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 چکیده

 بررسی 1379-1375طی دوره را ای بازار کار کشور  های منطقه مطالعه حاضر عدم تعادل
 هم ، هم عدم تعادل کل بازار کار کشور افزایش یافته،دست آمدهه  بر اساس نتایج ب.کند می

ناقص بودن اطالعات بازار . ای بازار کار افزوده شده است های منطقه تعادلبر شدت عدم 
های  های شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و باال بودن هزینه کار در خصوص فرصت

 13در . های کشور است ن استانمیاهای نرخ بیکاری  مهاجرت از جمله دالیل اصلی نابرابری
، یا نرخ 1379ی باالتر از میانگین کل کشور در سال  استان دارای نرخ بیکار14استان از 

رشد جمعیت فعال باالتر از میانگین کل کشور بوده است و یا نرخ رشد اشتغال کمتر از 
هایی که رشد جمعیت فعال را در این   سیاستاجرایبنابراین . میانگین کل کشور بوده است

در . یت بسزایی برخوردار است از اهمافزایش دهد،ند و رشد اشتغال را کمناطق محدود 
ده است که در صورت عدم توجه یای رس کننده ، نرخ بیکاری به حد نگرانها برخی از استان

ها، بروز بحران بیکاری و عواقب سوء ناشی از آن  جدی به مسائل و مشکالت این استان

                                                           
دفتر اقتصاد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی و کارشناساستادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری  ∗

 ریزی کشور زمان مدیریت و برنامه ساکالن
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ر از جمله فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار کا. رسد نظر میه اجتناب ناپذیر ب
رود  رود و انتظار می ای بازار کار به شمار می های منطقه ترین دالیل افزایش عدم تعادل مهم

تدوین برنامه آمایش . در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد
ثر در جهت ؤ از جمله اقدامات م،مد برای مدیریت بازار کاراسرزمین و تعیین یک نهاد کار

 . استای بازار کار  های منطقه اهش عدم تعادلک
 

 مقدمه. 1

ای بازار کار و پیدا کردن راهکارهایی  های منطقه  شناخت وضعیت عدم تعادل،هدف از بررسی حاضر
های اشتغال و درآمد را برای تمامی  هاست تا از این طریق بتوان فرصت برای کاهش این عدم تعادل

مهیا های کاهش فقر و نابرابری را  طور نسبتاً عادالنه فراهم و زمینهآحاد جامعه در سراسر کشور به 
مین اشتغال مناسب برای افراد جامعه أ، ت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران44براساس اصل . کرد

البته در اینجا منظور این نیست که دولت خود  .به عنوان یکی از وظایف دولت مطرح شده است
های اقتصادی و فراهم آوردن   سیاستاجرایاز طریق باید ، بلکه تغال بپردازدمستقیماً به ایجاد اش

برنامه در .  زمینه را برای توسعه اشتغال توسط بخش خصوصی آماده کند،بسترهای قانونی مناسب
سوم توسعه تمامی اشتغال جدید در بخش غیردولتی ایجاد خواهد شد و این سیاست در الیحه برنامه 

 .ز دیده شده استچهارم توسعه نی
های شغلی در  های مناسب برای توسعه فرصت  یکی از وظایف دولت فراهم کردن زمینه،بنابراین

 اشتغال در تمامی مناطق  ایجاد امکانصرف تالش خود را باید همۀتمامی مناطق کشور است و 
 دارای نرخ های بیکاری مناطق کشور سبب افزایش فقر در مناطق  باال بودن فاصله نرخ.دکنکشور 

 بر  عالوه.  خواهد شد،تر  نرخ بیکاری پاییندارایبیکاری باال و مهاجرت از این مناطق به مناطق دیگر 
که امکان مهاجرت وجود ندارد، افزایش زیاد نرخ بیکاری به تهدیدهای امنیتی،  ، در مواردیاین

ا، هرج و ه  به اعتراضیگاهشود و حتی  منجر میاین چنینی هایی  گسترش فساد، طالق و ناهنجاری
 همراه یهای بسیار زیاد مرج و بحران در این مناطق منتهی خواهد شد که رفع این معضالت با هزینه

شهرهای بزرگ  جمعیت به از مناطق به روند مهاجرت بیکاری در برخی افزایش نرخسرانجام، . خواهد بود
دولت را برای رفع این مشکالت  ایه دهد و هزینه می  سرعت،جمعیتی مواجه هستند که با مشکالت
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های شغلی همراه با کاهش عدم  صت، افزایش رشد اقتصادی و توسعه فراز این رو. دهد افزایش می
 .ای به منظور کاهش فقر و نابرابری از اهمیت بسزایی برخوردار است های منطقه تعادل

 ،بیکاری مناطق مختلف معرفیهای   دالیل ایجاد فاصله بین نرخنظری ابتدا مبانی ،مطالعهاین در 
های اخیر  های کشور در سال های نرخ بیکاری در سطح استان و سپس روند تغییرات نابرابری

 . دشو میگیری و تحلیل  اندازه
های دارای نرخ بیکاری باال به لحاظ رشد جمعیت شاغل و فعال  های استان در ادامه بحث، ویژگی

زایی  های اشتغال های موفق از نظر عملکرد سیاست ، استانرهاین بادر . گیرد مورد بررسی قرار می
 .معرفی خواهند شد

-1375های  های کشور در سال عالوه بر این، تغییرات الگوی مشارکت نیروی کار بین استان 
 و منابع ،هایی که دارای فشار عرضه نیروی کار باالتری هستند معرفی و استانشود  میتحلیل  1379

 کاهش عدم برایهایی   توصیهپایان،در . دشها مشخص خواهد   کار در این استانرشد عرضه نیروی
 . شود ای بازار کار ارائه می های منطقه تعادل

 

 ای بازار کار های منطقه م تعادل عدنظری  مبانی .2

الزم است به دالیل ایجاد ابتدا  ،های کشور های بازار کار در استان برای شناخت وضعیت عدم تعادل
در شرایط رقابت کامل و انعطاف پذیری دستمزدها، وقتی نرخ بیکاری در یک استان .  اشاره شودآن

دست  گر مهاجرت کرده و در آنجا شغل بههای دی های دیگر قرار گیرد، بیکاران به استان باالتر از استان
ری در عمل اتفاق در دنیای واقعی، برابری نرخ بیکا. شود ها یکسان می آورند و نرخ بیکاری استان می
 : 1 های آن عبارتند از ترین دلیل افتد که عمده نمی

 اطالعات در سراسر کشور کامل نیست و نیروی کار در یک منطقه ممکن است از جریان .1
 . های شغلی در مناطق دیگر اطالع نداشته باشد فرصت

 نقل و ایی و هزینهج ههای جاب های پولی مستقیم برای مهاجرت که شامل هزینه هزینه .2
 . استباال و فزاینده شود،  می) نظیر خرید و فروش خانه(انتقال 

                                                           
 ).۱۳۷۸(سازمان برنامه و بودجه : ك. ر . ۱
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های طوالنی مهاجرت، زیاد و اساسی هستند، زیرا  های فیزیولوژیک در مسافت هزینه .3
 برای هر فرد فراهم باشد، هزینه بر دها و سیستم حمایتی جامعه که بای دوستان و همسایه

 . است

لیل تغییر الگوهای تقاضای عامل کار که در مواجه با دستمزدهای تواند به د بیکاری ساختاری می
برای تشریح این . افتد، افزایش یابد میهای باالی تحرک شغلی و جغرافیایی اتفاق  چسبنده و هزینه
 :  را در نظر بگیرید1موضوع، نمودار 
و  WOAدر دستمزد   A تشکیل شده است و منطقه Bو Aشود اقتصاد از دو منطقه  فرض می

برد و سطح عرضه و تقاضای نیروی کار در  در وضعیت تعادل به سر می WOB در دستمزد Bمنطقه 
 EOA برابر Aهر دو منطقه برابر بوده و وضعیت اشتغال کامل برقرار است و سطح اشتغال در منطقه 

  کاهش و درD١A به Aفرض کنید تقاضای نیروی کار در منطقه .  استEOB برابر Bو در منطقه 
به واسطه (با فرض اینکه دستمزدها در جهت کاهش، چسبنده هستند .  افزایش یابدD١B به Bمنطقه 

تواند کاهش   نمیA، دستمزدها در منطقه )های کارگری های دولتی یا فشار اتحادیه نامه ینیمقررات و آ
در . شود اد می بیکاری در این منطقه ایجE١A-EOAرسد و به میزان   میE١Aیابد و میزان اشتغال به 

