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Abstract
During the last decade, Iran's labor market has been under
pressure by the sanctions and the long-term Dutch disease which injects
physical capital and energy subsidy into the market and crowds the labor
force out of the production lines. This situation has engendered vulnerable
groups of the labor force. Furthermore, the Covid-19 epidemic pushed an
exogenous shock into the economy and created a natural experiment to
identify the most vulnerable groups. This study investigates the
heterogeneous effects of the epidemic on Iran's labor market. We assess
four main measures, including participation rate, unemployment spells,
working hours, and job destruction rate. First, the results show that the
participation rate has decreased substantially for women and youth. Also,
those who were unemployed before the pandemic are more likely to
become inactive during the pandemic. Second, unemployment spells last
more after the pandemic. Third, working hours have been reduced on
average, it has been reduced for those who had incomplete employment
before the pandemic, but unexpectedly has increased for those who had
worked completely (40 hours/week) before the pandemic. Fourth, the job
destruction rate is higher among low-medium size firms, as compared to
micro-firms or large ones. The robustness of these results has been tested using a multivariate model of event studies at individual level. Overall,
the employment and income distributions have become worse for the
vulnerable groups including part-time workers, young workers, and women.
policymakers should consider such nonlinearities and design a
targeted support plan. Future research may carry out survival analyses or
structural estimations to predict the transition period towards a new postCovid19 equilibrium.
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ید اقتصادی و بیش از  ۵۰سال
ده :بازار کار ایران به واسطه دستکم یک دهه تحریم شد 
چکي 
تولید و واپسزدگی نیروی کار تحت
بیماری هلندی و پیشی گرفتن سهم سرمایه و انرژی در 
فشار است و بهطور تاریخی شامل گروههای آسیبپذیری است که در وضعیت شکننده شغلی
ایجاد یک
نمود و با 
وارد 
اقتصاد 

قرار دارند .در زمستان  ،۱۳۹۸اپیدمی کرونا یک ضربه برونزا به
شد که گروههای آسیبپذیر شناسایی شوند .در این پژوهش ،آثار ناهمگن
آزمایش طبیعی موجب 
اپیدمی بر بازار کار ایران ارائه میشود .برای این منظور ،چهار متغیر کلیدی شامل نرخ مشارکت،
طول مدت بیکاری ،ساعات اشتغال ،و نرخ تخریب شغل بررسی و گروههای آسیبپذیر در هر
کدام شناسایی میشود .نخست ،نرخ مشارکت در زنان و جوانان با کاهش قابلمالحظه مواجه بوده
بودهاند ،در معرض
افراد جویای کار بیش از کسانی که پیش از اپیدمی دارای شغل 
است .همچنین ،
غیرفعال شدن قرار داشتهاند .دوم ،طول مدت بیکاری طوالنیتر شده است .سوم ،ساعات اشتغال
افراد بهطور متوسط کاسته شده و برای افرادی که اشتغال ناقص داشتهاند ،کم شده
برای همه 
است .ولی برخالف انتظار ،برای افرادی که پیش از اپیدمی اشتغال کامل داشتهاند ،افزایش یافته
است .چهارم ،از بین رفتن فرصتهای شغلی در بنگاههایی با اندازه متوسط رو به پایین شدیدتر
است .عالوه بر مقایسه معناداری تکمتغیری ،استحکام این نتایج نیز با استفاده از مدلسازی
افراد آزمون میشود .این واقعیات
مطالعات رخدادها و با کنترل سایر ویژگیهای خانوار و در سطح 
آماری بیانگر از دست رفتن اشتغال و منابع درآمدی برای گروههای آسیبپذیر شامل زنان و جوانان
اند و نشانگر بدتر شدن توزیع
و افرادی است که حتی پیش از اپیدمی هم اشتغال ناقص داشته 
فمند و
درآمدی در دوران پس از کروناست .از اینرو ،الزم است سیاستهای حمایتی به صورت هد 
با در نظرگرفتن این ناهمگنی و نه به صورت کلی و یکسان اعمال شود .پژوهشهای آتی میتوانند
بعد ارائه دهند.
با استفاده از مدلسازیهای بیشتر پیشبینی دقیقتری از وضعیت سالهای 
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مقدمه
گستردهای بر

همهگیری کووید ۱۹-حادثهای نامطلوب برای همه جهان است و آثار اقتصادی

جای گذارده است که ممکن است تا سالها گریبانگیر جوامع مختلف باشد .این ویروس از یکسو

زند و گروههای
سالمتی جوامع را با خطر جدی مواجه میکند و از سوی دیگر ،ثبات را برهم می 

آسیبپذیر را به ما میشناساند ( .)Bianchi et al., 2021در واقع ،شیوع کرونا بحران انسانی بیسابقهای

است که بازگشت به استانداردهای قدیمی را دشوار میسازد و جوامع را به سمت حمایت بیشتر
از گروههای آسیبپذیر هدایت میکند ( .)Van Barneveld et al., 2020کرونا فقط از کانال سالمتی

به جامعه آسیب نمیزند ،بلکه پیشگیری از آنکه معادل با تعطیلیهای عمومی و فاصلهگذاریهای

اجتماعی است ،به افزایش بیکاری در جوامع مختلف ( ،)Kapoor, 2020یا کاهش ساعت کاری افراد
سال بیست و پنجم

میشود (.)Bell & Blanchflower, 2020; Gallant et al., 2020

شماره 4

و رکود اقتصادی منجر میشود .در واقع ،نقطه آغاز رکودی که در دوران همهگیری ایجاد میشود،

شوک منفی کووید ۱۹-بر بازار کار و آثار ناهمگن آن است .میزان کاهش نرخ اشتغال و مشارکت و

از کاهش تقاضا یا شوک منفی بهرهوری نیست ،بلکه از فاصلهگذاریهای اجتماعی آغاز میشود .این
اقتصاد

کند و موجب گسترش رکود در تمام
فاصلهگذاری به تمام بخشهای اقتصادی سرایت می 

نکته قابلتامل دیگری که دلیل تمایز شرایط پساکرونا با سایر رکودها را مشخص میکند ،شدت

سرعت این کاهش بسیار بیشتر از سایر مواقع بوده ( ،)Borland & Charlton, 2020و بهطور ناهمگنی
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میان گروههای مختلف توزیع شده است .از اینرو ،چگونگی حمایت از گروههای مختلف منوط به

شناخت و اندازهگیری آثار کرونا بر هر گروه است.

بازار کار ایران در دوران پیش از زمستان  ،۱۳۹۸در وضعیت نامناسبی بهسر میبرد .تا پیش

از شروع همهگیری در زمستان  ،۱۳۹۸نرخ بیکاری و مشارکت بهترتیب در مقادیر  10/۶۶و

 45/40درصد قرار داشت .افزون بر شاخصهای کلی ،تحرک شغلی نیز پایین گزارش شده بود

( .)Hoseini, 2019بیکاری حتی اگر بیکاری موقت باشد ،بهطور مستقیم بر مصرف خانوارها اثر
میگذارد ( .)Rashnavadi et al., 2016از اینرو ،شناسایی افرادی که در دوران کرونا از ناحیه بیکاری

آسیب دیدهاند ،برای تنظیم سیاستهای حمایتی ضروری است.

این پژوهش به دنبال یافتن اثرات مستقیم سیاستهای مقابله با همهگیری کووید ۱۹-بر بازار کار ایران
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ادهای شامل طرح آمارگیری نیروی کار 1و آمار بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی
است .از دو منبع د 

2

شود تا چهار متغیر کلیدی نرخ مشارکت ،طول مدت بیکاری ،ساعات اشتغال ،و نرخ تخریب
استفاده می 
شغل در دورههای پیش و پس از اپیدمی بررسی شوند .همچنین ،گروههایی که بیشترین آسیب را در هر

نتایج پژوهش حاضر با استفاده از دادههای مرکز آمار نشان میدهد از زمستان  ۱۳۹۸که آغاز

رصد کاهش یافته است .ولی اثر مخربتر
اپیدمی است تا تابستان  ،۱۳۹۹نرخ اشتغال  ۳/۳۶واحد د 
رصد در این بازه دانست.
واحد د 
کووید ۱۹-را میتوان کاهش نرخ مشارکت در بازار کار به میزان  ۴/۵۶
لسرد شدن بیکاران و خارج شدن آنها از گروه فعال است .چرا که موانع یافتن
این کاهش به دلیل د 

شغل دوچندان شده و رعایت فاصله اجتماعی و به تبع آن تعطیلی عمومی ،جستجو برای یافتن

شغل مناسب را سختتر از گذشته کرده است .همچنین ،نتایج حاضر نشان میدهد که کاهش نرخ
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برآورد میشود.

یک از این شاخصها متحمل میشوند ،شناسایی ،و تفاوت عملکردی آنها نسبت به سایران

مشارکت زنان بهمراتب بیشتر از گروه مردان است .با در نظرگرفتن این حقیقت که در بازار کار ایران
همواره نرخ مشارکت زنان پایینتر از نرخ مشارکت مردان بوده است ،کاهش شدید نرخ مشارکت زنان

باشد و
واحد درصد میتواند اثرهای جبرانناپذیری بر نیمی از جمعیت ایران داشته 
به میزان  ۱۹/۹
بازگشت به شرایط عادی را با دشواریهایی روبهرو کند.

