
 

بررسي تأثير ساختارهاي جمعيتي در روند اشتغال و بيکاري استان ايالم   

و مقايسه آن با سطح کشوري    

1اسحاق قيصريان
  

 چکيده 
اما چگونگي ساختار سني يک  ،در هر جامعه تعداد جمعيت تاثير بسزايي بر وضعيت اقتصادي آن جامعه دارد

در يک جمعيت گروه هاي سني واقع در سننين کنار    . ستجمعيت از اهميت بيشتري در اين زمينه برخوردار ا

جوامع ممکن است  از نظنر اقتصنادي   . بيشتر از ساير گروههاي سني در رشد اقتصادي آن تاثير گذار مي باشد

اهداف گوناگوني داشته باشند اما يکي از اهداف مهم اقتصادي آنها ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري است کنه  

 . دف الزم است زمينه ها و زيرساخت هاي الزم مهيا گرددبراي رسيدن به اين ه

بنراي  . هدف اصلي اين مقاله بررسي تأثير ساختارها و تحوالت جمعيتي بر روي روند اشتغال و بيکناري اسنت  

رسيدن به اين هدف، با بهره گيري از اطالعات و آمارهاي سرشماري از روش تحقيق اسننادي و کتابااننه اي   

ساختار سني جمعيت آنهنا  تحوالت جمعيت در استان ايالم و کل کشور نشان مي دهد که  .استفاده شده است

 .ساله اضافه شده است 51-36سال کاسته شده و به جمعيت  51تغيير کرده و ازجمعيت  زير  5631پس ازسال 

( 5611ال س) درصد جمعيت فعال و غيرفعال کل کشور و استان ايالم از ابتدا  بطور کلي طي سي سال گذشته،

باالترين بار تکفل خالص در کنل کشنور و اسنتان     .روند مشابهي را طي کرده اند(   5631سال )تا انتهاي آن  

رسنيده اسنت    6/6، بارتکفل خالص در کل کشنور  بنه   5631در سال . مشاهده شده است 5631ايالم  در سال 

بار تکفل خالص کنل  . ي بايد تأمين نمايد نفر ديگر را از نظر اقتصاد 6/2يعني هر فرد شاغل عالوه بر خودش 

مقندار مينزان مشنارکت اقتصنادي       .کاهش پيدا کرده اسنت  5631در سال  6/6به  5611در سال  3/6کشور از 

داراي روند افزايشني بنوده    5631روند کاهشي داشته ولي از سال  5631تا سال  5661براي استان ايالم از سال 

 . نرسيده است 5631وز به ميزان مشارکت اقتصادي قبل از دهه با اين حال اين افزايش هن .است

داراي روند افزايشي بوده است که بيشترين مقدار آن در  5631تا  5661ميزان بيکاري در کشور طي سالهاي 

. افزايش يافته است 5631کاهش يافته و در سال  5631مشاهده شده است ولي پس از آن در سال  5631سال 

اما در  ،م ميزان بيکاري داراي نواساناتي بوده که طي دهه هاي اخير اين ميزان افزايش يافته استدر استان ايال

 .کاهش پيدا کرده است 5631سال 

 

 :واژگان کليدي

 .جمعيت فعال  و بارتکفل ،بيکاري ،اشتغال ،ساختار جمعيتي ن

                                                 
  انشگاهمدرس د ن کارشناس ارشد جمعيت شناسي -5 
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 مقدمه و طرح مسئله 

و از مؤلفه هاي برنامه ريزي نيروي انساني  ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري يکي از اهداف اقتصادي

بويژه در کشورهايي که ميزان رشد جمعيت زياد است، موضوع رفع موانع  .در هر جامعه اي است

به منظور پي بردن به تغييرات  اشتغال و بيکاري، الزم . اشتغال از اهميت ويژ ه اي برخوردار است

اشتغال و بيکاري همانند ساير مسائل . بررسي قرار دادمورد را است عوامل و فاکتورهاي بالقوه آنها 

باش عرضه متأثر از تحوالت جمعيتي و باش  .اقتصادي، داراي دو باش  عرضه وتقاضا است

در اين مقاله سعي شده است  .تقاضا متأثر از ميزان فعاليت و رشد باش هاي ماتلف اقتصادي است

بر روي روند اشتغال و نيروي انساني مورد نقش و تأثير  ساختارهاي سني و تحوالت جمعيت 

 . بررسي قرار گيرد

با گذشت زمان دچار تغييراتي مي شود و اين تغيير در سنين  جمعيت به عنوان پديده اي پويا،

         ماتلف ممکن است به صورتهاي گوناگوني باشد که براي بررسي شکل و ترکيب جمعيت 

با توجه به تغيير ساختارهاي سني جمعيت در اثر . فاده نمودمي توان از ساختارهاي سني جمعيت است

دستاوش تغييرات   نيز  بيکار  عوامل تغييردهنده جمعيت، تعداد جمعيت فعال، غير فعال، شاغل و

و جمعيت غيرفعال ( توليدکننده)تغيير ساختار سني جمعيت از طريق تغيير در جمعيت فعال . مي شود

 .ر مهمي بر وضعيت اشتغال و بيکاري داشته باشدمي تواند تأثي( مصرف کننده)

مطالعات گوناگوني در مورد تأثير متغير جمعيتي بر روي روند تغييرات نيروي انساني و ميزان اشتغال 

انجام شده است که هر کدام به نوعي به بررسي تأثير تغييرات جمعيتي بر روي نيروي انساني 

رسي اثر ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي براي دوره به منظور بر  5توماس ليند. پرداخته اند

 31ساله و باالي  11-36ساله ،  61-69ساله ،  51 -29کشور ، گروههاي سني  26در  5991-5911

