان و ک کیکشور را به تفکت شاغل یتحوالت مربوط به جمع 6نمودار  

برخوردار  یبا  صعودیتقر یل شاغل از روندکت یه در آن جمعکدهد ینشان م 1332-1314دوره  یط

ون نفر در یلیم 5/4است و از  ینزول 1332-1314شور در دوره کت شاغل جوان یبوده است. روند جمع

ت یدهد. جمعیرا نشان م یدرصد -42ه رشد کافته یاهش ک 1332ون نفر در یلیم 6/2به  1314سال 

ون نفر در سال یلیم 3/2ت شاغل جوان داشته و از یس جمعکبرع یشور روندک یالت عالیشاغل با تحص

است. در دوره  یدرصد 4/41از رشد  کیه حاکافته یش یافزا 1332ون نفر در سال یلیم 1/4به  1314

میلیون نفر در سال  63/21به  1331ون نفر در سال یلیم 51/21شور از کت شاغل ی، جمع1331-1332

که  1332و  1331 یهاطی سال یعنی ،افزایش یافته 1332ون نفر در سال یلیم 35/21و به  1331

شور اضافه شده است. وجود چنین کت شاغل یهزار نفر به جمع 141، رشد اقتصادی کشور منفی بوده

 .ارائه خواهد شدن باره یدر ا یاتکن و رسدنظر میکمی دور از انتظار بهوضعیتی 

 

 )میلیون نفر(   . روند تغييرات اشتغال به تفکيک جوانان، كل و داراي تحصيالت عالي6نمودار  

 
 همان.مأخذ: 

 

ن سال مبدا و سال یت خالص اشتغال )تفاوت شاغلیوضع 3و  1، 3در ادامه و در قالب سه نمودار  

ده شده یشکر یبه تصو یگان عالتحصیلکردل، جوانان و ک کیکبه تف 1332-1315 یهاسال یمقصد( ط

 است. 

 

  

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

اشتغال کل اشتغال جوانان اشتغال تحصیل کردگان عالي
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 )هزار نفر(       2939-2931. تغييرات خالص اشتغال كل كشور طي دوره 7نمودار   

 
 همان.مأخذ: 

 

ه روند کشود یده است. مشاهده میشکر یشور را به تصوکل کتحوالت خالص اشتغال  3نمودار  

هزار  313با  1332شور در سال کل کن خالص اشتغال یشتریاست. ب یشور نوسانکل کخالص اشتغال 

ه کر است کان ذیهزار نفر بوده است. شا -531با  1313شور در سال کل کن خالص اشتغال یمترکنفر و 

و  1331 ،1313، 1313های درصد بوده است. سال 1/1برابر با  1313شور در سال ک یرشد اقتصاد

تنها هایی هستند که در آنها نههزار نفر سال -43و  -143 ، -344،  -531ترتیب با ارقام برابر با به 1333

 های شغلی قبلی نیز از دستبلکه بخشی از فرصت ،شغلی ایجاد نشدهبه طور خالص در اقتصاد کشور 

 رفته است.

ودار نماین ه در ک یاتهکده شده است. نیشکر یتحوالت خالص اشتغال جوانان به تصو 1در نمودار  

 رددوره مو یشور طکه خالص اشتغال جوانان کنیمل است اأار قابل تیوضوح مشخص بوده و بسهز بین

ز همانند یشور نکت فعال جوان یجمع 4ه مطابق نمودار کر است کبوده است. قابل ذ یهمواره منف یبررس

 ین خالص اشتغال منفیشتری، ب1بوده است. با توجه به نمودار  ینزول یروند یت شاغل جوان دارایجمع

ز مربوط به سال یجوانان ن ین خالص اشتغال منفیمترکهزار نفر بوده و  -334با  1314جوانان مربوط به 

 هزار نفر بوده است.  -135با  1331

 

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

خالص اشتغال کل
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 )هزار نفر(       2939-2931. تغييرات خالص اشتغال جوانان طي دوره 3نمودار    

 
 .همان مأخذ:

 

ه ده است. با توجه بیشکر یرا به تصو یالت عالیت با تحصیتحوالت خالص اشتغال جمع 3نمودار  

ر یه مقادکن است ی( انتظار بر ا6)نمودار  یالت عالیت با تحصیمربوط به اشتغال جمع یروند صعود

 1313باشد و تنها در سال یز میطور ننیه اکشور مثبت باشند ک یگان عالتحصیلکردخالص اشتغال 

نسبت  1313شور در سال ک یگان عالتحصیلکرداشتغال  یهزار نفر 4اهش ک وشده  یخالص اشتغال منف

و  1311 یهاشور در سالک یگان عالتحصیلکردخالص اشتغال  نیشتری. بدهدرا نشان می 1316به 

با  1331( در سال 1313سال  یز )به استثناین خالص اشتغال نیمترکهزار نفر بوده و  311با  1313

 هزار نفر بوده است. 51

 

 )هزار نفر(   2932-2931. تغييرات خالص اشتغال جمعيت با تحصيالت عالي طي دوره 3نمودار  

 
 همان. مأخذ:

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

خالص اشتغال جوانان

-100

0

100

200

300

400

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

خالص اشتغال افراد داراي تحصیالت عالي
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 ین طجوانا یاریکل و نرخ بک یاریکرات مربوط به نرخ بیین بخش از گزارش، روند تغیا یدر انتها 

ور نرخ بیکاری کل همواره کآورده شده است. طی دوره مذ 11در قالب نمودار  1333-1311 یدوره زمان

شتر بودن نرخ یل بیاز دال یکیدرصد بوده است.  21درصد و نرخ بیکاری جوانان همواره باالی  11باالی 

 یان ورودیه جرکته دانست کن نیتوان مرتبط با ایشور را مکل ک یاریکجوانان نسبت به نرخ ب یاریکب

 یمدت ار(ک یجه جستجوی)در نت به شغل یابیتا زمان دست و بنابراینار از جانب جوانان است کبه بازار 

 شود.یل مک یاریکجوانان نسبت به نرخ ب یاریکن امر باعث باال بودن نرخ بیزمان الزم است و هم

 

 )درصد(      2939-2932. مقايسه نرخ بيکاري كل و نرخ بيکاري جوانان طي دوره  22نمودار   

 
 .مرکز آمار ایرانمأخذ: 

 

تا سال  1311رات نرخ بیکاری کل و جوانان از سال ییشود، روند تغیه مشاهده مکطور همان 

به بعد  1313به بعد از شتاب این روند کاسته شده و از سال  1314روندی نزولی داشته، از سال  1313

ی ، همراه با افزایش جمعیت فعال، افزایش نرخ بیکار1313روند صعودی پیدا کرده است. بعد از سال 

درصد و نرخ  5/13به  1313نرخ بیکاری کل در سال  طوری کهبهکل و نرخ بیکاری جوانان وجود دارد 

 1332و  1331، 1331های ه در سالکشود یدرصد رسیده است. مشاهده م 3/21بیکاری جوانان به 

، 5/26ب به یترتجوانان به یاریکو نرخ بکاهش درصد  4/11و  1/12، 3/12ترتیب به نرخ بیکاری کل به

و  6/11ترتیب به نیز نرخ بیکاری کل و جوانان به 1333در سال  است افتهی درصد تغییر 2/24و  1/26

ن است یبوده و آن ا 1332و  1331 یهاار مهم مربوط به سالیته بسک. نندادرصد افزایش یافته 2/25

درصد  -3/1و  1331سال  یدرصد برا -1/6) یمنف یران رشد اقتصادیه اقتصاد اکن دو سال یه در اک

 یه رشد اقتصادکقبل  ما یهال نسبت به سالک یاریکرده است، نرخ بک( را تجربه 1332سال  یبرا

متر است. در دوره مورد بررسی، بیشترین نرخ بیکاری کل و بیکاری جوانان در ابتدای دوره کمثبت بوده، 

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

نرخ بیکاری جوانان نرخ بیکاری کل
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است کمترین نرخ بیکاری کل و نرخ درصد بوده  6/33درصد و  2/14ترتیب با به 1314یعنی سال 

 . استدرصد  3/22درصد و  3/11ترتیب با به 1316و  1313های بیکاری جوانان نیز در سال

 

 . بررسي روند تغييرات نرخ بيکاري و رشد اقتصادي 2-2-2

همواره  یارکیو نرخ ب یر رشد اقتصادین دو متغیرابطه بزایی و مقابله با بیکاری، با توجه به اهداف اشتغال

