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چکیده
ظٗی١ ٝ ٠ٜسف تحوین :ثیٌبضی ؾبذتبضی ٛبقی اظ ػسٕ تحطى قـٔی  ٝػسٕ تحطى خـطاكیبیی ٗی ثبقس ً ٠ثب آٗٞظق٢بی الظٕ ٘١ ٝچٜی ٚاٛتوبّ ًبضُطاٗ ٙی تٞا ٙؾغح آ ٙضا ًب١ف
زاز ١سف اظ ای ٚتحوین تبثیط ثیٌبضی ؾبذتبضی زض ق٢طؾتب ٙچبضاٝی٘بم ٗی ثبقس..ضٝـ ثطضؾی :تحوین اظ ٞٛع ٗیساٛی ثٞز ٟاؾت یبكت١ ٠بً :بضُطا ٙؿیط ثٗٞی ٗكـ ّٞزض ٗؼبزٝ ٙ
ًبضُ ب٢١بی ٗٞخٞز زض ای ٚق٢طؾتب ٙزض قـْ ٢١بی ترههی حسٝزاً99زضنس ٗی ثبقس ٛتیدُ ٠یطیٗ :ی تٞا ٙثب آٗٞظق٢بی الظٕ ای ٚؾغح اظ ثیٌبضی ضا ًب١ف زاز.
واژگان کلیدی:بیکاری ،بیکاری ساختاری ،عدم تحرک شغلی،عدم تحرک جغرافیایی

مقدمه
ثیٌبضی زض ز١ ٠١بی اذیط ث ٠نٞضت یٌی اظ ٗؿبیْ ث ؿبض حبز ثطای ًكٞض ١بی تٞؾؼٛ ٠یبكت٘١ ٝ ٠چٜی ٚثطای ًكٞض١بی نٜؼتی ث ٠چبٓف ثؿیبض خسی زض آٗس ٟاؾت.
پؽ اظ اكعایف خ٘ؼیت  ٝث ٠تجغ آ ٙاكعایف ثیٌبضی زض ز١ ٠١بی ُصقتٗ ٠غبٓؼبت ظیبزی زضای ٚظٗی ٠ٜنٞضت ُطكت اؾت ًٛ ٠تبیح حبنْ اظ آ ٙثیٌبضی ضا ث ٠ظیط
قبذ١ ٠بی انٔی ٗبٜٛس ثیٌبضی انغٌبًی،ؾبذتبضی ،ازٝاضی،آقٌبض  ٝپ٢ٜب،ٙاضازی  ٝؿیط اضازی ...ٝتوؿیٖ ًطز ٟا ٛس  ٝاظٗ٘٢تطی ٚزالیْ انٔی ُؿتطـ ثیٌبضی ضا
ًب١ف توبضبی ًْ ػٜٞاً ٙطز ٟا ٛس  ٝثطای ٗط ٖ١ای ٚظذٖ ٗد٘ٞػ ٠ػٞاْٗ پٓٞی ٗ ٝبٓی ًٜٗ ٠دط ث ٠اكعایف توبضبی ًْ ٗی قٞز ضا ضاً ٟبض آ ٙزاٛؿت ٠اٛسُ .ط چ٠
اهتهبز زاٛب ٙز١ ٠١بی ُصقت ٠ثیٌبضی ضا ٛبقی اظًب١ف توبضبی ًْ ٗی زاٛؿتٜس ٓٝی ثب ضٛٝس اكعایف ثیٌبضی ثؼس اظ زٗ 70 ٠١یالزی زض ًكٞض١بی نٜؼتی تحویوبتی
اظ ؾٞی اهتهبز زاٛب ٙاٛدبٕ قسً ٠ثٛ ٠ظطی ٠ی زیِطی اٛدبٗیس ً ٠ؿیط اظ ػٞاْٗ ػطض ٝ ٠توبضب ػٞاْٗ زیِطی ٝخٞز زاضز ً ٠زض اكعایف ثیٌبضی زذیْ ١ؿتٜس ایٚ
ػٞاْٗ ٗبٜٛس:آق  -ػسٕ تحطى قـٔی ة -ػسٕ تحطى خـطاكیبی ًبضُطا ٙج  -هٞاٛی ٚحساهْ زؾت٘عزٞٗ ...ٝثطذٞاٜ١س ثٞزآقٌبضا اؾت تجییٛ ٚظطی ثیٌبضی
زیِطٛبقی اظ ٛبًبضیی توبضب زض چبضچٞة ًیٜعی  ٝیب زض چبضچٞة ٛظطیبت پُ ّٞطایبٛ ٙرٞا١س ثٞز ثٌٔ ٠زضچبضچٞة ثیٌبضی اظ ٞٛع ؾبذتبضی اؾت ً ٠ثب

آٗٞظق٢بی ٗطثٞع٘١ ٝ ٠چٜی ٚاٛتوبّ ًبضُطا ٙثٗ ٠حْ ١بی ٗٞضز ٛیبظ ٗی تٞاٛ ٙطخ ثیٌبضی ؾبذتبضی ضا ث ٠نٞضت چكِ٘یطی ًب١ف زاز .یبكت١ ٠بی تحوین حبًی
اظ ا ٙاؾت ٛطخ ثیٌبضی زاٛف اٗٞذتِب ٙزاٛكِب١ی ًكٞضٗب15/6ٙزضنس زض ؾبّ  92اؾت ٘١ ٝچ ٜی ٚثط اؾبؼ اذطی ٚاعالػبت زضؾبّ ٛ94طخ ثیٌبضی زض ثیٚ
خٞاٛب 22/4ٙضا ٛكبٗ ٙی ز١سً ٠ؾ ٖ٢ظٛب 43/1ٙاظ ای ٚآٗبض اؾت ١ٝچٜی ٚثط اؾبؼ ثطآٝضز ؾبظٗبٌ٘١ ٙبضی اهتهبزی ؾغح ثیٌبضی زض  15حٞظ ٟیٞض ٠ً ٝػضٞ
ؾبظٗبٌ٘١ ٙبضی اهتهبزی  ٝتٞؾؼ ٠ای ٛیع ١ؿتٜساظ8/5زضنس ث15٠زضنساكعایف یبكت ٠اؾت ،زض ایٗ ٚغبٓؼ ٠ث ٠ثطضؾی ٛوف ثیٌبضی ؾبذتبضی زض ثی ٚكبضؽ
آتحهیال ٙزاٛكِب١ی ٘١ ٝچٜی ٚاكطاز خٞیبی ًبض پطزاذت ٠قس ٟاؾت.

بیان مساله
ثط اؾبؼ آذطیُ ٚعاضـ ٗطًع آٗبض ایطا ٙزض آٗبض ُیطی ٛیطٝی ًبض ث٢بضٛ 94طخ ثیٌبضی خ٘ؼیت 10ؾبٓٝ ٠ثیف تط ٛكبٗ ٙی ز١س ً10/8 ٠اظ خ٘ؼیت كؼبّ ،ثیٌبض
ثٞز ٟاٛس ثطاؾبؼ ایٛ ٚتبیحٛ،طخ ثیٌبضی زض ثی ٚظٛبٛ ٙؿجت ثٗ ٠طزاٝ ٙزض ٛوبط ق٢طی ٛؿجت ثٛ ٠وبط ضٝؾتبیی ثیكتط ثٞز ٟاؾت ثطؾی ضٛٝس تـ ییطات ٛطخ ثیٌبضی ًْ
ًكٞض ٛكبٗ ٙی ز١س ً ٠ای ٚقبذمٛ،ؿجت ث ٠كهْ ٗكبث ٠زض ؾبّ هجْ ث٢بض(/1 )1393زضنس اكعایف ٛٝؿجت ث ٠ك هْ ُصقت ٠ظٗؿتب/7 )1393(ٙزضنس ًب١ف یبكت٠
اؾت ٛطخ ثیٌبضی خٞاٛبٛ15- 29ٙیع حبًی اظ آ ٙاؾت ً22/4 ٠زضنس اظ خ٘ؼیت كؼبّ 15- 29ؾبٓ ٠ثیٌبض ثٞز ٟاٛس ای ٚقبذم ٛیع ٛؿجت ث ٠كهْ ٗكبث ٠زض ؾبّ
ُصقت/2٠زضنس اكعایف ٛ ٝؿجت ث ٠كهْ هجْ/8زضنس ًب١ف پیسا ًطز ٟاؾت.
