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زهرا رضائی قهرودی (مجری)
معصومه محمدی

مشاور طرح :دکتر فرهاد مهران

بهار ۱۳۹5

هبانمخدا وندجانوخرد 

پیشگفتار

امروزه توسر

آمررار ز اط عرا

ز اصر

موبررو بر عوضر ز تقاضررا نیروز كررار یكر اه مهمترروی نیاههررا
اه آنجررا ر كارفومایررا بر عنوا متقاضریا نیرروز كررار

بونامر ریررنا ز تصررمیمگیروا در حرروه برراهار كرار اسر

زجویندگا كار ب عنوا عوض كنندگا نیوز كار دز عامل مهم ز ت یی كنند در باهار كار محسرو
همچنی ب دلیل ناهمگ بود ارتبا بی
ارائ  آمار ز ارقام متفاز

ار نا ز مشاغل ز عدم تطابق افرواد بیکرار ز فوصر ها شرلی ز

اه افواد ز ساهما ها مختیف ،بورس زض ی

باهار ار ایوا ز بوازرد فوص ها

شلی ب منظور ت یی ساهزكار ارتبا بی كارفومایا ز جویندگا كار در جذ
ك

سیاس ها ز اقداما

مر شروند ،ز

نیوز ز اشرتلا افرواد ز ت یری

بو ای ساهزكار ،بسیار ضوزر اس .

پژزهشکد  آمار با توج ب رسال

خود در همین  اجوا طو ها پژزهش با هدف افنایش یفی

آمارهرا ز

در نظو گوفت نیاه سیاس گرذارا ز بونامر ریرنا بر آمارهرا دقیرق ز بهنگرام ز تحییرل آ هرا ،طرو پژزهشر
شلی در ایوا » را در دستور ار خود قوار داد،

«بوازرد فوص

اجوا آ اه موداد  ۱۳۹۳آغراه شرد ز گرنار

نهای آ ا نو در دستوس ع ق مندا قوار گوفت اس
ب منظور مطال  پویای باهار رار ز بروازرد فوصر
تطبیق ز بورس تجوبیا
ایوا پوداخت شد اس

شرلی  ،در ایر طرو پژزهشر پر

شورها مختیف ز موزر رز ها بوازرد فوص
رز ها مختیف اه جمی استفاد اه اط عا

اه انجرام مطال را

شلی  ،ب بوازرد فوص

شاغیی تح

شلی در

پوشش بیم ها ز تجنی ز

تحییل فایل داد ها بیم ها تأمی اجتماع ز سایو بیمر هرا ،اسرتفاد اه پایگا هرا داد هرا طرول زاحردها
سب ز ار ز تجنی ز تحییل آ ها ،اضاف ود چند پوسش در پوسشنام ها
شلی ز در نهای
بوازرد فوص

استفاد اه آمارها جویا نیوز

ارگاه ب منظور بوازرد فوص

ار اه جمیر رز هرا ز پایگا هرا اط عرات مناسرب بروا

شلی اس

محاسب  فوص

شلی اه دیدگا ارگا یا اه نظو تقاضا نیوز

یا اه نظو عوض نیوز
فایل شاغیی تح

ار اه طویق آمارها جویا نیوز

ار اه طویق آمارها

ار امکا پرذیو اسر

پوشش بیم ها ،در ای طو پژزهش با اسرتفاد اه اط عرا

ارگا ها باال  ۱۰ار

ز بیشتو ،ب بروازرد فوصر

ارگاه ز اه دیدگا فرود

برا توجر بر عردم دستوسر بر
اشرتلا بخرش صرن

شرلی اه نظرو تقاضرا نیروز

بروا

رار بروا گروز هردف ز
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همچنی بواساس آمارها جویا نیوز
نیوز

ار ب بوازرد فوص

شلی ط سا ها  ۱۳۹۳ -۱۳۸۴اه نظو عوض

ار پوداخت شد اس

ای پژزهش در گوز پژزهش طو ها فن ز رز ها آمار پژزهشکد  آمرار برا همکرار خرانم د ترو ههروا
رضای قهوزد  ،ب عنوا مجو طو ز خانم م صوم محمد ب عنوا همکرار اصری طرو پژزهشر بر انجرام
رسید اس
ارهشمند جنا
گوفت شد اس