غال ( و رشد اشتی)رشد اقتصاد ید ناخالص داخلیر رشد تولین دو متغیت بوده است. ارتباط بیحائز اهم

ن از رشد اشتغال و کمختلف مم یهابکیدهنده ترنشان 1ل ک. شکرد یتوان در چهار حالت بررسیرا م

و رشد اشتغال در  یادمختلف رشد اقتص یهابکیدهنده ترچهارگانه نشان یاست. نواح یرشد اقتصاد

 2و  1 ید بوده و نواحیتول یرشد باال یهادهنده نرخنشان 4و  3 یشور در حال توسعه است. نواحک یک

 4ه یبوده و در ناح 1اشتغال مربوط به رشد بدون 3ه ید هستند. ناحین تولییرشد پا یهادهنده نرخنشان

 است. 2)رشد با اشتغال(زا اشتغالد از نوع رشد یرشد تول

 یورهاشک یشورها )حتکاز  یاریاز مسائل مبتالبه بس یکیر رشد بدون اشتغال به یاخ یهادر سال 

چند سال وجود  طی ی، رشد اقتصادیالدیم 2111ود سال کل شده است. قبل از ریافته( تبدیتوسعه 

 یت مناسبیدر حال توسعه وضع یشورهاکژه در یوهشورها بکاز  یاریت اشتغال در بسیاما وضع ،داشت

 انینما یرشد اقتصاد یهااز نرخ یادیشورها رشد اشتغال با وقفه زکاز  یدر برخ طوری کهبه 3نداشت

 کییف رشد بدون اشتغال، یقابل توجه بوده است. در تعر یرسم یهاژه در بخشیو طوربهده ین پدیشد. ا

 UNDP( مربوط به 1333) یف آن در گزارش توسعه انسانین اصطالح و تعریا یاربردهاکن یاز نخست

د ظاهر يش در تولينسبت به افزا يش در اشتغال با وقفه زمانيافزا»ه ک یطوربهوجود دارد 

ظهور با وقفه قابل توجه رشد  یه رشد بدون اشتغال به معنکرسد ینظر مر بهین تفسی. با ا«شوديم

متر نسبت كرشد اشتغال » 1336سال  UNDPد است. در گزارش یبه رشد سطح تولاشتغال نسبت 

 ی. در گزارش اشتغال جهان«د به عنوان رشد بدون اشتغال آورده شده استيبه رشد سطح تول

ت، ین وضعیه در اکرشد بدون اشتغال اشاره شده است  بهز یار نک یالمللنیسازمان ب و( 2115-2114)

 .متر استكار يد بسيرشد اشتغال نسبت به رشد سطح تول

 

 

                                                 
1. Jobless Growth  

2. Employment-intensive Growth (Job Rich Growth) 

اما اقتصاد  ،نرخ بیکاری افزایش یافته 2111در قیاس با  2116دهد که در سال ( نشان می2116المللی کار ). گزارش سازمان بین3

 درصدی بوده است. 3/4جهانی شاهد نرخ رشد اقتصادی 
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 د و رشد اشتغاليرشد تولب كي. تر2 لکش

 
Source: Islam, R, 2010. 

 

 از یکی یاریکب نرخ اهشک حلراه افتنی و بوده رانیا اقتصاد التکمش نیتریاصل از یکی یاریکب 

 ودکر دوران معموال  در هک است ییهاحلراه از یکی یاقتصاد رشد. است استگذارانیس توجه مورد اتکن

 رشد و یاریکب رات نرخییتغ نیب وسکمع رابطه. شودیم شنهادیپ ییزااشتغال و یاریکب نرخ اهشک یبرا

ان ین قانون بیاست. ا شده شناخته 1انکاو قانون عنوان و به شد انیب انکاو توسط بار نینخست ،یاقتصاد

ت یبا عنا «.شودیم یاریکدر نرخ ب یدرصد 2اهش کباعث  ید ناخالص ملیدرصد رشد تول1»ه کند کیم

ه رد. فرمول مربوط بک یران را بررسیدر ا یاریکو نرخ ب ین رشد اقتصادیتوان رابطه بین قانون میا به

 یارکیر در نرخ بییبا تغ ین رشد اقتصادیه در آن رابطه بک نوشت ذیل صورتبهتوان یمان را کقانون او

 ید ناخالص ملیتول tGNPو  یاریکنرخ ب tUن رابطه یرد. در ایگیقرار م یابی( مورد ارزیاریک)و نه نرخ ب

 است.

                                                                             ttt GNPLogU   )( 

ص ران )درصد تغییرات تولید ناخالیا ین رشد اقتصادیب یمنف یارابطه دیان باکبا توجه به قانون او 

ن رابطه با توجه به یه اکوجود داشته باشد  یاریکرات نرخ بیی( و تغ1336داخلی به قیمت ثابت سال 

ه روند کشود یران وجود دارد. مشاهده میدر اقتصاد ا 1332-1311 یدوره زمان یبا  طیتقر 11نمودار 

ه نرخ رشد ک ییهادر سال طوری کهبهگر است یدیکبا  در خالف جهت یور تقرکر مذیدو متغ یتکحر

 یوندر یه رشد اقتصادک ییهابوده و در سال یاهشک یاریکرات نرخ بییدارد، تغ یروند صعود یاقتصاد

ت ک( حر1331و  1311، 1313ها )سال یاست و تنها در برخ یشیافزا یاریکرات نرخ بییدارد، تغ ینزول

 شود.یس مشاهده نمکدر جهت ع

                                                 
1. Okun's Law  
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 2932-2932دوره  يط ياريکرات نرخ بييو تغ ير رشد اقتصاديدو متغ يتك. روند حر22نمودار

 
 .محاسبات تحقیقمرکز آمار ایران و مأخذ: 

 .1336مت ثابت سال یبه ق ینرخ رشد اقتصاد* 

  

در  یخاص یهاسال یمنف یرشد اقتصاد یل توالیدلهه بک) 1332و  1331 یهادر ارتباط با سال 

 یصادب رشد اقتیترتبهطبق آمار بانک مرکزی، ن دو سال یه در اکرد کد اشاره یران هستند( بایاقتصاد ا

درصد  1/12به  1331درصد در سال  3/12از  یاریکه نرخ بک یدرصد بوده در حال -3/1و  -1/6برابر با 

ن یدهنده اگر آمار نشانیعبارت دبه .افته استیاهش ک 1332درصد در سال  4/11و  1331در سال 

 یاریکبر نرخ ب یقابل انتظار تأثیر 1332و  1331 یهاسال یمنف ی، رشد اقتصادیه به لحاظ نظرکاست 

م با أتو نباید یمنف یرشد اقتصاد زیرا ،نظر برسدب بهیت عجین وضعید در نگاه اول اینداشته است. شا

 رد:کته اشاره کن دوتوان به ین ارتباط میاما در ا ،باشد یاریکاهش نرخ بک

سو باعث شده است تا بخش یکاز  یواقع یداخلد ناخالص یاهش تولکو  یمنف یرشد اقتصاد .1

 یسخت ار بهکن موجود در بازار یگر قوانید یاما ازسو ،بماند یشور خالکد اقتصاد یت تولیاز ظرف یبزرگ

 سازد.یر میانپذکد امیاهش تولکار را در اثر کیرویل نیاجازه تعد

 1332و  1331 یهاه در سالکشود یه در ادامه آورده شده است(، مشاهده مک) 5با توجه به جدول  .2

 ی( از عوامل مهم منف1332سال  یدرصد برا -3/1و  1331سال  یدرصد برا -4/33بخش نفت ) یرشد منف

 .ن استییار پایشور بسکل اشتغال که سهم بخش نفت از کیشور بوده در حالک یرشد اقتصادشدن 

 کیینشده و حل  یو مسئله مجزا تلقجاد اشتغال دیو ا یمتعارف مسئله رشد اقتصاد یدر اقتصادها 

ه رفع ب یه هر نوع رشد اقتصادکدهد یران نشان میتجربه اقتصاد ا اما ،باشدیز مین یگریحل د یبه معنا

ر )قبل یاخ یهاه در سالکدهد یشود. شواهد موجود نشان میران منجر نمیدر اقتصاد ا یاریکمعضل ب
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 1محدود بوده استجاد اشتغال یباال، ا یاقتصاد یهارشدبرخی رغم تجربه ی(، علیود تورمکاز بحران ر