نٜسٝم ثی ٚآٔ٘ٔی پ ّٞثب اقبض ٟث ٠ضٛٝس اكعایف ٛطخ ثیٌبضی زض ایطا ٙاػالٕ ًطز ایطا ٙثب ٛطخ ثیٌبضی 11/2زضنسی ضتج 26 ٠زض ضز ٟثٜسی ًكٞض١بی خ٢ب ٙضا اظ ٛظط
ٛطخ ثیٌبضی ث ٠ذٞز اذتهبل زاز ٟاؾت.عجن آذطی ٚآٗبض١بی نٜسٝم ثی ٚآٔ٘ٔی پ ّٞزض ؾبّ2014اظ ٛطخ ثیٌبضی زض ًكٞض١بی خ٢بٛ ٙكبٗ ٙی ز١س ٗكٌْ
ثیٌبضی زض ایطا ٙعی ؾبّ ١بی اذیط زض حبّ اظزیبز ثٞز ٟاؾت ای ٚضهٖ زض ؾبّ2013ثبٓؾ ثط  10/4زضنس ثٞز ٟاؾت زضای ٚآٗبض ٗوسٛٝی ٠ثبالتطیٛ ٚطخ ثیٌبضی ثب
آٗبضًٝ 28/4كٞض١بی ثٞؾٜی  ٝیٛٞب ٙث ٠تطتیت زض ضز١ ٟبی ثؼسی هطاض زاضز ثط اؾبؼ پیف یجٜی نٜسٝم ثی ٚآٔ٘ٔی پ ّٞایطا ٙثب ٛطخ ثیٌبضی 12/2زض ؾبّ 2015زض
خبیِب 23 ٟخ٢ب ٙاظ ایٛ ٚظط هطاض ذٞا١س ُطكت.
ثط اؾبؼ ثطآٝضز ؾبظٗبٌ٘١ ٙبضی اهتهبزی  ٝتٞؾؼ ٠ای ثیٌبضی ؾبذتبضی زضً 15كٞض حٞظ ٠ً euro ٟػض ٞؾبظٗبٌ٘١ ٙبضی اهتهبزی  ٝتٞؾؼ ٠ای ٛیع
١ؿتٜساظ8/5زضنس ث 15٠زضنس اكعایف یبكت ٠اؾت ثٜبثط اػالٕ ؾبظٗب ٙثی ٚآٔ٘ٔی ًبض،اظٗ 1/6یٔیٛ ٙٞلطی ً ٠زض ًكٞض١بی یٛٞب،ٙایطٜٓس ٝپطتـبّ زض كبنٔ ٠ؾبّ
١بی2007تبً 2012بض ثیٌبض قس ٟاٛس ثی15ٚتب  34ؾبّ زاضٛس زض یٛٞب ٝ ٙاؾپبٛیب ثیف اظٛی٘ی اظ اكطاز ظیط  25ؾبّ خٞیبی ًبض،ثیٌبض١ؿتٜس زض ایتبٓیب اظ ١ط10خٞاٛ4ٙلط
ثیٌبضٛس(ذجط ُصاضی تؿٜیٖ)
ٗؼضْ ثیٌبضی زض ایطا ٖ١ ٙثؼس ؾبذتبضی زاضز  ٖ١ ٝثؼس ػٌ٘ٔطزی اؾت ثؼس ػٌ٘ٔطزی آ ٖ١ ٠ً ٙاً ٜٙٞث ٠زٓیْ ضًٞز خ٢بٛی توطیجب ُطیجبِٛیط  ٠٘١اهتهبز ١بؾت
زض اضتجبط ثب ایطا ٙاظ آٛدب ًٗ ٠ؼضْ ثیٌبضی ػال ٟٝثطثؼس ػٌ٘ٔطزی،ثؼس ؾبذتبضی  ٖ١زاضزٓ.صا ث ٠یي ٗؿبٓ ٠توطیجبً پیچیس ٟتجسی ْ قس ٟاؾت(ٗ٢سٝیبٗ– ٙدٔ ٠ضٛٝس
اهتهبزی))
تدطثیبت ًكٞض١بی زیِط ٛكب ٙزاز ٠ً ٟؿبٓجب ثیٝ ٚضؼیت ػطض ٝ ٠توبضبی ٛیطٝی ًبض،یي ٛب٘١بِٜ١ی  ٝػسٕ تؼبزّ ٝخٞز زاضز ً ٠ایٛ ٚب٘١بِٜ١ی زض ًكٞض ٗب ث٠
ٝیػ ٟزض ثی ٚكبضآتحهیال ٙزاٛكِب١ی ٞ٘ٛز ػیٜی تطی زاضزث ٠عٞضی ً ٠ثط اؾبؼ آٗبض  ٝاعالػبت ٗٞخٞز ً،كٞض ٗب زض ع ّٞؾبٓیبُ ٙصقت١ ٠طُع تٞا ٙخصة

ٛیط١ٝبی تحهیٌطز ٟضا ٛساقت٘١ٝ ٠ب ٙتؼساز ٛیط١ٝبی ٛیع ً ٠خصة ثبظاض ًبض ُطزیس ٟاًثطا زض قـٔی ٛبٗطثٞط ثب ضقت ٠تحهیٔی ذٞز اقتـبّ یبكت ٠اٛس.ث ٠عٞضًٔی ثب
تٞخ ٠ثٛ ٠وكی ًٛ ٠یطٝی ٗترهم  ٝتحهیْ ًطزٗ ٟی تٞاٜٛس زض ضٛٝس تٞؾؼ ٠اهتهبزی  ٝاخت٘بػی  ٝكطِٜ١ی ًكٞض زاقت ٠ثبقس ٛ ٝیع ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜؾبال٠ٛ
ٗیٔیبضز١ب ضیبّ نطف ١عی١ ٠ٜبی آٗٞظقی آٛبٗ ٙی قٞزٓ،صا چٜبٛچٛ ٠تٞا ٙاظ ٛیطٝی ٗترهم  ٝتحهیْ ًطز ٟز ضٗكبؿْ ٗطتجظ ثب ضقت١ ٠بی تحهیٔی قب ٙاؾتلبزٟ
ًطز،اظ عطكی ثبػث ١سض ضكت ٚای ١عی١ ٠ٜب قسٝ ٟاظ عطف زیِط ٗٞخت ثیٌبضی ؾبذتبضی زض خبٗؼ ٠ضا كطاٞ٘ٛ ٖ١زٗ ٠ً ٟی تٞا ٙؾبذتبض١بی اهتهبزی خبٗؼ ٠ضا
زچبض تعٓعّ ٘ٛبیس(اًجطی پٞض)1383:43،
ؾبظٗب ٙثیٚآ٘ٔٔی ًبض( )iloظیط ٛظط ؾبظٗبٗ ْٔٗ ٙتحس عی ُعاضقی اػالٕ ًطز ٟاؾت تؼساز ثیٌبضا ٙزض خ٢ب ٙزض ؾبّ  2019اظ ٗ 201یٔیٛ ٙٞلط ًٜٛٞی ث212 ٠
ٗیٔیٛ ٙٞلط اكعایف ذٞا١س یبكتُ .بی ضایسضٗ ،سیط ای ٚؾبظٗبُ ،ٙلت «:اهتهبز خ٢بٛی زض حبّ تدطثٛ ٠طخ ضقس ٗتٞؾظ اؾت  ٝایٗ ٚؿئٔٛ ٠یع پیبٗس١بیی ضا زض ثط
ذٞا١س زاقت.ؾبظٗب ٙثیٚآ٘ٔٔی ًبض زض چكٖاٛساظ ذٞز ٛؿجت ث ٠قطایظ اقتـبّ زض ؾبّ  2015اػالٕ ًطز تب ؾبّ  2019ثبیس ٗ 280یٔی ٙٞكطنت قـٔی زض خ٢بٙ
ایدبز قٞز تب كبنٔ ٠ایدبز قس ٟزض ثبظاض ًبض ث ٠ػٔت ثحطا١ ٙبی ٗبٓی ،اظ ثی ٚثطٝز .ضایسض اكعٝز ای ٚآٗبض١ب ٛكبٗ ٙی ز١س ً ٠قطایظ اقتـبّ خ٢ب ٙثب حس ٗغٔٞة
كبنٔ ٠ظیبزی زاضزُ .عاضـ ؾبظٗب ٙثی ٚآ٘ٔٔی ًبض ٗی اكعایس ،ث ٠ضؿٖ ث٢جٞز ٝضؼیت اقتـبّ زض ثطذی ًكٞض١بٛ ،طخ ثیٌبضی زض تؼسازی اظ ًكٞض١بی پیكطكت٠
اضٝپبیی ٘١چٜب ٙزض قطایظ ِٛطاًٜٜ ٙسٟای هطاض زاضزُ .بی ضایسض ثیبً ٙطز ً ٠اتربش ؾیبؾت ١بی ضیبضت اهتهبزی زض ًكٞض١بی خ٢ب ٙاظ خً٘ٔ ٠كٞض١بی اضٝپبیی
ث ٠قٌْ تأؾقثبضی ث ٠اكعایف ثیٌبضی زض ایً ٚكٞض١ب ٜٗدط قس ٟاؾت .ایُ ٚعاضـ ٗیاكعایس پیفثیٜی ١ب اظ اكعایف ٛطخ ثیٌبضی زض آٓ٘ب ٙث ٠ػٜٞا ٙثعضٍتطیٚ
اهتهبز اضٝپب تب ؾبّ  2017حبًی اؾت ٛ ٝطخ ثیٌبضی كطاٛؿٛ ٠یع تب ای ٚؾبّ ت٢ٜب ث ٠ظیط ز ٝضهٖ ًب١ف ذٞا١س یبكت ثط اؾبؼ اػالٕ ایُ ٚعاضـ ثیكتطی ٚهكطی ً ٠اظ
قطایظ پیف ضٝی ثیٌبضی ضطث ٠ذٞاٜ١س ذٞضز خٞاٛب ٙثی 15 ٚتب  24ؾبّ ذٞاٜ١س ثٞز ً ٠ثب ٛطخ ثیٌبضی  13زضنسی زض ؾبّ  ،2014ؾ ٠ثطاثط اكطاز ثبٓؾ ثب ثیٌبضی
ٗٞاخ ٠ثٞزٟاٛسُ( .عاضـ ؾبظٗب ٙثی ٚآ٘ٔٔی ًبض)2015
١سف اظ تحوین ثطضؾی ایٗ ٚوبٓ ٠تبثیط ثیٌبضی ؾبذتبضی زضق٢طؾتب ٙچبضاٝی٘بم ٗی ثبقس ثطای قٜبذت ١ط چ ٠ث٢تطای ٚق٢طؾتب ٙثٗ ٠ؼطكی آ ٙپطزاذتٗ ٝ ٠غبٓت
تٌ٘یٔی ٛیعزض خ٢ت ایٜٗ ٚظٞض ثیبٗ ٙی ُطزز.