هایی که   به دلیلAبیکاران منطقه . رسد  میE١B و سطح اشتغال به W١B، دستمزدها به Bمنطقه 
های فیزیولوژیک زیاد در  های باالی مهاجرت، هزینه فقدان اطالعات کامل، هزینه(پیشتر مطرح شد 

های شغلی خواهند  صتدر منطقه خود منتظر ایجاد فر) مهاجرت و نداشتن تخصص مورد نیاز بازار کار
کارگران بیکار شده در نتیجه بیکاری ساختاری شانس .  مهاجرت نخواهند کردBشد و به منطقه 

 . دارندکمتری برای پیدا کردن شغل 
 باید سطح بیکاری ساختاری را با ثبات سایر ،دهد هایی که این احتمال را افزایش می سیاست

 ۀراری یارانه بر آموزش، تهیه و تدارک اطالعات دربار شامل برقاولین سیاست. ها کاهش دهد عامل
جایی مکانی به ه های جاب ها، برقراری مقرری ها و ناحیه های شغلی موجود در سایر منطقه فرصت

های  یند استخدام و کاهش هزینهآهای مهاجرت، افزایش سرعت فر منظور جبران بخشی از هزینه
قابل توجه است، در . ست مناطق دارای نرخ بیکاری باالگذاران در مربوط و حمایت دولت از سرمایه
های اجتماعی دیگری وجود دارند که از  های بازار کار و سیاست سهؤسبسیاری از کشورهای اروپایی، م

  مانع کاهش ،کنند و از طرف دیگر ای جلوگیری می های بین منطقه یک طرف از مهاجرت
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 شغل و مهارت نیروی کار میان میزان عدم انطباق در چنین شرایطی،. شوند دستمزدهای حقیقی می
به هر . یابد های شغلی جدید توسط کارفرمایان کاهش می  و نرخ ایجاد فرصت،ها افزایش بین منطقه

های مهاجرت  رو هستند، الزم است هزینهه حال، در شهرهای بزرگ که با مشکل افزایش جمعیت روب
 ).همان مأخذ (های این شهرها چیره شد مشکلبه چنین شهرهایی باال باشد تا بتوان بر 

 
 A و B سطوح اشتغال و دستمزدهای تعادلی در دو بازار .1نمودار 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EOA  
 

 جلوگیری از افزایش دستمزد واقعی، در مناطق ،دومین سیاست برای کاهش بیکاری ساختاری
ای عمل شود که رشد  ایش حداقل دستمزد باید به گونه مثال، در افزرایب. دارای نرخ بیکاری باالست

 در ایران و برخی از موجودبر اساس مطالعات . حداقل دستمزد از رشد تورم در این مناطق بیشتر نباشد
، پژویان و امینی(تأثیر منفی دارد کشورهای جهان، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال جوانان 

1380.( 
کاهش بیکاری ساختاری، توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی است تا سومین سیاست در جهت 

. های شغلی اقدام نمایند های شغلی موجود و ارائه مشورت  تهیه و تدارک اطالعات درباره فرصتبرای
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 شغل برای جویندگان نیز یافتنمراکز کاریابی از طریق پیدا کردن نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان و 
این مراکز از طریق ثبت نام از جویندگان کار و . ای مهمی در بازار کار دارند کار نقش واسطه

 موجب ،های شخصی و تخصصی آنها و معرفی بهترین نیروی کار به کارفرمایان بندی ویژگی طبقه
 افزایش برتأثیر مستقیم در نتیجه شوند که  جوی نیروی کار می و های استخدام و جست کاهش هزینه

 خود برکاهش تعداد ۀثر و بهینؤتوانند با عملکرد م بنابراین مراکز کاریابی می. دارد جریان استخدام
که مراکز کاریابی در تمامی مناطق کشور  در صورتی. تأثیر بگذارندهای شغلی خالی در کشور  فرصت

های شغلی خالی در تمامی مناطق کشور در اختیار  توسعه یافته باشند، اطالعات مربوط به فرصت
ای بازار کار کاهش  های منطقه  میزان عدم تعادل، آنۀندگان کار قرار خواهد گرفت و در نتیججوی
 .)1382امینی، خرداد (یابد  می

های فردی  چهارمین سیاست در جهت کاهش بیکاری ساختاری، گسترش سطح آموزش و مهارت
ای و  کز آموزش فنی و حرفه کمی و کیفی مراۀتوسعباره متناسب با نیازهای بازار کار است که در این 

 سطح یعالوه بر این، ارتقا. های عالی و نیازهای بازار کار حائز اهمیت است ایجاد ارتباط بین آموزش
های ارائه شده به جویندگان کار نیز در تسریع جریان استخدام و کاهش تعداد  کیفی آموزش

های عملی برای گسترش  یاستیکی از س. ی برخوردار استیاز اهمیت بسزاخالی های شغلی  فرصت
. های ارائه شده توسط مراکز آموزشی خصوصی است ها، برقراری یارانه بر آموزش این نوع آموزش

ها و  از پاداشتوان  نیز میهای ارائه شده   سطح کیفی آموزشی در جهت ارتقا،بر اینافزون 
 .دکر استفاده ،اند  به کار شدههای مالی دیگر به ازای هر نفر نیروی کار آموزش دیده که مشغول مشوق

های استفاده از نیروی کار در   کاهش هزینهجهت کاهش بیکاری ساختاری،پنجمین سیاست در 
ای به منظور  های بیمه های مالیاتی و معافیت استفاده از تخفیف. مناطق دارای نرخ بیکاری باالست

های  از جمله راهکارهای کاهش هزینهگونه مناطق  تشویق کارفرمایان در استخدام نیروی کار در این
 ).1381امینی، تیر و مرداد  (استواقعی استفاده از نیروی کار 

گذاران در مناطق دارای نرخ  ششمین سیاست در کاهش بیکاری ساختاری، حمایت دولت از سرمایه
ه هزیننیز گذاری و  های سرمایه  کاهش هزینهجهتبایست در  ها می این حمایت. بیکاری باالست
کاهش . گذاری در این مناطق را سرعت بخشد مایه صورت پذیرد تا جریان سرمایهاستفاده از سر

های زیر عملی  گذاری و استفاده از سرمایه در مناطق دارای نرخ بیکاری باال از راه های سرمایه هزینه
 : است
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 ؛  تخصیص سهم بیشتری از تسهیالت بانکی ارزان قیمت)الف
 ؛گذاران  عوارض دولتی برای سرمایهپرداخت حقوق و  اعطای معافیت از )ب
 ؛گذاری طای اعتبار مالیاتی سرمایه  اع)ج
 .1گذاری به منظور تشویق سرمایه) تصاعدی(های استهالک شتابی  برقراری نرخ) د

گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری باال را  توان سرمایه های زیر نیز می عالوه بر موارد فوق، از راه
 : ق نمودتشوی
 ؛های فنی و اعتباری و بازاریابی  ارائه کمک)الف
 ؛ نهاییای و های حمل و نقل مواد اولیه، کاالهای واسطه   پرداخت بخشی از هزینه)ب
 .های مالی و غیر مالی از صادرکنندگان   حمایت)ج

 افزایش توان از طریق کاهش نرخ رشد جمعیت فعال و  میمذکورهای   با توجه به سیاست،بنابراین
های بیکاری بین  نرخ رشد اشتغال در مناطق دارای نرخ بیکاری باال، موجبات کاهش فاصله نرخ

های فوق به مقتضیات  هر یک از سیاستلیت اجرای شایان ذکر است، قاب. مناطق کشور را فراهم نمود
 . را نباشدو شرایط هر کشور بستگی دارد و برخی از آنها ممکن است در بعضی از کشورها قابل اج

های  های آماری مورد نیاز برای تحلیل عدم تعادل در قسمت بعد به معرفی شیوه جمع آوری داده
 . پردازیم ای در بازار کار ایران می منطقه
 

 های آماری    داده.3

های کشور از شاخص  ای در بازار کار استان های منطقه در مطالعه حاضر به منظور تحلیل عدم تعادل
نرخ بیکاری در هر استان بیانگر میزان عدم تعادل در بازار کار آن منطقه . نیمک ی استفاده مینرخ بیکار

 . است
های  ای در بازار کار به آمارهای نرخ های منطقه گیری میزان عدم تعادل بنابراین، برای اندازه
 انجام شده 1375براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال . باشد بیکاری استانی نیاز می

کنون طرح  تا1376از سال . یکاری وجود داردهای آماری مورد نیاز برای محاسبه نرخ ب است، داده
                                                           