ظار ها و کمتر از انتمتناسب با رشد اقتصادی این سالناها اشتغال ایجاد شده در این سالگر، یعبارت دبه

رشد تشکيل سرمايه و تغيير تکنولوژي توليد با اتکا به توان به یمآن ل ی. از اهم دال2بوده است

 .ردکاشاره  و واردات درآمدهاي نفتي

 جدول داده ستانده،توان از جدول داده ستانده بهره برد. برای بررسی رابطه رشد و اشتغال می 

هی از نوعی تصویری چندوجل ممکن نشان داده و بهکترین شبخشی در اقتصاد را به تفصیلیروابط بین

های مختلف اقتصادی از زایی بخشاشتغالاقتصاد است. با توجه به ادبیات مربوط به محاسبه ضرایب 

( است. 1صورت رابطه )هطریق جداول داده ستانده، ارتباط بین اشتغال، ساختار تولید و تقاضای نهایی ب

ر ییدهنده آثار مستقیم )نسبت اشتغال به تولید هر بخش( و غیرمستقیم یک واحد تغاین رابطه نشان

 اقتصادی است. های مختلفتقاضای نهایی بر اشتغال بخش

(1                                                               )                                FAIlL 1)(  

(2                                                                                               )FAIX 1)(  

(، ضریب فزاینده lصورت ضرب سه عامل نسبت اشتغال به تولید )( را بهL( اشتغال )1رابطه ) 

)(1تولید )  AI( و تقاضای نهایی )Fصورت ضرب دو عامل ( تولید را به2دهد. رابطه )( نشان می

تولید  دشدلیل تفاوت ربراساس روابط فوق، ، دهد. بنابرایننهایی و ضریب فزاینده تولید نشان می تقاضای

. استی کار وری نیروباشد که در واقع معکوس بهره تغییر نسبت اشتغال به تولیدتواند با رشد اشتغال می

ولید ، ممکن است رشد تشود حاصلوری نیروی کار دلیل رشد بهرهعبارت دیگر اگر تغییرات تولید بهبه

 رسدنظر میبهاما رشد اشتغال ایجاد نشود. شواهد موجود حاکی از تأیید این موضوع است.  ،روی دهد

 و نیز تغییر تکنولوژی تولید عمدتا  به دلیل اتکا دلیل حجم باالی تشکیل سرمایههای اخیر بهطی سال

 وری نیروی کار روند افزایش داشته است.رهبه به واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی،

در واقع، ساختار اقتصاد ایران به نحوی است که افزایش تولید ناخالص داخلی )رشد اقتصادی(  

ت که با باشد لذا بدیهی اسبیشتر متکی به صنایع سرمایه بر بوده و کمتر به صنایع کاربر وابسته می

( در 1332زایی نباشد. یوسفی )اقتصادی توأم با اشتغالچنین ساختار تولیدی در صنایع کشور، رشد 

هد که ساختار تولید و داست. نتیجه مطالعه وی نشان میمطالعه خود به این موضوع پرداخته 

تغییر کرده به  1334نسبت به سال  1311ای در اقتصاد ایران در سال گذاری صنایع کارخانهسرمایه

                                                 
 .1333 ،خوشکالم خسروشاهی موسی نیک، عبداللهی وموسوییدهادی س. 1

داری آماری ااست که البته به لحاظ معن -13/1دهنده ضریب نشان 1331-1311. برآورد قانون اوکان در مورد اقتصاد ایران برای دوره زمانی 2

توان روی آن اتکا کرد( اما رابطه منفی بین تغییرات در نرخ بیکاری و رشد اقتصادی را دلیل محدودیت تعداد مشاهدات نمیهمعنی است )ببی

باعث کاهش  1331-1311درصد رشد اقتصادی در ایران طی دوره  1دهد که میدهد. نکته دیگر در پایین بودن این رقم بوده و نشان نشان می

دیگر این رقم عبارت است از اینکه  درصدی قانون اوکان، بسیار پایین است. تفسیر 2شده است که در قیاس با رقم درصدی نرخ بیکاری  13/1

  درصدی است. 3/3درصد نرخ بیکاری در کشور نیاز به نرخ رشد اقتصادی  1برای کاهش 
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صنایع کاربر دور شده است. عالوه بر  و از حرکت کردهبر سرمایهای نحوی که به نفع صنایع کارخانه

ی زایهای کاربر )که توان اشتغالدهد که بخشها نیز شواهد نشان میصنعت، در کل بخشهای بخشزیر

 اند.باالیی دارند( سهم پایینی در رشد اقتصادی داشته

 

 تصوير وضعيت بازار كار ايران. 9-2

شماتیک نمایش داده شده است. در سال  صورتبه 1332وضعیت بازار کار ایران در سال  2در شکل 

میلیون نفر در سن کار  4/63میلیون نفر بوده که از این تعداد  3/35، کل جمعیت کشور برابر با 1332

درصد(  62میلیون نفر غیرفعال ) 6/33درصد( فعال و  31میلیون نفر ) 1/23قرار داشته و از این تعداد 

دالیلی مثل میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور به 41اند. این به این معنی است که حدود بوده

داری و یا ناامیدی از پیدا کردن شغل و ... متقاضی ورود به بازار کار ، خانه1تحصیل در مقاطع مختلف

 5/2درصد( و  13ر شاعل )میلیون نف 3/21، 1332میلیون جمعیت فعال کشور در سال  1/23نیستند. از 

اند. نکته قابل توجه این است که در بین جمعیت شاغل، سهم تحصیالت درصد( بیکار بوده 11میلیون نفر )

درصد است. بدیهی  41درصد و در بین جمعیت بیکار نیز سهم تحصیالت عالی برابر با  21عالی برابر با 

ایران با تحصیالت دانشگاهی، سهم بیکاران با تحصیالت است که با توجه به عدم تناسب ساختار بازار کار 

عالی نسبت به شاغالن با تحصیالت عالی به مراتب بیشتر است. در بین جمعیت غیرفعال نیز مشاهده 

میلیون نفر( دارای تحصیالت عالی هستند که  3/5درصد از جمعیت غیرفعال کشور ) 4/14شود که می

متناسب با آن، افزایش قابل  ییزاهای آتی و عدم اشتغالدر سالدر صورت ورود آنها به بازار کار 

 1332اتفاق خواهد افتاد. در سال  یالت عالیاران با تحصیکژه بیوشور بهکای در تعداد بیکاران مالحظه

ار کت در سن یاز جمع یالت عالیدرصد و سهم تحص 1/22ت فعال برابر با یاز جمع یالت عالیسهم تحص

 درصد بوده است. 6/1ز برابر با ین

                                                 
 زیرا ،غیرفعال به شمار آوردفعال یا جمعیت  جمعیت ءتوان تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل را جز. قابل ذکر است که لزوما  نمی1

ا گیرند چه جوابی ربه وضعیت کاری خود مورد پرسش قرار می فعال بودن یا نبودن آنها تابعی است از اینکه آنها در هنگامی که راجع

جمعیت  ءیگر نیز جزجمعیت فعال محسوب شده و بخشی د ءکنند. لذا این احتمال وجود دارد تا بخشی از دانشجویان جزبیان می

 غیرفعال محسوب شوند.
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 )میلیون نفر(       2932. وضعيت بازار كار در سال 2شکل

 
 1332کار، مرکز آمار ایران، طرح نیرویمأخذ: 

 

 

 هاي آتيسالار در كبازار تحليل وضعيت . 9

های رشد اقتصادی منفی بوده اقتصاد ایران شاهد نرخ 1332و  1331های سال دردانیم طور که میهمان

د تا با بر این بو گذشتهو به تعبیری در شرایط رکودی قرار داشته است. تالش مسئوالن دولتی در سال 

طوری هبد ایران را از شرایط رکودی خارج کنناقتصاد  های مناسب اقتصادی بتوانندگیری سیاستکاربه

ن نرخ رشد ی. با توجه به رابطه ب1ثبت شودهای آتی نرخ رشد اقتصادی مو سال 1333در سال  که

 ای که در باب حصول رشد اقتصادی مثبت، نکتهیاریکاقتصادی )نرخ رشد تولید ناخالص داخلی( و نرخ ب