موقیت جغرافیای:
ق٢طؾتب ٙچبضاٝی٘بم یٌی اظ ق٢طؾتب١ ٙبی خٜٞثی اؾتب ٙآشظثبیدبٛكطهی ً ٠ثط اؾبؼ ؾطق٘بضی ٛلٞؼ ٗ ٝؿٌ1390 ٚزاضایٛ32745لط خ٘ؼیت ثب ٗؿبحت
ً3208یٔٗٞتط ٗطثغ زض كبنًٔ193 ٠یٔٗٞتطی تجطیع ٝاهغ قس،ٟتٜٞع  ٝتٌثیط ٗؼبز ٙظیط ظٗیٜی ٝخٞز ظٗی١ ٚبی ًكبٝضظی ٗؿتؼس ًكبٝضظی٘١،ؿبیِی ثب زٝ
اؾتب ٙآشضثبیدبٛـطثی  ٝظٛدب ٝ ٙزؾتطؾی ث ٠اتٞثب ٙپیبٗجط اػظٖ ا ظ خ٘ٔ ٠هبثٔیت ١بی ٗ ٖ٢ؾطٗبیُ ٠صاضی ق٢طؾتبٗ ٙی ثبقس.ػسٕ خصة ؾطٗبیُ ٠صاض ٝ
ً٘جٞز ظیط ؾبذت ١ب  ٝاقتـبّ زایٖ ای ٚق٢طؾتب ٙضا زض ظٗط ٟق٢طؾتب١ ٙبی ٗ٢بخط ذیعهطاض زاز ٟاؾت ٛٝطخ ثیٌبضی زض ق٢طؾتب ٙثط اؾبؼ آذطی ٚؾطق٘بضی
ٗ 8/8ی ثبقس.
پیشینه تحقیق
ً طیؿتی ٚاثیي ُٝطیتیح اٝضت زض تحویوی تحت ػٜٞا( ٙثیٌبضی  ٝثیٌبضی ؾبذتبضی زض حٞظ ٟثبٓتیي)پطزاذت ٝ ٠ػٜٞاً ٙطز ٟاٛس زض حبٓی ًٛ ٠طخ ثیٌبضی زض
ثبٓتیي ث ٠قست اظ آ ٙثحطاً ٙب١ف یبكت ٠اؾت ٓٝی ٛعزیي ث ٠ز ٝضه٘ی ثبهی٘بٛس ٟاؾت زض ایٗ ٚوبٓ ٠تر٘ی ٚظز ٟاؾت ً ٠خعء ؾبذتبضی اظ ٛطخ ثیٌبضی زض ؾ٠

ًكٞض ثبٓتیي،تدعی ٠تحٔیْ ػْٔ آ ٙاؾت  ،یبكت١ ٠بی انٔی ای ٚتحوین ؾغح كؼٔی ثیٌبضی ػ٘ستبً ٜٗؼٌؽ ًٜٜس ٟػٞاْٗ ؾبذتبضی اؾت  ٝاظ ػٞاْٗ آ ٙث ٠ػسٕ
تغجین ٗ٢بضت اقبضً ٟطز ٟاٛس.
ذجطُصاضی ٗ٢طزض تحٔیٔی ثب ای ٚػٜٞا ٠ً ٙچطا خ٢بٛی قس ٙث ٠ثیٌبضی ؾبذتبضی ٜٗدط ٗی قٞز زالیْ ذٞز ضا ضقس اٛج ٟٞؾطٗبیٗ ٠بٓی خ٢ت ٜٗبكغ ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙضا
اظ عطح ١بی ًبض آكطی ٚزض اهتهبز ٝاهؼی ث ٠اؾٜبز ٗبٓی ث ٠ػٞ ٜا١ ٙسف ١بی ؾطٗبیُ ٠صاضی كی ٛلؿ ٠تـییط زاز ٟاؾت.اؾٜبز ثس١ی ٗ ٝؼبٗالت ؾ٢بٕ اضظ،ؾطٗبی٠
ُصاضا ٙضاثب ؾٞز ثبالتط ٝؾطیغ تط اؿٞا ًطز ٟاؾت،ث ٠ػٜٞاٗ ٙوبیؿ ٠ؾطٗبیُ ٠صاضی زض تٓٞیس ٝاهؼی ٗت٘طًع ثط ًبض زض ؾطٗبی ٠زاضی ٗؼبنط ثٛ ٠لغ پبیی ٚتط زض زضاظ
ٗست زاقت ٠اؾتٝ،اهؼیت آ  ٙاؾت ً ٠ؾطٗبیُ ٠صاضی زاضای ه٘بض ذب ٠ٛای ٗٞخت ُؿتطـ ثطذی اظ ٗكبؿْ زض ثرف ٗبٓی قس ٟاؾت.
ثیبثبٛی() 1388زض تحویوی ث( ٠ثیٌبضی كبضؽ آتحهیال ٙزاٛكِب١ی  ٝثیٌبضی ؾبذتبضی)پطزاذت ٝ ٠ػٜٞاً ٙطز ٟاؾت ً ٠زضنس هبثْ ٗالحظ ٠ای اظ ؾغح ثیٌبضی كبضؽ
آتحهیال ٙزاٛكِب١ی ًكٞض عی یي ز ٠١اذیط اظ ٞٛع ؾبذتبضی ثٞز ٟاؾت  ٝاكعایف ؾ ٖ٢آٛب ٙاظ حسٝز2/4زضنس زضؾبّ 1380ػْٔ  ٝػٞاْٗ ای ٚزؾت ٠اظ ثیٌبضاٙ
زض چبضچٞة ٗطتجظ ثب اٞٛاع ثیٌبضی ؾبذتبضی ٗٞضز تحٔیْ  ٝثطضؾی هطاض زاز ٟاؾت ٛ ٝتبیح ای ٚتحوین ٛكبٗ ٙی ز١س ً ٠تحٞالت خ٘ؼیتی ٛبقی اظخٞا ٙقسٝ ٙ
اكعایف  ٛطخ ٗكبضًت ظٛب ٙثٝ ٠یػ ٟكبضؽ آتحهیال ٙزاٛكِب١ی  ٝاظ ؾٞی زیِط ثب تـییط زض ًبضًطز ٛوف زٓٝت زض ایدبز اقتـبّ  ٝخصة كبضآتحهیال ٙزاٛكِب١ی اظ
ز 70٠١ث ٠ثؼس ٛ ٝبتٞاٛی ثرف ذهٞنی زض خصة ثیٌبضا ٙزاضای ٗسضى زاٛكِب١ی اظ2/4زضنس ث 2/11٠زضنس اكعایف یبكت ٠اؾت
ٗ٢بخطاٛی( )1384زض تحویوی تحت ػٜٞا(ٙثیٌبضی:ػٔت ١ب،اثؼبز ٞٛٝؾب١ ٙبی آ ٙزض ایطاٛ )ٙكبٗ ٙی ز١س ً ٠ثیٌبضی یٌی اظ ٗ٘٢تطیٗ ٚكٌالت اخت٘بػی زض
ًكٞض١بی زض حبّ تٞؾؼ ٠اؾت.ثیٌبضی زض ایً ٚكٞض١ب زض ٜٗبعن ق٢طی  ٝزض ٗیب ٙخٞاٛب ٝ ٙتحهیْ ًطزُب ٙاكعایف یبكت ٠اؾت ػطض ٠ض ٝث ٠ضٝقس  ٝتوبضبی
ٛبً بكی ٛیطٝی ًبض ٛكبٗ ٙی ز١س ًٛ ٠عزیي ثٛ ٠ی٘ی اظ ثیٌبضا ٙاظ اكطاز 15- 42ؾبّ  ٝثیكتط آٛب ٙضا ًؿبٛی ً ٠پیف اظ ای ٖ١ ٚقبؿْ ٛجٞز ٟاٛس تكٌیْ ٗی زٜ١س ً ٠اظ
خ٘ؼیت قبؿْ ثبؾٞاز تطٛس ٛعزیي ث 25 ٠زضنس ثیٌبضا ٙزاضای تحهیالت زثیطؾتبٛی اٛس  ٝق٘بض ثیٌبضا ٙزاضای تحهیالت ػبٓی ضٝث ٠ضقس اكعایف ُصاقت ٠اؾت.