سال از کل جمعيت بر  31سال را در نظر گرفته و نشان داده است که افزايش سهم جمعيت باالي 

 .داشته و بر بقيه گروههاي سني اثر مثبت دارد متوسط رشد  درآمد ناخالص داخلي اثر منفي

تفاوت ميزان  5931-5991کشور و براي دوره  31در مورد  6و ديويد کاننينگ 2همچنين ديويد بلوم

ساله از کل جمعيت را به عنوان شاخص تغيير ساختار جمعيت در نظر گرفته و  51-36رشد جمعيت 

                                                 
1-Thomas Lindh 

2-David E.Bloom 

3-David Canning 
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محققين ديگر . شد درآمد سرانه اثر مثبت داردساله بر ر 51-36نشان داده اند که رشد جمعيت 

مطالعه . نيز به نتايج مذکور رسيده اند( 5993)و ديگران  2، ادوارد کرنشاه(2115) 5همانند اندرسون

توسط عباس عرب مازار و « بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي» اي تحت عنوان 

در اين مطالعه اشاره شده است که در ايران با . انجام شده است  5636علي کشوري شاد در سال 

انبوهي از جمعيت جوان بوجود  5611-31درصدي جمعيت در فاصله سالهاي  9/6وجود نرخ رشد 

ساله به کل جمعيت در  51-36آمده که نتايج مدل بکارگرفته نشان مي دهد نرخ رشد جمعيت 

همچنين يک درصد رشد نيروي .داد  درصد رشد خواهد 23/5بلندمدت، درآمدسرانه را به ميزان 

 .درصد رشد درآمد سرانه در بلندمدت خواهد شد 39/5کار شاغل به جمعيت در سن کار باعث 

که توسط حسن عطايي انجام شده « اشتغال محور اساسي تأمين اجتماعي» مقاله اي تحت عنوان

ي منفي رشد جمعيت، از پيامدها. است به تطابق رشد جمعيت با رشد اقتصادي اشاره کرده است

اين شاخص بار مسؤليت يک فرد شاغل را در قبال تأمين  .افزايش بارتکفل خالص در جامعه است

رسيده است  5631در سال  5/6به  5661در سال  3/2اين شاخص از . معاش ديگران نشان مي دهد

 .ستدر نتيجه اين بار معيشت مانع از ارتباط بين جمعيت و توسعه در سطح کالن شده ا

عنوان مطالعه اي است که توسط حسن فراهاني انجام « بررسي وضعيت جمعيت و اشتغال در ايران » 

اشتغال . در اين مطالعه به بررسي تغييرات جمعيت و اشتغال در ايران پرداخته شده است .شده است

 .جرا استتابعي از سرمايه گذاري و توليد است که نيازمند دانستن برنامه ريزي بلندمدت قابل ا

برنامه مشاص که بر مهار جمعيت و ايجاد انواع تسهيالت براي سرمايه گذاري الزم تکيه داشته 

چگونگي بهره گيري از سرمايه گذاري و  کافي نيست بلکه است براي حل مشکل اشتغال صرفاً 

 . بهره وري از نيروي کار عمده ترين مسئله اي است که بايد مورد توجه قرار گيرد 

اجتماعي ايران  علل و اثرات رشد سريع جمعيت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادي  بررسي

مقايسه کشورهاي توسعه  .انجام داده است 5632عنوان مقاله اي است که علي اصغر نظري در سال 

يافته و درحال توسعه نشان مي دهد که در گروه سني بچه ساالن که هزينه بر و از نظر اقتصادي 

اين گروه سني در  .است، اختالف چشمگيري بين اين دو گروه از کشورها وجود دارد غيرمولد

                                                 
4-Andersson  

5-Edvard M.Crenshaw 
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در صورتيکه  ،کشورهاي توسعه يافته حداکثر تا يک پنجم از کل جمعيت آنها را تشکيل مي دهد

اين  .درصد از همه جمعيت کشور را در بر مي گيرد 11در کشورهاي در حال توسعه اين گروه تا 

، نزديک به دو پنجم از کل جمعيت 5631شان داده است که در ايران در سال مطالعه همچنين ن

 .ايران در اين گروه سني قرار داشته است 

بررسي مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد که به منظور مطالعه وضعيت اشتغال و بيکاري در 

ري از مشکالت جامعه، الزم است که به ترکيب و ساختار سني جمعيت توجه نمود و براي پيشگي

لذا اين مقاله در پي . مربوط به اشتغال و بيکاري بايستي متناسب با رشد جمعيتي برنامه ريزي نمود 

آن است تا با بررسي ساختارهاي سني، ترکيب سني جمعيت، نسبت وابستگي و تحوالت  جمعيت 

ني، اشتغال و بيکاري در استان ايالم و کل کشور، تأثيرات اين تغييرات را بر روند حجم نيروي انسا

 .مورد بررسي قرار دهد 

بار تکفل   با توجه به اهداف اين مطالعه، در ابتدا ساختارهاي سني جمعيت، ترکيب سني جمعيت، 

و انتقال جمعيتي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس بر اساس تغييرات حاصل شده در جمعيت 

 . شود نيروي انساني، تغييرات اشتغال و بيکاري بررسي مي 

 روش شناسي تحقيق 

داده هاي مورد . با توجه به هدف مطالعه حاضر، از روش  اسنادي و کتاباانه اي استفاده مي شود

نياز از طريق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن کل کشور و استان ايالم و همچنين اسناد 

س شاخص هاي جمعيتي و مرتبط با موضوع جمع آوري شده است و تجزيه و تحليل آنها نيز بر اسا