زایی است. در این بخش از گزارش تالش مطرح است، رسیدن به رشد اقتصادی توأم با توان اشتغال

ار کار بینی وضعیت بازو با استفاده از پیش یه رشد اقتصادمربوط ب یهایوسازیشود تا در قالب سنارمی

)طرف عرضه بازار کار( و هم به لحاظ جمعیت شاغل و بیکار )طرف تقاضای  )هم به لحاظ جمعیت فعال

و  ل، جوانانک کیکبینی وضعیت بیکاری کشور به تف( به پیش1411-1334های بازار کار( طی سال

 پرداخته شود. 1411-1334 هایطی سال یگان عالتحصیلکرد

                                                 
که نرخ رشد دهد که نشان می( 1313های ثابت )به قیمت 1333. خالصه گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی سال 1

 است.درصد  3رقمی مثبت بوده و برابر با  1333ایران در سال  اقتصادی

کل جمعیت
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 2422-2934 دوره يشور طك ياريکار و نرخ بيکت بيجمع ينيبشيپ. 2-9

، در گام اول متوسط 1411-1334های بینی جمعیت بیکار و نرخ بیکاری کشور طی سالمنظور پیشبه

-1314 یدوره زمان یبرا یدرصد رشد اقتصاد 1 یشور به ازاکجاد شده در اقتصاد یخالص اشتغال ا

ت شاغل یت، جمعیل جمعک ینیبشیو به پیسنار 5محاسبه شده و سپس در گام دوم و در قالب  1331

 یاریکار و نرخ بیکت بیز جمعیشود در گام آخر نیپرداخته م 1411-1334های سال یت فعال طیو جمع

 شود.یم ینیبشیاشاره شده پ یویسنار 5در قالب  1411-1334 هایسال یبرا

و  ت فعالیت، جمعیل جمعکها در مورد ینیبشیاز به وجود پیار نیکت بیجمع ینیبشیپ یبرا 

ت فعال و یت، جمعیلذا در ابتدا نیاز است تا جمع ،باشدمی 1411-1334های سال یت شاغل طیجمع

ر ز آمار دکاز برآورد مر تيجمع ينيبشيپ یبینی شوند. برات شاغل طی دوره مورد نظر پیشیجمع

 1335شور را تا سال کت یز آمار جمعکاستفاده شد. مر 1335تا  1315دوره  یت برایمورد جمع

 رایب 1411تا  1335 یهاسال یاما برا ،ن آمار استفاده شدیاز ا 1335رو تا سال نیرده ازاک ینیبشیپ

 ینیبشیمورد استفاده در پ انهین منظور متوسط نرخ رشد سالیا یبرا شداقدام شور کت یجمع ینیبشیپ

آن  کمکدرصد( مورد استفاده قرار گرفته و به  11/1) 1335-1331ت در دوره یز آمار از جمعکمر

از  ت فعاليجمع ينيبشيپ یشد. برا ینیبشیپ 1411تا  1336 یهاسال یشور براکت یجمع

ه برابر با ک( 1332تا  1314ت )کشور، متوسط نرخ مشارکت یجمع ینیبشیضرب سه عنصر پحاصل

ه ک( 1331تا  1314دوره  یت )طیل جمعکار از کت در سن یدرصد است و متوسط سهم جمع 3/31

الوه عه کرد کد اشاره یت فعال بایجمع ینیبشیدرصد است، استفاده شده است. در مورد پ 4/13برابر با 

( 1332-1336دوره  یت طکن نرخ مشاریشتریدرصد )ب 41ت کاز دو نرخ مشاربر متوسط نرخ مشارکت، 

سال  زمستان اینه مربوط به ک 1333در سال ز آمار کمر یت اعالمکن نرخ مشاریدرصد )آخر 3/33و 

ز ین تکدر حاالت مختلف نرخ مشار یاریکب یهاسه نرخیان مقاکز استفاده شده است تا امینباشد( یم

ز ین لجمعيت شاغ ينيبشيپ یت حساس است. براکنسبت به نرخ مشار یاریکنرخ ب زیرا ،فرآهم شود

( 1331-1314دوره  یدرصد رشد )برا 1 یقبل و متوسط خالص اشتغال به ازا یهااز آمار اشتغال سال

ت یجمع ینیبشیز از تفاضل مربوط به پین اريکت بيجمع ینیبشیپ ینهایت برا . دربهره گرفته شد

 ت شاغل استفاده شده است.یجمع ینیبشیفعال و پ

 1411-1334دوره  یط یاریکار و نرخ بیکت بیجمع ینیبشیمختلف پ یوهایج مربوط به سنارینتا 

آورده شده است. در  1و  3، 6ب در جداول یترتدرصد به 1/41و  3/31، 3/33ت کمشار یهانرخ یبرا

درصد  5درصد تا  1ب هر سال یترت، به1411-1334دوره  یه طکاول تا پنجم فرض شده است  یویسنار

ه کل است ین دلیاپنجم به  یویدرصد در سنار 5شود. علت انتخاب شور اضافه ک یبه نرخ رشد اقتصاد

 . استدرصد  5 حدود)نرخ رشد بلندمدت(  1331-1361دوره  یشور طک یمتوسط نرخ رشد اقتصاد
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 1313در سال   که ستا آنرد یمورد توجه قرار گ دیه باک 1و  3، 6ته مهم مرتبط با جداول کن 

هزار نفر بوده است حال چنانچه  -531درصد است( خالص اشتغال برابر با  1/1برابر با  یه رشد اقتصادک)

 یط یدرصد رشد اقتصاد 1 یشور )به ازاکجاد شده در اقتصاد یمحاسبه متوسط خالص اشتغال ا یبرا

صورت عدد مربوط به  نیرد در ایمد نظر قرار گ 1313 ( آمار مربوط به سال1331-1314 یدوره زمان

( برابر 1331-1314دوره  یط یدرصد رشد اقتصاد 1 یشور )در ازاکجاد شده یمتوسط خالص اشتغال ا

ت شاغل )و یجمع ینیبشیپ یهزار نفر( برا -3/33ن عدد )یهزار نفر خواهد بود. چنانچه از ا -3/33با 

 ی کهطوربهوجود خواهد داشت  یار نابسامانیت بسیشور استفاده شود، وضعکار( یکت بیت جمعیدر نها

ت شاغل و در یاهش در جمعکمثبت،  یرشد اقتصاد یهارغم وجود نرخیعل 1411-1334دوره  یط

ه کنیا یت و براین وضعیاجتناب از ا یرو برانیشود. ازایار حادث میکت بیش در جمعیجه افزاینت

متوسط خالص »در محاسبات مربوط به  1313تر باشد، آمار مربوط به سال یکت نزدیها به واقعینیبشیپ

مد نظر قرار  «(1331-1314دوره  یط یدرصد رشد اقتصاد 1 یشور )در ازاکشده  جادیاشتغال ا

ر در شوکجاد شده یه طبق محاسبات انجام شده، متوسط خالص اشتغال اکر است کاند. قابل ذنگرفته

 33/23( برابر با 1313 بدون در نظر گرفتن سال) 1331-1314دوره  یط یدرصد رشد اقتصاد 1 یازا

 هزار نفر است.