كبیٜٜكبّ تبی٘عثب تحویوی تحت ػٜٞا(ٙظذٖ ث ٠خب ٗبٛس ٟاظ ثحطا ٙاهتهبزی٘١،چٜب ٙحٞظ ٟیٞض ٝضا آظاض ٗی ز١س)ثب اقبض ٟث ٠ثیٌبضی ٗ 18/5یٔی ٙٞق٢طٛٝس اضٝپبیی یٞضٝ
ٞٛقت:ظذٖ ث ٠خب ٗبٛس ٟاظ ثحطا ٙاهتهبزی٘١،چٜب ٙحٞظ ٟیٞض ٝضا آظاض ٗیس١س -ثیكتط اهتهبز زاٛبِٛ ٙطاٛس ً ٠ثحطاٗ ٙبّ یي ظذٖ زائ٘ی ثط پیٌط ثبظاض ًبض اضٝپب ث٠
خب ُصاقتٗ ٝ ٠یعا ٙثیٌبضی ؾبذتبضی زض حٞظ ٟیٞض ٝضا اكعایف ز١س ثط اؾبؼ ثطآٝضز ؾبظٗبٌ٘١ ٙبضی اهتهبزی ؾغح ثیٌبضی ؾبذتبضی زضً 15كٞض حٞظ ٟیٞضٝ
ً ٠ػض ٞؾبظٗبٌ٘١ ٙبضی اهتهبزی  ٝتٞؾؼ ٠ای ٛیع١ؿتٜس اظ8/5زضنس ث 15 ٠زضنس اكعایف یبكت ٠اؾت ثٜبثط اػالٕ ؾبظٗب ٙثی ٚآ٘ٔٔی ًبض اظٗ 1/6یٔیٛ ٙٞلطی ً ٠زض
ًكٞض١بی یٛٞب،ٙایطٜٓس  ٝپطتـبّ زض كبنٔ ٠ؾبّ ١بی2007تب2012اظ ًبض ثیٌبض قس ٟاٛس ثی15ٚتب 34ؾبّ زاضٛس زض یٛٞب ٝ ٙاؾپبٛیب ثیف اظ ٛی٘ی اظ اكطاز ظیط25ؾبّ
خٞیبی ًبض ،ثیٌبض١ؿتٜس زض ایتبٓیب اظ١ط10خٞاٛ4ٙلطثیٌبضٛس(.ذجطُصاضی تؿٜیٖ)
ٗیكْ زی() 1383زض تحویوی تحت ػٜٞا( ٙتحٔیٔی پیطاٗٝ ٙٞضؼیت ًبض  ٝثیٌبضی زض آٗطیٌب ث ٠ثبظثیٜی  ٝثطؾی زهین ثی ًبضی ٗ ٝكٌالت ٛبقی اظ آ ٙزض ایبٓت
ٗتحس ٟآٗطیٌب پطزاذت ٠اؾت ا ٝپطز ٟاظ ٗیعا ٙثیٌبضی ٛبقی اظ اذتالف خٜؿ یتٛ،ػاز ٗ ٝحْ ظٛسُی ثطزاقت ٠اؾت،چیعی ً١ ٠یچ ٝهت اظ آٗبض١بی ضؾ٘ی ثسؾت
ٛرٞا١س آٗس

ثرتییبضی  ٝزٓٝت آثبزی زض پػ١ٝكی تحت ػٜٞا( ٙتحٔیْ تدطثی ٛوف ١بی اهتهبزی زض تـییط ٛطخ ثیٌبضی زضایطا)ٙثیبٗ ٙی زاضز ً ٠ثیٌبضی ٗٞخ ٞز زض ایطاٙ
تطًیجی ٗرتٔق(قبْٗ ثیٌبضی انغٌبًی،ؾبذتبض ی  ٝازٝاضی)ٗی ثبقس ٛ ٝیع تبًیس ًطز ٟاؾت ً ٠زض ای ٚتطًیت ثیٌبضی ؾبذتبضی اظ ٝظ ٝ ٙا٘١یت ثبالتطی
ثطذٞضزاض ٗی ثبقس
ٗٞكویب ٙزضتحویوی تحت ػٜٞا(ٙتبضیری ًٝال:ٙثیٌبضیٗ ،ؼضْ ثعضٍ ؾسٗ)ٞٛ ٟی ٞٛؾس ٗو ٠ٓٞثیٌبضی ثب اقبض ٟث ٠آٗبض ثیٌبضی زض ؾغح خ٢ب ٙچكٖ اٛساظ آیٜسٟ
خ٘ؼیت خ ٞاٝ ٙثیٌبض ضا ٗٞضز تٞخ ٠هطاض ٗی ز١س  ٝزض پبؾد ث٢بیٗ ٚؿبٓ ٠چ ٠ثبیس ًطز ػٜٞاٗ ٙی زاضز ً ٠ؾیبؾت ١ب ثبیس ٗؼغٞف ثبقٜس ث ٠ؾطٗبیُ ٠صاض١بی ٗٞثط
زض تحٌیٖ  ٝاكعایف ث٢طٝضی ٘١ ٝچٜی ٚاؾتوطاض نٜبیغ ًبضُط عٔت ث ٠ههس ایدبز اٌٗبٛبت اقتـبّ ثطای ًبضُطاٛ ٙی٘ٗ ٠ب١ط  ٝثسٗ ٙٝب١طت زض ٜٗبعن ق٢طی ٝ
ضٝؾتبیی،توٞیت  ٝتحٌیٖ ؾطٗبی ٠اٛؿبٛی ُط١ٝبی كویط خبٗؼ ٠اظ عطین زؾتیبثی ث٢تط ٝثیكتط  ٝآؾبٛتط آ٢ٛب ث ٠آٗٞظـ(ثٝ ٠یػ ٟزض ؾغح اثتسا یی ٗ ٝتٞؾغ٢ٗ)٠بضت
١بی كٜی  ٝحطك ٠ای ثطای اقتـبّ الظٕ اؾت
اًجطی پٞض () 1383زض تحویوی تحت ػٜٞاِٛ(ٙب١ی ثٝ ٠ضؼیت اقتـب ّ  ٝثیٌبضی كبضآتحهیال ٙزاٛكِب١ی) ٗی ٞٛیؿس ً ٠چٜبچ ٠كطزی ثرٞا١س ثً ٠بضی اقتـبّ
ٝضظز ً ٠اظ آ ٙاحؿبؼ ضضبیت ٘ٛبیس ً ٝبضائی ٛیع زاقت ٠ثبقس ثبیس قـْ ضا ثب تٞخ ٠ذهٞنیبت خؿ٘بٛی،ضٝاٛی ٝاخت٘بػی اٛتربة ٘ٛبیس ٘١ٝچٜی  ٚثب اؾتلبزٟ
اظضاٜ٘١بی قـٔی  ٝحطك ٠ای ٗی تٞا ٙض٘ ٚق ٜبؾبیی اٌٗبٛبت خبٗؼٛ ٝ ٠یع ذهٞنیبت اكطاز آٛب ٙضا ث ٠ؾٞی یبزُیطی ترهم ١بئی تطؿیت  ٝتكٞین ًطز ً ٠ثب
ذهٞنیبتكب ٙؾبظُبض ثٞز ٛٝیبظ خبٗؼ ٠ضا تبٗی٘ٛ ٚبییس ٝاظای ٚعطین آٛب ٙضا ثب تـییطات اهتهبزی  ٝاخت٘بػی خبٗؼ٘١ ٠بٞ٘ٛ َٜ١ز.ثب اٛدبٕ ثطٛبٗ١ ٠بی نحیح
ضاٜ٘١بئی قـٔی ٝحط ك ٠ای ٗی تٞا ٙض٘ ٚضٛٝن ثركیس ٙث ٠ذهٞنیبت ٗطاًع ًبضیبثی اظ ثطٝظ ثیٌبضی پ٢ٜب ٝ ٙآقٌبض تب حس ظیبزی پیكِطی ًطز.