اد که طول دوره بیکاری پس
با توجه به طول دوره بیکاری و اثر کووید ۱۹-بر آن میتوان نشان د 

کند و طول دوره بیکاری را
عبارتی ،شیوع کووید ۱۹-مانند شوکی منفی در بازار کار ایران عمل می 

افزایش میدهد .افزایش طول دوره بیکاری اثر منفی کووید ۱۹-بر دو گروه را نشان میدهد .گروه

اول ،بیکارانی هستند که در جستجوی شغل هستند و پس از شیوع کووید ۱۹-با مسائل بیشتری
برای پیدا کردن شغل (به دلیل تعطیلی عمومی) مواجه هستند .در نتیجه ،طول دوره بیکاری برای

این گروه افزایش مییابد .گروه دوم ،گروهی هستند که شاغل هستند و به دلیل شیوع کووید۱۹-

منیره پورمحمدی و کوثر یوسفی

از بهمن  ۱۳۹۸و شیوع کووید ۱۹-نسبت به زمان مشابه آن در سال پیش با جهش مواجه است .به

هند و به جمعیت بیکار فعال اضافه میشوند .هر دو گروه در صورتی که
شغل خود را از دست مید 
دارای قرارداد رسمی با موسسههای بیمه باشند ،مشمول بیمه بیکاری میشوند .ولی بخش عمده

هستند که مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند .در

بیکاران کرونا مشغول به کار در مشاغل غیررسمی

نتیجه ،فشار بر این گروه بهمراتب بیشتر است .زیرا عالوه بر آنکه در طبقه پایین جامعه قرار دارند،
 .1ر.ک .به درگاه ملّی آمار در وبسایت مرکز ملّی آمار ایران https://www.amar.org.ir
2. https://tamin.ir
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از حمایتهای رسمی نیز برخوردار نیستند.

رآمد را بدتر کرده است .واقعیات آماری مستخرج از طرح آمارگیری نیروی
شیوع کووید ۱۹-توزیع د 

افراد در فصل زمستان ۱۳۹۸
هد که مجموع میانگین ساعت کاری هفتگی برای همه 
کار کشور نشان مید 

رصد کاهش
رصد کاهش ،و در فصل بهار  ۱۳۹۹نسبت به فصل پیش  ۲/۸د 
نسبت به فصل پیش  ۶/۱۴د 

دارد .ولی در فصل تابستان  ،۱۳۹۹مجموع میانگین ساعت کاری هفتگی در گروهی که اشتغال کامل

دارند ،افزایشی است ،در حالی که این شاخص برای افرادی که اشتغال ناقص دارند ،همچنان کاهشی

ادهاند ،با افزایش ساعت کاری خود
خود را از دست ند 
است .میتوان نتیجه گرفت شاغلهایی که شغل 
رآمد را بدتر از پیش میکند .در
کنند و این مسئله ،توزیع د 
شوند را پر می 
جای خالی افرادی که بیکار می 

میان فعالیتهای مختلف ،کشاورزی ،فعالیتهای خدماتی تامین مکان و غذا (رستوران و هتل) ،آموزش،

شدهاند .در مقابل ،سهم فعالیتهای مربوط به ادارهها،
و حملونقل بیش از سایر فعالیتها دچار آسیب 

سال بیست و پنجم

ادههای نیروی کار
سالمت ،بیمه ،و امالک از اشتغال کشور افزایش یافته است .عالوه بر واقعیاتی که از د 

ادههای سازمان تامین اجتماعی که بیش از هفت میلیون نفر
ایران استخراج میشوند ،با استفاده از فراد 
مشمول قانون کار و بیمه بیکاری را تحت پوشش دارد ،میتوان حقایق مهمی را از بازار کار ایران آشکار

کرد .با استفاده از این فراداده ،نرخ تخریب شغل 1در دوران کرونا بهدست میآید.

شماره 4

پژوهشهایی که به بررسی آثار کرونا بر بازار کار کشورهای مختلف میپردازند ،بهطور عمده معطوف

به کشورهای صنعتی است و خأل پژوهش کشورهای در حال توسعه در آن محسوس است .پژوهش حاضر

زمستان 1399

موجود در

کند و توجه پژوهشگران را به آسیبهای
د است بخشی از این شکاف پژوهشی را جبران 
درصد 
کشورهای در حال توسعه جلب نماید .در ادامه ،با اشاره به پژوهشهای حوزه بازار کار ،اثرهای کووید-

ادههای طرح
 ۱۹بر بازار کار کشورهای دیگر و در سطح جهان بررسی میشود .سپس ،با استفاده از د 

آمارگیری نیروی کار 2و فراداده سازمان تامین اجتماعی ،تحوالت بازار کار ایران پس از شیوع بیماری

فرد و پس
کرونا نشان داده میشود .در ادامه ،استحکام نتایج بهدستآمده با استفاده از مدلسازی در سطح 

افراد آزمون میشود .بخش انتهایی نیز به بحث و نتیجهگیری اختصاص دارد.
از کنترل متغیرهای ویژگی 
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1. Job Destruction Rate
2. Labor Force Survey

مبانی نظری پژوهش
مورد آثار همهگیری بر بازار کار صورت گرفت که بهطور
در یکسال اخیر پژوهشهای زیادی در 

چند کشور است.
عمده معطوف به «واقعیات آماری» در یک کشور یا نظمهای آماری در مجموعی از 
موجود نشان داده

شهود کامل داشته باشند .در ادبیات

کنند و نسبت به آن

آماری آن را استخراج

شود که شیوع کووید ۱۹-بر نرخ اشتغال ،بیکاری ،مشارکت ،و ساعات اشتغال تاثیر قابلمالحظهای
می 
مانند نژاد ،جنسیت ،تحصیالت ،موقعیت

داشته و آثار ناهمگن آن در گروههای مختلف جمعیتی

جغرافیایی ،و گروه سنی بررسی شده است .مشاغل مختلف با ریسک متفاوتی از شیوع کووید۱۹-


روبهرو
هستند ( .)Pouliakas & Branka, 2020مشاغلی که بیشترین آسیب را از همهگیری کووید۱۹-
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واقعیت آن است ،پیش از آنکه اقتصاددانان به مدلسازی در این حوزه بپردازند ،الزم است که نظمهای

اند از :مشاغل غیررسمی ،مزدبگیران ساعتی ،مشاغل بدون
اند عبارت 
یده 
و پس از آن تعطیلی عمومی د 

اتحادیه ،مشاغلی که نیاز به ارتباطات عمومی دارند ،و مشاغل کوچک خویشفرما

(;Kapoor, 2020

مانند جنسیت ،نژاد،

افراد
 .)Lemieux et al., 2020; Beland et al., 2020از سوی دیگر ،ویژگیهای 

افراد را در مواجهه با کرونا متفاوت میسازد .زنان بهویژه زنان متاهل ،جوانان،
سن ،و تحصیالت اثرپذیری 

هستند و امکان دورکاری

ارند و مشغول به کار در مشاغل غیرتخصصی
افرادی که تحصیالت پایینی د 

.)Crossley et al., 2021; Van Barneveld et al., 2020; Beland et al., 2020; Fairlie et al., 2020

از آنجا که مهاجران جزو اقشار آسیبپذیر به حساب میآیند ،در رصدخانه مهاجرت 1دانشگاه اکسفورد

هد که مهاجران جزو
مورد آثار کرونا بر مهاجران انجام شده است .نتایج این گزارش نشان مید 
بررسی در 

گروههای آسیبپذیر محسوب میشوند .میزان این آسیب متناسب است با سطح تحصیالت مهاجران ،دلیل
کرده 
مهاجرت ،شرایط قانونی یا کشوری که از آن مهاجرت 
اند (.)Fernández-Reino & McNeil, 2020
د موردی گویای بخشی از ناهمگنیهای بازار کار در شرایط کروناست .در انگلستان ،تقریباً ۵۰
پژوهشهای متعد 
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اند
یده 
ندارند ،و مهاجران یا رنگینپوستان بیشترین آسیب را از شیوع کووید ۱۹-د 

(;Kapoor, 2020

شدهاند ،ولی این کاهش در گروههای پایین درآمدی
رآمد مواجه 
افراد با کاهش دستکم  ۱۰درصدی د 
رصد 
د 

رآمد با کاهش قابلتوجهی
بیشتر بوده است ( .)Crossley et al., 2021از اینرو ،رفاه اجتماعی گروههای کمد 
مواجه است ،و در نتیجه ،نابرابری افزایش مییابد .در استرالیا ،شوک منفی بر بازار کار در همهگیری کووید۱۹-

باعث کاهش  ۲۹درصدی رفاه اجتماعی میشود .نکته دارای اهمیت در رگرسیون غیرشرطی چندکی 2رفاه
1. The Migration Observatory
2. Quantile
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چندکهای پایین بیشتر است (.)Botha et al., 2021
هد این اثرات منفی بر 
اجتماعی است که نشان مید 

در ایاالت متحده ،مرگومیر تنها ناشی از بیماری کرونا نیست ،بلکه مشکلهایی که این بیماری

بیاید و انتظار  ۰/۸میلیون مرگ اضافه
امید به زندگی پایین 
کند باعث میشود 
در جامعه ایجاد می 

در  ۱۵سال آینده را به دلیل مشکالت ناشی از کرونا مانند بیکاری و افزایش نابرابری در جامعه

بهوجود بیاورد ( .)Bianchi et al., 2021در بررسی نابرابری ناشی از شیوع کووید ۱۹-در ایران نشان
داده می 
شود که آسیب در مشاغل کمدرآمدتر بیشتر است .سازمان جهانی کار ( ،)ILOدر هفتمین

رصد از کارگران تحت تاثیرات منفی
هد که  ۷۷د 
ویرایش بررسی کووید ۱۹-و دنیای کار نشان مید 

کرونا قرار گرفتهاند ( .)International Labour Organization, 2021همچنین ،آنها نشان میدهند که
ساعات کاری هفتگی در تمام کشورها کاهش یافته و بیشترین کاهش ساعات کاری هفتگی برای

کشورهایی با درآمد متوسط رو به باال اتفاق افتاده است .در کانادا ،مجموع ساعات کاری هفتگی تا
سال بیست و پنجم

 ۳۲درصد کاهش یافته است ( .)Lemieux et al., 2020در همین کشور بالند و همکاران (،)2020
هند که کاهش ساعات کاری هفتگی بر وضعیت اشتغال گروه فعالیتهای مختلف ،متفاوت
نشان مید 

است .آنها نشان میدهند که گروه فعالیت فرهنگ ،هنر و تفریح با کاهش  ۱۴/۸درصد ،گروه فعالیت
آموزش ،حقوق ،ارتباطات و خدمات دولتی با کاهش  ۱۳/۶درصد ،و گروه فعالیت فروش و خدمات با

شماره 4

کاهش  ۱۲/۸درصد مواجه شدهاند .در استرالیا گون و همکاران ،)2020( 1نشان میدهند که اثرات

منفی قرنطینه بر اشتغال ،نرخ مشارکت ،و ساعات کاری هفتگی بیشتر از اثرات منفی کووید ۱۹-بر

زمستان 1399

آنهاست .به عبارتی ،برای کاهش شیوع کووید ۱۹-نرخ اشتغال و مشارکت به دلیل تعطیلی عمومی

پایین میآید.