دهد نشان میاست، درصد  3/33 یت اقتصادکه مربوط به نرخ مشارک 6نتایج ارائه شده در جدول  

تعداد  1334 درصدی در تولید ناخالص داخلی( در انتهای سال 1که تحت سناریوی اول )رشد سالیانه 

 1411درصد( و در انتهای سال  3/12میلیون نفر )نرخ بیکاری برابر با  12/3جمعیت بیکار کشور برابر با 

درصد( خواهد بود. به همین ترتیب و با ادامه  2/11میلیون نفر )نرخ بیکاری برابر با  31/4نیز برابر با 

درصد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران  5انه یسناریوها، نتایج سناریوی آخر که در آن فرض شده است سال

میلیون  36/2جمعیت بیکار کشور برابر با  1334دهد که در انتهای سال وجود داشته باشد، نشان می

 13/4نیز جمعیت بیکار کشور برابر با  1411درصد( و در انتهای سال  1/12نفر )نرخ بیکاری برابر با 

ار و نرخ یکت بیجمع ی( خواهد بود. درباره روند صعوددرصد 3/15میلیون نفر )نرخ بیکاری برابر با 

ر قالب د یه رشد اقتصادکن است یه اوال  فرض بر اکرد کد اشاره یبا یرغم وجود رشد اقتصادیعل یاریکب

 یکها حاینیبشیا  پیند ثانکیر نمییثابت بوده و تغ 1411-1334 یدوره زمان یوها طیدام از سنارکهر 

 بوده است.  1411-1334دوره  یت فعال طیشور نسبت به جمعکار یکت بیجمعدتر یاز آهنگ رشد شد

دهد که تحت سناریوی اول )رشد درصد نشان می 3/31نتایج مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی  

تعداد جمعیت بیکار کشور برابر با  1334درصدی در تولید ناخالص داخلی( در انتهای سال  1سالیانه 

میلیون  33/5نیز برابر با  1411درصد( و در انتهای سال  3/15بیکاری برابر با  میلیون نفر )نرخ 14/4

درصد( خواهد بود. به همین ترتیب و با ادامه سناریوها، نتایج سناریوی  2/21نفر )نرخ بیکاری برابر با 

شان درصد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، ن 5انه یآخر که در آن فرض شده است سال
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میلیون نفر )نرخ بیکاری برابر با  11/3جمعیت بیکار کشور برابر با  1334دهد که در انتهای سال می

میلیون نفر )نرخ بیکاری  16/5نیز جمعیت بیکار کشور برابر با  1411درصد( و در انتهای سال  3/15

 درصد( خواهد بود. 3/11برابر با 

دهد که تحت سناریوی اول )رشد درصد نشان می 41نتایج مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی  

تعداد جمعیت بیکار کشور برابر با  1334درصدی در تولید ناخالص داخلی( در انتهای سال  1سالیانه 

میلیون  33/3نیز برابر با  1411درصد( و در انتهای سال  6/21میلیون نفر )نرخ بیکاری برابر با  55/5

رصد( خواهد بود. به همین ترتیب و با ادامه سناریوها، نتایج سناریوی د 6/25نفر )نرخ بیکاری برابر با 

درصد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، نشان  5انه یآخر که در آن فرض شده است سال

میلیون نفر )نرخ بیکاری برابر با  33/5جمعیت بیکار کشور برابر با  1334دهد که در انتهای سال می

میلیون نفر )نرخ بیکاری  31/6نیز جمعیت بیکار کشور برابر با  1411( و در انتهای سال درصد 1/21

 درصد( خواهد بود. 5/23برابر با 

اران و نرخ یکتعداد ب ینیبشیبه پ 1ویسنار 5( در قالب 1332) یلیه مطالعه نکر است کقابل ذ 

اران یکه تعداد بکدهد یمطالعه نشان من یج ایرده است. نتاک اقدام 1335ران تا سال یاقتصاد ا یاریکب

ون نفر، در یلیم 3/3دوم برابر با  یویون نفر، در سناریلیم 3/1اول برابر با  یویو در سنار 1335در سال 

پنجم  یویون نفر و در سناریلیم 3/6چهارم برابر با  یویون نفر، در سناریلیم 2/4سوم برابر با  یویسنار

دهد یم ز نشانین یاریکنرخ ب ینیبشیور در مورد پکج مطالعه مذیخواهد بود. نتاون نفر یلیم 5/5برابر با 

 2/14دوم برابر با  یویدرصد، در سنار 2/23اول برابر با  یویو در سنار 1335در سال  یاریکه نرخ بک

 یویدرصد و در سنار 3/24چهارم برابر با  یویدرصد، در سنار 4/16سوم برابر با  یویدرصد، در سنار

 درصد خواهد بود. 4/13پنجم برابر با 

 

                                                 
سناریوی ترکیبی  5. در این مطالعه سه سناریو در مورد جمعیت فعال و سه سناریو در مورد جمعیت شاغل مطرح شده و در نهایت 1

ت ورود جمعی»در اشتغال و سناریوی  «ادامه روند موجود»مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از سناریوی اول: ترکیب سناریوی 

 در «ادامه روند موجود»در اشتغال و  «ادامه روند موجود»ر جمعیت فعال. سناریوی دوم: ترکیب سناریوی د «تحصیلکرده به بازار کار

در جمعیت فعال. سناریوی چهارم: ترکیب  «ILO»در اشتغال و سناریوی  «میانه»جمعیت فعال. سناریوی سوم: ترکیب سناریوی 

در جمعیت فعال. سناریوی پنجم: ترکیب سناریوی  «کرده به بازار کارورود جمعیت تحصیل»در اشتغال و سناریوی  «میانه»سناریوی 

 برای جزئیات بیشتر در مورد سناریوهایدر جمعیت فعال.  «ورود جمعیت تحصیلکرده به بازار کار»در اشتغال و سناریوی  «بینانهخوش»

( 1332به سناریوهای دوم و سوم مطالعه نیلی )مربوطه مراجعه شود. قابل ذکر است که نتایج مربوط ( به گزارش 1332مطالعه نیلی )

 .استتقریبا  به نتایج گزارش حاضر نزدیک 
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 درصد( 3/33ت برابر با ک)نرخ مشار                     2422-2934هاي سال يشور طك ياريکار و نرخ بيکت بيجمع ينيبشي. پ9جدول

 سال

 اول  يويسنار

 درصدي( 2)رشد 

 دوم  يويسنار

 درصدي( 2)رشد 

 سوم  يويسنار

 درصدي( 9)رشد 

 چهارم  يويسنار

 درصدي( 4)رشد 

 پنجم  يويسنار

 درصدي( 1)رشد 

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

1334 12/3 3/12 11/3 6/12 14/3 4/12 11/3 3/12 36/2 1/12 

1335 31/3 6/13 32/3 4/13 23/3 2/13 21/3 3/12 15/3 3/12 

1336 65/3 6/14 51/3 3/14 51/3 1/14 43/3 3/13 35/3 4/13 

1333 33/3 5/15 14/3 1/15 34/3 3/14 64/3 4/14 55/3 1/14 

1331 21/4 4/16 11/4 1/16 31/3 5/15 13/3 1/15 35/3 6/14 

1333 51/4 3/13 36/4 1/16 23/4 3/16 13/4 1/15 36/3 2/15 

1411 31/4 2/11 63/4 6/13 41/4 1/13 32/4 5/16 13/4 3/15 

 .محاسبات تحقیق مأخذ:
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 درصد( 3/31ت برابر با ک)نرخ مشار                 2422-2934هاي سال يشور طك ياريکار و نرخ بيکت بيجمع ينيبشي. پ4 جدول

 سال

 اول  يويسنار

 درصدي( 2)رشد 

 دوم  يويسنار

 درصدي( 2)رشد 

 سوم  يويسنار

 درصدي( 9)رشد 

 چهارم  يويسنار

 درصدي( 4)رشد 

 پنجم  يويسنار

 درصدي( 1)رشد 

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

1334 14/4 3/15 33/3 3/15 36/3 6/15 32/3 4/15 11/3 3/15 

1335 31/4 1/16 25/4 5/16 21/4 3/16 14/4 1/16 11/4 3/15 

1336 61/4 3/13 52/4 4/13 44/4 1/13 33/4 1/16 23/4 5/16 

1333 11/4 6/11 33/4 2/11 63/4 1/13 61/4 5/13 51/4 1/13 

1331 13/5 4/13 16/5 1/13 35/4 6/11 13/4 1/11 32/4 3/13 

1333 43/5 3/21 34/5 1/13 21/5 3/13 13/5 1/11 34/4 3/11 

1411 33/5 2/21 61/5 6/21 46/5 1/21 31/5 5/13 16/5 3/11 

 همان.مأخذ: 
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 درصد( 1/41ت برابر با ک)نرخ مشار                  2422-2934هاي سال يشور طك ياريکار و نرخ بيکت بيجمع ينيبشي. پ1 جدول

 سال

 اول  يويسنار

 درصدي( 2)رشد 

 دوم  يويسنار

 درصدي( 2)رشد 

 سوم  يويسنار

 درصدي( 9)رشد 

 چهارم  يويسنار

 درصدي( 4)رشد 

 پنجم  يويسنار

 درصدي( 1)رشد 

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

1334 55/5 6/21 51/5 5/21 43/5 3/21 43/5 2/21 33/5 1/21 

1335 14/5 4/21 31/5 2/21 33/5 1/21 63/5 1/21 61/5 6/21 

1336 14/6 3/22 13/6 1/22 33/5 3/21 31/5 4/21 14/5 2/21 

1333 45/6 1/23 35/6 1/22 26/6 4/22 16/6 1/22 13/6 3/21 

1331 36/6 3/23 64/6 5/23 53/6 1/23 41/6 3/22 31/6 3/22 

1333 13/3 1/24 34/6 3/24 11/6 1/23 63/6 4/23 54/6 3/22 

1411 33/3 6/25 24/3 1/25 11/3 5/24 33/6 1/24 31/6 5/23 

 همان. مأخذ:
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  2422-2934دوره  يشور طكجوانان  ياريکار و نرخ بيکبت يجمع ينيبشيپ .2-9