 .اقتصادي صورت مي گيرد

 جمعيت  5ترکيب سنيساخت و 

ساختارهاي  .ساخت جمعيت، شکل و ترکيب جمعيت را بر حسب سن و جنس نشان مي دهد

در  ،برخي از جمعيت ها داراي ساختي جوان هستند. جمعيتي در طول زمان دچار تغيير مي شوند

 31سالگي قرار دارند و نسبت جمعيت  51راد در سنين زير درصد اف 61اين گونه جمعيت ها حداقل 

توسعه داراي درحال عموالٌ اکثر کشورهاي م. درصد تجاوز نمي کند 6يا  6ساله به باالي آنها از 

اما با گذشت زمان چنين ساختاري دچار تغيير مي شود و به ساختار جمعيتي . چنين ساختاري هستند

                                                 
 
1-Age Composition 
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 21تا  21ساله کاهش مي يابد و به حدود  51افراد کمتر از سالاورده مي رسد که در آن سهم 

درصد و يا بيشتر افزايش  3درصد جمعيت و يا کمتر از آن مي رسد و نسبت افراد سالاورده نيز به 

ميرزايي و )به جمعيتهايي که وضع بينابيني دارند جمعيتهاي در حال گذار گفته مي شود  .مي يابد

ادي که در يک کشور در جست و جوي کار هستند اساساً به اندازه شمار افر(. 56، 5636ديگران،

ترکيب سني جمعيت آن کشور بستگي دارد و ترکيب سني جمعيت متأثر از ميزان والدت و مرگ 

بدون شک تغيير ميزان رشد جمعيت در تغيير ميزان اشتغال اهميت بسيار دارد زيرا تغيير . و مير است

 .ضيان جديد را در آينده دچار تغيير خواهد کردرشد جمعيت، تعداد و رشد متقا

ترکيب سني را مي توان شامل چگونگي قرارگيري گروه هاي سني در ساختمان يک جمعيت   

 .ترکيب سني را مي توان برحسب سنين منفرد، گروههاي سني کوچک و بزرگ نشان داد. دانست

دشوار است  يب سني است، ترکيب جمعيت برحسب سنين منفرد که دقيق ترين شکل ترکبررسي 

گروه سني گونه اي از طبقه بندي سنين . و به همين جهت از گروههاي سني استفاده مي شود

ماتلف در فواصل زماني مساوي است که براي سهولت مطالعه و به منظور احراز قابليت اندازه 

ساله  1-56 در گروههاي سني بزرگ، با تقسيم جمعيت به سه گروه عمده. گيري صورت مي گيرد

   .ساله و باالتر  کيفيت جمعيت از بعد جمعيت فعال و غيرفعال تعيين مي گردد 31ساله و  36-51، 

در ساختمان جمعيت يک منطقه سهم ( ساله 51-36)بر اين اساس هر چه باش ميانه و فعال جمعيت 

 .را خواهد بود بيشتري را به خود اختصاص دهد آن جامعه کيفيت اقتصادي و فعاليت بهتري را دا

از ( درصد 13/21)هزار نفر  335ميليون و  53نشان مي دهند که حدود  5631داده هاي سرشماري 

در ( درصد 3/39)هزار نفر  561ميليون و  69سال و  56ميليوني کشور در سنين زير  31جمعيت 

در . ر قرار دارندو باالت 31در سنين ( درصد 2/1) هزار نفر  311ميليون و  6سال و  36تا  51سنين 

 31تا  51حال حاضر و طي سالهاي آتي ما شاهد افزايش جمعيت فعال يعني جمعيت واقع در سنين 

سال ايران با رشدي بيش از دهه هاي  36در ده سال گذشته جمعيت مسن تر از . سال خواهيم بود

صد افزايش در 61، 5631گذشته روبرو بوده است، به طوري که جمعيت اين گروه نسبت به سال 

 جمعيت. داشته و انتظار مي رود که در سالهاي آتي باز هم رشد فزاينده اي را از سر بگذراند

فرصت  هاي پيشين را شناسان، اين افزايش جمعيت در سنين فعاليت در اثر انفجار مواليد در دهه
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تي براي دستيابي به عنوان يک امتياز جمعي نام گذاري کرده ا ند و از آن 5جمعيتي يا پنجره جمعيتي

اما اطالعات  .کشورهاي در حال توسعه ياد کرده اند به رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي در

 نشان مي دهند دوره سرشماري در مورد ساختار سني جمعيت کشور  3برآورد شده و نيز داده هاي 

 5611ود، تا سال ش که با مرگ و مير باال و باروري باال مشاص مي «تغييرات جمعيتي»که مرحله اول

تغييرات »مرحله دوم . است هجري شمسي مقارن با تشکيل دولت مدرن در ايران ادامه داشته 

که ويژگي آن کاهش مرگ و مير و در عين حال باال بودن سطح باروري است از سال  «جمعيتي

فت در ايران تجربه شده و مرحله سوم که مشاصه آن آغاز کاهش مرگ و مير و ا 5611تا  5611

پس از گذران يک دوره وقفه به علت زاد و ولد . آغاز شده است 5611باروري است، از سال 

، هم اکنون ايران در آستانه مرحله چهارم با شاخص 5613فراوان در سالهاي اوليه پس از انقالب 

ميزان بدين ترتيب در آينده نه چندان دوري باز هم از . مرگ و مير پايين و باروري نازل، قرار دارد

سال  31سال کاسته مي شود و در عين حال با فراواني جمعيت سالاورده باالي  56جمعيت زير 

 .مواجه خواهيم بود

تحوالت درصد جمعيت بالقوه فعال و غير فعال طي سه دهه گذشته در ايران و استان ايالم داراي 