بدی زسیی اه ایشا  ،صمیمان تشکو ز قردردان م شرود در اجروا ایر طرو اه نقطر نظروا
آقا د تو فوهاد مهوا ب عنوا مشازر طرو ز نیرن سرو ار خرانم ههرو فر

محسر خان بهرو

صمیمان اه ایشا  ،تشکو ز قدردان م شود
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فهرست جدولها

جدز  -۱-۳ماتوی

انتقا نیوز

جدز  -۱-۴آمار جویندگا

۲6

ار

ار ،فوص ها شلی  ،ب  ار گمارد شدگا ز م وف شدگا موا ن خدما
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بیکار
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1
مقدمه

ز بهبود آمار ز اط عا

اموزه توس
باهار كار اس
اقتصاد

اه آ جا

شور محسو

باهار كار یك اه مهمتوی نیاهها

آمارها موبو

ب ساختار نیوز

بونام رینا ز تصمیمگیوا در حوه

ار ،مبنای بوا ارهیاب ز تحییل سیاس ها

م شود ،م تواند توسط بونام رینا  ،سیاس مدارا ز اقتصاددانا بوا ارهیاب باهار

ار مورداستفاد قوار گیود
زض ی

چگونگ

اقتصاد سالم ،در نحو عوض ز تقاضا

باهار كار خود را نشا م دهد ز اگو ای

حوك ها متناسب داشت باشند ،آنگا اقتصاد سالم خواهیم داش

تقاضا نیوز كار یا فوص

دز،

شلی یك

اه چالشها عصو حاضو اقتصاد شورها م باشد ك در كشور ما نین در سا ها اخیو ب دغدغ  دزلتمودا ز
اقتصادانا مبد گشت اس
هیاد فوص ها
ف الی ها

ت داد فوص ها شلی من ك كنند تقاضا بوازرد نشد بوا كار اس

شلی نشا م دهد ك اقتصاد در حا رشد اس

خود ز استخدام نیوز

ز كارفومایا باید آماد بوا

بیشتو باشند در مقابل ت داد كم فوص ها

شلی

نشان ا

ت داد
گستو
اه ركود

اقتصاد با كارفومایا بدبی ب آیند اس
ناهمگ بود

ار نا ز مشاغل ز عدم تطابق افواد بیکار ز فوص ها شلی ز ارائ  آمار ز ارقام متفاز

افواد ز ساهما ها مختیف ،ضوزر
شلی هیاد زجود دارد
مواج هستند
فاض

بروازرد فوصر

تکمیل نشد اس

شرلی در ایروا را مشرخم م  نرد امروزه فوصر هرا

ز بسیار اه بنگا ها اقتصاد با مشرکل جرذ

ای موضوع دالیل مختیف دارد عموم مشاغل سرخ

در مجازر

ور ها ذز

نیروز انسران

ز هیرا آزر اه جمیر حفرو قنروا

 ،تونلها هیوهمین  ،ار در مخاه سوبست  ،تخیی ز حمل مواد مذا
جذابیت بوا نیوز

اه

ز چرا ،

اه ور ها ف ا ز رار مسرتمو

ار ندارد بوخر شرللهرا خردمات ماننرد حمرل ز دفرز هبالر

شهو  ،ار مستقیم ز مستمو در ارگا ها دباغ ز بوخ شللهرا ر بروا برد آسریبهرای را بر همروا دارد
مانند ار مستمو در فضا باه ز ارتفاع بیش اه  5متو رز د ل ،اتاقکها متحوک ،داربس
مستمو رز خطو ز پس هرا انتقرا بروا برا فشرار براال ،مشراغل شر پاشر  ،پخر