 ینیبشیار جوان به پیکعت بیجوان و جمت فعال یجمع ینیبشین بخش از گزارش با استفاده از پیدر ا

 ه درکب بوده ین ترتیبه ا ینیبشیشده است. روند پاقدام  1411-1334دوره  یجوانان ط یاریکنرخ ب

ور شکت یه جمعکنیشده است. با توجه به ا ینیبشیپ 1411-1334دوره  یشور براکت جوان یابتدا جمع

 نيبنابرا( وجود دارد سنین مختلف کیکبه تفشور کت ی)جمع یدر قالب هرم سن 1331سال  یبرا

شور کساله  24تا  15ت یهمان جمع 1331شور در سال کساله  21تا  12ت یه جمعک فرض شده است

شور در سال کساله  14تا  5ت یه جمعکن روند فرض شده است یخواهند بود. با ادامه هم 1333در سال 

دوره  یه طکنیخواهند بود. با توجه به ا 1411 شور در سالکساله  24تا  15ت یبرابر با جمع 1331

، اندت فعال جوان بودهیجمع ءشور جزکت جوان یل جمعکدرصد از  31متوسط  طوربه 1314-1331

ت یجمع ءشور، جزکت جوان یل جمعکدرصد از  31ز ین 1411-4133دوره  یه طک فرض شده است

شده  ینیبشیپ 1411-1334دوره  یشور طکت فعال جوان یق جمعین طریاز او فعال جوان باشند 

 است.

با  1411-1334دوره  یشور براکل اشتغال ک ینیبشیه آمار مربوط به پکنیدر ادامه با توجه به ا 

دوره  یشور براکت شاغل جوانان یجمع ینیبشیاقدام به پ استگزارش موجود  1-3 بخشتوجه به 

دهنده سهم اشتغال ه نشانکدرصد استفاده شده  14ن منظور از رقم یا یشده است. برا 1334-1411

ار یکت بیجمع ینیبشیپ ی. در ادامه و برااست 1331و  1331 یهاسال یل اشتغال براکجوانان از 

 ینیبشیت فعال جوان و پیجمع ینیبشیاز تفاضل مربوط به پ 1411-1334دوره  یشور طکجوان 

ان جوان یاریکنرخ ب ینیبشیپ یت برایور استفاده شده است. در نهاکت شاغل جوان در دوره مذیجمع

شاره ته اکن نیم شده است. البته الزم است به ایت فعال جوان تقسیار جوان به جمعیکت بیز، جمعین

از آمار مربوط به متوسط خالص  1411-1334دوره  یتعداد اشتغال جوانان برا ینیبشیپ یه براکشود 

ان ید بیل آن بایه در ارتباط با دلکاستفاده نشده است  یدرصد رشد اقتصاد 1 یازااشتغال جوانان به 

-1314دوره  یهاسالهمه  یبودن خالص اشتغال جوانان برا یه طبق محاسبات و با توجه به منفکرد ک

دارای  1411-1334بینی جمعیت شاغل جوان طی دوره شود تا پیشکارگیری آن باعث میهب، 1331

 کارگیری این روش اجتناب شده است.غیرمنطقی باشد بنابراین از بهاعدادی 

در  1411-1334دوره  یجوانان ط یاریکار و نرخ بیکت بیجمع ینیبشیدهنده پنشان 6جدول  

دهند که تحت سناریوی اول )رشد سالیانه نشان می 6 . نتایج جدولاست یرشد اقتصاد یویسنار 5قالب 

هزار نفر  2/116تعداد جمعیت بیکار جوان برابر با  1334درصدی در تولید ناخالص داخلی( در سال  1

هزار نفر )نرخ بیکاری  5/434نیز برابر با  1411درصد( و در سال  2/23)نرخ بیکاری جوانان برابر با 

. به همین ترتیب و با ادامه سناریوها، نتایج سناریوی آخر که در درصد( خواهد بود 1/12جوانان برابر با 
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 1334دهد که در سال درصد رشد اقتصادی وجود داشته باشد، نشان می 5انه یآن فرض شده است سال

 1411درصد( و در سال  4/22هزار نفر )نرخ بیکاری جوانان برابر با  3/155جمعیت بیکار جوان برابر با 

 درصد( خواهد بود. 2/3هزار نفر )نرخ بیکاری جوانان برابر با  1/313جوان برابر با  نیز جمعیت بیکار

د اشاره یبا یرغم وجود رشد اقتصادیجوانان عل یاریکار جوان و نرخ بیکت بیجمع یدرباره روند نزول 

-1334 یدوره زمان یوها طیدام از سنارکدر قالب هر  یه رشد اقتصادکن است یه اوال  فرض بر اکرد ک

ت جوان )با توجه به ی، جمع1411-1334 یدوره زمان یا  چون طیند ثانکیر نمییثابت بوده و تغ 1411

 یروند ین دوره دارایا یز طیت جوان فعال نین جمعیبنابرااست، برخوردار  یاهشک ی( از روندیهرم سن

ن در یبنابرا ،است یصعود یروند یت شاغل جوان دارایه جمعکنیگر با توجه به اید یاست. ازسو ینزول

ت فعال جوان بوده و یاس با جمعیار جوان در قیکت بیدر جمع یدتریشد یاهشکمجموع شاهد روند 

 برخوردار است. یاهشک یاز روند 1411-4133دوره  یت جوان طیجمع یاریکن نرخ بیبنابرا
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 2422-2934هاي سال يشور طكساله  21-24جوانان  ياريکار جوانان و نرخ بيکت بيجمع ينيبشي. پ6 جدول

 سال

 درصدي( 1پنجم )رشد  يويسنار درصدي( 4چهارم )رشد  يويسنار درصدي( 9سوم )رشد  يويسنار درصدي( 2دوم )رشد  يويسنار درصدي( 2اول )رشد  يويسنار

 ر ايکت بيجمع

 )هزار نفر(

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

  اريکت بيجمع

 )هزار نفر(

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

 اريکت بيجمع

 )هزار نفر(

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 )هزار نفر(

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

 ر ايکت بيجمع

 )هزار نفر(

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

1334 2/116 2/23 6/131 1/23 1/131 1/22 5/163 6/22 3/155 4/22 

1335 2/331 1/21 1/326 3/13 5/315 4/13 1/314 1/13 3/632 1/11 

1336 1/621 4/13 6/616 1/13 4/531 6/16 3/536 1/16 1/561 3/15 

1333 3/524 1/15 1/516 5/14 1/413 1/14 1/461 5/13 1/443 3/12 

1331 1/455 3/13 3/432 3/12 6/413 1/12 1/316 3/11 1/364 3/11 

1333 1/425 6/12 6/331 1/11 1/332 1/11 5/345 2/11 3/311 4/3 

1411 5/434 1/12 1/414 3/11 1/333 1/11 5/343 1/11 1/313 2/3 

 همان. مأخذ:
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 2422-2934 دوره يشور طك يگان عالتحصيلکرد ياريکار و نرخ بيکت بيجمع ينيبشي. پ9-9

 معیتجن یو همچن یگان عالتحصیلکردفعال ت یجمع ینیبشین بخش از گزارش با استفاده از پیدر ا

شده  1411-1334دوره  یگان طتحصیلکرد یاریکنرخ ب ینیبشیاقدام به پ یگان عالتحصیلکردار یکب

بت جمعیت نسه در ابتدا کب بوده ین ترتیبه اگان عالی تحصیلکردجمعیت فعال  ینیبشیاست. روند پ

بینی شده )این پیش 1334-1411فعال با تحصیالت عالی به کل جمعیت فعال کشور برای دوره 

به دوره  1332-1314کور برای دوره بینی با استفاده از بسط دادن میانگین هندسی نسبت مذپیش