ايش اندکي داشته و از جمعيت بالقوه فعال کشور افز 5611-31طي سالهاي . نوساناتي بوده است 

رشد سريعي داشته است بطوريکه  5631-31درصد رسيده است اما در سالهاي  2/13درصد به  12

 5631تا  5611در سالهاي . رسيده است 5631درصد در سال  3/39به  5631درصد در سال  2/13از 

بوده اما فاصله سهم جمعيت فعال و غير فعال کشور و استان ايالم از کل جمعيت نزديک به هم  

   به بعد  شديد  5631به بعد شروع و از سال  5631گرفتن درصد جمعيت فعال و غير فعال از سال 

 .مي شود 

، جوان تر شده 5611 -31بر اساس داده هاي جدول شماره يک، جمعيت استان ايالم طي سالهاي  

 6و ضريب سالمندي ازافزايش درصد  5/15درصد به  2/69است و ضريب جواني جمعيت استان از 

تغيير  5631ساختار سني جمعيت استان ايالم پس از سال . درصد کاهش يافته است 3/2درصد به 

کاهش .ساله اضافه شده است 51 -36سال کاسته شده و به جمعيت  51جمعيت  زير  کرده و از

ير کودکان است ساله در استان ايالم به دليل کاهش ميزان مواليد  و مرگ و م 51شديد جمعيت زير 

                                                 
1-Demographic Window 
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درصد  بطور کلي طي سي سال گذشته، . و اين امر انتقال جمعيتي در استان را تسريع مي کند

روند (  5631سال )تا انتهاي ( 5611سال ) جمعيت فعال و غيرفعال کل کشور و استان ايالم از ابتدا 

عال و غيرفعال در توان نتيجه گرفت که روند تحوالت نسبت جمعيت ف مي. مشابهي را طي کرده اند

 .بوده است 5611-5631ي ي اخير ايران و استان ايالم، متأثر از افزايش رشد جمعيت دهه دو دهه

ساله و بيشتر در کل کشور و استان ايالم طي سالهاي مورد بررسي  31تحول تعداد و درصد جمعيت 

بت کودکان و نوجوانان با توجه به تأثير  افزايش شديد باروري، نس 5631نشان مي دهد که در سال 

اما به دليل برقراري  .را افزايش باشيده و در نتيجه درصد سالمندان را مقداري کاهش داده است

، از تعداد نسبي کودکان و نوجوانان در سالهاي بعدي کاسته 5633مجدد تنظيم خانواده در سال 

درصد  6در کل کشور از  ساله و بيشتر 31شده و بر درصد سالمندان افزوده است بطوريکه جمعيت 

در ضمن افزايش اميد زندگي در کشور که  .افزايش پيدا کرده است 5631درصد در سال  2/1به 

نتيجه بهبود بهداشت و درمان در کشور است را نبايد فراموش کرد که باعث افزايش جمعيت 

ايران واستان تغييرات مذکور نشانگر تبديل هرم سني و ساختار سني جمعيت . سالمندان شده است

  .ايالم از حالت جوان به حالت روبه سالاوردگي و سالاوردگي است

 

 (درصد)تحوالت ترکيب سني جمعيت استان ايالم طي سالهاي گذشته  -5 جدول شماره

 گروه سني            

  

 سال

 ضريب جواني

 (ساله 56-1)

 نسبت جمعيت بالقوه فعال

 (ساله 36-51)

 ضريب سالمندي

 (بيشتر ساله و  31)

 ايالم ايران ايالم ايران ايالم ايران

5611 1/66 2/69 9/15 3/63 1/6 6 

5631 61/61 5/15 1/15 5/63 6 3/2 

5631 1/69 3/66 2/13 1/15 6/6 3/6 

5631 5/21 6/21 3/39 5/31 2/1 1/6 
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5631هرم سني کل کشور در سال  ن5نمودار شماره   

5631ن هرم سني استان ايالم  در سال 2نمودار شماره   
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 تغييرات بار تکفل کل کشور و  استان ايالم به تفکيک نقاط شهري و روستايي در سه دهه گذشته 

يا بار تکفل در يک جامعه عبارت است از ايجاد ارتباط بين يک فرد فعال و تعداد  5نسبت وابستگي

رادي به جامعه است، زيرا بار تکفل بيانگر وابستگي فرد يا اف. افراد غير فعالي که به او وابسته هستند

براي تداوم زيست خود از جامعه کمک مي گيرند بدون آنکه به جاي آن کاال يا خدمتي ارائه کنند 

بار تکفل در جوامع گوناگون متفاوت است و عوامل گوناگون اجتماعي، (. 13، 5635معزي، )

 .  اقتصادي، جمعيتي و فرهنگي در اين تفاوت تأثيرگذارند

روشهاي گوناگوني وجود دارد که مي توان آنها را به دو  ،بت وابستگي جامعهبراي سنجش نس

روش ناخالص بارتکفل، از طريق تقسيم جمعيت . صورت خالص و ناخالص تقسيم بندي نمود

( ساله و بيشتر  31افراد + سال  51کودکان و نوجوانان زير )افرادي که در سنين فعاليت نمي باشند 

اين نسبت اولين وسيله شناخت عمومي نيروي کار  .فعال به دست مي آيدبر روي جمعيت بالقوه 

در روش بارتکفل خالص که دقيق  .است و حاکي از بار اقتصادي وارد بر جمعيت بالقوه فعال است

در واقع بار .را به کل جمعيت مي سنجد ( شاغالن)تر از روش قبلي است ، نسبت جمعيت واقعاً فعال 

بت وابستگي کل افراد جامعه به کساني است که کار مي کنند و با تالش تکفل خالص بيانگر نس