آسرفال

ز اسکی ها ،ار
دسرت ز

اه
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مشاغل سخ

اس

ب دلیل ناهمگ بود ت داد ار نا ز مشاغل ،با زجود فوص

در بوخر مشراغل

شلی

ت داد ز نوخ بیکار باالی را در شور شاهد هستیم
در ادبیا
فوص

بی المیل فوص

شلی متوادف با نامهرا  Job creationز  Job vacancyاسر

شلی اه دز دیدگا عوض ز تقاضا نیوز

ار ،اه طویق آمارها
جویا نیوز

ارگاه قابل محاسب اس

فوصر

ار امکا پذیو اس

شرلی اه نظرو تقاضرا نیروز

ز اه دیدگا فود یا اه نظو عوض نیوز

ار ،اه طویق آمارها

ار قابل محاسب اس

رز هرا مختیفر اه جمیر اسرتفاد اه اط عررا

شرراغیی تحر

پوشررش بیمر ها ز تجنیر ز تحییررل فایررل

داد ها بیم ها تأمی اجتماع ز سایو بیم ها ،استفاد اه پایگا ها داد ها طول زاحردها
تجنی ز تحییل آ  ،اضاف ود چند پوسرش در پوسشرنام ها
نهای
اس

محاسرب 

استفاد اه آمارها جویا نیوز

سرب ز رار ز

ارگراه بر منظرور بروازرد فوصر

شرلی ز در

ار اه جمی رز ها ز پایگا ها اط عات بروا بروازرد فوصر

ك هو كدام نین ب نوب خود دارا منایا ز م ایب م باشند

شرلی

در هیو ب طور مختصو ب بوخ اه ای رز ها

ز م ایب ز منایا آ خواهیم پوداخ
یک اه سیاس ها باهار كار ك بو عوض ز تقاضا ایر براهار تأثیوگرذار اسر  ،گسرتو
سیستمها موتبط با باهار كار اس

ز بر كرارگیو اه

اگوچ مواكن كاریاب اه طویق كسب فوص ها خرال اشرتلا بروا افرواد

بیكار اه یكسو ز نین م وف نیوز كار موردنیاه كارفومایا اه سو دیگو ب عنوا حیقر ا زاسرط بری عوضر ز
تقاضا نیوز كار عمل م  نند ،زل اموزه با گستو
ارتبا اه طویق سیستمها اط عا

فنازر اط عا

باهار كار نین مهیا شد اس

ز ضویب نفوذ اینتون  ،بوقوار ایر

اه سا  ۱۳۸۹زهار

ت از سابق برا هردف

كاهش نوخ بیكار ز امكا اشتلا بوا تمام گوز ها ،اقدام ب طواح سرامان متقاضریا ت راز نمرود اسر .
سیما باهار كار زهار

گنار

كارجویا ت از »« ،آموه

ت از  ،ار ز رفرا اجتمراع برا اط عرا

فن ز حوف ا » ز «اط عا

جنب ها مختیف مؤثو بو باهار كار پوداخت اس
زهار

مقور بگیوا بیم بیكار » ب ارائ  نگرو

جویندگا

ثب

هم

بی المیی محاسب  دقیق فوص

اط عا

رار اعر م م گرودد زلر نحرو  محاسرب  دقیرق

شلی اه ای طویق امکا پذیو نیسر

فوص ها شلی توسط بنگا هرا اقتصراد  ،عردم پیگیرو

ارگا ها دیگو استخدام شد اند ز زض ی
ب تنهای امکا پذیو نیس

سریما

رار بروازرد اه ت رداد

رار ز همچنری ت رداد افرواد بر  ار گمرارد شرد بواسراس

انطباا دز پوسشنام  مذ ور ز ایجاد شلل بروا جوینردگا
فوص

عنازی «فوم فوص ها شرلی اعر م شرد

ار» هرو سرال اه طویرق گرنار

ار ز فوص ها شرلی اه دیردگا تقاضرا

شلی ز ادبیا

كیر اه

ز ب ارائ  آمارها فوص ها شلی م پروداهد اه طوفر در

ت از  ،ار ز رفا اجتماع  ،با طواح پوسشنام های تح

توسط بنگا اقتصاد » ز «فوم ثب نام متقاض

اخرذ شرد اه سرامان ها «سرامانده

امرل ز دقیرق جوینردگا

بر دلیرل عردم
رار

ر در

استخدام خود را اع م نکود اند ز موارد دیگو ،امکرا اتکراب بر ایر
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فصل  .۱مقدمه