ثیبثبٛی زض تحویوی ث ٠ثطضؾی(ًبض ظٛب ٝ ٙثیٌبضی ؾبذتبضی زض ًكٞض) پطزاذت ٠اؾت ١ ٝسف انٔی ایٞٛ ٚقتبض ثط ای ٚپبی ٠ثٞز ٟاؾت ً ٠آیب ٛطخ ٗكبضًت زض ثبظاض
ًبضثؼٜٞا ٙػبٗٔی ٗ ٞثط ثط ؾغح ػطضٛ ٠یطٝی ًبض ٝتحٞالت ؾبذتبضی ٛیطٝی ًبض زضزٝض 1345- 80 ٟزچبض زُطُٛٞی٢بی ؾبذتبضی قس ٟاؾت یب ٠ٛ؟ ٝزض ٛتیدُ ٠یطی
آ ٙثیب ٙزاقت ٠اؾت ًٛ ٠طخ ٗكبضًت ظٛب ٙثؼٜٞا ٙیي ػبْٗ ثب ا٘١یت ثط ؾغح ػطضٛ ٠یطٝی ًبض ظٛب ٝ ٙتحٞالت ؾبذتبضی ٛیطٝی ًكٞض زض ز١ ٠١بیٝ 45- 55
 75- 80اثط ُصاقت ٠اؾت  ٝاظ ػٞاْٗ اؾبؾی ثیٌبضیسض ًكٞض ثٞز ٟاؾت اٗب زض زٝض١ ٟبی  1365- 75ٝ 1355- 65تـییطٛطخ ٗكبضًت ظٛب ٙثی اثط یب ًٖ اثط ثٞزٟ
اؾت.ثٜبثطای ٚزض ای ٚزٝض ٟپسیس ٟثیٌبضی ؾبذتبضی زض چبضچٞة تحٞالت خ٘ؼیتی ثطآٗس ٟاظٛطخ ٗكبضًت ظٛب ٙیب ٝخٞز ٛساقت ٠یب ثؿیبض ًٖ اؾت.
اثطا١یٖ پٞض زض تحویوی تحت ػٜٞا( ٙثطضؾی ٗؿبئْ اقتـبّ  ٝثیٌبضی زض ایطا)ٙاٛدبٕ زاز ٟاؾت ً ٠یٌی اظ ػٞاْٗ  ٝػْٔ ثیٌبضی زض ایطا ٙضا ٛبتٞاٛی ثرف ١بی
زٓٝتی زض خصة كبضآتحهیال ٙزاٛكِب١ی زاٛؿتٝ ٠ثیب ٙزاقت ٠كبضآتحهیال ٙاًثطزض قـٔی ٛبٜٗبؾت ثب ضقت ٠ذٞز ث ٠كؼبٓیت ٗكـٜٓٞس ً ٠ای ٚاٗط تب حسی ٛبقی اظ ضقس
ثی ثطٛبٗ ٠پصیطـ زاٛكد ٞزض ضقت١ ٠بی ٗرتٔق تحهیٔی ثس ٙٝتٞخ ٠ثٛ ٠یبظثبظاض ًبض ًكٞض ٗی ثبقس ً ٠ثٞٛ ٠ث ٠ذٞز زض اكعایف ٛطخ ثیٌبضی ػبٗٔی ٗٞثط ث ٠ق٘بض
ٗی ضٝز.اظ خ٘ٔ ٠ػٞاْٗ ٗ  ٞثط ثط اكعایف ٛطخ ثیٌبضی كبضؽ آتحهیال ٙزاٛكِب١ی ٗی تٞا  ٙث ٠ػسٕ ٝخٞز ٘١بِٜ١ی ثی ٚؾبظٗب ٙاخطایی ًكٞضثب ٗطاًع آٗٞظـ ػبٓی
خ٢ت قٜبذت ٛیبظثبظاضًبض ًكٞض،ػسٕ ٝخٞز آٗبض  ٝاعالػبت زهین اظ ٝضؼیت ػطض ٝ ٠توبضبی ٛیطٝی ًبض،اكعایف پصیطـ زاٛكد ٞزض ضقت١ ٠بی ً ٠زض خبٗؼ ٠ث٠
حبٓت اقجبع زضآٗس ٟاٛس ُؿتطـ  ٝاقبػ ٠كطٗ َٜ١سضى ُطایی  ٝتٞظیغ ٛب ٜٗبؾت اٌٗبٛبت  ٝكطنت ١بی قـٔی ثطاثط زض ٜٗبعن ٗرتٔق ًكٞض ثٝ ٠یػ ٟزض ٜٗبعن
ؿیط نٜؼتی ً٘ ٝتط تٞؾؼ ٠یبكت ٠اقبضً ٟطز

تعریف بیکاری ساختاری
ثب ظٞ٢ض ضٛٝس اكعایف ٛطخ ثیٌبضی اظ زٗ 70 ٠١یالزی زض ًكٞض١بی نٜؼتی تحویوبت كطاٝاٛی اظ عطف اهتهبززاٛب ٙآؿبظ قس ث ٠ع ٞضی ً١ ٠ط یي زض چبضچٞة
تئٞضی٢بی ضایح ٗجبزضت ث ٠تجییٛ ٚظطی ٗؿئٔ ٠ثیٌبضی ًطزٛس  .اظ خ٘ٔ ٠ای ٚاهتهبززاٛبٗ ٙیتٞا ٙث ٠زیٞیس ٓیٔیٜع ،خلطی پبضًطًٞ ،یٞٗ ٚضكی ،اؾتلب ٙزیٞیؽ ،پیتط
١بضتً ،بتطی ٚاثطا١بٕ  ٝضٝثطت تبپْ اقبضً ٟطز ً ٠تحویوبت ُؿتطز ٟای ضا زض ذهٞل تجییٛ ٚظطی ذهٞنبً زض آٗطیٌب ث ٠ػْ٘ آٝضزٛس ٛ .تید ٠خبٓت تٞخ ٠زض
ایٗ ٚغبٓؼبت پبؾد ث ٠ای ٚؾئٞاّ ثٞز  :اُط زٓیْ انٔی ُؿتطـ ثیٌبضی ًب١ف توبضبی ًْ اؾت ثسی٢ی اؾت ٗد٘ٞػ ٠ؾیبؾت٢بی پٓٞی ٗ ٝبٓی ًٜٗ ٠دطث ٠اكعایف
توبضبی ًْ ٗیقٞز خ٢ت ًب١ف ثیٌبضی ًلبیت ٗی ًٜس  ،اٗب اُط ػٞاْٗ اؾبؾ ی زض ُؿتطـ ثیٌبضی ػٞاْٗ زیِط ذهٞنبً ػٞاْٗ ذطز ثبقس  ،پؽ اتربش
تساثیطی ٘١چ ٙٞتدسیس ؾبذتبض ٗثالً زض ثبظاض ًبض اظ عطین هٞاٛی ٚحساهْ زؾت٘عز  ،ثطٛبٗ١ ٠بی ثی٘ ٠ثیٌبضی  ،ثطٛبٗ١ ٠بی آٗٞظقی ٛ ٝظبیط آٗ ٙؤثط ذٞا١س ثٞز ،
ثسی٢ی اؾت زض ای ٚحبٓت تجییٛ ٚظطی ثیٌبضی زیِط ٛبقی اظ ٛبًبضایی توبضب )  (Demand – deficient unemploymentزض چبضچٞة ٛظطیبت
ًیٜعی  ٝیب انغٌبًی )  (Frictional unmploymentزض چبضچٞة ٛظطیبت پُ ّٞطایب ٠ً ٙیي پسیسٞٗ ٟهتی ًٞ ٝتبٗ ٟست اؾت ٛ ،رٞا١س ثٞز ،ثٌٔ ٠زض
چبضچٞة ثیٌبضی اظ ٞٛع ؾبذتبضی ) ٞٗ (Structural unemploymentضز تدطث ٝ ٠تحٔیْ هطاض ٗی ُیطز  .ثسی ٚتطتیت ث ٠زٛجبّ ٛظطیبت ًیٜعی٢ٜب  ٝپّٞ
ُطایبٛ ، ٙظطیبت ُط ٟٝؾٗٞی زض ذهٞل ثیٌبضی  ،ثٝ ٠یػ ٟثیٌبضی اٛج ٟٞظب١ط ٗی قٞز  ،ثٛ ٠حٞی ً ٠ثیٌبضی ؾبذتبضی اظ زّ تـییطات ؾبذتبضی زض آِٞی ػطض٠
 ٝتوبضبی ًبض ٛبقی ٗیقٞز  .اظ خ٢ت ػطضً ٠بض ،تحٞالت خ٘ؼیتی  ٝیب ػٞاْٗ ٗؤثط ثط ضٝی ٛطخ ٗكبضًت ٛیطٝی ًبض ذهٞنبً ظٛب ٙثؿیبض ثب ا٘١یت اؾت ،ث٠