عمدهای دارد.
رکود حاضر نسبت به رکودهای پیشین تمایزات 
هد که 
بخشی از ادبیات نشان مید 

رکود ناشی از شیوع کووید ۱۹-با سایر
شود تمایز بین 
در پژوهش گالنت و همکاران ( ،)2020سعی می 

شود که برای پیشبینی شرایط دوره پساکرونا نمیتوان
شود و بیان می 
رکودهای اقتصادی شرح داده 
رکود حال حاضر است .از دیگر
کرد و نیاز به مدل ساختاری ویژه مربوط به 
مدلهای پیشین استفاده 
از 

تفاوتهای شوک کرونا
فشردهتر شدن بازار کار 2است .هنسویک و همکاران ( ،3)2020با استفاده از

سوئد مشخصات آماری متغیرهایی نظیر شغلهای خالی ،جستجوی شغل ،و شغلهای مورد

ادههای
د 

فشردهتر شدن (غیرمنعطفتر

موجود حاکی از

هند که آمار
کنند و گزارش مید 
جستجو را بررسی می 
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1. Guven et al.
2. Labour Market Tightness
3. Hensvik et al.

شدن) بازار کار به دلیل کاهش شغلهای خالی است.

هستند که به

چادورو ـ ریچ و کوگلیانس ،)2020( 1به دنبال پیشبینی دوره بیکاری افرادی

فرد را
دلیل شیوع کووید ۱۹-از جمعیت شاغل خارج میشوند .آنها ابتدا احتمال بیکار شدن هر 

اقتصاد است ،برازش میکنند .در دوره کرونا ویژگیهای شخصی تغییر

که نشاندهنده وضعیت کلی

اقتصاد به دلیل سیاستهای مبارزه با کرونا تغییر میکند .پس میتوان با تغییر

نمیکند ،ولی وضعیت کل
کنند که ۱/۶
شاخص وضعیت بازار ،دوره بیکاری را در دوره پساکرونا پیشبینی کرد .آنها پیشبینی می 

میلیون نفر تا  ۶ماه بیکار میمانند ۴/۶ ،میلیون نفر تا بیش از  ۲۶هفته بیکار میمانند ،و  ۲میلیون نفر
تا بیش از  ۴۶هفته بیکار میمانند .عمده پژوهشهایی که در زمینه آثار کرونا بر بازار کار انجام میشود

مورد بررسی قرار میگیرند.
مربوط به کشورهای صنعتی است و کشورهای در حال توسعه کمتر 

اپیدمی در بازار کار :شواهدی از ایران

فرد و همینطور متغیری
محاسبه میکنند .سپس ،این احتمال را با توجه به ویژگیهای شخصی هر 

پژوهش حاضر با استفاده از دادههای طرح آمارگیری نیروی کار درصدد است که واقعیات آماری

بازار کار ایران را در دوران کرونا نشان دهد .بهطور خاص ،چهار متغیر کلیدی نرخ مشارکت ،طول مدت

بیکاری ،ساعات اشتغال ،و نرخ تخریب شغل برای گروههای مختلف بررسی میشوند .متغیر اخیر (نرخ
آید و از اینرو ،یک فراداده سرشماری
تخریب شغل) از دادههای سازمان تامین اجتماعی بهدست می 

از تمامی افرادی است که مشمول قانون کار میشوند و بیمه بیکاری نیز پرداخت میکنند .این جامعه

آثار شیوع ویروس کرونا بر متغیرهای بازار کار ایران
ادههای سرشماری طرح نیروی کار ،بازار کار ایران و عوارض شیوع ویروس
در این بخش ،با استفاده از د 

کرونا بر آن بررسی میشود .نتایج ،شوک منفی بر دوره بیکاری را در فصل بهار نشان میدهد .همچنین ،میتوان
کاهش نرخ مشارکت و تغییر ساعت کاری هفتگی را از اثرات نامطلوب کووید ۱۹-در سال  1399دانست.
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آماری شامل بیش از  ۷میلیون نفر کارکن و  ۷۰۰هزار بنگاه است.

نرخ اشتغال و مشارکت
کنند
افراد  ۱۵ساله و بيشتر که در طول هفته مرجع ،دستکم يك ساعت کار می 
طبق تعریف کار تمام 

يا بنا به داليلى بهطور موقت کار را ترك میکنند ،شاغل محسوب مىشوند .شاغالن بهطور عمده شامل دو
1. Chodorow-Reich & Cogliancese
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ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از  7ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﮐﻦ و  700ﻫﺰار ﺑﻨﮕﺎه اﺳﺖ.
آﺛﺎر ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ،ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان و ﻋﻮارض ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧ
ﺷﻮك ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ دوره ﺑﯿﮑﺎري را در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻫﻔﺘﮕﯽ
اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻮوﯾﺪ 19-در ﺳﺎل  1399داﻧﺴﺖ.
ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
فصلنامه علمی -پژوهشی

دﻻﯾﻠﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ
پيوندﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﯽ
ﺳﺎﻋﺖ
دﺳﺖﮐﻢ
ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ
ﮐﻪ در
ﺳﺎﻟﻪق و
رسمى
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ 
اشتن
ﮐﺎربا د
مرجع
ﯾﮏهفته
کار در
ﻣﺮﺟﻊ ،موقت
مىشوند .ترك
اشتغاالن
ﺑﯿﺶوﺗﺮخود
بگيران
15حقو
مزد و
اﻓﺮاد 
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر ﺗﻤﺎمگروه
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻻن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮك ﻣ
ﺑﮕﯿﺮان و
خود ﮔﺮوه
ﺷﺎﻣﻞ دو
ﻋﻤﺪه
اومﻃﻮر
ﺷﺎﻏﻼنتدﺑﻪ
را ﺗﺮك ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻏﻞ
محسوب می 
ﺣﻘﻮقاشتغال
ﻣﺰدبهوعنوان
اشتغاالن
وکار برای
کسب
ﺷﻮﻧﺪ.بگيران و
ﻣﻰحقوق
مزد و
ﻣﺤﺴﻮب 
شغلى ،برای
شود.1
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻻن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷ
ﺑﺮاي
ه)،ﮐﺎر
ﮐﺴﺐو
ﺗﺪاوم
ﺑﮕﯿﺮان
 ۱۵ﻣﺰد
ﺑﺮاي
رﺳﻤﻰ
محاسبهﭘﯿﻮﻧﺪ
برایداﺷﺘﻦ
ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ
هفته تقويمى
که در
تعيينشد
اقل وسن
ﺣﻘﻮق (حد
ساله وو بیشتر
افراد
ﺷﻐﻠﻰ ،
فعال ،تمام
جمعیت
ﻫﻔﺘﻪاز ﺗﻘﻮﯾﻤﻰ ﭘﯿﺶ از
ارندﮐﻪ در
مات ﺗﻌﯿﯿﻦﺷ
خدﺳﻦ
)ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﺎﻟﻪ و
طبق15
مرجع)اﻓﺮاد
ﻓﻌﺎل ،ﺗﻤﺎم
ﻣﺤﺎﺳ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد  .1ﺑﺮاي
(شاغل) يا
ﺪه( ،
مشارکت د
توليد کاال و
ﺑﯿﺶﺗﺮ
کار ،در
تعريف
ﺟﻤﻌﯿﺖ(هفته
هفتهﺒﻪآمارگيری
پیش از
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﯿ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
)ﺷﺎﻏﻞ(یﯾﺎ از
دارﻧﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
(بيکار) ،ﺧﺪﻣ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر،
قابليتﻃﺒﻖ
آﻣﺎرﮔﯿﺮي )ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ(
عبارت
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖمشارکت
شوند .نرخ
محسوب م
اقتصادی
ﺎت فعال
جمعيت
هستند
برخورداردر 
مشارکت
15و ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ
)ﺷﺎﻏﻞ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ۱۵اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرت
نسبت ﻣﯽ
ﻣﺤﺴﻮب
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﯿﮑﺎر(ساله
کار ۱۵
ﻓﻌﺎل در سن
جمعیت
ﻧﺴﺒﺖ به کل
ساله واز بيشتر
ﻣﺸﺎرﮐﺖبيکار)
ﻧﺮخ(شاغل و
ﺷﻮﻧﺪ.فعال
جمعيت
است از
نرخﮐﺎر )
ﻧﯿﺮوي
آﻣﺎرﮔﯿﺮي
ﻫﺎيکارﻃﺮح
آمارگیریداده
اﺳﺘﻔﺎده از
.100
.۱۰۰ﺗﺮبا ﺿﺮب
ضرب ودرﺑﯿﺶ
تر ﺳﺎﻟﻪ
15
 (LFSﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل و
نیروی
هایﺑﺎطرح
اده
استفادهدراز د 
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﻦ ﮐﺎربیش
مشارکت
اشتغال و
( )LFSنرخ
اﺳﺖ.
رﺳﻢشدهﺷﺪه
استو وﻧﺮخ
آمدهاﺳﺖ
آﻣﺪه
ﺷﮑﻞ )1
 1399در
1387
است.
ﻣﺸﺎرﮐﺖرسم
اﺷﺘﻐﺎل وومشارکت
نرخ اشتغال
شکل(()۱
 13۹۹در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنتابستان
بهارﺗﺎ 13۸۷تا
ﺑﻬﺎرزمانی
زﻣﺎﻧﯽبازه
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزه در