بینی کل جمعیت فعال دست آمده است( و سپس با توجه به در دسترس بودن پیشهب 1411-1334

گزارش حاضر(، جمعیت فعال با تحصیالت عالی کشور  3-1)از بخش  1334-1411کشور برای دوره 

 بینی شده است. پیش 1334-1411برای دوره 

 یبه ازا یردگان عالکلی، خالص اشتغال تحص1331-1315دوره  یه طکنیا در ادامه و با توجه به 

ن ین با استفاده از ایهزار نفر بوده است بنابرا 11/34متوسط برابر با  طوربه، یدرصد رشد اقتصاد 1هر 

-1334 یهاسال یط یدرصد 5تا  1 یرشد اقتصاد یهاو نرخ 1332ن آمار اشتغال سال یرقم و همچن

شده است. در انتها و  ینیبشیپ 1411-1334دوره  یبرا یردگان عالکلیشاغل تحصت ی، جمع1411

از تفاضل مربوط به  1411-1334دوره  یشور طک یگان عالتحصیلکردار یکت بیجمع ینیبشیپ یبرا

در دوره  یگان عالتحصیلکردت شاغل یجمع ینیبشیو پ یگان عالتحصیلکردت فعال یجمع ینیبشیپ

ار یکت بیز، جمعین یگان عالتحصیلکرد یاریکنرخ ب ینیبشیپ یاستفاده شده است. برا 1334-1411

 م شده است.یتقس یالت عالیت فعال با تحصیبه جمع یگان عالتحصیلکرد

درصدی در تولید  1دهند که تحت سناریوی اول )رشد سالیانه نشان می 3نتایج ارائه شده در جدول  

نفر )نرخ بیکاری  میلیون 3/1برابر با  یالت عالیتعداد جمعیت بیکار با تحص 1334ناخالص داخلی( در سال 

نفر )نرخ بیکاری افراد  میلیون 2/4نیز برابر با  1411درصد( و در سال  3/23برابر با  یالت عالیافراد با تحص

نتایج سناریوی آخر درصد( خواهد بود. به همین ترتیب و با ادامه سناریوها،  3/41برابر با  یالت عالیبا تحص

دهد درصد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، نشان می 5انه یکه در آن فرض شده است سال

 التینفر )نرخ بیکاری افراد با تحص میلیون 4/1برابر با  یالت عالیجمعیت بیکار با تحص 1334که در سال 

نفر  میلیون 1/3برابر با  یالت عالیبیکار با تحصنیز جمعیت  1411درصد( و در سال  2/23برابر با  یعال

ج ین نتایه اکر است کدرصد( خواهد بود. مجددا  قابل ذ 1/36برابر با  یالت عالی)نرخ بیکاری افراد با تحص

-1334ران در سال یا یت رشد اقتصادیه ماهکنیژه فرض ایبه و یقبل یهابا فروض مشخص شده در بخش

 . انددست آمدههباشد، ب 1331-1314 یهاهمانند سال 1411
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 2422-2934هاي سال يشور طك يردگان عالکليتحص ياريکار و نرخ بيکت بيجمع ينيبشي. پ7 جدول

 سال

 اول  يويسنار

 درصدي( 2)رشد 

 دوم  يويسنار

 درصدي( 2)رشد 

 سوم  يويسنار

 درصدي( 9)رشد 

 چهارم  يويسنار

 درصدي( 4)رشد 

 پنجم  يويسنار

 درصدي( 1)رشد 

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ار يکت بيجمع

 ون نفر(يلي)م

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ر ايکت بيجمع

 نفر( ميليون)

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ر ايکت بيجمع

 نفر(ميليون )

 ياريکنرخ ب

 )درصد(

ر ايکت بيجمع

 نفر(ميليون )

 ياريکبنرخ 

 )درصد(

1334 3/1 3/23 6/1 6/26 6/1 4/25 5/1 3/24 4/1 2/23 

1335 1/2 6/31 3/1 1/31 1/1 4/21 3/1 1/26 6/1 2/25 

1336 4/2 4/35 3/2 4/33 2/2 3/31 1/2 3/23 3/1 3/23 

1333 1/2 1/33 3/2 6/36 5/2 2/34 3/2 1/31 1/2 4/23 

1331 3/3 4/42 1/3 3/33 3/2 1/33 3/2 3/34 4/2 6/31 

1333 3/3 3/45 5/3 3/42 3/3 1/33 1/3 1/36 1/2 1/33 

1411 2/4 3/41 1/4 6/45 3/3 4/42 4/3 2/33 1/3 1/36 

 .همان مأخذ:
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 يريگجهيو نت يبندجمع

بازار کار یکی از مهمترین بازارهایی است که در ادبیات اقتصاد مطرح بوده و دارای ارتباط تنگاتنگی با 

ه و گذاشت تأثیراین بازار بر عوامل مختلفی در عین حال وضعیت  استسایر بازارهای موجود در اقتصاد 

 است. اهمیت مشخصکامال  رو اهمیت بررسی وضعیت این بازار پذیرد ازاینمی تأثیراز عوامل مختلفی 

شود که همواره وضعیت آن مورد توجه اقتصاددانان و بررسی وضعیت این بازار وقتی بیشتر نمایان می

ار بینی از وضعیت آینده بازار کی است. بدیهی است که در این بین چنانچه پیشسیاستگذارمسئوالن 

نبال این دهار راهگشا باشد. گزارش حاضر بهای اقتصادی بسییسیاستگذار درتواند وجود داشته باشد می

نی وضعیت بیعرضه و تقاضا( در اقتصاد ایران، به پیش نیکار )طرفهدف بود تا ضمن بررسی وضعیت بازار 

از لحاظ جمعیت بیکار و همچنین نرخ بیکاری بپردازد. با توجه به اینکه  1411-1334این بازار در افق 

باشد، یمستقیم با مسئله اشتغال در ارتباط م طوربهاست که  یهایرشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص

های مختلف رشد اقتصادی استفاده شده بینی وضعیت بیکاری از سناریوسازی در مورد نرخبرای پیش

 است. 

 بررسی شد: ران از دو جنبه یار در اقتصاد اکت عرضه بازار یوضع یبررس 

 ،یردگان عالکلیل، جوان و تحصک کیکت به تفیالف( جمع 

  .یردگان عالکلیل، جوان و تحصک کیکت فعال به تفیب( جمع 

ه طی کدهد ینشان م یردگان عالکلیل، جوان و تحصک کیکت به تفیها در مورد جمعیبررس جینتا 

اما در عین  ،روند تحوالت جمعیت حاکی از صعودی بودن جمعیت کشور بوده 1331-1335دوره زمانی 

این بدان معنی است که  ،حال نرخ رشد متوسط سالیانه جمعیت کشور طی همین دوره روند نزولی دارد

جمعیت کشور گرایش  حاکی ازکه  خواهد بوداما با نرخی کاهنده همراه  ،افزایش جمعیت وجود داشته

ه کز نشان از آن دارد یشور نکت یانه جمعینرخ رشد متوسط سال ی. بررساستپیرتر شدن به سمت 

ز ین آن نیمترکدرصد و  31/3برابر با  1365-1355ت در دوره یانه جمعین نرخ رشد متوسط سالیشتریب

ت جوان و یت مربوط به جمعیوضع یدرصد بوده است. بررس 23/1برابر با  1331-1315در دوره 

 ینزول یاز روند 1332-1314دوره  یت جوان طیه جمعکدهد یز نشان میشور نک یگان عالتحصیلکرد

 برخوردار بوده است.  یصعود ین دوره از روندیهم یط یالت عالیت با تحصیاما جمع ،برخوردار بوده

خود را عرضه ت فعال )آن بخش از جمعیت در سن فعالیت که کار یها در مورد جمعیبررس جینتا 

 3/23شور از کت فعال یه جمعکدهد ینشان م یردگان عالکلیل، جوان و تحصک کیککنند( به تفمی

برخوردار  یدرصد 3/1 یده و از رشدیرس 1331ون نفر در سال یلیم 5/23به  1314ون نفر در سال یلیم

 3/3به  ینزول یروند یبا ط 1314ون نفر در سال یلیم 1/5ت فعال جوان از یه جمعکیبوده است در حال

بحث و  جایاین موضوع خود است.  یدرصد -33از رشد  کیه حاکده یرس 1331ون نفر در سال یلیم
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 التیت فعال با تحصیجمعدالیل آن پرداخته شود. بررسی جدی دارد و الزم است در مطالعات آتی به