ٛحٞی ًٜٗ ٠دط ث ٠تـییطات ؾبذتبضی زض آِٞی ػطضً ٠بض  ٝزض ٢ٛبیت كعٛٝی ػطضٛ ٠ؿجت ث ٠توبضبی ًبض ٗی ُطزٛس  .اظ خ٢ت توبضبی ًبض ٛیع ػٞاٗٔی چٙٞ
تـییط زض ك ٜٙٞتٓٞیس ًٜٗ ٠دطث ٠ثی كبیس ٟقس ٙثطذی ٗ٢بضت٢ب ٗی ُطزز  ،اٛؼغبف ٛبپصیطی ٢ٛبز١بی تٓٞیسی زض ضهبثت ثب ثِٜب٢١بی ضهیت ذبضخی ٘١ ٝچٜی ٚآِٞی
آٗٞظقی خبٗؼ ٠زض ظٗی١ ٠ٜبی پبی ٝ ٠اؾبؾی ،كٜی  ٝحطك ٠ای  ٝػبٓی ًٜٗ ٠دطث ٠ػسٕ تغبثن ٗ٢بضت٢ب ٗی ُطزز  ٝزض ٢ٛبیت اٜٗیت ؾطٗبیُ ٠صاضی  ٝحوٞم ٗبٌٓیت
كطزی  ،اظ خ٘ٔ ٠ػٞاٗٔی ١ؿتٜس ً ٠ثط ضٝی ؾبذتبض توبضبی ًبض اثط ُصاقتٜٗ ٝ ٠دطثً٘ ٠جٞز توبضب ثطای ٛیطٝی ًبض ٛؿجت ث ٠ػطضً ٠بض ٗی ُطزٛس  .ػال ٟٝثط ای، ٚ
ٗد٘ٞػ ٠ػٞاْٗ ٗؤثط ثط ػسٕ تؿٞی ٠ثبظاض ًبض ٗثْ ٗد٘ٞػ ٠هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضات ٛبظط ثط ثبظاض ًبض  ٝیب ٛوف اتحبزی١ ٠ب ٢ٛ ٝبز١بی ًبضُطی  ٝیب حتی زٓٝت زض تـییطات
ؾبذتبضی زض ثبظاض ًبض ثؿیبض ثب ا٘١یت اؾت ،ض٘ ٚایٛ ٠ٌٜجبیس ثٛ ٠وف  ٝخبیِب ٟزٓٝت  ٝضكتبض١بی اخت٘بػی زض تحٞالت ٗطثٞط ث ٠ثبظاض ًبض ثی تٞخ ٠ثٞز .
(ثیٌبضی كبضؽ آتحهیال ٙزاٛكِب١ی  ٝثیٌبضی ؾبذتبضی –ٗدٔ ٠پػ١ٝف زاٛكِب ٟاٗبٕ نبزم ق٘بض 20 ٟثیبثبٛی خ٢بِٛیط)
ثیٌبضی ؾبذتبضی یي قٌْ اظ ثیٌبضی ٛبقی اظ ػسٕ تغبثن ثی٢ٗ ٚبضت٢بی اؾت ًً ٠بضُطاٗ ٙی تٞاٜٛس اضائ ٠زٜ١س ٢ٗ ٝبضت ١بی ً ٠ذٞاؾت ٠قس ٟاظ عطف
ًبضكطٗبیب( ٙقٌبف ٗ٢بضتی) .ثیٌبضی ؾبذتبضی اؿٔت ٗطثٞط ث ٠تـییطات تٌٞٓٞ ٜغی اؾت.ثیٌبضی ؾبذتبضی یٌی اظ چٜس زؾت ٠ػ٘س ٟاظثیٌبضی ٗكرم قس ٟتٞؾظ
ثیٌبضا ٙاظ خ٘ٔ ٠ثیٌبضی انغٌبًی،زٝض ٟایً،الؾیي اؾت ٛیبظ ث٢ٗ ٠بخطت یب آٗٞظـ ٗدسز زاضز،ثیٌبضی ؾبذتبضی ضا زض زضاظ ٗست  ٝآ١ؿتٗ ٠یتٞا ٙضكغ
ًطز(Wikipedia-structural unemployment).
ثیٌبضی ؾبذتبضیٗ :بٜٛس ثیٌبضی انغٌبًی ،ثیٌبضی ؾبذتبضی ٛبقی اظ ٗب١یت پٞیبی تطًیت ٗحهٞالت ٗ ٝكبؿْ زض اهتهبز اؾت اٗب ثیٌبضی ؾبذتبضی ثیكتط عّٞ
ٗی ًكس.ػبْٗ ثطٝظ ایٞٛ ٚع ثیٌبضی ػسٕ ؾبظُبضی ٗ٢بضت٢ب ٗ ٝحْ خـطاكیبیی ظٛسُی ًبضُطا ٙثب كطنت٢بی ٗٞخٞز اقتـبّ اؾتٝ.هتی زض یي ٜٗغو،٠ن ٜؼتی ض ٝث٠
ضًٞز ٗی ُصاضز ًب ضُطا ٙای ٚنٜؼت ثیٌبض ٗی ُطزٛس.اُط چ ٌٚ٘ٗ ٠اؾت زض زیِط ٞٛاحی توبضب ثطای ًبضُط ٝخٞز زاقت ٠ثبقس اٗب ای ٚایً ٚبضُطا ٙث ٠ػٔت
ای٘ٛ ٠ٌٜی تٞاٜٛس ث ٠آٜٗ ٙبعن ٗ٢بخطت ًٜٜس ثیٌبض ثبهی ٗی ٗبٜٛس ای ٚثیٌبضی ٛبقی اظػسٕ تطى خـطاكی ًبضُط اؾت ػبْٗ ز ٕٝػسٕ تحطى قـٔی اؾت،كطو
ً ٜیس زض ٜٗغو ٠ای ً ٠ایً ٚبضُطا ٙثیٌبض قس ٟاٛس توبضب ثطای پعقي ٝخٞز زاضز،اٗب ایٜب ٙكبهس ٗ٢بضت ١بی الظٕ ثطای اقتـبّ ثً ٠بض پعقٌی ٗی ثبقٜس.اُط ایٚ
ٗ٢بضت ضاًؿت ًٜٜس ٗی تٞاٜٛس ثً ٠بض ٗكـ ّٞقٛٞس.چ ٙٞهبزض ثً ٠ؿت ٗ٢بضت٢بی الظٕ ٛیؿتٜس ثیٌبض ٗی ٗبٜٛس ( .توٞی ،ان ّٞػٖٔ اهتهبز ًال)2ٙ

ثیٌبضی ؾبذتبضیٞٗ:هؼی ضخ ٗی ز١س ًً ٠بضُطا ٙكبهس ٗ٢بضت٢بی الظٕ ثطای ٗكبؿْ ٗٞخٞز ثبقٜس ًبضُطاٛی ً ٠قـْ ذٞز ضا اظ زؾت زازٛٝ ٟتٞاٜ ٛس قـٔ٢بی خسیس
ضا اٛتربة ًٜٜس(ث ٠زٓیْ ػسٕ ٗ٢بضت  ٝآٗٞظـ الظٕ) خعء ثیٌبضا ٙؾبذتبضی تٔوی ٗی قٛٞس.ػٔت ثطٝظ ایٞٛ ٚع ثیٌبضی ػسٕ تحطى قـٔی  ٝػسٕ تحطى
خـطاكیبیی ٛیطٝی ًبض ٗی ثبقس(ٛظطی ،اهتهبز ًال)ٙ
ثیٌبضی ؾبذتبضی:كطٕ عٞالٛی ٗست اظ ثیٌبضی ٛبقی اظ تـییطات اؾبؾی زض اهتهبز اؾت .ثیٌبضی ؾبذتبضی ظٗبٛی ضخ ٗی ز١س ً ٠ثطای تؼسازی اظ ًبضُطا ٠ً ٙكبهس
ٗ٢بضت ١بی قـٔی الظٕ،یب ٌٗ٘ ٚاؾت ث ٠اظ ٜٗبعن ً ٠زض ٗكبؿْ ٗٞخٞز اؾت،اٗب هبزض ث ٠حطًت ٝخٞز ٛساضز ظٛسُی ٗی ًٜٜس.یب ٌٗ٘ ٚاؾت ث ٠ؾبزُی ت٘بیٔی ث٠
ًبض اؾت ظیطا ؾغح زؾت٘عز ١بی ٗٞخٞز ثیف اظ حس ًٖ اؾت  .ثٜبثطای ٚزض حبٓی ًٗ ٠كبؿْ ٗٞخٞز،ػسٕ تغبثن خسی ٗیب٢٘ٛبضت٢بی ذٞاؾت ٠قس ٟقطًت ١ب
٢ٗٝبضت٢بی ًً ٠بضُطاٗ ٙی تٞا ٚٛاضائ ٠زٜ١س) investopedia-defintion of”structural unemployment(.