سال بیست و پنجم
شماره 4
زمستان 1399

شکل  :1نرخ اشتغال و مشارکت بر اساس دادههای فصلی

توضیح :خط عمودی زمستان سال  ۱۳۹۸را نشان میدهد که همزمان با ورود اپیدمی به کشور است .نرخها بر اساس سن ۱۵

 .1اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺘﻰ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ،ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﺑﺮاي ﯾﮑﻰ از اﻋ
سال و بیشتر محاسبه میشود.
ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وي ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي دارﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺎﻣﯿﻠﻰ ﺑﺪون ﻣﺰد؛ ﮐﺎرآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ »ﮐﺎر« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد؛ ﻣﺤﺼﻼﻧﻰ ﮐﻪ در
هستند که

افراد زير نيز به لحاظ اهميتى که در فعاليت اقتصادی کشور دارند ،شاغل محسوب مىشوند .افرادی
 .1
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎدر داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ )ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎدر و ﺳﺮ
کنند (کارکنان فاميلى
ارند کار می 
خود که با وی نسبت خويشاوندی د 
مزد برای يکى از اعضای خانوار 
بدون دريافت 
درﺟﻪداران ،و اﻓﺴﺮان وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻰ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ(.
بدون مزد؛ کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعاليتى در ارتباط با فعاليت موسسه محل کارآموزی انجام مىدهند،

هستند و فعاليت آنها «کار» محسوب مىشود؛ محصالنى که

توليد کاال يا خدمات سهيم
يعنى بهطور مستقیم در 
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کنند؛ تمام افرادی که در نيروهای مسلح به صورت کادر دائم يا موقت خدمت
در هفته مرجع مطابق تعريف کار می 
مىکنند (نيروهای مسلح ،کارکنان کادر و سربازان ،درجهداران ،و افسران وظيفه نيروهای نظامى و انتظامى).


در شکل ( )1مشاهده میشود که نرخ اشتغال و مشارکت در بهار  13۹۹و بالفاصله پس از شیوع

کووید ۱۹-بهشدت افت دارد .سپس ،در تابستان  13۹۹اندکی افزایش یافت ولی افزایش در تابستان

کمتر از کاهش در بهار  13۹۹است .در نتیجه ،افزایش نرخ اشتغال و مشارکت تابستان  13۹۹کاهش
عالوه بر اثرات منفی شیوع کووید ،۱۹-قرنطینه در این بازه زمانی است .در تابستان با اینکه هنوز
کشور درگیر ویروس کروناست ،ولی افزایش نرخ اشتغال و مشارکت دیده میشود .زیرا سیاستهای

کلی دولت با هدف حمایت از اشتغال به بازگشایی مشاغل منجر شد .در نتیجه ،نرخ اشتغال و مشارکت
افزایش یافت.

نرخ بیکاری

اپیدمی در بازار کار :شواهدی از ایران

ید نرخ اشتغال و مشارکت در بهار 13۹۹
آن را در بهار  13۹۹جبران نکرده است .دلیل کاهش شد 

بخش قابلتوجهی از بیکاران ناشی از اپیدمی شغل خود را پس از شروع اپیدمی از دست دادهاند.

میتوان با بررسی پرسش مربوط به وضعیت شغل پیشین در دادههای  LFSبیکاری این گروه را به

بیکاری از مشاغل دولتی یا خصوصی تقسیم کرد .روشن است که این تقسیمبندی نمیتواند افرادی

وارد بازار کار شدهاند ،گروهبندی کند و به لحاظ اندازهگیری بیکاری کل ،جامع نیست.
را که بهتازگی 

از دست رفتن شغلها در این دو بخش باشد .در شکل ( ،)۲نرخ بیکاری در مقابل نرخ بیکاری بخش
خصوصی رسم شده است .در مشاهده میشود که نرخ بیکاری برای کل اقتصاد و همینطور برای

بخش خصوصی کاهش یافته است .نتایج اشکال ( )1و ( )۲نشان میدهد که شیوع بیماری کرونا بیش

از آنکه بر نرخ اشتغال اثر بگذارد ،بر میزان مشارکت تاثیر داشته است .به عبارتی ،کاهش مشارکت

بیشتر از کاهش اشتغال بوده که باعث کاهش نرخ بیکاری شده است.

نکته دیگر که از شکل ( )۲نتیجهگیری میشود ،این است که تغییرات نرخ بیکاری در تمام

منیره پورمحمدی و کوثر یوسفی

روند بیکار شدن در شاغالن بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی میتواند گویای میزان
ولی بررسی 

فعالیتها (شامل بخش خصوصی و عمومی) و تغییرات نرخ بیکاری در بخش خصوصی همزمان

رصد کاهش و از بهار تا تابستان  13۹۹با
نیست .نرخ بیکاری از زمستان  13۹۸تا بهار  13۹۹با  ۱۲د 
 ۱درصد کاهش مواجه است .این در حالی است که افت بیکاری در بخش خصوصی با یک دوره تاخیر

رصد کاهش و از بهار
رخ میدهد .نرخ بیکاری بخش خصوصی از زمستان  13۹۸تا بهار  13۹۹با  ۰/۳د 
رصد کاهش مواجه است.
تا تابستان  13۹۹با  ۱۰د 
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ﺑﺮاي ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺷﮑﺎل ) (1و ) (2ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺮوﻧﺎ
از آنﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ) (2ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري از زﻣﺴﺘﺎن  1398ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  1399ﺑﺎ  12درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و از ﺑﻬ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1399ﺑﺎ  1درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺖ ﺑﯿﮑﺎري در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دوره ﺗﺎﺧﯿﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﯿﮑﺎري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از زﻣﺴﺘﺎن  1398ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  1399ﺑﺎ  0/3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1399ﺑﺎ  10درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳ
فصلنامه علمی -پژوهشی
سال بیست و پنجم

شکل  :۲نرخ بیکاری تمام فعالیتها و نرخ بیکاری بخش خصوصی
ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺷﮑﻞ  :2ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺑﺨﺶ

توضیح :منظور از بیکاری خصوصی ،بیکاری در میان افرادی است که آخرین شغل آنها خصوصی است .برای محاسبه نرخ
از جمعیت فعال ( ۱۵سال و بیشتر) استفاده میشود .خط عمودی بیانگر آغاز اپیدمی در کشور در اسفند  ۱۳۹۸است.

شماره 4

جدول  :۱نسبت افراد غیرفعال به بیکاران فعال

فصل

بهار 1398

زمستان 1399

تابستان 1398
بهار 1399

تابستان 1399

نسبت افراد غیرفعال به بیکاران فعال
٪2/75
٪2/84
٪3/77
٪4/09

رسد اپیدمی
افراد غیرفعال در جدول ( )۱به نظر می 
با تفکیک افراد به دو گروه بیکاران فعال و 

باعث افزایش نسبت افراد غیرفعال شده است .به عبارتی ،جمعیت فعال و نرخ مشارکت کاهش پیدا

شود که نرخ
کرده است .این نتیجه مطابق نتیجه برآمده از شکل ( )1است .در این شکل مشاهده می 

مشارکت کاهش پیدا کرده است .در واقع تعدادی از افراد بیکار ،اعم از بیکاران پیش از اپیدمی یا

خود را از دست دادهاند ،از جستجوی شغل دلسرد ،و از جمعیت
افرادی که با شیوع کووید ۱۹-شغل 
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فعال خارج شدهاند .با توجه به معضل بیکاری کشور که در «بیکاری طوالنیمدت» خود را نشان

میدهد ،میتوان به میزان مخرب بودن اثرات بلندمدت بیماری کرونا بر بازار کار ایران پی برد.

نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت
در شکل ( ،)۳نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت در طول زمان رسم شده است .نکته مهم شکل (،)۳

کاهش نرخ بیکاری زنان در بهار  13۹۹نسبت به فصل مشابه سال پیش است .و سپس افزایش ۵/۱

بهبود وضع کار زنان در بهار  13۹۹است .ولی در

رصد نرخ بیکاری ،نشانه
نشود ،این کاهش  ۲۰/۹د 

نظرگرفتن نرخ مشارکت زنان نتیجهگیری باال را تحت تاثیر قرار میدهد .از اینرو در شکل ( ،)4نرخ
مشارکت به تفکیک جنسیت تدقیق شده است .در شکل ( ،)4نرخ مشارکت برای زنان و مردان در

بهار سال  13۹۹نسبت به دوره مشابه سال پیش کاهش یافته است .ولی این کاهش برای زنان ۱۹/۹

درصد و برای مردان  ۵/۴درصد است .این کاهش  ۲۰درصدی نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران که

اپیدمی در بازار کار :شواهدی از ایران

رصد آن در تابستان نسبت به بهار ( 13۹۹نگاه کنید به شکل  .)4اگر نرخ مشارکت در نظرگرفته
د 

مشارکت پایین زنان یکی از دالیل اصلی پایین بودن مشارکت کل است ،عواقب نامطلوب بلندمدتی

بر جای میگذارد .نکته دیگر در شکل ( ،)4این است که نرخ مشارکت زنان در تابستان نسبت به

رصد افزایش یافته است .به عبارتی ،شیوع کرونا بر نرخ مشارکت زنان اثرات
بهار  13۹۹تنها  ۰/۰۴د 

مدتتری دارد.
بلند 

در جدول ( ،)2بیکاری و مشارکت در بهار و تابستان  ۱۳۹۹نسبت به فصل مشابه در  ۱۳۹۸به

بیانگر این حقیقت است که نرخ بیکاری برای هر دو گروه زن و مرد در بهار و تابستان  ۱۳۹۹کاهش

یافته ولی این کاهش ناشی از کاهش نرخ مشارکت بوده است .نرخ مشارکت برای زنان  3/5درصد

رصد کاهش
و  3/4درصد در بهار و تابستان  13۹۹کاهش داشته و برای مردان  3/8درصد و  2/7د 
داشته است .این ارقام بیانگر آن است که بخشی از مردان غیرفعالشده در تابستان  13۹۹به فعالیت
بازگشتهاند ،ولی در خصوص زنان ،بازگشت به کار چندانی مشاهده نمیشود و به نظر میرسد عدم
مشارکت برای زنان طوالنیمدتتر از مردان است.