 ).۱۳۸۲(عليرضا اميني : ك.ربراي اطالع بيشتر . ۱
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شود و  های اشتغال و بیکاری خانوار توسط مرکز آمار ایران هر ساله اجرا می گیری از ویژگی نمونه
های  مذکور در سالطرح . دکرهای کشور را محاسبه  وان نرخ بیکاری استانت اساس این طرح میبر

 به صورت ساالنه و در آبان ماه هر سال اجرا شده و جامعه آماری آن خانوارهای معمولی 1376-1379
 جامعه آماری 1381 به صورت فصلی در کشور اجرا شد و در سال 1380این طرح از سال . ساکن است

های معمولی ساکن را در بر ای که خانوارهای دسته جمعی وابسته به خانوار آن تغییر یافت، به گونه
های مختلف و با سرشماری عمومی نفوس و   در مقایسه نتایج طرح مذکور در سال،بنابراین. گرفت

 تغییراتی ،از منظر دیگر. های اخیر تغییر کرده است مسکن باید احتیاط نمود، زیرا جامعه آماری در سال
ها دقت بیشتری را  نتایج طرح با سرشماریدر مفاهیم اشتغال و بیکاری رخ داده است که در مقایسه 

 طرح مذکور به لحاظ اجرا، تعمیم نتایج نمونه به کل کشور و شناسایی کارکنان سرانجام. طلبد می
بر اساس . با مشکالت جدی مواجه است) ویژه در خصوص زنان شاغل روستایی به(فامیلی بدون مزد 

 از سازگاری بیشتری با شواهد دنیای 1379 عمل آمده، نتایج طرح مذکور در ساله های ب بررسی
 دچار ناسازگاری اساسی با شواهد 1381 و 1380های  های آماری سال ، ولی دادهاستواقعی برخوردار 

 برای تحلیل عدم 1379های آماری سال   بنابراین، در مطالعه حاضر از داده1.دنیای واقعی است
های  های بیکاری استان  نرخ1در جدول . کنیم میهای اخیر استفاده  ای در سال های منطقه تعادل

های  های پراکندگی نرخ خص نیز شا2در جدول .  ارائه شده است1381-1375های  کشور طی سال
براساس شاخص واریانس بیکاری که تغییرات آن در . ده استشهای کشور محاسبه  بیکاری بین استان

 و 1377، 1376های  که واریانس بیکاری در سال شود مشاهده می ، قرار دارد3/37 تا 5/15محدوده 
، 1378های  ، ولی شاخص مذکور در سال  قرار دارد22 تا 9/20 نزدیک به هم بوده و در محدوده 1379
رسد و این مسئله  های دیگر دارد که منطقی به نظر نمی  تفاوت بسیار زیادی با سال1381 و 1380

بر اساس شاخص انحراف معیار نرخ بیکاری نیز نتایج . ردگیری دا ریشه در مشکالت اجرای طرح نمونه
شایان ذکر است، شاخص دامنه تغییرات نرخ بیکاری نیز نتایج یکسانی را به . آید دست میه مشابهی ب
های  توان به این نتیجه رسید که داده بنابراین، بر اساس هر سه شاخص پراکندگی می. دهد دست می

                                                           
و ) ۱۳۸۱(؛ الدن نوروزي )۱۳۸۱(ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه: رك براي اطالع بيشتر از جزئيات . ۱
)۱۳۸۲.( 
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 1381 و 1380، 1378های  های اشتغال و بیکاری خانوار در سال گیگیری از ویژ آماری طرح نمونه
 . ها استفاده نخواهد شد در مطالعه حاضر از این دادهدر نتیجه، سازگاری الزم نبوده ودارای 

 
 )1379-1375(ای در بازار کار ایران  های منطقه گیری و تحلیل عدم تعادل اندازه

های کشور  گیری عدم تعادل در بازار کار استان  منظور اندازهدر مطالعه حاضر از شاخص نرخ بیکاری به
. این شاخص بیانگر آن است که چند درصد جمعیت فعال هر استان بیکار هستند. شود استفاده می

. آید یت شاغل از جمعیت فعال به دست میشایان ذکر است، جمعیت بیکار جویای کار از تفاضل جمع
های کشور از سه شاخص متداول  ای بازار کار در سطح استان ی منطقهها گیری عدم تعادل برای اندازه

، کمترین و 1375در سال . نماییم راف معیار نرخ بیکاری استفاده میدامنه تغییرات، واریانس و انح
بوده و دامنه ) کرمانشاه و لرستان( درصد 5/18و ) استان سمنان (7/4بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب 

ترین نرخ بیکاری  نسبت باالترین نرخ بیکاری به پایین. است درصد 3/13کاری حدود تغییرات نرخ بی
 برابر نرخ بیکاری در بهترین 94/3ترین استان   برابر است، یعنی نرخ بیکاری در نامتعادل94/3حدود 

قیاس ای در بازار کار کشور در م های منطقه تعادلنبود  که بیانگر استاستان از نظر تعادل بازار کار 
 درصد بوده و عدم تعادل 1/9بنابراین، اگرچه نرخ بیکاری در سطح کل کشور حدود . باشد وسیع می

وجود این عدم . ای بازار کار زیاد است های منطقه  عدم تعادل،بازار کار در سطح پایینی قرار دارد
 ، و از طرف دیگر نداشتن برنامه آمایش سرزمین در کشورطۀای از یک طرف به واس های منطقه  تعادل

، کنیم که دولت های اول و دوم توسعه مشاهد می با مالحظه برنامه. است مدیریت بازار کار نبودبیانگر 
ای بازار کار نداشته و اصوالً به این موضوع توجه  های منطقه برنامه مشخصی برای کاهش عدم تعادل

 ).1382امینی، فروردین . (الزم مبذول نکرده است
 بوده است که فاصله 9/3 و 5/15 به ترتیب 1375نحراف معیار نرخ بیکاری در سال واریانس و ا

ای در بازار کار  گونه عدم تعادل منطقه اگر این دو شاخص صفر باشند هیچ. قابل توجهی با صفر دارد
ای  های منطقه وجود ندارد و هر چقدر این دو شاخص از صفر فاصله بگیرند بیانگر افزایش عدم تعادل

 از دیدگاه ،بنابراین، اگرچه بازار کار کشور از دید کالن دچار عدم تعادل جدی نبوده. باشد زار کار میبا
های زیر نرخ بیکاری باالتر از میانگین  در سال مذکور در استان. استای دچار عدم تعادل زیاد  منطقه

 : کل کشور بوده است
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 )  درصد5/18(کرمانشاه  .1
 ) درصد 5/18(لرستان  .2
 ) درصد5/16(ایالم  .3
 ) درصد1/16(خوزستان  .4
 ) درصد7/14(کهگیلویه و بویراحمد  .5
 )  درصد4/13(گیالن  .6
 ) درصد5/10(اردبیل  .7
 ) درصد3/10(فارس  .8
 ) درصد9/9(گلستان  .9

 ) درصد6/9(مازندران  .10
 )  درصد4/9(آذربایجان غربی  .11

ری کل کشور بوده  استان، نرخ بیکاری باالتر از میانگین نرخ بیکا28 استان از 11بنابراین، در 
های زیادی را متحمل  های فوق مرزی بوده و در اثر جنگ تحمیلی خسارت برخی از استان. است
، زیرا دارند امکانات رشد اشتغال محدودتری ،های کشاورزی ها به دلیل ویژگی اند و برخی از استان شده

برد و بالطبع   رنج میبخش کشاورزی دچار مازاد نیروی کار است و از بیکاری پنهان نیروی کار
 . استهای شغلی در این بخش محدود  امکانات گسترش فرصت

، نرخ 1379های اشتغال و بیکاری خانوار در سال   گیری از ویژگی  بر اساس نتایج طرح نمونه
بنابراین، عدم تعادل بازار کار در سطح  . درصد افزایش یافته است25/14بیکاری کل کشور به حدود 

 متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت ده ساله و بیشتر، جمعیت فعال 3جدول . ید شده استکل کشور تشد
 از برآورد 1379آمار جمعیت ده ساله و بیشتر سال . دهد  نشان می1379-1376و شاغل را طی دوره 

 در مورد جمعیت 1. اخذ شده استآن را انجام داده،های کشور که دفتر اقتصاد کالن  جمعیت استان
گیری از  های جمعیت شاغل و فعال به کل جمعیت ده ساله و بیشتر طرح نمونه عال از نسبتشاغل و ف

های کشور استفاده شده  های اشتغال و بیکاری خانوار و برآورد جمعیت ده ساله و بیشتر استان ویژگی
                                                           