نرخ بیکاری در ایران
ثطاؾبؼ ٗغبٓؼبت ؾبظٗب٘١ ٙیبضی اقتـبّ زاٛف آٗٞذتِب ٙخ٢بز زاٛكِب١ی ٛطخ ثیٌبضی زض ثی ٚزاٛف آٗٞذتِب ٙزض ؾبّ  92ضه٘ی حسٝز  15.6اػالٕ قس ٟاؾت
ای ٚزض حبٓی اؾت ًٛ ٠طخ ثیٌبضی زض ؾبّ ُصقت 10.5 ٠زضنس اػالٕ قس ٝ ٟزض ث٢بض اٗؿبّ ٛیع ثب ضقس  0.2ز ٖ١زضنسی ث ٠ضهٖ  10.7زضنس ضؾیس ٟاؾت .كبنٔ٠
پٜح زضنسی ٛطخ ثیٌبضی زاٛفآٗٞذتِب ٙثب ٛطخ ثیٌبضی ًْ ٛكب ٙزٜ١س ٟاكعایف ٛبٗتٞاظ ٙتحهیالت ػبٓی  ٝاقتـبّ زض ًكٞض اؾت .ثطاؾبؼ ؾطق٘بضی ؾبّ 90
ثیف اظ  92زضنس خ٘ؼیت ًكٞض ثب ؾٞاز ١ؿتٜس  ٝثب تٞخ ٠ث ٠ضٛٝس پطقتبة تحهیالت ػبٓی زض چٜس ؾبّ اذیط ،ثیف اظ  18زضنس خ٘ؼیت ًكٞض زاضای تحهیالت
ػبٓی  ٝحٞظٝی ١ؿتٜس .ثب ازاٗ ٠ای ٚضٛٝس پیفثیٜی ١ب حبًی اظ اكعایف ؾغح تحهیالت ػ٘ٗٞی ٗطزٕ زاضز ً ٠ایٗ ٚؿئٔٗ ٠ؿتٔعٕ اكعایف ٗتٜبؾت كطنت١بی قـٔی
اؾتٞٗ ،ضٞػی ً ٖ١ ٠اً ٜٙٞث ٠یٌی اظ زؿسؿ١ ٠بی ٗ ٖ٢ؾیبؾتِصاضاً ٙكٞض تجسیْ قس ٟاؾت  .عجن ٗغبٓؼبت ؾبظٗب٘١ ٙیبضی اقتـبّ زاٛف آٗٞذتِب ٙخ٢بز
زاٛكِب١ی ،خ٘ؼیت كؼبّ ًكٞض تب ؾبّ  1400ثٗ 61 ٠یٔیٛ ٙٞلط ذٞا١س ضؾیس  ٝث ٠ػجبضتی زیِط  5.2زضنس ضقس ذٞا١س زاقت ،زض ٛتید ٠ثبیس ؾغح اقتـبّ ٛیع اظ
ضقسی  5.2زضنس زض ؾبّ ثطذٞضزاض ثبقس تب ٝضؼیت كؼٔی حلظ قٞز .ث ٠ثیب ٙزیِط تب ؾبّ  1400ثبیس ٗ 29یٔی ٙٞكطنت قـٔی زض ایطا ٙایدبز قٞز .اٗب ٌٛت٠ای ً٠
زض ایٗ ٚیبٗ ٙـلٗ ّٞبٛسٛ ،ٟجٞز تٜبؾت ٗیب ٙتؼساز كطنت١بی قـٔی ترههی ایدبزقس ٟزض خبٗؼ ٝ ٠ق٘بض زاٛف آٗٞذتِب ٙاؾت .ثب اؾتٜبز ثٛ ٠تبیح آذطیٚ
ؾطق٘بضی ػ٘ٗٞی ٛلٞؼ ٗ ٝؿٌ ٚؾبّ ٗ 90طًع آٗبض ایطاٗ ،ٙد٘ٞػبً حسٝز ١ 768عاض كبضؽ آتحهیْ زاٛكِب١ی ثیٌبض زض ًكٞض ٝخٞز زاضز ً ٠اظ ای ٚتؼساز 207
١عاض ٛ 310 ٝلط زاضای ٗسضى كٞم زیپٖٔ١ 505 ،عاض ٛ 10 ٝلط زاضای ٗسضى ٓیؿبٛؽ١ 52 ،عاض ٛ 169 ٝلط كٞمٓیؿبٛؽ  ٝزًتطای حطك٠ای ٛ 3388 ٝلط ٛیع زاضای
ٗسضى زًتطای ترههی ١ؿتٜس .