 -1-1تعاریف و مفاهیم
فرصتهای شغلی (:1)JVعبار

اه فوص ها شلی خال یا بر هزد خرال كر كارفومرا ف االنر

اس

بوا آ ها در جستجو نیوز كار م گودد؛ الهم ب ذ و اس
شلی بالقو اس

ر فوصر

شرلی ( ،)JVشرللها ز فوصر هرا

ز هنوه ایجاد نشد اس
۲

فرصتهای شغلی ایجاد شده ( : )JCت داد شللها ایجاد شد در یک دزر  همان مشخم اس

ر

ارگا هرا جدیرد انرداه گیو م شرود الهم بر ذ رو اسر

ر

ارگا هرا موجرود یرا باهشرد

اه طویق توسر 

ز شللها ایجاد شد اس

فوص ها شلی ایجاد شد بالف ل اس

تقاضای كار :جمز ت داد شللها اشلا شد ز ت داد فوص ها شلی اس
عرضه كار :جمز افواد شاغل ز افواد بیکار اس
میزان فرصت شغلی :3ت داد فوص
درصد اه تقاضا

شلی یا پس ها خال آخروی رزه مرا سرب ز رار ،ر بر عنوا

ار (شللها اشلا شد ز پس ها خال ) بیا م شود

میزان بیكاری به فرصتهای شغلی :4ای مینا اه تقسیم ت داد كل افواد بیكار بدز توج ب تجوب كرار
قبی  ،ب ت داد فوص ها شلی ب دس
فوص

م آید ای مینا نشرا مر دهرد چر ت رداد اه افرواد بیكرار بروا هرو

شلی در دستوس هستند ز آ انداه ا اه كساد باهار ار اس
میزان بیكاران قبالً شاغل (در  12ماه گذشته) در تمام بخشها بهه فرصهتهای شهغلی :ایر میرنا اه

تقسیم ت داد افواد بیكار ك در  ۱۲ما گذشت كار كود اند (بیکار قب ً شاغل) ب ت داد فوص ها شلی ب دس
م آید ای مینا ب تفکیک هو بخش نین م تواند محاسب شود ای مینا نشا م دهد چ ت داداه افواد بیكار
شلی در بخش مورد بورس در دسرتوس هسرتند ز آ انرداه ا اه كسراد براهار رار در بخرش

بوا هو فوص
مورد بورس اس

فرصت شغلی ایجادشدهی ناخالص : 5مجموع هم  شللهای اس

اه طویق بسط ارگا ها یا ایجاد

ارگا جدید ب زجود آمد اس
فرصت شغلی از بینرفتهی ناخالص :6مجموع همر  شرللها اه دسر
وچک شد

رفتر بر دلیرل بسرت شرد یرا

ارگا اس

خالص فرصتهای شغلی :7اخت ف بی فوص

شلی ایجادشد  ناخالم ز فوص

شلی اه بی رفت 

ناخالم اس
جویندهی كار (كارجو) :فود  ۱۰سال ز بیشتو كر بر منظرور یرافت شرلل در سرامان  متقاضریا كرار
ت از ثب نام م كند الهم ب ذكو اس

ای فود م تواند فاقد كار یا شاغل جویا كار بهتو باشد.

Job vacancy۱
Job creation۲

Job vacancy rate۳

Unemployment-to-job vacancies rate4
Gross job gains5

Gross job losses6

Net employment change7

براورد فرصت شغلی در ایران
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مراکز خدمات اشتغال (دولتهی) :موا رن هسرتند ر در چرارچو
ز بونام رین

ساهما مدیوی

شور توسط زهار

مقرورا

ز تشرک

ار ز امور اجتماع در ا ثو شهوها

دزلتر برا تأییرد

شور ایجراد شرد اند ترا

ضم شناسای همین ها ایجاد ار ز بونام رین بروا فوصر ها اشرتلا مطرابق برا زضر ی
نسب

ب ارائ خدما

ز نیراه منطقر

ز تنظیم عوض ز تقاضا باهار ار شامل موارد هیو ب طور رایگا اقدام نمایند

 )۱ثب نام اه جو یندگا

ار ز ارفومایا

 )۲ارائ مشازر شلی ب جویندگا
 )۳م وف جویندگا

ار ز ارفومایا

ار ب ساهما فن ز حوف ا ب منظور سرب ز یرا ارتقرا مهرار

شرلی آنرا (در

صور نیاه)
ار

 )۴م وف ثب نام شدگا ب ارفومایا متقاض نیوز
دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی

دفرراتو مررذ ور در زاقررز بنگا هررا اقتصرراد هسررتند ر توسررط اشررخا
سیاس ها دزل
ف الی های

حقیق ر یررا حقرروق در راسررتا

جمهور اس م ایوا در قانو بونام سوم ( اهش تصد گو دزل

ز زاگذار آ دست اه

بخش غیودزلت م توانرد عهرد دار انجرام آ هرا شرود) مطرابق آیی نامر اجوایر قرانو مجراها

اشتلا ب حوف اریاب ز مشازر شلی مصو
امور اجتماع  ،تأسی

ز در چارچو

 ۱۳۸۰مجی

شرورا اسر م برا اخرذ مجروه اه زهار

آیی نام موبو ب امو اریاب (ثب نام اه جویندگا

فن ز حوف ا ب منظور سب ز یا ارتقا مهار

با توج ب نیاه باهار ار منطق ) ف الی

رار ز

ار ب موا ن آمروه
م نمایند

بهکار گماره شدگان
سان

ب منظور انجام ار در بنگا ها اقتصاد  ،بخش مندبگیو ز یا با اتکا ب تخصرم ز مهرار

شخص خود در بخش غیومندبگیو (خوداشتلال ) ف الی

م نمایند

2
مطالعات تطبیقی

مطال ا

صور

گوفت در ایوا بوا بوازرد فوص

استخواج منحن بوریج (بیکار  -فوص
بیکار ز نوخ فوص

شلی ) در ایوا پوداخت اند در ای مقال با رسم نمودار پوا ندگ نروخ

شلی اه طویق اط عا

باهار ار ایوا ب بورسر موق یر

شلی بسریار محردزد اسر

براقو ز دیگروا ( )۱۳۹۲بر

ار مو ن آمار ایوا ز اط عا

آمارگیو نیوز

براهار شرور پوداخت انرد گرنار

گرنار

سریما

اشرتلا در ارزپرا( ۸سراهما میرل)۲۰۰۹ ،

نحررو  محاسررب  فوص ر ها شررلی اه طویررق جویا هررا شررلل ز جویا هررا نیرروز

ررار را ارائ ر داد انررد

محاسب  ت داد فوص ها شلی اه طویق تکمیل پوسشنام آمارگیو اه فوص ها شلی  ۹توسط ارگا ها در
انگیستا انجام م شود ب منظور تهی  اط عا

دربار  تقاضا

ب عنوا یک شاخم مهم باهار ار بوا بهبود ز اص
رایتو ( ) ۱۹۹۳اه اقتصاددانا م اصو م تقرد اسر
ار نا  ،اه پیامدها فور فوایندها باهار ار اس
بخش صن

ادار  آمار ار ( )BLSز اط عا

آمارها جویرا براهار رار در امویکرا م وفر

سیاسر ها ز تصرمیمگیو ها دزلر
ایشا سر منبرز اط عرا

خانوار اه طو جار جم یر

ارگراه  ،اط عرا

ز سروئی

اشرتلا

( )CPSرا بروا محاسرب 

ود انرد در ادامر بر بورسر رز هرا بروازرد فوصر

شرلی در

پوداختر مر شرود همچنری اه منرابز

شلی  ،اه جمی گنار ها اشتلا در ارزپا (ساهما میل )۲۰۰۹ ،ز چشرمانرداه

اشتلا ( ۱۰ساهما همكار ها اقتصاد ز توس  )۱۹۸۴ ،۱۱بهو بود شد اسر
رز ها پیشنهاد بوا محاسب  فوص

ر در فصرل سروم جنئیرا

شلی اه دز منبز اصی فوا بیا م شود

Employment in Europe ۸
Vacancy Survey۹

Employment Outlook ۱۰

محاسرب م شرود

آمارهرا جویرا ی نر ایجراد ز تخویرب شرلل یرا جابجرای

شورها مختیف اه جمی استوالیا ،انرادا ،امویکرا ،انگیری
اصی بوا محاسب  فوص

ار ،شاخم ت داد شللها اشلا نشرد
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