 . )۱۳۸۲(ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه: ر ك. ۱
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های  های مذکور در جمعیت ده ساله و بیشتر هر یک از استان  دیگر، از ضرب نسبتبیانبه . است
ها  دست آمده است و سپس از جمع تمامی استانه های کشور ب کشور، جمعیت شاغل و فعال استان

 . آید دست میه ارقام کل کشور ب
، متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت ده ساله و بیشتر، جمعیت 3بر اساس ارقام ارائه شده  در جدول 

از .  درصد بوده است2/4صد و  در65/2 درصد، 98/2 به ترتیب 1379-1376شاغل و فعال طی دوره 
 7/1 درصد و 2/2 درصد، 3/3 که به ترتیب 1375-1371مقایسه ارقام مذکور با ارقام دوره مشابه 

 باال بودن ،های اخیر که علت اصلی افزایش نرخ بیکاری در سال گرفت توان نتیجه  میاست،درصد 
ر رشد جمعیت ده ساله و بیشتر و ثیأرشد جمعیت فعال نیز تحت ت. فشار عرضه نیروی کار بوده است

ها و کل کشور را  های مشارکت نیروی کار در استان  نرخ4جدول . باشد نرخ مشارکت نیروی کار می
 درصد در سال 19/37 به حدود 1375 درصد در سال 3/35نرخ مشارکت نیروی کار از . دهد نشان می

ال بوده که با یک وقفه ده ساله در  درصد در س3/1 نرخ رشدی معادل دارای افزایش یافته و 1379
 1379-1375های  بنابراین، در سال.  به حجم جمعیت ده ساله و بیشتر افزوده است1379-1375دوره 

اکنون این سؤال مطرح است که آیا بر . بر شدت عدم تعادل در کل بازار کار کشور افزوده شده است
ای کشور افزوده شده است یا خیر؟ نرخ بیکاری ه ای بازار کار بین استان های منطقه شدت عدم تعادل
در استان ایالم نرخ . های کشور، به استثنای استان ایالم، روندی افزایشی داشته است در تمامی استان

.  کاهش یافته است1379 درصد در سال 13/14 به حدود 1375 درصد در سال 5/16بیکاری از 
 . افزایش یافته است)  استثنای استان ایالمهب(های کشور  انبنابراین، عدم تعادل بازار کار در تمامی است

 و باالترین و ، درصد71/19 حدود 1379های کشور در سال  دامنه تغییرات نرخ بیکاری استان
 درصد بوده است که به ترتیب مربوط به 02/7 درصد و 73/26ترین نرخ بیکاری به ترتیب  پایین
 بنابراین، استان سیستان و بلوچستان که در. استایجان شرقی های سیستان و بلوچستان و آذرب استان
 باالترین نرخ بیکاری را 1379 نرخ بیکاری در حد میانگین کل کشور را داشت، در سال 1375سال 
 جای خود را به استان ، داشت1375ترین نرخ بیکاری را در سال  ، و استان سمنان که پایینددار

های  اساس شاخص دامنه تغییرات نرخ بیکاری، بر شدت عدم تعادلبر . آذربایجان شرقی داده است
ترین نرخ بیکاری استانی از حدود   باالترین نرخ بیکاری تا پایینۀای افزوده شده است، زیرا فاصل منطقه

نسبت .  افزایش یافته است1379 درصد در سال 71/19 به حدود 1375 درصد در سال 25/13
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باشد که   برابر می8/3 حدود 1379ترین نرخ بیکاری استانی در سال  ینباالترین نرخ بیکاری به پای
 . کاهش یافته است14/0 حدود 1375نسبت به سال 

 است که 69/4 و 04/22 به ترتیب 1379واریانس و انحراف معیار نرخ بیکاری استانی در سال 
بنابراین، . یافته است واحد افزایش 75/0 و 55/6 به ترتیب حدود 1375نسبت به ارقام مشابه سال 

برخی از  ای بازار کار افزایش یافته و در های منطقه براساس هر سه شاخص پراکندگی، عدم تعادل
، فقدان برنامه آمایش سرزمین شدکه پیشتر مطرح  طوری همان. کننده است ها نرخ بیکاری نگران استان

شایان . ای بازار کار هستند ی منطقهها و مدیریت بازار کار از جمله دالیل اصلی افزایش عدم تعادل
 حقوق و عوارض دولتی توسط  سیاست معافیت از پرداخت،ذکر است، در برنامه سوم توسعه

 ولی به دلیل عدم تدوین آیین نامه اجرایی آن ،گذاران در مناطق کمتر توسعه یافته اتخاذ گردید سرمایه
های  غال در توزیع وجوه اداره شده بین استان بر این، شورای عالی اشتافزون. دش اجرا ن1379در سال 

ها استفاده کرده است که در صورت توزیع صحیح  خص نرخ بیکاری در کنار سایر شاخصکشور از شا
البته وجوه اداره شده تنها بخشی از منابع مالی مورد . ای را کاهش دهد های منطقه تواند عدم تعادل می

کند و نباید انتظار داشت سیاست توزیع وجوه اداره شده به تنهایی  مین میأگذاری را ت نیاز برای سرمایه
 .ها حل کند بتواند مشکل بیکاری را در استان

 هم بر شدت عدم تعادل بازار کار در سطح کل کشور افزوده 1379-1375های  بنابراین، در سال
های   در استان1379 در سال. ای بازار کار افزایش یافته است های منطقه شده و هم شدت عدم تعادل

 :زیر نرخ بیکاری باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور بوده است
 ) درصد7/26(سیستان و بلوچستان  .1
 ) درصد5/24(لرستان  .2

 ) درصد3/23(کردستان  .3

 ) درصد9/21(کرمانشاه  .4

 ) درصد6/18(خوزستان  .5

 ) درصد4/18(قزوین  .6

 ) درصد8/17(بوشهر  .7

 ) درصد6/17(بختیاری و چهارمحال  .8
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 ) درصد4/17(رمزگان ه .9

 ) درصد9/15(فارس  .10

 ) درصد7/15(کهگیلویه و بویراحمد  .11

 ) درصد3/15(خراسان  .12

 ) درصد7/14(گلستان  .13

 ) درصد4/14(همدان  .14

 14 به 1375 مورد در سال 11های دارای نرخ بیکاری باالتر از میانگین از   تعداد استان،بنابراین
 گیالن، اردبیل، مازندران، آذربایجان غربی :ایی نظیره استان.  افزایش یافته است1379مورد در سال 
 ۀ در زمر1379 در سال ، دارای نرخ بیکاری باالتر از میانگین کل کشور بوده1375که در سال 

بر عکس، . استتر از میانگین کل کشور  اند که نرخ بیکاری آنها پایین هایی قرار گرفته استان
تر از   دارای نرخ بیکاری پایین1375سال دستان که در  بوشهر، هرمزگان و کر:هایی نظیر استان

بنابراین، . ندهست دارای نرخ بیکاری باالتر از میانگین کشور 1379 در سال ،اند میانگین کل کشور بوده
های زیادی با  های کشور تفاوت های شغلی و رشد عرضه نیروی کار در استان روند ایجاد فرصت

های کشور دارای نرخ بیکاری  دست آمده نیمی از استانه اساس نتایج ببدین ترتیب، بر. یکدیگر دارند
 .اند تر از میانگین کشور بوده باالتر از میانگین و نیمی دیگر دارای نرخی پایین

ای بازار کار به شناسایی مشخصات  های منطقه نون با مشخص شدن وضعیت عدم تعادلاک
توان متوسط نرخ رشد ساالنه   می3با مالحظه جدول . پردازیم اال میهای دارای نرخ بیکاری ب استان

 استان دارای نرخ 14از بین . ها مورد بررسی قرار داد جمعیت فعال و شاغل را در خصوص این استان
های زیر دارای نرخ رشد جمعیت فعال باالتری نسبت به میانگین کل   استان،بیکاری باالتر از میانگین

 :کشور هستند
 )  درصد5/7(ان بلوچست سیستان و .1

 ) درصد6/6(گلستان  .2

 )  درصد5(خراسان  .3

 )   درصد7/4(هرمزگان  .4

 )  درصد55/4(قزوین  .5
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 ) درصد4/4(همدان  .6

 . در چهار استان اول  رشد جمعیت ده ساله و بیشتر نیز باالتر از میانگین کل کشور بوده است
زیر دارای نرخ رشد اشتغالی های   استان دارای نرخ بیکاری باال، استان14از منظر دیگر، از بین 