 یعبارتافته و بهیش یافزا 1331سال ون نفر در یلیم 5به  1314ون نفر در سال یلیم 4/3 ز ازیشور نک یعال

 شور افزوده شده است.ک یالت عالیت فعال با تحصیون نفر به جمعیلیم 6/1ن دوره یا یط

ل کال ه اشتغکدهد یران نشان میار در اقتصاد اکبازار  یت تقاضایمربوط به وضع یهایج بررسینتا 

ون نفر یلیم 31/21به  1333ن رقم در سال یون نفر بوده و ایلیم 62/21برابر با  1314شور در سال ک

ر کساله است. قابل ذ 3 یدوره زمان یهزار نفر ط 611خالص اشتغال برابر با  یه به معنکافته یش یافزا

 یبوده است. بررس یمنف 1333و  1331 ،1313، 1313 یهاشور در سالکه خالص اشتغال کاست 

 روند مربوط زیرا ،هاستدر همه سال یاشتغال منفدهنده خالص ت اشتغال مربوط به جوانان نشانیوضع

برابر با  1314شور در سال کت شاغل جوان یبوده است. جمع یامال  نزولکشور کت جوان شاغل یبه جمع

 تیوضع یافته است. بررسیاهش کون نفر یلیم 26/2به  1333ن رقم در سال یه اکون نفر بوده یلیم 43/4

طوری هببوده  یس اشتغال جوانان داشته و صعودکع یشور روندک یگان عالتحصیلکردمربوط به اشتغال 

ون نفر در سال یلیم 16/4به  1314ون نفر در سال یلیم 31/2از  یالت عالیت شاغل با تحصیجمع که

 ون نفر است.یلیم 16/1خالص اشتغال برابر با  یه به معنکده یرس 1332

های بازار کار ایران باید اشاره کرد که متوسط خالص اشتغال ایجاد در مجموع و در مورد ویژگی 

( 1313 )بدون در نظر گرفتن سال 1331-1314درصد رشد اقتصادی طی دوره  1شده کشور در ازای 

نزولی هزار نفر است. بررسی روند تغییرات جمعیت جوان و جمعیت جوان فعال حاکی از  33/23برابر با 

 و جمعیتلکردگان عالی اما روند تغییرات جمعیت تحصی ،بوده 1332-1314بودن هر دوی آنها طی دوره 

طی دوره کشور خالص اشتغال جوانان . استصعودی بوده  دورههمین تحصیلکردگان عالی فعال طی 

-1314 طی دورهوند کاهشی اشتغال جوانان است. دهنده ربوده که نشانمنفی همواره  1315-1333

همچنین نرخ مشارکت تحصیلکردگان عالی و نرخ مشارکت جوانان، روند تغییرات نرخ مشارکت  1332

نرخ مشارکت تحصیلکردگان  1332-1314همچنین باید اشاره کرد که طی دوره است. بوده نزولی کل 

 .است تربزرگجوانان نرخ مشارکت و نرخ مشارکت کل نسبت به عالی 

ران یدر اقتصاد ا یاریکو نرخ ب ین رشد اقتصادیگزارش حاضر در مورد رابطه ب یهایج بررسینتا 

 با این حال،اما  ،داردوجود  یاقتصاد رشد و یاریکب رات نرخییتغ نیب وسکمع ه رابطهکدهد ینشان م

 .ستبرخوردار ا ینییپا ییزاتوان اشتغالکیفیت یا ه از کاست  یران به نحویدر ا یت رشد اقتصادیماه

توان میهای اخیر خصوص در سالهبزایی پایین رشد اقتصادی کشور اهم دالیل مربوط به توان اشتغال از

نظر به .اشاره کرد واردات و نفتی درآمدهای به اتکا با تولید تکنولوژی تغییر و سرمایه تشکیل رشدبه 

دلیل هتکنولوژی تولید عمدتا  بدلیل حجم باالی تشکیل سرمایه و نیز تغییر های اخیر بهرسد طی سالمی

و در مقابل وری نیروی کار روند افزایش داشته اتکا به واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی، بهره
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 زایی کاهش یافته است.اشتغال

ی مربوط به رشد اقتصاد یهایه با استفاده از سناریوسازکگزارش  ییج مربوط به بخش انتهاینتا 

 یان عالگتحصیلکردل، جوانان و ک کیکت بیکار کشور )و نرخ بیکاری( را به تفیهای آتی، جمعطی سال

ران در یا یه چنانچه رشد اقتصادکدهد یرده نشان مک ینیبشیپ 1411-1334 یدوره زمان یبرا

د، باشهای قبل از رکود تورمی( ویژه ساله)بت رشد همانند سنوات گذشته یبه لحاظ ماه یآت یهاسال

 خواهد داشت. پنج یشیه روند افزاکبل ،نبوده یاهشکشور ک یاریکنه تنها نرخ ب 1411-1334در دوره 

 1334ترتیب در سناریوی اول در هر سال )از ن صورت است که بهیبه ا یسناریوی مربوط به رشد اقتصاد

درصد رشد  2( 1411تا  1334درصد رشد اقتصادی، در سناریوی دوم در هر سال )از  1( 1411تا 

درصد رشد اقتصادی در نظر گرفته  5( 1411تا  1334اقتصادی و ... در سناریوی پنجم در هر سال )از 

ت کشور در سه حالت مختلف مربوط به نرخ مشارکل ک یاریکها در مورد نرخ بینیبشیشده است. پ

 انجام شده است:

که مربوط به زمستان این  1333برای سال ران یز آمار اکت اعالم شده توسط مرکن نرخ مشاریالف( آخر

 ،درصد( 3/33) سال است

 ،درصد( 3/31) 1332-1314دوره  یت طکب( متوسط نرخ مشار

 .درصد( 41) 1332-1336دوره  یت طکثر نرخ مشارکج( حدا

یی زادهد که چنانچه ماهیت رشد اقتصادی کشور به لحاظ توان اشتغالنتایج سناریوها نشان می 

درصد باشد  3/33برابر با  1411-1334دوره  یت طکباشد و نرخ مشار 1331-1314 یهاسالهمانند 

ار برابر با یکت بیجمع 1411درصدی سالیانه، در سال  5گاه در بهترین حالت و با داشتن نرخ رشد آن

 1411-1334چنانچه نرخ مشارکت طی دوره درصد خواهد بود.  3/15میلیون نفر و نرخ بیکاری  13/4

جمعیت  1411، در سال (درصدی سالیانه 5نرخ رشد )گاه در بهترین حالت درصد باشد آن 3/31رابر با ب

 41درصد خواهد بود. در صورت وجود نرخ مشارکت  3/11میلیون نفر و نرخ بیکاری  16/5بیکار برابر با 

درصدی سالیانه در سال  5نیز در بهترین حالت و سناریوی نرخ رشد  1411-1334درصد طی دوره 

بدیهی است که . درصد خواهد بود 5/23میلیون نفر و نرخ بیکاری  31/6جمعیت بیکار برابر با  1411

درصد نیز اکتفا  5های رشد اقتصادی حتی به نرخ دبرای دستیابی به نرخ بیکاری پایین در آینده، بای

 گذاری شود. های رشد اقتصادی باالتری هدفرخنکرده و ن

 5 با 1411-1334ت جوان طی دوره یمربوط به جمع یاریکاران و نرخ بیکبینی تعداد بپیش 

 1334درصدی سالیانه )از  5آخر با داشتن نرخ رشد  یویدهد که در سنارر نشان میکالذفوق یسناریو

هزار نفر و نرخ بیکاری جوانان  1/313ت بیکار جوان برابر با یجمع ینیبشی(، در سال آخر دوره پ1411تا 

الت یت با تحصیمربوط به جمع یاریکاران و نرخ بیکبینی تعداد بدرصد خواهد بود. پیش 2/3برابر با 

دهد که در بهترین حالت و ز نشان مییر نکالذفوق یسناریو 5و در قالب  1411-1334طی دوره  یعال
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الت یت بیکار با تحصیجمع 1411(، در سال 1411تا  1334درصدی سالیانه )از  5با داشتن نرخ رشد 

 درصد خواهد بود. 1/36برابر با  یگان عالتحصیلکردنفر و نرخ بیکاری  میلیون 1/3برابر با  یعال
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