 ( .219، 5631توسلي ، ) خود معيشت خود و ديگران را تأمين مي کنند 

. جدول شماره دو تغييرات بار تکفل طي سي سال گذشته در استان ايالم و کشور را نشان مي دهد 

ر استان ايالم و کل کشور  طي سالهاي مورد بارتکفل ناخالص د ،همانگونه که مشاهده مي شود

به  92/1، از 5631تا  5611بطوريکه در کل کشور طي سالهاي  .بررسي روندي کاهشي داشته است

عالوه براين روند کاهشي مذکور را مي توان در نقاط شهري، روستايي . کاهش يافته است 66/1

در استان ايالم بيش از سطح کشوري کل کشور و استان ايالم مشاهده کرد که سرعت اين کاهش 

به بعد به دليل کاهش باروري در نتيجه اجراي سياست هاي تنظيم  5631از سرشماري   . بوده است

. ساله کاهش و نسبت وابستگي هم کاهش يافته است 51خانواده در کشور نسبت جمعيت کمتر از 

نفر جمعيت واقع در سن  511يعني به ازاي  ،است 66/1نسبت وابستگي  5631در سرشماري 

 51 -36در واقع نسبت جمعيت . نفر خارج از سن نيروي کار وجود دارد 66( ساله 51 -36)کار

                                                 
1-Dependency Ratio 
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ساله افزايش يافته است و بايستي با استفاده از فرصت پيش آمده که متأثر از ساختار سني جمعيت 

 . هاي توسعه کمک گرفت کشور است در راستاي نيل به اهداف برنامه

. فل خالص طي سالهاي مورد بررسي در کل کشور و استان ايالم دچار نوساناتي بوده استبارتک

مشاهده شده است که  5631باالترين بار تکفل خالص در کل کشور و استان ايالم  در سال 

، بارتکفل 5631در سال . دليل چنين امري مي تواند باشد( درصد  2/56)باالبودن ميزان بيکاري 

نفر ديگر را از  6/2يعني هر فرد شاغل عالوه بر خودش  .رسيده است 6/6ور  به خالص در کل کش

در سال  6/6به  5611در سال  3/6بار تکفل خالص کل کشور از . نظر اقتصادي بايد تأمين نمايد

افزايش  5631در سال  5/6به  5611در سال  9/6کاهش پيدا کرده است و در استان ايالم از  5631

در اکثر سرشماريها، بارتکفل خالص استان ايالم باالتر از سطح کشوري بوده  .پيدا کرده است

 .است

تغييرات بار تکفل خالص و ناخالص کل کشور و  استان ايالم به تفکيک نقاط  -2جدول شماره

 شهري و روستايي در سه دهه گذشته

 منطقه 

 

 سال

 استان ايالم کل کشور
 مناطق روستايي

 کل کشور 

مناطق روستايي 

 استان ايالم

 مناطق شهري

 کل کشور 

 مناطق شهري

 استان ايالم 

 خالص ناخالص خالص ناخالص خالص ناخالص خالص ناخالص خالص ناخالص خالص ناخالص

5611 92/1 3/6 56/5 9/6 11/5 6 51/5 3/6 39/1 6 13/5 3/6 

5631 96/1 1/6 53/5 3/1 13/5 1/6 2/5 3 36/1 1 13/5 3/1 

5631 33/1 5/6 96/1 2/1 9/1 6 99/1 3/1 35/1 2/6 9/1 5/1 

5631 66/1 6/6 62/1 5/6 12/1 6 63/1 2/6 69/1 1/6 65/1 5/6 

 

 کشور و استان ايالم  بررسي متغيرها و شاخص هاي نيروي انساني

بدون شک افزايش اشتغال و کاهش بيکاري از آشکارترين اهداف برنامه ريزان اقتصادي 

مي شود که براي رسيدن به اين هدف الزم است روند تغييرات آنها مورد بررسي قرار محسوب  

سال در بازار کار   21 را بعد از به نحوي تاثيرات خودسه دهه اخير جمعيت در  رشد سريع .گيرد

از  ساله و بيشتر کشور 51جمعيت فعال ساماندهي نيروي کارهم اکنون . کشور ظاهر نموده است

عنوان يکي  اي که افزايش اشتغال و کاهش بيکاري، به گونه باشد، به ملي مي ي اقتصادمقوالت اساس

 .يافتگي تلقي مي گردد هاي توسعه از شاخص
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نگاهي به آمار اشتغال در ايران نشان مي دهد که معضل بيکناري در اينران از گذشنته وجنود داشنته      

توان دليل افزايش بيکاري در کشنور  مي . است ولي در برخي از زمانها اين معضل تشديد شده است

يکي افزايش جمعيت فعال و مستعد کار کنه بنه دلينل تغيينر در     . را در دو پديده مستقل بررسي کرد

 .ساختارهاي سني جمعيت است و ديگري فرصت هاي شغلي ايجاد شده براي نيروي کار است

شتغال و بيکناري منورد بررسني    در اين باش از مطالعه  با توجه به تغييرات نيروي انساني، وضعيت ا

بر اساس داده هاي سرشماري، به منظور بررسي وضعيت اشتغال و بيکاري از جمعيت . قرار مي گيرد

 .ساله و باالتر استفاده مي شود 51

 تغييرات متغيرها و شاخص هاي نيروي انساني کشور و استان ايالم -6جدول شماره

 طي سالهاي مورد بررسي 
 ميزان مشارکت ميزان بيکاري جمعيت بيکار جمعيت شاغل جمعيت فعال +وساله  01جمعيت سال

 ايالم ايران ايالم ايران ايالم (هزار)ايران ايالم (هزار)ايران ايالم (هزار)ايران ايالم (هزار)ايران