منیره پورمحمدی و کوثر یوسفی

تفکیک جنسیت گزارش شده است .این جدول بیان دقیقتری از اشکال ( )۳و ( )4است .نتایج جدول
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فصلنامه علمی -پژوهشی

ﺷﮑﻞ  :3ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1398و 1399
شکل  :۳نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت در بهار و تابستان  13۹۸و 13۹۹

سال بیست و پنجم

ﺑﻬﺎر واﭘﯿﺪﻣﯽ
دﻫﻨﺪه آﻏﺎز
 1398ﻧﺸﺎن
اﺳﻔﻨﺪ
ﻋﻤﻮدي در
اﺳﺖ 1398.و 1399
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺟﻨﺴﯿﺖ در
ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺑﯿﮑﺎري ﺑﻪ
ﺧﻂﻧﺮخ
ﺗﻮﺿﯿﺢ:3:
ﺷﮑﻞ
توضیح :خط عمودی در اسفند  ۱۳۹۸نشاندهنده آغاز اپیدمی است.

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي در اﺳﻔﻨﺪ  1398ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آﻏﺎز اﭘﯿﺪﻣﯽ اﺳﺖ.
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شماره 4

8060
6040

زن

زمستان 1399

ﻣﺮد

زن
ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98

ﻣﺮد
ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻬﺎر 98

98
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن99
درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖدر
ﻧﺮخﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﺮخ

98
ﺑﻬﺎر99
درﺑﻬﺎر
ﻣﺸﺎرﮐﺖدر
ﻧﺮخﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﺮخ

4020
200
0

ﺑﻬﺎر 99
ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﺗﻔﮑﯿﮏ99
ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
1399
 1398و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺷﮑﻞ :4
13۹۹
 13۹۸و
ﺑﻬﺎرووتابستان
در بهار
ﺟﻨﺴﯿﺖ در
تفکیک جنسیت
مشارکت به
ﻧﺮخنرخ
شکل :۴

ﺷﮑﻞ  :4ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1398و 1399
ﺟﺪول  :2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1399ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،1398ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮدان و زﻧﺎن

1399
 ،1398ﺑﻪ ﺗﻔﺗﻔﺎﺿﻞ
ﺑﻬﺎر 1399
ﺗﻔﺎﺿﻞ در
ﺳﺎل 1399
ﺑﯿﮑﺎري و1398
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﺳﺎل
ﺟﺪول  :2ﻧﺮخ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنو زﻧﺎن
ﮑﯿﮏ ﻣﺮدان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399
ﻧﺮخدردرﺑﻬﺎر و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺑﯿﮑﺎري زﻧﺎن
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
1398
ﺑﻬﺎر در ﺳﺎل
ﻧﺮخ

17/3
ﺑﻬﺎر

18/2
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

1398
 1399ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎر1398
ﺗﻔﺎﺿﻞﺑﻪدرﺑﻬﺎر
 1399ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399
ﺑﻬﺎر در ﺳﺎل
ﻧﺮخ

13/7
ﺑﻬﺎر

ﺑﯿﮑﺎري زﻧﺎن
ﺑﯿﮑﺎري ﻣﺮدان

17/3
9/34

18/2
8/6

ﺑﯿﮑﺎري ﻣﺮدان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن

9/34
17/6

8/6
17/6

9/0
14/1

ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ

17/6

17/6

14/1

ﻣﺮدان

17/7
17/7

72/2
72/2

16/5
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

13/7
9/0

16/5
8/1

8/1
14/1
14/1

67/9
67/9

69/4
69/4

-0/011
ﺑﻬﺎر 1398
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
-(0/0011
) 011
)0/005
(0-/0011
(-0/0016
) 005
)0/035
(0-/0016
)002
-(00//035
)(0/002
-0/038

-0/038
)(0/003

-0/0087
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1398
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
)/001
-0(0/0087
/005
(0-/0001
)
(-0/0018
) 005
)0/034
(0-/0018
-(0/0027
) 034
)(0/0027
-0/0027
-0/0027
)(0/003

جدول  :۲مقایسه بیکاری و مشارکت در بهار و تابستان  ۱۳۹۹نسبت به  ،۱۳۹۸به تفکیک مردان و زنان
نرخ در سال  ۱۳۹۸نرخ در سال  ۱۳۹۹تفاضل در بهار 1399

نسبت به بهار  1398نسبت به تابستان 1398

18/2

13/7

16/5

بیکاری مردان 9/34

8/6

9/0

8/1

-0/005

17/6

17/6

14/1

14/1

-0/035

مشارکت مردان 17/7

72/2

67/9

69/4

-0/038

مشارکت زنان

-0/011

-0/0087

()0/0011

()0/001

()0/0016

()0/0018

()0/002

()0/0027

()0/003

()0/003

-0/005
-0/034

-0/0027
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17/3

تابستان

بهار

بیکاری زنان

بهار

تابستان

تفاضل تابستان 1399

توضیح :انحراف معیارها در پرانتز آورده شده است .تمامی تغییرات در سطح  ۱درصد معنادار است.

سهم اشتغال به تفکیک انواع فعالیتها
در جدول ( ،)3نرخ اشتغال در فعالیتهای مختلف آمده است .بر اساس اطالعات این جدول،

این جدول میتوان گفت سهم فعالیتهای زیر در دوران پس از کرونا از اشتغال کشور کاسته شده

است :کشاورزی ،حملونقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات ،آموزش ،و فعالیتهای خدماتی مربوط
به تامین مکان و غذا .در مقابل ،فعالیتهایی که سهمشان از اشتغال افزایش یافته است شامل:
ساختمان ،فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی ،فعالیتهای مالی و بیمه ،فعالیتهای مربوط به

سالمت انسان و مددکاری اجتماعی ،امالک و مستغالت ،استخراج معدن و اداره امور عمومی دفاع ،و

منیره پورمحمدی و کوثر یوسفی

میتوان گفت تاثیر اپیدمی بر سهم اشتغال در فعالیتهای مختلف متفاوت است .با توجه به یافتههای

تامین اجتماعی اجباری .بهطور کلی پس از همهگیری کرونا ،سهم مشاغلی که در بخشهای اداری

مشاهدههای

(دولتی) ،سالمت ،بیمه و امالک بودهاند ،نسبت به سایر مشاغل افزایش نشان داده که با

عینی نیز سازگار بوده است .در مقابل ،رستورانها و هتلها (فعالیتهای خدماتی تامین مکان و غذا)،

آموزش و حملونقل بیشترین آسیب را دیدهاند.
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شماره 4

جدول  :۳سهم اشتغال فعالیتهای مختلف از اشتغال کل

1/15

1/22

1/75

1/61

نرخ اشتغال
تفاضل نرخ اشتغال تفاضل نرخ اشتغال در
تابستان  1399نسبت
در بهار 1399
۱۳۹۹
۱۳۹۸
بهار تابستان بهار تابستان نسبت به بهار  1398به تابستان 1398
-0/388

آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه

-0/606

0/57

0/66

0/57

0/62

0/001

استخراج معدن

-0/044

0/72

اطالعات و ارتباطات

تامین برق ،گاز ،بخار و تهیه هوا

0/82

0/72

آموزش

اداره امور عمومي و دفاع ،تامين اجتماعي اجباري

5/95

5/56

5/48
5/36

5/77

5/78

5/28

5/40

-0/178
0/220

-0/196

0/036

0/93

تولید صنعتی


0/70
0/94

حملونقل و انبارداری

0/64

9/41

ساختمان

سایر فعالیتهای خدماتی

0/78

0/92

9/34

2/36

0/73

0/84

9/16

2/49

0/165

1/378

0/74

0/75

9/08

2/54

0/004

-0/086

-0/247

2/48

عمدهفروشی و خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
موتورسیکلت
0/73

-0/075
-0/256

0/178

15/05 15/04 15/14 15/09
0/71

0/020

1/31

0/142

-0/026

0/112

-0/039

1/49

0/066

-0/010

17/24 16/93 17/07 17/18
14/08 12/84 12/70 12/26

-0/007

-0/048

0/73

1/38

1/39

1/51

1/35

1/36

-0/093

فعاليتهاي امالك و مستغالت

فعاليتهاي اداری و خدمات پشتيبانی

فعاليتهاي حرفهاي ،علمي و فني

1/36

0/035

-0/105

-0/256

0/575

فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

نوع فعالیت

زمستان 1399
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فعاليتهاي سازمانها و هيئتهاي برونمرزي

-0/014

0/20

0/19

-0/009
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نوع فعالیت
0/20
0/005

0/002 0/01

-0/498

0/076

-0/008

0/004

نرخ اشتغال
تفاضل نرخ اشتغال تفاضل نرخ اشتغال در
تابستان  1399نسبت
در بهار 1399
۱۳۹۹
۱۳۹۸
بهار تابستان بهار تابستان نسبت به بهار  1398به تابستان 1398
0/21
0/01

فعاليتهاي مالي و بيمه

فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی

1/35

1/41
3/35

2/97

0/69

0/54

0/367

1/44

0/090
-0/041

1/58

0/172

-0/057

18/47 18/57 18/97 18/93

0/59

2/99

هنر ،سرگرمي و تفريح

منیره پورمحمدی و کوثر یوسفی

کشاورزی

-0/354

0/64

2/89

فعاليتهاي خانوارها به عنوان كارفرما ،فعاليتهاي تفكيكناپذير توليد
كاالها و خدمات توسط خانوارهاي معمولي براي خودمصرفي
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طول مدت بیکاری
در  ،چگونگی توزیع طول مدت بیکاری 1بهترتیب در فصل بهار و تابستان  13۹۹در مقایسه با