 :اند تر از میانگین کل کشور بوده پایین
 ) درصد81/1(سیستان و بلوچستان  .1
 ) درصد-05/0(لرستان  .2

 ) درصد-63/1(کردستان  .3

 ) درصد94/0(کرمانشاه  .4

 ) درصد13/1(قزوین  .5

 ) درصد91/0(بوشهر  .6

 ) درصد-4/0(بختیاری و چهارمحال  .7

 ) درصد04/2(هرمزگان  .8

 )صد در02/2(فارس  .9

 ) درصد57/2(خراسان  .10

های کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری نرخ رشد  است، در استاناین نکته الزم ذکر 
 به ، که این مسئلهاستهای شغلی در این دو استان   کاهش فرصتۀاشتغال منفی بوده که به منزل

های بوشهر و کرمانشاه  استاندر . های آماری ارتباط دارد گذاری و یا مشکالت داده پایین بودن سرمایه
 .است درصد بوده که رقم بسیار پایینی 9/0نیز متوسط نرخ رشد ساالنه اشتغال حدود 

د که تنها در استان کهگیلویه و بویراحمد، هم نرخ  کرتوان نتیجه گیری با توجه به موارد فوق می
غل بیشتر از میانگین کل تر از میانگین کل کشور و هم نرخ رشد جمعیت شا رشد جمعیت فعال پایین

 درصد 1 فقط حدود 1375 نسبت به سال 1379در این استان، نرخ بیکاری در سال . کشور است
افزایش .  درصد افزایش یافته است4/5که میانگین نرخ بیکاری کشور حدود  افزایش یافته، در حالی

رشد جمعیت فعال علت فزونی نرخ ه  ب1379-1375یک درصدی نرخ بیکاری این استان طی دوره 
 .باشد نسبت به جمعیت شاغل می
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 استان دیگر دارای نرخ 12بنابراین، به استثنای استان کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان، در 
بیکاری باال یا فشار عرضه نیروی کار باالتر از میانگین کل کشور است و یا نرخ رشد جمعیت شاغل 

پایین بودن رشد اشتغال در مقایسه با فشار باالی عرضه . آنها کمتر از میانگین کل کشور بوده است
. کل پایین بودن رشد اشتغال هستندهای بیشتری دچار مش نیروی کار مشکل حادتری است زیرا استان

ثر در خصوص افزایش نرخ رشد اشتغال و پایین آوردن نرخ رشد ؤهای م  سیاستاجرایبنابراین، 
جایی  های الزم برای مهاجرت یا جابه نه از طریق فراهم آوردن زمی،های مذکور جمعیت فعال در استان

هایی دارای  البته مهاجرت به استان. پذیر است نای دارای نرخ بیکاری پایین امکاه نیروی کار به استان
توسعه و گسترش مراکز . نیستندتوجیه اقتصادی و اجتماعی است که با مشکالت جمعیتی مواجه 

کاریابی در مناطق دارای نرخ بیکاری باال و کمک به این مراکز در پیدا کردن شغل در خارج از منطقه 
های شغلی خالی در  دن اطالعات در خصوص فرصت گامی در جهت فراهم کر،محل سکونت افراد

 پیدا کردن شغل خارج برایدر حال حاضر مراکز کاریابی کشور . مناطق دارای نرخ بیکاری پایین است
کنند و برای این کار الزم است سیستم  از شهر و یا استان محل اقامت جویندگان کار اقدام نمی

اندازی شود و اطالعات مربوط به   کشور به یکدیگر راهکامپیوتری برای اتصال مراکز کاریابی سراسر
 ).1382امینی، خرداد (های خالی شغلی در اختیار آحاد جامعه در سراسر کشور قرار گیرد  فرصت

عالوه بر این، کمک به مراکز کاریابی مناطق دارای نرخ بیکاری باال در پیدا کردن شغل در خارج 
 .کند وی کار در این مناطق کمک میاز کشور نیز به کاهش فشار عرضه نیر

هایی که باعث افزایش نرخ رشد اشتغال در مناطق دارای نرخ بیکاری باال   سیاستبر این اساس،
 :طور خالصه عبارتند از ه بشود،  می
مد کردن مراکز اافزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار با توجه به نیاز بازار کار از طریق کار .1

 ؛ی ا آموزش فنی و حرفه
 ؛مد کردن مراکز کاریابی و گسترش آنهااکار .2
 ؛اجتناب از افزایش حداقل دستمزدها بیش از مقدار تورم استانی .3
 ؛های استفاده از نیروی کار کاهش هزینه .4
 .گذاری و استفاده از سرمایه های سرمایه گذاران از طریق کاهش هزینه حمایت از سرمایه .5

ل و افزایش نرخ رشد اشتغال در مناطق دارای نرخ  از طریق کاهش نرخ رشد جمعیت فعاهمچنین
 .های بازار کار در استانهای کشور کاست توان از شدت عدم تعادل بیکاری باالتر می
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ها از عملکرد  یک از استان ال است که کدامؤمطلب مهم و حائز اهمیت دیگر مرتبط به این س
 از شاخص پرسشد؟ برای پاسخ به این ان زایی برخوردار بوده های اشتغال بهتری در زمینه سیاست

شایان ذکر است، متوسط . کنیم  استفاده می1379-1376متوسط نرخ رشد ساالنه اشتغال طی دوره 
های   درصد بوده و در استان65/2نرخ رشد ساالنه جمعیت شاغل کل کشور طی دوره مذکور حدود 

 :استزیر بیشتر از میانگین کل کشور 
 ) درصد50/5(خوزستان  .1

 ) درصد39/5(الم ای .2

 ) درصد11/5(گلستان  .3

 ) درصد62/4(آذربایجان غربی  .4

 ) درصد37/4(مازندران  .5

 ) درصد98/3(زنجان  .6

 ) درصد61/3(کرمان  .7

 ) درصد59/3(آذربایجان شرقی  .8

 ) درصد41/3(اصفهان  .9

 ) درصد41/3(قم  .10

 ) درصد07/3(یلویه و بویراحمد گکه .11

 ) درصد79/2(همدان  .12

تری نسبت به سایر  زایی عملکرد موفق های اشتغال نظر سیاست استان فوق از 12 ،بنابراین
های کردستان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و لرستان نرخ  استان که در اند، در حالی ها داشته استان

های مذکور  به عبارت دیگر، در استان. است کاهش جمعیت شاغل ۀرشد اشتغال منفی بوده که به منزل
. های شغلی جدید ایجاد شده بوده است رفته بیشتر از تعداد فرصت ز دستهای شغلی ا تعداد فرصت

ها نظیر سمنان که در جذب  استاناین شایان ذکر است که کاهش جمعیت شاغل در برخی از 
های طرح  اند شک برانگیز است و ممکن است این مسئله به نقصان گذاری صنعتی موفق بوده سرمایه

بنابراین، مسئله . ها ارتباط داشته باشد ل و بیکاری خانوار در این استانهای اشتغا آمارگیری از ویژگی
 .های مذکور نیاز به بررسی بیشتر دارد کاهش اشتغال در استان
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های کشور   مربوط به سرعت افزایش نرخ بیکاری در استان،دومین مطلب مهم و حائز اهمیت
 در سطح کل کشور 1379-1376دوره  متوسط نرخ رشد ساالنه نرخ بیکاری طی 5طبق جدول . است

 :های زیر این نرخ رشد باالتر از میانگین کل کشور بوده است  درصد بوده و در استان92/11حدود 
 ) درصد29/31(سیستان و بلوچستان  .1
 ) درصد50/28(سمنان  .2

 ) درصد45/28(قزوین  .3

 )  درصد79/26(کردستان  .4

 ) درصد29/24(بوشهر  .5

 )صد در45/22(چهارمحال و بختیاری  .6

 ) درصد22(خراسان  .7

 ) درصد66/19(هرمزگان  .8

 ) درصد15/19(تهران  .9

 ) درصد41/18(قم  .10

 ) درصد28/16(زنجان  .11

 ) درصد86/12(اصفهان  .12

 ) درصد73/12(همدان  .13

 ) درصد53/12(مرکزی  .14

تر از میانگین   استان دارای نرخ بیکاری پایین17 استان از 14شود در  که مالحظه می طوری همان
های سمنان، قم، تهران، زنجان، قزوین، خراسان، بوشهر،  شامل استان (1375 کل کشور در سال

نرخ ) مرکزی، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، هرمزگان، همدان، کردستان و سیستان و بلوچستان
هایی که در   نباید تصور کرد استان،بنابراین. بیکاری با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است