0331 08721 68622 6167 38182 1812 38306 018 828 6/8 8/1 1/17 7/16 

0311 07111 81163 7218 11088 7006 18828 786 0801 3/8 3/1 0/16 7/16 

0311 83118 013818 8786 61223 2788 63000 887 0778 0/01 7/8 6/18 0/18 

0361 38271 826888 08281 21801 00118 62811 0208 06116 8/01 08 8/32 1/88 

0371 11110 311101 06187 000167 01178 83018 0116 02181 0/8 1/06 3/31 8/30 

0321 18183 161801 83168 020811 81176 038181 8888 18161 7/08 8/87 1/38 0/38 

دهد که جمعيت ده ساله به باالي کشور طني سنالهاي منورد بررسني رو بنه       جدول فوق  نشان مي    

 5631نفنر در سرشنماري    19126111به  5661نفر در سرشماري 52336111افزايش بوده است و از 

بيشنتر از کنل    5661 -31رشد جمعيت ده ساله و باالتر استان ايالم طني سنالهاي    .افزايش يافته است

کشور بوده است اما طي اين مدت ميزان افزايش داراي نوساناتي بوده که تغيير شديد آن مربنوط بنه   

در مورد جمعيت فعال نيز بايد گفت کنه متناسنب بنا رشند جمعينت ده سناله و       . به بعد است 31دهه 

 .رده است و ميزان رشد جمعيت فعال استان ايالم باالتر از سطح کشوري بوده استبيشتر تغيير ک

بر اساس جمعيت ده ساله و باالتر و جمعيت فعال ، شاخص ميزان مشارکت اقتصنادي محاسنبه شنده    

مقندار   .اين ميزان در استان ايالم و کشور طي سالهاي مورد بررسي داراي نوساناتي بوده است. است

داراي  5631روند کاهشي داشته ولي از سنال   5631تا سال  5661راي استان ايالم از سال اين ميزان ب

 5631با اين حال اين افزايش هنوز به ميزان مشارکت اقتصادي قبل از دهه  .روند افزايشي بوده است

همانگونه که فرمول محاسبه مينزان مشنارکت اقتصنادي نشنان مني دهند ، اينن مينزان         . نرسيده است
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بنه عبنارت ديگنر      .افزايش يابند ( جمعيت ده ساله و باالتر )ي کاهش مي يابد که مارج کسر هنگام

 .کاهش ميزان مشارکت اقتصادي ، نشان دهنده افزايش جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي است

روند کاهشي داشته اسنت امنا در سرشنماري     5631تا  5661ميزان مشارکت  اقتصادي از سرشماري 

اين افزايش نيروي انساني تابع عوامل جمعيتي و   .ارکت اقتصادي افزايش يافته استميزان مش 5631

 .باشد در ايران مي 5611 -5631در اينجا ناشي از افزايش باروري دهه 

. مقايسه وضعيت ميزان بيکاري در ايران طي سالهاي مورد بررسي داراي نوسناناتي بنوده اسنت    

داراي رونند افزايشني بنوده اسنت کنه بيشنترين        5631تنا   5661ميزان بيکاري در کشور طي سالهاي 

کناهش يافتنه و در سنال     5631ولي پس از آن در سنال   ،مشاهده شده است 5631مقدار آن در سال 

در استان ايالم ميزان بيکاري داراي نواساناتي بوده که طي دهه هناي اخينر   . افزايش يافته است 5631

کاهش پيدا کرده است اين کناهش متنأثر از عنواملي     5631سال  اما در. اين ميزان افزايش يافته است

از عوامل عمده اين کاهش مي توان به دو عامل اشاره . است که تضميني براي بقاي آنها وجود ندارد

عامل اقتصادي و اشتغال زايي ناشي از درآمد کشور پس از پايان جنگ با عراق و کناهش   -5: کرد 

بنه بعند و ورود مواليند سنالهاي      5631يزان رشد جمعيت در سنالهاي  افزايش م -2هزينه هاي نظامي 

جه بزرگتر شدن مارج کسنر  نتيو در  5631ساله و بيشتر در سال  51به بعد در گروههاي سني  5631

 (.5631باارايي، )و کوچکترشدن جواب کسر در محاسبه ميزان بيکاري 
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 و استان ايالم تغييرات ميزان رشد جمعيت و ميزان اشتغال کل کشور 

به منظور بررسي تأثير تغييرات جمعيتي بر روند اشتغال و بيکاري مي توان از مقايسه ميزان رشد 

در اين باش از مقاله به مطالعه تغييرات ميزان رشد . جمعيت و ميزان اشتغال در جامعه استفاده نمود

نشان مي دهد که ميزان  6ره بررسي ارقام جدول شما. جمعيت و ميزان رشد اشتغال پرداخته مي شود

از رشد مثبت و  5661 -31رشد جمعيت و ميزان اشتغال در کل کشور و استان ايالم طي سالهاي 

بيش از  5661تا  5661ميانگين رشد جمعيت کشور از سال . همراه با نواساناتي برخوردار بوده است

ن رشد جمعيت کل کشور طي درصد بوده است بيشتري 6کمتر از  5611تا  5661درصد و از سال  6

اين در حالي است که در استان ايالم رشد  .بوده است 5611 -31سال اخير مربوط به سالهاي  11

متولدين اين سالها در  .از رشد خيلي زيادي برخوردار بوده است 5661 -31جمعيت طي سالهاي 

اهش ميزان خيل عظيم جمعيت غيرفعال را تشکيل مي دهند که سبب ک 5631سرشماري سال 

ات ميزان اشتغال کشور و استان ايالم طي سالهاي مورد بررسين تغيير6نمودار شماره   
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همواره باالتر از رشد  5661 -31ميزان رشد جمعيت طي سالهاي . مشارکت اقتصادي مي شوند