فصل مشابه سال پیش رسم شده است .در شکل ( ،)۵طول دوره بیکاری از پرسش مربوط به مدت

زمان جستجوی کار پرسشنامه طرح آمارگیری نیروی کار محاسبه شده است .با توجه به شکل (،)۵
جهش در ماه سوم دوره بیکاری در بهار  13۹۹کام ً
ال مشهود است .تا پیش از شیوع کرونا توزیع دوره
بیکاری بهگونهای بوده است که دوره بیکاری تا  ۶ماه اول پس از شروع آن (در بیکارانی که تازه وارد
خود را از دست
گروه فعال شدهاند و در بیکارانی که در گروه فعال قرار داشتهاند و شغل پیشین 

دادهاند) روندی کاهشی را نشان میداد .یعنی احتمال پیدا کردن شغل در ماه اول دوره جستجوی
کار بیشتر از ماه دوم یا سوم بوده است .ولی پس از شیوع کرونا در بهار  13۹۹در شکل ( )۵جهش

سال بیست و پنجم

دوره بیکاری در ماه سوم بهوضوح دیده میشود .با توجه به نحوه زمانبندی طرح آمارگیری نیروی
کار میتوان گفت که آمارگیری تقریباً در ماه میانه هر فصل انجام میشود .به عبارتی ،افرادی که در

بودهاند ،افرادی هستند که از اواسط فصل پیش بیکار شدهاند .در
فصل بهار دارای دوره بیکاری سه ماه 

شماره 4

واقع ،جهش در ماه سوم دوره بیکاری مشاهدهشده در فصل بهار سال  13۹۹مربوط به بیکارانی است
که از بهمن  13۹۸حدودا ً پس از شیوع بیماری کرونا وارد گروه بیکاران شدهاند .همانطور که انتظار
میرفت ،شیوع کووید ۱۹-توزیع دوره بیکاری را تغییر داده است.

زمستان 1399
84

1. Unemployment Duration

ه ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮐﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺎه دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﻬﺎر  1399در ﺷﮑﻞ ) (5ﺟﻬﺶ دوره ﺑﯿﮑﺎري در ﻣﺎه
م ﺑﻪوﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻣﺎه ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ
ﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي دوره ﺑﯿﮑﺎري ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﮑﺎر
هاﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺟﻬﺶ در ﻣﺎه ﺳﻮم دوره ﺑﯿﮑﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  1399ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻬﻤﻦ 1398
وداً ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺮوﻧﺎ وارد ﮔﺮوه ﺑﯿﮑﺎران ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺗﻮزﯾﻊ دوره ﺑﯿﮑﺎري را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ه اﺳﺖ.
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مشابه
فصل
در مقایسه
 1399در
سال 13۹۹
بهار و
در در
بیکاری
دورهدوره
شکل :۵
پیشﭘﯿﺶ
سالﺳﺎل
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻓﺼﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪبا ﺑﺎ
تابستانﺳﺎل
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻬﺎر و
ﺑﯿﮑﺎري
ﺷﮑﻞ :5

کمرنگ تابستان
ﺑﯿﮑﺎريخط
ﻣﺪتماه است.
ﻃﻮلآن سه
بیکاری در
ﮐﻪمدت
اﺳﺖطول
1399ترین
ﺑﻬﺎر که بیش
ﭘﺮرﻧﮓاست
بهار ۱۳۹۹
پررنگ
توضیح :خط
ممتد ﺳﻪ ﻣﺎه
در آن
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻤﺘﺪ
ممتدﺧﻂ
ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 ۱۳۹۹است که بیشترین طول مدت بیکاری در آن سه تا پنج ماه است .دو نمودار خطچین کوتاه و بلند مربوط به بهار و تابستان
ﺑﯿﮑﺎري
هستند.ﯾﻦ
منطبقﺑﯿﺶﺗﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ
1399
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﺳﺖ.از ﺧﻂ
ﺳﻪبر ﺗﺎهم منطبق
آن ماه
بیشدراز ۲۰
ﻣﺪت مقادیر
ﻃﻮلعها در
همه توزی
یکدیگر
توزیع بر
ﺮﻧﮓدر تمام
ﻣﻤﺘﺪ که
کرونا) است
( ۱۳۹۸پیش
ﮐﻤتقریباً
شوند.
ی
م
جایگزین
ماه
۲۰
مقدار
به
بیکاری
مدت
طول
ماه
۲۰
از
تر
ش
بی
مقادیر
سادگی،
برای
ﭘﻨﺞنرو
هستند ،از ای
ﻣﺎه اﺳﺖ .دو ﻧﻤﻮدار ﺧﻂﭼﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 1398ﭘﯿﺶ از ﮐﺮوﻧﺎ(

تحوالت ساعت کاری شاغالن

شکل ( ،)۶تاثیر شیوع کووید ۱۹-بر وضعیت کاری شاغالن نشان داده میشود .همانطور که
ﻮﻻت ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري در
ﺷﺎﻏﻼن

منیره پورمحمدی و کوثر یوسفی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ از 20
ﻣﺎه ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦرو ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از  20ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎري
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  20ﻣﺎه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ادﺑﯿﺎتاشته
ﻣﺮورنیز اثر د
شاغالن
کشورها
ﻧﺸﺎنسایر
کرونا در
بیماری
شیوع
بیان شد،
ﺷﯿﻮعمرور اد
ﺷﮑﻞ ) ،(6ﺗﺎﺛﯿﺮ در
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري
کاریﮐﻪ در
ساعتﻃﻮر
ﺷﻮدبر .ﻫﻤﺎن
داده ﻣﯽ
ﺷﺎﻏﻼن
ﮐﺎري
وﺿﻌﯿﺖ
بیات 19ﺑﺮ
ﮐﻮوﯾﺪ-
ﻫﻔﺘﮕﯽپیدا کرد
ﮐﺎري کاهش
ویروس کرونا
شیوع
پس از
کاریاﺛﺮهفتگی
که ساعت
ﺳﺎﻋﺖهای
است ،بهگون
است.از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﺷﺎﻏﻼنهﭘﺲ
ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﮔﻮﻧﻪاي
شاغالن ﺑﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺷﺎﻏﻼن ﻧﯿﺰ
ﮐﺎري
ﻧﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ
بدین منظور ،ساعت کاری هفتگی با استفاده از پرسشنامه طرح آمارگیری نیروی کار (که میانگین
ساعات کاری هفتگی در طول فصل گذشته را مورد پرسش قرار میدهد) بهدست میآید .سپس،

1. Unemployment Duration

میتوان مجموع میانگین ساعت کاری هفتگی را برای همه افراد بهدست آورد .انتظار این بود که در

ایران هم مانند سایر کشورها مجموع میانگین ساعت کاری در طول هفته کاهش یابد .ولی طبق شکل

( )۶و بهطور دقیق جدول ( ،)2مشاهده میشود که در زمستان  13۹۸و شروع شیوع کووید ۱۹-ساعت

کاری کاهش مییابد .این کاهش تا بهار  13۹۹نیز ادامه پیدا میکند .ولی در تابستان افزایش ساعت

کاری نسبت به بهار  13۹۹مشاهده میشود .اگر مجموع ساعت کاری هفتگی به دو گروه اشتغال
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ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر )ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐ
ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ( ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻫﻔﺘﮕﯽ را ﺑ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪدﺳﺖ آورد .اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ناقص (کارگرانی که ساعت کاری هفتگی کمتر از  ۴۴ساعت دارند) و اشتغال کامل (کارگرانی که
ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ ) (6و ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺟﺪول ) ،(2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  1398و ﺷﺮوع ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ساعت کاری هفتگی بیشتر از  ۴۴ساعت دارند) تقسیم شود ،میتوان اثر کووید ۱۹-را بر این دو گروه
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  1399ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  1399ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺠ
دید .نکتهای که باید به آن توجه شود این است که در دوره کرونا ساعت کاری کاهش دارد ،بنابراین
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ )ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻢﺗﺮ از  44ﺳﺎﻋﺖ دارﻧﺪ( و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ )ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ید برای دو گروه اشتغال ناقص و اشتغال کامل است .از اینرو ،در اینجا ساعت
نیاز به تعریف جد 
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از  44ﺳﺎﻋﺖ دارﻧﺪ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮ ﮐﻮوﯾﺪ 19-را ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه دﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮ
شود که
کاری اشتغال کامل از  ۴۴ساعت به  ۳۵ساعت تغییر داده میشود .در این صورت مشاهده می 
ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﮐﺎﻫﺶ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ اﺳ
ﺻﻮرتمیکنند،
هفته کار
ساعت د
داده ۳۵
شتر از
که بی
کارکنانی
هفتگی
ساعت
میانگین
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤ
درراﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎﻋﺖ
برایﺑﻪ 35
ﺳﺎﻋﺖ
کاری 44
ﮐﺎﻣﻞ از
اﺷﺘﻐﺎل
مجموعﮐﺎري
از اﯾﻦرو ،در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﺎﻋﺖ
هفته
ر
د
ساعت
۳۵
از
تر
م
ک
که
کارکنانی
برای
هفتگی
کاری
ساعت
میانگین
مجموع
ولی
ارد