این . بیکاری پایینی دارند، ضرورتاً در آینده نیز نرخ بیکاری پایینی خواهند داشتشرایط فعلی نرخ 
 .کند مسئله ضرورت داشتن برنامه آمایش سرزمین و نهاد مدیریت کننده بازار کار را گوشزد می
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 های کشور  تحلیل تغییرات الگوی مشارکت نیروی کار در استان.4

نرخ مشارکت نیروی کار . دهد های کشور نشان می ر استانهای مشارکت نیروی کار را د  نرخ4جدول 
 به  که این کاهش عمدتاً کاهش یافته1376 درصد در سال 7/34 به 1375 درصد در سال 3/35از 

های اشتغال و بیکاری خانوار سال  گیری از ویژگی  نمونهاجرایدر . واسطه تغییر جامعه آماری است
تر از  ر نظر گرفته شده که نرخ مشارکت این خانوارها پایین فقط خانوارهای معمولی ساکن د،1376

 روند نرخ مشارکت نیروی کار 1379  تا1376از سال . استنرخ مشارکت کل خانوارهای کشور 
، کاهش بعد خانوار، )به ویژه در مورد زنان(که دالیل عمده آن افزایش سطح تحصیالت یافته افزایش 

التحصیل شدن  قدرت خرید دستمزد سرپرست خانوار، فارغافزایش میانگین سن ازدواج، کاهش 
های قبل و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار بوده  دانشجویان پذیرفته شده در سال

 بدون تغییر باقی مانده است که دلیل اصلی آن 1380 تا 1379نرخ مشارکت نیروی کار از سال . است
براساس شواهد موجود انتظار . تهای اشتغال و بیکاری خانوار اس ژگیگیری از وی مشکالت طرح نمونه

های  ساس نتایج طرح آمارگیری از ویژگیبرا. رفت نرخ مشارکت به روند افزایشی خود ادامه دهد می
 ثابت 1379، نرخ مشارکت نیروی کار تقریباً در سطح سال 1381اشتغال و بیکاری خانوار در آبان ماه 

 خانوارهای دسته جمعی متعلق به خانوارهای معمولی 1381 در طرح مذکور، در سال .باقی مانده است
اگر خانوارهای دسته جمعی از .  جامعه آماری طرح تغییر یافت،ساکن در نظر گرفته شد و بدین ترتیب

 درصد خواهد شد که قابل 8/36 معادل 1381د، نرخ مشارکت نیروی کار در سال شونمونه خارج 
 آن است که نرخ مشارکت نیروی مبینبنابراین، نتایج طرح مذکور .  خواهد شد1380ال مقایسه با س

های قبل از آن کاهش یافته است که با شواهد دنیای واقعی   نسبت به سال1381کار در سال 
 1.هماهنگی ندارد

های  های اشتغال و بیکاری خانوار در سال های آماری طرح آمارگیری از ویژگی بدین ترتیب، داده
 توجهی است و های قابل  با شواهد دنیای واقعی هماهنگی نداشته و دچار ناسازگاری1380-1381

ای الگوی  های منطقه بنابراین، در تحلیل. تر و اصالحات کارشناسی است نیازمند کنکاش دقیق
 .کنیم  بسنده می1379 و 1375های  مشارکت نیروی کار فقط به آمار سال

                                                           
 ).۱۳۸۲(و ) ۱۳۸۱(؛ الدن نوروزي )۱۳۸۱(ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه: ك.براي اطالع بيشتر ر. ۱
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های کشور طی  کنیم که آیا الگوی مشارکت نیروی کار در استان رح میال را مطؤاکنون این س
 تر شده است یا خیر؟  به یکدیگر نزدیک1379-1375های  سال

های پراکندگی را در خصوص نرخ مشارکت نیروی کار مورد بررسی  ، شاخصآنبرای پاسخ به 
واریانس و انحراف معیار نرخ . دهد ها را نشان می  نتایج محاسبات این شاخص2جدول . دهیم قرار می

است که با توجه به  7/2 و 5/7 به ترتیب 1375های کشور در سال  مشارکت نیروی کار بین استان
. های کشور است تفاوت آنها با عدد صفر، بیانگر متفاوت بودن الگوی مشارکت نیروی کار در استان

 به ترتیب 1379ی مذکور در سال ها شاخص. ها طی زمان است تر است تغییرات این شاخص آنچه مهم
ها در الگوی مشارکت نیروی کار بین   افزایش تفاوتنشان دهندۀ بوده که 3/3 و 7/10برابر 
 در 36/12 به عدد 1375 در سال 5/10دامنه تغییرات نرخ مشارکت از عدد . استهای کشور  استان
نها الگوی مشارکت نیروی کار در بنابراین، براساس این شاخص نیز نه ت.  تغییر یافته است1379سال 
 1375ابل توجه است، در سال ق. شده استنیز  دورتر کهر نشده ت های کشور به یکدیگر نزدیک استان
و گیالن )  درصد4/30(های هرمزگان  ترین و باالترین نرخ مشارکت به ترتیب مربوط به استان پایین

ها به ترتیب کهگیلویه و بویر احمد  استان این 1379که در سال  بوده است، در حالی)  درصد9/40(
الگوی مشارکت نیروی کار نخست اینکه، بنابراین، . دهستن)  درصد02/42(و گلستان ) درصد 66/29(

 الگوی مشارکت نیروی کار در دوم اینکه،های زیادی با یکدیگر دارند  های کشور تفاوت در استان
رسد گسترش  به نظر می. ها بیشتر شده است صلهن فاتر نشده و ای های کشور به یکدیگر نزدیک استان

های  های عمومی و عالی در کشور آثار یکسانی را بر الگوی مشارکت نیروی کار در استان آموزش
 .ها یکسان نبوده است ها از این آموزش مندی استان کشور نداشته است و بهره
 1375ی نرخ مشارکت باال در سال های دارا دهیم که آیا استان ال پاسخ میؤدر خاتمه به این س

  نیز نرخ مشارکت باالتری دارند یا خیر؟1379همچنان در سال 
 باالتر های زیر دارای نرخ مشارکتی  استان1375براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 :اند از میانگین کل کشور بوده
 ) درصد6/35(همدان  .1
 ) درصد9/35(مرکزی  .2

 ) درصد36(کرمانشاه  .3
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 ) درصد3/36(حال و بختیاری چهارم .4

 ) درصد7/36(اصفهان  .5

 ) درصد9/36(کردستان  .6

 ) درصد37(گلستان  .7

 ) درصد1/37(خراسان  .8

 ) درصد7/37(آذربایجان شرقی  .9

 ) درصد1/38(آذربایجان غربی  .10

 ) درصد1/39(یزد  .11

 ) درصد9/40(گیالن  .12

آمار ایران در سال های اشتغال و بیکاری خانوار مرکز  براساس نتایج طرح آمارگیری از ویژگی
 :اند های زیر دارای نرخ مشارکتی باالتر از میانگین کل کشور بوده  استان1379

 ) درصد8/37(یزد  .1
 ) درصد7/38(تهران  .2

 ) درصد39(خراسان  .3

 ) درصد3/39(گیالن  .4

 ) درصد8/39(بوشهر  .5

 ) درصد8/39(سیستان و بلوچستان  .6

 ) درصد9/39(قزوین  .7

 ) درصد5/40(کردستان  .8

 ) درصد2/41(هرمزگان  .9

 ) درصد42(اصفهان  .10

های  د که روند رشد نرخ مشارکت نیروی کار در استانشو  مشخص میمذکورهای  با توجه به یافته
. ها از نظر نرخ مشارکت تغییرات زیادی پیدا کرده است بندی استان کشور بسیار متفاوت بوده و رتبه

، آذربایجان شرقی و غربی که  ، گلستان، چهارمحال و بختیاری های همدان، کرمانشاه، مرکزی استان
 نرخ مشارکتی 1379 در سال ،  دارای نرخ مشارکتی باالتر از میانگین کل کشور بوده1375در سال 
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،  های تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان از طرف دیگر، استان. اند داشتهتر از میانگین کل کشور  پایین
اند در  تر از میانگین کل کشور بوده نرخ مشارکتی پایین دارای 1375قزوین و هرمزگان که در سال 

 . از نرخ مشارکتی باالتر از میانگین کل کشور برخوردار هستند1379سال 
هایی دارای   چه استان1379-1376دومین سؤال حائز اهمیت مربوط به این است که طی دوره 

  خ رشد ساالنه جمعیت فعال،اند؟ براساس شاخص متوسط نر فشار عرضه نیروی کار باالتری بوده
ترتیب بیشترین و کمترین ه ب)  درصد33/1(و سمنان )  درصد48/7(های سیستان و بلوچستان  استان