اشتغال در استان ايالم و کل کشور بوده است اما با کاهش ميزان مواليد وسياست کاهش مواليد و 

معيت بوده معموالً رشد ميزان اشتغال باالتر از رشد ج 5631-31تغيير ساختار جمعيتي، از سالهاي 

از ميزان رشد جمعيت  5631تا  5631به عبارت ديگر فرصت هاي شغلي ايجاد شده در دوره  .است

 .باالتر بوده است 

 تغييرات ميزان رشد جمعيت و ميزان اشتغال کل کشور و استان ايالم -6جدول شماره 

 طي سالهاي مورد بررسي 

 ميزان سال
 روستايي شهري کل

 ايالم کشور مايال کشور ايالم کشور

61- 5661 
 6/2 32/5 2/9 51/1 12/6 56/6 جمعيت

 5/2 91/1 6/9 36/6 3/2 33/5 اشتغال

11- 5661 
 6/6 13/5 53/9 96/6 59/1 35/2 جمعيت

 69/6 61/1 3/3 31/6 13/6 51/2 اشتغال

31- 5611 
 62/5 33/6 6/52 65/1 1/6 95/6 جمعيت

- 63/6 31/5 3/9 33/6 33/1 23/2 اشتغال

31- 5631 
 52/1 63/1 53/1 21/6 63/2 91/5 جمعيت

 66/1 26/5 36/3 93/6 53/6 31/2 اشتغال

31- 5631 
- 3/1- 116/1 63/2 3/2 52/5 35/5 جمعيت

 3/2 5/5 13/6 3/6 13/6 63/6 اشتغال
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 تغييرات جمعيت شاغل بر حسب باش هاي عمده اقتصادي 

وي انساني در ايران، يکي پايين بودن ميزان اشتغال و باال بودن ميزان از مسائل با اهميت مربوط به نير

اگر چه عوامل فراواني در اين امر دخيل اند، از عمده ترين آنها مي توان به . بيکاري در کشور است

نحوه مديريت و ساختار اقتصادي کشور، ساختار جمعيتي و باصوص تاثير : دليل زير اشاره کرد

ناشي از مهاجرت هاي روستا به شهر، زاد و ولد فراوان که اثر خود را بر ساخت رشد باالي جمعيت 

عالوه بر اين، از نحوه . سني جمعيت و در نتيجه در افزايش جمعيت در سن کار لحاظ داشته است

 . گسترش آموزش و مشارکت بسيار ناچيز زنان در امور اقتصادي خارج از خانه هم بايد ياد نمود

از مشاصه هاي وضع ( صنعت و خدمات کشاورزي،)بين باش هاي اصلي فعاليت توزيع شاغالن 

کاهش سهم اشتغال در باش کشاورزي و ساير باش  5به اعتقاد کالرک .هر بازار نيروي کار است

هاي ابتدايي توليد در يک جامعه در حال توسعه در ابتدا با افزايش سهم باش صنعت همراه است 

زايش نسبي در باش خدمات نسبت به باش صنعت ادامه مي يابد اين ولي در مراحل بعدي با اف

                                                 
 1-Clark 

ن تغييرات ميزان رشد جمعيت و ميزان رشد اشتغال طي سالهاي مورد بررسي6نمودار شماره   
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کالرک )نظريه بر اساس کشش تقاضا براي محصوالت باش خدمات پايه گذاري شده است 

           در سه باش عمده فعاليت طي چند دهه گذشته نشان کشور مقايسه توزيع شاغالن (.  5931،

ال با افت مداوم همراه بوده و باشي از نيروي کار مي دهد که سهم باش کشاورزي از کل اشتغ

سهم اشتغال در باش کشاورزي در سالهاي . خود را به باش صنعت و خدمات واگذار کرده است

باش صنعت در . درصد بوده است 53درصد و  16/26درصد،  29به ترتيب  5631و  5631، 5631

درصد و باش خدمات به  35/65 درصد، و 31/61درصد،  23/21سالهاي گفته شده به ترتيب 

کاهش  .درصد از نيروي کار را جذب کرده است 95/63و درصد  11/66درصد،  61/62ترتيب 

سهم شاغالن باش کشاورزي در روند توسعه اقتصادي کشورها شايد امري طبيعي جلوه کند و 

به  5661ل درصد در سا 1/23در باش صنعت سهم شاغالن از . يکي از معيارهاي توسعه تلقي شود

کاهش يافته و پس  5611-31اين سهم در دهه  .افزايش پيدا کرده است 5611درصد در سال  2/66

در فرآيند توسعه مطلوب سهم شاغالن باش صنعت ابتدا افزايش . افزايش يافته است  5631از سال 

سهم باش صنعت به سود باش خدمات کاهش  مي يابد و پس از ناستين مراحل صنعتي شدن، 

در اقتصاد ايران به علت مشکالت جنگ تحميلي اين روند دچار اختالل  5611-31در دهه  .يابدي م

 سرشماريبر مبناي داده هاي  کاهش شاغالن باش کشاورزي در ايران و استان ايالم . شده است

در باش هاي عمده فعاليت بيانگر عدم مديريت صحيح و کارآمد در توانا ساختن باش صنعت در 

و اين در حالي . زاد نيروي کار کشاورزي و گسترش زمينه هاي ايجاد اشتغال بوده استجذب ما

است که باش خدمات بدون ارتباط ارگانيک با دو باش ديگر اقتصادي توانسته است تقاضاي 

 .ايجاد کندبيشتري براي به خدمت گرفتن نيروي کار 
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 جمع بندي و نتيجه گيري 