د
افزایش
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از  35ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ دارد وﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎ
ﮔﻔﺖ ،از
اشتهاند
ناقص د
اشتغال
کارکنانی که
بخشی
دریتوان
ارد .م
کاهش د
ﮐﻪ ،به
کنند
ﮐﺎري ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮاي کار می
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ
ﺗﻮان
دارد .ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﻨﻨﺪ،از ﺑﻪﺷﺪت
گفتﻣﯽ
ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر
ﺳﺎﻋﺖ
شدتاز 35
ﮐﻢﺗﺮ
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ
خود را
هفتگیﮐﺎري
ﮐﺎﻣﻞ ساعت
اشتهاند،
اشتغالﮐﻪکامل د
کارکنانی که
ﮐﺎرشده
خارج
افزایشﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داد
ﻫﻔﺘﮕﯽ
کاریﺳﺎﻋﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
اﺷﺘﻐﺎل
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ
ولیهاﻧﺪ ،وﻟﯽ
اند،ﺷﺪ
ﺧﺎرج
بازارازکارﺑﺎزار
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
دادهاند (جدول .)۴
)ﺟﺪول .(4
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شماره 4
زمستان 1399
)ﻣﯿﻠﯿﻮنساعت)
ﻫﻔﺘﮕﯽ(میلیون
ﮐﺎري هفتگی
ﺳﺎﻋﺖ کاری
میانگین ساعت
ﺳﺎﻋﺖ(
مجموعﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
شکل:۶:6ﻣﺠﻤﻮع
ﺷﮑﻞ

اپیدمی
دهد که
1398رارانشان م
اسفند ۱۳۹۸
ﺧﻂخط
توضیح:
است .اﺳﺖ.
اﭘﯿﺪﻣﯽ
آغازآﻏﺎز
دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎنیﻣﯽ
عمودیاﺳﻔﻨﺪ
ﻋﻤﻮدي
ﺗﻮﺿﯿﺢ:

ﺟﺪول  :4ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻓﺼﻠﯽ )درﺻﺪ(
86

زﻣﺎن

ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان

زﻣﺴﺘﺎن 1398
ﺑﻬﺎر 1399
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

-6/14
-2/8
4/81

ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از  35ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از  35ﺳﺎﻋﺖ

-3/79
-3/15
-8/13

-5/8
-2/44
6/75

در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

جدول  :۴تغییرات ساعت کاری هفتگی فصلی (درصد)

زمان

همه کارگران

زمستان 1398

-6/14

کارگرانی که کمتر از ۳۵
ساعت در هفته کار میکنند

تابستان 1399

-2/8

-3/79

کارگرانی که بیشتر از ۳۵
ساعت در هفته کار میکنند

4/81

-3/15
-8/13

-2/44
6/75

نرخ تخریب مشاغل
ادههای سازمان تامین اجتماعی که شامل 
با استفاده از د 
افراد مشمول قانون کار 1و حق بیمه بیکاری

اد شاغالن در هر بنگاه و درخواستهای بیکاری در زمان کرونا را بهدست آورد .از
میشود ،میتوان تعد 

اپیدمی در بازار کار :شواهدی از ایران

بهار 1399

-5/8

افراد بیکار بر اثر کووید ۱۹-در هر بنگاه
ادههای یادشده میتوان نرخ تخریب مشاغل را به صورت نسبت 
د 
افراد شاغل در آن بنگاه تعریف کرد .در جدول ( ،)5میانگین نرخ تخریب مشاغل برحسب اندازه
به کل 

اد که بنگاههایی با اندازه متوسط از  ۵تا  ۲۰نفر بیشترین آسیب
بنگاه بهدست آمده است .میتوان نشان د 
اند و بنگاههای بزرگ کمترین نرخ تخریب مشاغل را داشتهاند؛ البته این نتیجه قابلانتظار
یده 
را از کرونا د 

هستند و نسبت به

بود .بنگاههای بزرگ از حمایتهای مالی دولتی و خصوصی بیشتری برخوردار
تولید را داشتهاند .زیرا حمایتهایی که از این بنگاهها شده زیان ناشی از کووید ۱۹-را جبران کرده است.

از طرفی ،یک بنگاه کوچک  ۱تا  ۴نفره دارای هزینههای کمتری در مواجهه با بیماری کروناست .پس

یدهاند ،کمتر از بنگاههایی با اندازه متوسط  ۵تا  ۱۹نفره است.
آسیبی که این بنگاهها د 
جدول  :۵نرخ تخریب مشاغل

اندازه بنگاه

تعداد بنگاه

میانگین اندازه بنگاه

میانگین نرخ تخریب مشاغل

از  ۵تا  ۹نفر

112/284

6/32

1/52

32/532

30/15

از  ۱تا  ۴نفر

575/222

از  ۱۰تا  ۱۹نفر

52/608

از  ۵۰نفر به باال

20/084

از  ۲۰تا  ۴۹نفر

1/94

13/4

186/291

منیره پورمحمدی و کوثر یوسفی

وجود شوک منفی ناشی از شیوع کووید ،۱۹-توان ادامه

شوکهای برونزا مقاومتر هستند .در نتیجه با

1/19
1/46

0/96

0/22

1. https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar
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استحکام نتایج نسبت به کنترل ویژگیهای افراد
در بخش پیشین ،مشخصات آماری متغیرهای اصلی بازار کار ایران در دوران پیش و پس از

اپیدمی ارائه شده و شهود مناسبی از تغییرات بازار کار ایران را بهدست داده است .در این بخش
شود و متغیرهای
با استفاده از مدلسازی اقتصادسنجی پایهای ،معناداری این تغییرات آزمون می 

توضیحی کنترل میشوند .روشن است که پژوهشهای آتی میتوانند با استفاده از مدلسازی نرخ
مخاطره 1و تحلیل نرخ بقا 2یا مدلهای ساختاری تعادل عمومی ،رکود بهوجودآمده در دو سوی عرضه

و تقاضای نیروی کار را مدلسازی کنند و پیشبینی دقیقتری از وضعیت دورههای آتی داشته باشند.
شواهد آماری دوران کرونا در بازار کار است ،به همین

ولی در پژوهش حاضر که محور آن معرفی
مدلسازی اولیه بسنده میشود.

سال بیست و پنجم

جدول ( ،)6حاوی نتایج یک مدل حداقل مربعات معمولی در سطح فرد و با کنترل ویژگیهای

فردی شامل تحصیالت ،وضعیت تاهل ،سن ،ارتباط فامیلی با کارفرما ،استان ،شهری /روستایی است.
متغیرهای مورد نظر شامل متغیر مجازی برای سالهای مختلف ،جنسیت ،و متغیر مجازی اشتغال

هد
در دوره پیش از کرونا ( )>۱-۱۳۹۸گزارش شدهاند .نتایج ستونهای  ۱و  ۲جدول ( )6نشان مید 

شماره 4

که مشارکت در بهار و تابستان ( ۱۳۹۹دوران اپیدمی) نسبت به فصل مشابه  ۱۳۹۸بهترتیب  ۴و ۳

رکود
واحد درصد کاهش داشته است .در میان سالهای پیش از کرونا ،مشارکت در سال  ۱۳۹۴که با 

تولیدی همراه بود ،در بهار و تابستان بهترتیب  ۳و  2/5واحد درصد کمتر از سال  ۱۳۹۸است .بنابراین،
زمستان 1399

مورد بررسی بیسابقه است.
میتوان گفت که این کاهش نرخ مشارکت ناشی از اپیدمی در سالهای 

در ستونهای  ۳و  ۴متغیر مجازی بیکاری مدل شده است .نتایج نشان میدهد که نرخ بیکاری بهار

واحد درصد کاهش داشتهاند.
و تابستان  ۱۳۹۹نسبت به فصل مشابه سال پیش بهترتیب  0/9و  0/4
وجود شیوع کرونا مشاهده میشود ،احتماالً ناشی از کاهش نرخ مشارکت است .در

این کاهش که با

نهایت ،در ستونهای  ۵و  ۶جدول ( ،)6متغیر ساعات کاری را در بهار و تابستان  ۱۳۹۹بهترتیب بهطور

متوسط  2/7و  1/5ساعت کاهش نشان میدهد.

در جدول ( ،)۷آثار ناهمگن اپیدمی برای دو گروه زنان و افراد دارای شغل پیش از اپیدمی (در

مقابل افراد جویای کار) گزارش شده است .پس از کنترل متغیر جنسیت و سایر متغیرهای توضیحی،
شود که مشارکت زنان در دوران کرونا نسبت به مردان در همین دوران
در ستون  ۱و  ۲مشاهده می 
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در دو فصل بهار و تابستان بهترتیب  0/8و  2/5واحد درصد کمتر است .به همین ترتیب ،بیکاری زنان
1. Hazard Rate
2. Survival Rate Analysis

در دوران کرونا بین  4/9تا  ۲واحد درصد کمتر است که ناشی از غیرفعال بودن این بخش از جمعیت

است .در نهایت ،برای آن دسته از زنانی که در دوران کرونا شاغل هستند ،ساعات کاری در فصلهای
بهار و تابستان نسبت به مردان  1/6و  0/67افزایش داشته است .احتماالً زنان شاغل در دوران کرونا
کاری کارمندان دولت هیچ تغییری نکرده و طبق قانون به روال پیشین است ،اگرچه در عمل بخشی از

ساعات کاری خود را به دلیل دورکاری در محل کار حاضر نیستند ،ولی در حال کار محسوب میشوند.