های  بنابراین، دامنه تغییرات نرخ رشد جمعیت فعال بین استان. اند فشار عرضه نیروی کار را داشته
 . کشور بسیار زیاد است

 :اند  کار را داشته ر به ترتیب بیشترین فشار عرضه نیرویهای زی براساس شاخص مذکور، استان
 ) درصد48/7(سیستان و بلوچستان  .1
 ) درصد58/6(گلستان  .2

 ) درصد29/6(خوزستان  .3

 ) درصد28/5(مازندران  .4

 ) درصد1/5(آذربایجان غربی  .5

 ) درصد03/5(خراسان  .6

 ) درصد86/4(اصفهان  .7

 ) درصد69/4(هرمزگان  .8

 ) درصد67/4(قم  .9

 )رصد د65/4(ایالم  .10

 ) درصد55/4(قزوین  .11

 ) درصد53/4(کرمان  .12

 ) درصد40/4(همدان  .13

. ها نرخ رشد جمعیت فعال باالتر از میانگین کل کشور بوده است استاناین قابل توجه است، در 
های مذکور چرا فشار عرضه نیروی کار بیشتر بوده است؟  شود که در استان ال مطرح میؤاکنون این س

. ت تأثیر رشد جمعیت ده ساله و بیشتر و رشد نرخ مشارکت نیروی کار استفشار عرضه نیروی کار تح
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 درصد بوده است و کمترین 98/2متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت ده ساله و بیشتر کل کشور حدود 
و بیشترین آن به استان سیستان و )  درصد18/2(رشد جمعیت ده ساله و بیشتر متعلق به استان گیالن 

های زیر به ترتیب دارای رشد جمعیت ده ساله و بیشتر  استان. تعلق دارد) رصد د22/4(بلوچستان 
 :اند باالتری نسبت به میانگین کل کشور بوده

 ) درصد22/4(سیستان و بلوچستان  .1
 ) درصد17/4(کهگیلویه و بویر احمد  .2

 ) درصد78/3(خوزستان  .3

 ) درصد70/3(هرمزگان  .4

 )  درصد69/3(ایالم  .5

 ) درصد59/3(قم  .6

 ) درصد27/3 (گلستان .7

 ) درصد27/3(چهارمحال و بختیاری  .8

 ) درصد24/3(کرمان  .9

 ) درصد24/3(لرستان  .10

 ) درصد17/3(کردستان  .11

 ) درصد16/3(فارس  .12

 ) درصد13/3(اردبیل  .13

 ) درصد13/3(خراسان  .14

 ) درصد11/3(بوشهر  .15

 ) درصد10/3(آذربایجان غربی  .16

شد جمعیت ده ساله و بیشتر باال بوده  استان دارای فشار عرضه، نرخ ر13 استان از 8بنابراین، در 
 ارتباط دارد که با یک وقفه در 1365-1355است که این مسئله به باال بودن رشد جمعیت در دهه 

های  بدین ترتیب، باال بودن فشار عرضه نیروی کار در استان. اند  وارد بازار کار شده1379-1376دوره 
و ریشه در  دلیل رشد باالی جمعیت در گذشته نبودهه بقزوین و همدان   اصفهان،  زنجان، مازندران،

 استان سمنان، لرستان، چهارمحال و 8شایان ذکر است، در . است  رشد نرخ مشارکت نیروی کار داشته
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اردبیل و گیالن نرخ مشارکت نیروی کار کاهش   کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان،  بختیاری،
.  سطح تحصیالت زنان سؤال برانگیز است و جای بررسی بیشتر داردیافته که با توجه به افزایش

 درصد افزایش یافته 31/1طور متوسط ساالنه ه شایان ذکر است، نرخ مشارکت نیروی کار کل کشور ب
 :های زیر بوده است ترتیب مربوط به استانه و بیشترین رشد نرخ مشارکت نیروی کار ب

 ) درصد2/3(گلستان  .1
 ) درصد13/3(ان سیستان و بلوچست .2

 ) درصد82/2(مازندران  .3

 ) درصد47/2(زنجان  .4

 ) درصد42/2(خوزستان  .5

 ) درصد04/2(اصفهان  .6

 ) درصد94/1(آذربایجان غربی  .7

 ) درصد84/1(خراسان  .8

 ) درصد66/1(قزوین  .9

 ) درصد46/1(همدان  .10

 ) درصد36/1(آذربایجان شرقی  .11

ن، اصفهان، قزوین و همدان که های زنجان، مازندرا شود در استان که مالحظه می طوری همان
 13در   بنابراین،.  افزایش نرخ مشارکت دلیل اصلی آن بوده است دچار فشار عرضه نیروی کار هستند،

استان دارای فشار عرضه نیروی کار، یا نرخ رشد جمعیت ده ساله و بیشتر و یا نرخ مشارکت افزایش 
ها  طور همزمان وجود داشته است که این استانه ها هر دو عامل ب زیادی یافته و در برخی از استان

 :عبارتند از
 گلستان .1
 سیستان و بلوچستان .2

 خوزستان .3

 آذربایجان غربی .4

 خراسان .5
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 اهگیری و پیشنهاد  نتیجه .5

 مورد 1379-1375های کشور طی دوره  در مطالعه حاضر وضعیت عدم تعادل در کل بازار کار و استان
 نرخ بیکاری در سطح کل بازار عالوه بر اینکهدست آمده، ه ج ببراساس نتای. بررسی قرار گرفته است

های  ای بازار کار بین استان های منطقه  بر شدت عدم تعادل،های اخیر افزایش یافته کار کشور در سال
 .کشور افزوده شده است

 ای بازار کار از سه شاخص دامنه های منطقه گیری عدم تعادل در مطالعه حاضر به منظور اندازه
با توجه به . های کشور استفاده شده است تغییرات، واریانس و انحراف معیار نرخ بیکاری بین استان

ای بازار کار طی دوره مذکور افزایش  های منطقه تغییرات کمیت هر سه شاخص مذکور، عدم تعادل
 و هم شدت ،ههای اخیر هم بر عدم تعادل کل بازار کار کشور افزوده شد بنابراین، در سال. یافته است
 استان دارای نرخ 28 استان از 11 تعداد 1375در سال . ای افزایش یافته است های منطقه عدم تعادل

 14 برابر 1379که این رقم در سال  اند، در حالی بیکاری باالتری نسبت به میانگین کل کشور بوده
 بیکاری باالتر از میانگین  دارای نرخ1379های کشور در سال  بنابراین، نیمی از استان. استان است

 12در . ای رسیده است ها نرخ بیکاری به حد نگران کننده اند و در برخی از این استان کل کشور بوده
 استان دارای نرخ بیکاری باال، یا نرخ رشد جمعیت فعال باالتر از میانگین کل کشور بوده 14استان از 

های  در مجموع، برای کاهش عدم تعادل. بوده استو یا نرخ رشد اشتغال کمتر از میانگین کل کشور 
طور همزمان هم نرخ رشد جمعیت ه ای بازار کار الزم است در مناطق دارای نرخ بیکاری باال ب منطقه

رخ رشد جمعیت فعال از طریق کاهش ن. فعال کاهش یابد و هم نرخ رشد اشتغال افزایش یابد
 و مهاجرت نیروی کار از این مناطق به مناطق دیگر جایی های مناسب برای جابه آوردن زمینه فراهم

البته مهاجرت به مناطقی دارای توجیه . پذیر است دارای نرخ بیکاری پایین یا خارج از کشور امکان
توان به سیاست برقراری کمک هزینه   میبارهدر این . است که دچار مشکالت جمعیتی نباشند
های شغلی موجود در مناطق مختلف   درخصوص فرصتمهاجرت و ایجاد بانک اطالعاتی بازار کار

 سطح کیفی آنها در مناطق دارای نرخ بیکاری یگسترش کمی مراکز کاریابی و ارتقا. دکرکشور اشاره 
ای که اطالعات  گونهه باال و کامپیوتری کردن تمامی مراکز کاریابی کشور و اتصال آنها به یکدیگر ب

 از جمله راهکارهای ایجاد بانک ، در اختیار همگان قرار گیردهای شغلی خالی در سراسر کشور فرصت
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یند آعالوه بر این، حمایت دولت از مراکز کاریابی در جهت سرعت دادن به فر. اطالعاتی بازار کار است
 .جوی شغل در خارج از منطقه محل سکونت جوینده کار الزامی است و جست