آٗبض ٛطخ ثیٌبضی كبضؽ آتحهیالٛ ٙكبِٛط ٗكٌالت ؾبذتبضی زض ثبظاض ًبض ًكٞض ٛ ٝبٗتٜبؾت ثٞز ٙؾبٗب ٠ٛثطٛبٗ ٠ضیعی زض ٛظبٕ آٗٞظـ ػبٓی ثب ٛیبظ ١بی ثبظاض ًبض
ضا ث ٠اثجبت ٗی ضؾبٛس  .ث ٠اػتوبز ًبضقٜبؾب، ٙثیٌبضی كبضؽ آتحهیال ٙزاٛكِب١ی ثب تحهیالت آًبزٗیي  ٝزاٛف تئٞضیي ثبال ٓٝی ؾغح ٗ٢بضت  ٝترهم پبییٚ
ٛ،كبِٛط ایٝ ٚاهؼیت اؾت ً ٠ثبظاض ًبض ًكٞض ثؿیبض ٞ١قٜ٘س ػْ٘ ٗی ًٜس  ٝث ٠ترهم ٛیطٝی ًبض ثیف اظ ٗسضى آ٢ٛب ا٘١یت ٗی ز١س زض حبٓی ً ٠آ ٗبض ٛطخ
ثیٌبضی كبضؽ آتحهیال ٙزاٛكِب١ی ثبالؾت ،كبضؽ آتحهیالٗ ٙطاًع ٗ٢بضت آٗٞظی ثب ً٘تطیٛ ٚطخ ثیٌبضی ٗٞاخ١ ٠ؿتٜس
ثط اؾبؼ آذطیُ ٚعاضـ آٗبضُیطی ٛیطٝی ًبضٗ ،طًع آٗبض ایطاٛ ٠ً ٙطخ ثیٌبضی زض ضز١ ٟبی ؾٜی ٗرتٔق زض ٛوبط ق٢طی  ٝضٝؾتبیی ضا ٜٗتكط ًطز ث ٠قطح شیْ
ٗی ثبقس

ثطضؾی ٛطخ ٗكبضًت اهتهبزی( ٛطخ كؼبٓیت) ٛكبٗ ٙی ز١س ً 38/0 ٠زضنس خ٘ؼیت زض ؾً ٚبض ( 10ؾبٓ ٝ ٠ثیكتط) اظ ٛظط اهتهبزی كؼبّ ثٞز ٟاٛس ،یؼٜی زض ُطٟٝ
قبؿال ٙیب ثیٌبضا ٙهطاض ُطكت ٠اٛس٘١ .چٜیٛ ٚتبیح ٛكبٗ ٙی ز١س ًٛ ٠طخ ٗكبضًت اهتهبزی زض ثی ٚظٛبٛ ٙؿجت ثٗ ٠طزا ٝ ٙزض ٛوبط ق٢طی ٛؿجت ثٛ ٠وبط ضٝؾتبیی
ً٘تط ثٞز ٟاؾت.ثطضؾی ٛطخ ثیٌبضی ٛكبٗ ٙی ز١س ً 10.8 ٠زضنس اظ خ٘ؼیت كؼبّ ،ثیٌبض ثٞز ٟاٛس .ثط اؾبؼ ٛتبیحٛ ،طخ ثیٌبضی زض ثی ٚظٛبٛ ٙؿجت ثٗ ٠طزا ٝ ٙزض
ٛوبط ق٢طی ٛؿجت ثٛ ٠وبط ضٝؾتبیی ثیكتط ثٞز ٟاؾت.ثطضؾی ؾ ٖ٢اقتـبّ ٛبهم ٛكبٗ ٙی ز١س ً 9.2 ٠زضنس خ٘ؼیت قبؿْ زاضای اقتـبّ ٛبهم ثٞز ٟاٛس .ایٚ
قبذم زض ثیٗ ٚطزا ٙثیكتط اظ ظٛب ٝ ٙزض ٛوبط ضٝؾتبیی ثیف تط اظ ٛوبط ق٢طی ثٞز ٟاؾت.ثطضؾی اقتـبّ زض ثرف ١بی ػ٘س ٟاهتهبزی ٛكبٗ ٙی ز١س ً ٠ثرف
ذسٗبت ثب  47.9زضنس ثیف تطی ٚؾ ٖ٢اقتـبّ ضا ث ٠ذٞز اذتهبل زاز ٟاؾت .ز ض ٗطاتت ثؼسی ثرف ١بی نٜؼت ثب  33/0زضنس ً ٝكبٝضظی ثب  17.2زضنس هطاض
زاضٛسٛ.طخ ثیٌبضی خٞاٛب 15 ٙتب  24ؾبٓ ٠حبًی اظ آ ٙاؾت ً 25/0 ٠زضنس اظ خ٘ؼیت كؼبّ ای ٚضز ٟؾٜی ثیٌبض ثٞز ٟاٛس .ای ٚقبذم زض ثی ٚظٛبٛ ٙؿجت ثٗ ٠طزاٝ ٙ
زض ٛوبط ق٢طی ٛؿجت ثٛ ٠وبط ضٝؾتبیی ثیكتط ثٞز ٟاؾتٛ.طخ ثیٌبضی خٞاٛب 15 ٙتب  29ؾبٓٛ ٠یع حبًی اظ آ ٙاؾت ً 22.4 ٠زضنس اظ خ٘ؼیت كؼبّ ای ٚضز ٟؾٜی
ثیٌبض ثٞز ٟاٛس .ای ٚقبذم زض ثی ٚظٛبٛ ٙؿجت ثٗ ٠طزا ٝ ٙزض ٛوبط ق٢طی ٛؿجت ثٛ ٠وبط ضٝؾتبیی ثیكتط ثٞز ٟاؾت.ثطضؾی ؾ ٖ٢قبؿال 15 ٙؾبٓ ٝ ٠ثیف تط ثب ؾبػت
ًبض ٗؼ٘ 49 ّٞؾبػت  ٝثیف تط ٛكبٗ ٙی ز١س 39/0 ،زضنس قبؿال ٙث ٠عٞض ٗؼ٘ ّٞثیف اظ  49ؾبػت زض ١لتً ٠بض ٗی ًٜٜس .ای ٚقبذم ً ٠یٌی اظ ٘ٛبُط١بی
ًبض قبیؿت ٠اؾت ٛكبٗ ٙی ز١س زض ًكٞض ؾ ٖ٢ظیبزی اظ قبؿال ٙثیف تط اظ اؾتبٛساضز ًبض ٗی ًٜٜس

روش تحقیق
ای ٚتحوین ث ٠نٞضت تحوین ٗیساٛی ثب ٌ٘١بضی ازاض ٟنٜؼت ٗ ٝؼس ٝ ٙازاض ٟتؼبً،ٙٝبض ٝضكب ٟاخت٘بع ق٢طؾتب ٙچبضاٝی٘بم اٛدبٕ ُطكت٘١ ٝ ٠چٜی ٚثطای ًؿت
اعالػبت ثیكتطزض ٗٞضز ٗؼبز ٝ ٙتؼساز ًبضُطاٛ ٝ ٙطخ ثیٌبضی ث ٠نٞضت ٗؿتویٖ ثً ٠بضُب٢١ب ٗ ٝؼبز ٖ١ ٝ ٙث ٠نٞضت تٔلٜی اٛدبٕ ُطكت ٠اؾت

یافته ها
ثطاؾبؼ ثطضؾی ١بی اٛدبٕ قس ٟزض ای ٚتحوین ًبضُطاٗ ٙكـ ّٞزض ٗؼبزً ٝ ٙبضُب٢١بی ٗٞخٞز زض ای ٚق٢طؾتب ٙزض قـْ ٢١بی ترههی حسٝزاً99زضنس اكطاز
ؿیط ثٗٞی اظ ؾبیط اؾتب٢ٛبی ًكٞض ٝاؿٔت اكطاز ثٗٞی زض قـْ ١بی ذسٗبتی ٗكـ ّٞثً ٠بض ١ؿتٜس.
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ثیٌبضی ق٢طؾتب ٙچبضاٝی٘بم –آق:اظ  ٞٛع ثیٌبضی ؾبذتبضی ٗیجبقس ً ٠ثب آٗٞظـ ١بی الظٕ ٗی تٞا ٙزض ًب١ف ٗٞثط ثٞز -ة :ثب تٞخ ٠ثٞٗ ٠هؼیت خـطاكیبیی
ق٢طؾتب ٙچبضاٝی٘بم ً ٝكبٝضظی زی٘ی آ ٙثیكتط اقتـبّ كؼٔی آ ٙكهٔی ١ؿتٜسًٗ ٠ی تٞاٛس ثب نٜبیغ تجسٓی اقتـبّ زای٘ی ٛیع خ٢ت حلظ خ٘ؼیت كؼٔی  ٝاظزیبز
اقتـبّ ایدبز ًطز -ح:آٗبز ٟؾبظی ق٢طى نٜؼتی خ٢ت ٝاُصاضی ؾطیغ  ٝآؾب ٙث ٠ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙخ٢ت ایدبز نٜبیغ تجسیٔی اظ ٗٞاز ٗؼسٛی ٗٞخٞز زض ٜٗغو- ٠

ج:اػغبءتؿ٢یالت اضظا ٙثً ٠بضخٞیبٜٗ ٙغو - ٠ز٘١:بِٜ١ی ثی ٚزؾتِب١ ٟبی اخطای اظ خ٘ٔ ٠ازاض ٟتؼبً،ٙٝبض  ٝضكب ٟاخت٘بػی  ٝازاض ٟنٜؼتٗ،ؼس ٝ ٙتدبضت ٝ
ؾبظٗب ٙكٜی  ٝحطك ٠ای ثطای قٜبؾبیی ٗ ،ؼطكی ٘١ ٝچٜی ٚآٗٞظـ ٗ٢بضت ١بی الظٕ ثطای اقتـبّ خٞاٛب ٙزض ٗؼبزً ٝ ٙبضُب٢١ب
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ٗٞكویب((،) 1383(ٙتبضیری ً ٝال:ٙثیٌبضیٗ،ؼضْ ثعضٍ ؾسٗ،))ٞٛ ٟدٔ ٠تبٗی ٚاخت٘بػی ،ق٘بض30(19ٟنلح- ٠اظ5تب)34ذجطُصاضی تؿٜیٖ(،ظذٖ ثدبی ٗبٛس ٟاظ ثحطا ٙاهتهبزی ٘١،چٜب ٙحٞظ ٟیٞض ٝضا آظاض ٗی ز١س))ًس ذجط423557:توٞی٢ٗ،سی(ان ّٞػٖٔ اهتهبز) 2زاٛكِب ٟپیبٕ ٞٛض 1387نلح217٠تب218ٛظطیٗ ،حؿ(ٚاهتهبز ًال ٙضقتٗ ٠سیطیت)چبح قبٛعز 1387ٖ١نلح289ٝ286 ٠٢ٗ-سٝیب١،ٙبزی(ثیٌبضی زض ایطا:ٙؾبذتبضی  ٝػٌ٘ٔطزی)ٗ((،دٔ ٠ضٛٝس اهتهبزی))