آن دسته از زنانی که به خدمات پزشکی و پیراپزشکی نیز مشغول بودهاند ،در دوران کرونا با افزایش

ساعت کاری مواجه شدهاند .از اینرو ،در مجموع نهتنها کاهش ساعات کاری زنان شاغل در دوران
کرونا مشاهده نشده ،بلکه افزایش آن گزارش شده است.
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بهطور عمده در دو گروه کارمندان دولت و کارکنان بخش سالمت هستند .روشن است که ساعت

دمی بر مشارکت ،بیکاری ،و ساعات کاری شاغالن ،فصل اول و دوم سالهای 1394-1399
دول  :۶آثار اپی 
ج

متغیر مجازی مشارکت
بهار

متغیر مجازی ( ۱۳۹۹اپیدمی) ***-0/040

تابستان

-0/033

***

متغیر مجازی بیکاری
بهار

-0/0097

***

()0/0015( )0/0025( )0/0022

متغیر مجازی ۱۳۹۵

***0/007*** -0/007*** -0/012

متغیر مجازی ۱۳۹۶

0/0011

0/0086*** -0/0018

متغیر مجازی ۱۳۹۷

*0/0042

-0/0021

**0/0043

متغیر مجازی ۱۳۹۸
(محذوف)

سال مرجع

مرجع

مرجع

جنسیت= زن

()0/0019( )0/0026( )0/0025
()0/0021( )0/0025( )0/0026

()0/0020( )0/0025( )0/0025
()0/0019( )0/0024( )0/0025

***0/166*** -0/389*** -0/388

()0/0041( )0/0036( )0/0033

-0/0041

**

()0/0018
0/008

***

()0/0021

0/0112

***

()0/0021
**0/004

()0/0020

بهار

-2/74

***

()0/139

-0/640

-0/714

()0/152
***

()0/151
0/133

()0/156

مرجع

مرجع

***0/186

()0/0045

()0/163

-0/461

0/0053

()0/0020

-1/54

***

0/252

***

0/132

***

تابستان

()0/156

()0/163
***

()0/171

**0/401
()0/162

0/457

***

()0/162

منیره پورمحمدی و کوثر یوسفی

متغیر مجازی سال ۱۳۹۴

***0/007*** -0/025*** -0/030

تابستان

ساعات کاری شاغالن

مرجع

***-9/08*** -8/42
()0/206

()0/231
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ادامه جدول  :۶آثار اپیدمی بر مشارکت ،بیکاری ،و ساعات کاری شاغالن ،فصل اول و دوم سالهای
1394-1399

متغیر مجازی مشارکت
بهار

***0/264

تابستان

***0/923

بهار

ثابت

***0/72

***0/73

***0/093

سن ،تحصیالت ،استان،
شهری /روستایی

تابستان

***0/۰911

متغیر مجازی اشتغال پیش ***0/270
از ۱۳۹۸q۱
()0/0012( )0/0026( )0/0023

()0/0015

()0/0038( )0/0060( )0/0056

تعداد مشاهدهها

***0/11

بهار

54/1

***

تابستان

56/7

***

()0/0045

()0/371

()0/405

بله

بله

بله

بله

بله

بله

548/809

469/466

299/486

259/019

224/402 261/250

سال بیست و پنجم

رصد است .انحراف معیار در پرانتز آورده شده است.
توضیح * ،** ،*** :بهترتیب نشاندهنده معناداری در سطح  ،۵ ،۱و  ۱۰د 
جدول  :۷آثار ناهمگن اپیدمی ،فصل اول و دوم سالهای 1394-۱۳۹۹

متغیر مجازی مشارکت متغیر مجازی بیکاری ساعات کاری شاغالن

شماره 4

بهار

تابستان

-0/025

متغیر مجازی زنان × متغیر ***-0/0085
()0/004( )0/0031
مجازی ۱۳۹۹
***

زمستان 1399

متغیر مجازی اشتغال پیش
از  × ۱۳۹۸q۱متغیر مجازی
۱۳۹۹
ثابت

سن ،تحصیالت ،استان ،شهری/
روستایی
جنسیت ،متغیر مجازی
اشتغال پیش از کرونا ،متغیر
مجازی سال
تعداد مشاهدهها
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متغیر مجازی بیکاری

ساعات کاری شاغالن

بهار

-0/049

***

()0/004

تابستان

-0/021

***

54/2

56/2

()0/0048

()0/0031( )0/0021( )0/0063

()0/0056

***0/0095*** 0/021

0/733

0/090

0/104

***

0/675

()0/276( )0/0061

**0/0113

***0/721

1/62

***

***

()0/376

0/0012

***

بهار

تابستان

***

***

()0/371( )0/0046( )0/0038( )0/0061

***

()0/405

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

548/809

224/402 261/250 259/019 299/486 469/466

رصد است .انحراف معیار در پرانتز آورده شده است.
توضیح * ،** ،*** :بهترتیب نشاندهنده معناداری در سطح  ،۵ ،۱و  ۱۰د 

بحث و نتیجهگیری
ورود هر ساله جمعیت عظیمی از نیروی جوان جویای کار،
نظر به جوان بودن جمعیت ایران و 

بازار کار ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است .از اینرو ،بررسی اثرات نامطلوب شیوع بیماری کرونا

ید بازار
و البته مدلسازی به منظور آزمون معناداری این شواهد پرداخته است تا کلیتی از وضعیت جد 

ایران در دوران کرونا پیشاروی پژوهشگران قرار گیرد و توجه ایشان را به این آثار قابلمالحظه جلب

نماید .افزون بر آن ،بازار کار کشورهای در حال توسعه در دوران کرونا کمتر تحت بررسی قرار گرفته
است.

چند گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شاغالنی هستند که
عوارض شیوع کووید ۱۹-را میتوان به 
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و شناسایی گروههای آسیبپذیر در این بازار دارای اهمیت است .پژوهش حاضر به ارائه شواهد آماری

ساعت کاری هفتگی آنها کاهش یافته است ،این گروه در صورتی که حقوق ثابت نداشته باشند ،با

ادهاند و در عین
هستند که شغل خود را از دست د 

کاهش درآمد مواجه هستند .گروه دوم ،شاغالنی

حال ،مشمول قانون بیمه بیکاری یا دستورالعمل بیمه بیکاری کرونا شدهاند ،در نتیجه ،در دوران

خود را دریافت کردهاند .تا دی  ۱۳۹۹به تعداد  ۱۰۸۱۶۳۵نفر-ماه مقرری بیمه
بیکاری حق بیمه 
بیکاری کرونا تعلق گرفته است .گروه سوم ،شاغالن در مشاغل غیررسمی هستند که مشمول قانون

دوران بیکاری دریافت نمیکنند .آمار دقیقی از این گروه در دست نیست ،ولی تعداد افراد این گروه

بودهاند و
برآورد میشود .گروه چهارم ،بیکارانی هستند که در جستجوی کار 

حدود یک میلیون نفر

پس از شیوع کووید ۱۹-به دلیل مشکالت بهوجودآمده در پیدا کردن شغل ،با افزایش دوره بیکاری

مواجه ،یا بهکلی دلسرد ،و از جمعیت فعال نیز خارج شدهاند .بخشی از افرادی که از جمعیت فعال

خارج شدهاند ،شغل داشتهاند و پس از شیوع کووید ۱۹-عالوه بر خروج از جمعیت شاغل ،از جمعیت
هد که بخش اعظم این گروه را زنان تشکیل
فعال نیز خارج شدهاند .نتایج محاسبات نشان مید 
میدهند .نرخ مشارکت زنان با کاهش حدودا ً  ۲۰درصدی در دوران کرونا مواجه است .همچنین،
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بیمه بیکاری یا دستورالعمل بیمه بیکاری کرونا نمیشوند و هیچ حقوقی از سازمان تامین اجتماعی در

رصد به حدی زیاد بوده است که کاهش نرخ
کاهش نرخ مشارکت جمعیت فعال به میزان  ۴/۵۶د 
اشتغال به میزان  ۳/۳۶درصد را پوشش داده و باعث کاهش نرخ بیکاری به میزان  ۱۲/۸۶درصد در

هد که طول مدت
بازه بین زمستان  13۹۸تا تابستان  13۹۹شده است .نتایج پژوهش نشان مید 

افراد کاهش یافته است،
بیکاری در دوران کرونا طوالنیتر بوده ،و ساعات اشتغال متوسط برای همه 
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ولی برخالف انتظار ،افرادی که پیش از اپیدمی شاغل بودهاند ،با افزایش ساعات کاری مواجه شدهاند؛
این الگو هم برای زنان و هم مردان برقرار است.

پژوهشهای آتی میتوانند بررسی کنند افرادی که پیش از اپیدمی شاغل بودهاند ،شامل چه

گروههایی میشوند؟ آيا همگی جزو کارمندان دولت و کارکنان بخش سالمت هستند؟ شناسایی این

گروهها کمک میکند که پرداختهای حمایتی از این افراد قطع و به گروههای آسیبدیده واقعی

منتقل شود .در میان بنگاههای اقتصادی ،از بین رفتن فرصتهای شغلی در بنگاههایی با اندازه متوسط
رو به پایین شدیدتر است .در حالی که پرداختیهای حمایتی دولتی تاکنون صرفاً بر اساس رستههای
فعالیت بوده است ،ولی بررسی دادههای تامین اجتماعی در پژوهش حاضر بیانگر غیرخطی بودن آثار

رآمد بنگاه است .این پژوهش درصدد معرفی شواهد آماری بازار
اپیدمی نسبت به اندازه و متوسط د 

رکود ناشی از اپیدمی است .بدیهی است که تنها با یک پژوهش نمیتوان به تمام
کار ایران در دوران 

سال بیست و پنجم

جوانب این پدیده بیبدیل دست یافت و از اینرو ،شایسته است پژوهشگران آتی با تدقیق مجدد و

کندوکاو در دادههای بازار کار ایران و سایر بازارها و بازتولید نتایج حاضر ،و با استفاده از مدلسازیهای
پیچیدهتر مانند استفاده از مدلهای طول مدت 1و مدلسازی ساختاری 2بازار کار ،ابعاد ناشناخته رکود

شماره 4

اپیدمی داشت.

زمستان 1399

کنند تا بتوان پیشبینی دقیقتری نسبت به شرایط بازار کار در موجهای آتی این
حاضر را شناسایی 

اظهاریه
نویسندۀ نخست این پژوهش (منیره پورمحمدی) در طول انجام پژوهش از حمایت مالی سازمان

فرهادیکیا

برنامه و بودجه برخوردار شده و از راهنماییهای کارشناسان محترم آن سازمان ،بهویژه آقای

بهرهمند بوده است .همچنین ،از ویراستار نشریه برنامهریزی و بودجه (مازیار چابک) و داوران محترم
و ناشناس این نشریه قدردانی میشود .تمامی اشکاالت بر عهده نویسندگان است.
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