دارای نرخ بیکاری باال افزایش را در مناطق ایی است که نرخ رشد اشتغال ه دسته دوم سیاست
 افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار است تا نیروی کار ،ها یکی از این سیاست .دهند می

مد کردن ا کاربارهدر این . های شغلی خالی کاهش یابد تر جذب بازار کار شود و تعداد فرصت سریع
 سطح یه شده و نیاز بازار کار و ارتقائهای ارا آموزشای و ایجاد ارتباط بین  مراکز آموزش فنی و حرفه

مد نمودن مراکز ا بر این، کارافزون. ه شده از اهمیت بسزایی برخوردار استئهای ارا کیفی آموزش
ثر در بازار کار و ایجاد ارتباط بین این مراکز با مراکز آموزش فنی و ؤ نقش میکاریابی در جهت ایفا

های شغلی خالی  یند استخدام نیروی کار و کاهش فرصتآادن به فرای نیز در جهت سرعت د حرفه
های استفاده از نیروی کار در مناطق  ها، کاهش هزینه یکی دیگر از این سیاست. ز اهمیت استیحا

 :پذیر است امکانهای زیر  دارای نرخ بیکاری باالست که از راه
 ؛آن بیش از تورم استانیتعیین حداقل دستمزد به صورت استانی و اجتناب از افزایش  .1
 ؛ای و مالیاتی درخصوص استخدام نیروی کار جدید در این مناطق های بیمه برقراری معافیت .2

 .پرداخت تسهیالت بانکی ارزان قیمت مشروط به استخدام نیروی کار جدید در این مناطق .3

ای نرخ بیکاری گذاری در مناطق دار گذاران در امر سرمایه خره، آخرین سیاست، تشویق سرمایهباأل
پذیر است که  گذاری و استفاده از سرمایه امکان های سرمایه باالست که از طریق کاهش هزینه

 :ترین راهکارهای آن عبارتند از  مهم
 ؛تخصیص سهم بیشتری از تسهیالت بانکی ارزان قیمت به مناطق دارای نرخ بیکاری باال .1
 ؛گذاران در این مناطق  سرمایهاعطای معافیت از پرداخت حقوق و عوارض دولتی برای .2

 ؛گذاری اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه .3

 .گذاری به منظور تشویق سرمایه) تصاعدی(برقراری نرخهای استهالک شتابی  .4

گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری باال را  توان سرمایه مینیز های زیر  عالوه بر موارد فوق، از راه
 :دکرتشویق 

 ؛اعتباری و بازاریابیهای فنی و  ه کمکئارا .1
 ؛ای و نهایی های حمل و نقل مواد اولیه، کاالهای واسطه پرداخت بخشی از هزینه .2
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 .های مالی و غیرمالی از صادرکنندگان حمایت .3

های کشور طی  در بخش دیگری از مطالعه حاضر تغییرات الگوی مشارکت نیروی کار در استان
 الگوی مشارکت اول اینکه،دست آمده، ه تایج ببراساس ن. بررسی شده است 1379-1375های  سال

های کشور   الگوی مشارکت نیروی کار در استاندوم اینکه،های کشور بسیار متفاوت است و  در استان
های  گیری میزان نابرابری در اندازه. نه تنها به یکدیگر نزدیک نشده بلکه فاصله آنها بیشتر شده است

 دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار نرخ مشارکت استفاده نرخ مشارکت نیروی کار از سه شاخص
های  های کشور در سال های نرخ مشارکت بین استان براساس هر سه شاخص، نابرابری. ستشده ا
 یکسانی را بر هایهای عمومی و عالی اثر بنابراین، گسترش آموزش.  افزایش یافته است1375-1379

مندی  ها بهره های کشور نگذاشته است و استان کار بین استانروند افزایش نرخ مشارکت نیروی 
شایان ذکر است، الگوی مشارکت نیروی کار . اند یکسانی از گسترش نظام آموزشی در کشور نداشته

ها که در  ای که برخی از استان گونهه  ب،استانی در دوره مذکور دستخوش تحوالت جدی شده است
 ،اند اکنون نرخ مشارکت کمتری دارند  به میانگین کل کشور داشتهگذشته نرخ مشارکت باالتری نسبت

ی نسبت به میانگین کل کشور ها که در گذشته نرخ مشارکت کمتر و بر عکس برخی از استان
 .اند اکنون نرخ مشارکت باالتری دارند داشته

استان موفق  12تعداد در بخشی از این مطالعه باتوجه به شاخص متوسط نرخ رشد ساالنه اشتغال، 
 عالوه بر این، براساس شاخص متوسط نرخ .شدزایی مشخص  های اشتغال از نظر عملکرد سیاست

 13دند که تعداد آنها شهای دارای فشار عرضه نیروی کار مشخص  استان رشد ساالنه جمعیت فعال، 
انگین کل کشور  استان، نرخ رشد جمعیت ده ساله و بیشتر باالتر از می13 استان از 8در . استان است

 استان 5های گذشته ارتباط دارد و در  بوده است که این مسئله به نرخ رشد باالی جمعیت در سال
مانده نیز روند سریع افزایش نرخ مشارکت نیروی کار دلیل اصلی باال بودن فشار عرضه نیروی  باقی

معیت ده ساله و بیشتر و هم  استان، هم نرخ رشد ج13 استان از 5در   قابل توجه است،. کار بوده است
 .نرخ رشد نرخ مشارکت نیروی کار باالتر از میانگین کل کشور بوده است

های  یکی از نکات بسیار مهم در این تحقیق مربوط به این مسئله است که نباید تصور کرد استان
، نرخ بیکاری  مثالرایب. تری خواهند داشت دارای نرخ بیکاری پایین در آینده نیز نرخ بیکاری پایین

یافته  افزایش 1379 درصد در سال 9/12 به حدود 1375 درصد در سال 7/4استان سمنان از حدود 
 . درصد برخوردار بوده است7/28ای معادل  که از نرخ رشد ساالنه
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دست آمده از مطالعه حاضر، به دلیل فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت ه براساس نتایج ب
ه برنامه ئبنابراین، ارا. 1های اخیر تشدید شده است ای بازار کار در سال های منطقه عادلبازار کار، عدم ت

مدی به مدیریت بازار کار اآمایش سرزمین و تعیین یک نهاد مدیریت کننده بازار کار که به شکل کار
سیستم عالوه بر این، راه اندازی یک . است از جمله الزامات تدوین برنامه چهارم توسعه ،بپردازد

کامپیوتری برای اتصال مراکز کاریابی سراسر کشور به یکدیگر و رفع معضل ناقص بودن اطالعات 
 . رود بازار کار از جمله وظایف دیگر دولت به شمار می

های  های کاهش عدم تعادل شود مطالعات زیر در جهت شناسایی راه در خاتمه پیشنهاد می
 :ای انجام شود منطقه

های  ای کشور در کاهش عدم تعادل اریابی و مراکز آموزش فنی و حرفهکبررسی نقش مراکز  .1
 ؛ای بازار کار منطقه

 ؛ای بازار کار کشور های منطقه بررسی نقش چسبندگی دستمزدها در افزایش عدم تعادل .2

 ؛ای بازار کار کشور های منطقه ارزیابی اثربخشی توزیع وجوه اداره شده در کاهش عدم تعادل .3

 ؛ای بازار کار کشور های منطقه ایش حداقل دستمزد واقعی بر افزایش عدم تعادلبررسی اثر افز .4

 ؛ای بازار کار کشور های منطقه ارزیابی اثربخشی طرح ضربتی اشتغال در کاهش عدم تعادل .5

 ؛لرستان و چهارمحال و بختیاری  های سمنان، کردستان، بررسی علل کاهش اشتغال در استان .6

  های سمنان، لرستان، کردستان، کت نیروی کار در استانبررسی علل کاهش نرخ مشار .7
 ؛گیالن و  اردبیل بویراحمد، و  کهگیلویه کرمانشاه، بختیاری، و  چهارمحال

 ؛های کشور های رشد اشتغال در استان بررسی دالیل نابرابری نرخ .8

 .های کشور بررسی دالیل نابرابری رشد جمعیت فعال در استان .9

 

                                                           
  ).۱۳۸۰(نوشين تركيان : رك براي اطالع از جزئيات مديريت بازار كار در ايران .۱
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1381-1375های  های کشور در سال استاننرخ بیکاری . 1جدول 
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)مرکز آمار ایران (1381-1375های کشور در سال  نرخ مشارکت استان. 4جدول 
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 1379-1375های کشور در دوره  روند افزایش نرخ بیکاری در استان. 5جدول 
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