ي از مهمترين مسائل جوامع انساني معاصر باالخص در کشورهاي اشتغال و بيکاري نيروي انسان

به دليل عدم تعادل و توازن در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي . درحال توسعه هستند

اشتغال و بيکاري . چنين جوامعي، نقش و اهميت اشتغال در استمرار فرآيند توسعه قابل توجه است

باش عرضه متأثر از تحوالت  .راي دو باش  عرضه وتقاضا استهمانند ساير مسائل اقتصادي، دا

در اين  .جمعيتي و باش تقاضا متأثر از ميزان فعاليت و رشد باش هاي ماتلف اقتصادي است

و مقاله سعي شده است نقش و تأثير  ساختارهاي سني و تحوالت جمعيت بر روي روند اشتغال 

 . بيکاري نيروي انساني مورد بررسي قرار گيرد

داده هاي مورد .  با توجه به هدف مطالعه حاضر، از روش  اسنادي و کتاباانه اي استفاده شده است

نياز از طريق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن کل کشور و استان ايالم و همچنين اسناد 

 مرتبط با موضوع جمع آوري شده است و تجزيه و تحليل آنها نيز بر اساس شاخص هاي جمعيتي و

 .اقتصادي صورت گرفته است 

روند تغييرات جمعيت شاغل برحسب باش هاي اتقصادي کل کشور: 1نمودار شماره   

طي سالهاي مورد بررسي   
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تحوالت درصد جمعيت بالقوه فعال و غير فعال طي سه دهه گذشته در ايران و استان ايالم داراي 

 12جمعيت بالقوه فعال کشور افزايش اندکي داشته و از  5611-31طي سالهاي . نوساناتي بوده است

عي داشته است بطوريکه از رشد سري 5631-31درصد رسيده است اما در سالهاي  2/13درصد به 

 5631تا  5611در سالهاي . رسيده است 5631درصد در سال  3/39به  5631درصد در سال  2/13

سهم جمعيت فعال و غير فعال کشور و استان ايالم از کل جمعيت نزديک به هم  بوده اما فاصله 

   به بعد  شديد  5631به بعد شروع و از سال  5631گرفتن درصد جمعيت فعال و غير فعال از سال 

 .مي شود

تغييرات مذکور نشانگر تبديل هرم سني و ساختار سني جمعيت ايران واستان ايالم از حالت جوان به 

 .حالت روبه سالاوردگي و تمايل آن به سالاوردگي است

. بارتکفل خالص طي سالهاي مورد بررسي در کل کشور و استان ايالم دچار نوساناتي بوده است

مشاهده شده است که باالبودن  5631ين بار تکفل خالص در کل کشور و استان ايالم در سال باالتر

، بارتکفل خالص در 5631در سال . دليل چنين امري مي تواند باشد( درصد 2/56)ميزان بيکاري 

نفر ديگر را از نظر  6/2يعني هر فرد شاغل عالوه بر خودش  .رسيده است 6/6کل کشور  به 

 5631در سال  6/6به  5611در سال  3/6بار تکفل خالص کل کشور از . يد تأمين نمايداقتصادي با

افزايش پيدا  5631در سال  5/6به  5611در سال  9/6کاهش پيدا کرده است و در استان ايالم از 

 .در اکثر سرشماريها، بارتکفل خالص استان ايالم باالتر از سطح کشوري بوده است .کرده است

از رشد مثبت و  5661-31جمعيت و ميزان اشتغال کل کشور و استان ايالم طي سالهاي ميزان رشد 

بيش از  5661تا  5661ميانگين رشد جمعيت کشور از سال . همراه با نواساناتي برخوردار بوده است 

بيشترين رشد جمعيت کل کشور  .درصد بوده است 6کمتر از  5611تا  5661درصد و از سال  6

اين در حالي است که در استان ايالم  .مشاهده شده است 5611-31سالهاي در  يراخ سال 11طي 

متولدين اين سالها  .از رشد خيلي زيادي برخوردار بوده است 5661-31رشد جمعيت طي سالهاي 

خيل عظيم جمعيت غيرفعال را تشکيل مي دهند که سبب کاهش ميزان  5631در سرشماري سال 

همواره باالتر از رشد  5661-31ميزان رشد جمعيت طي سالهاي . مشارکت اقتصادي مي شوند

اما با کاهش ميزان مواليد وسياست کاهش مواليد و  .اشتغال در استان ايالم و کل کشور بوده است

معموالً رشد ميزان اشتغال باالتر از رشد جمعيت بوده  5631-31تغيير ساختار جمعيتي، از سالهاي 



 

 

 

 

 

 

 111              بررسی تاثیر ساختارهای جمعیتی در روند اشتغال وبیکاری استان ایالم و مقایسه آن با سطح کشوری 

از ميزان رشد جمعيت  5631تا  5631هاي شغلي ايجاد شده در دوره به عبارت ديگر فرصت  .است

 .باالتر بوده است 

از مشاصه هاي وضع ( صنعت و خدمات  کشاورزي،) توزيع شاغالن بين باش هاي اصلي فعاليت 

بر مبناي داده  کاهش شاغالن باش کشاورزي در ايران و استان ايالم . هر بازار نيروي کار است

ر باش هاي عمده فعاليت بيانگر عدم مديريت صحيح و کارآمد در توانا ساختن د سرشماريهاي 

. باش صنعت در جذب مازاد نيروي کار کشاورزي و گسترش زمينه هاي ايجاد اشتغال بوده است

و اين در حالي است که باش خدمات بدون ارتباط ارگانيک با دو باش ديگر اقتصادي توانسته 

 .ايجاد کنده خدمت گرفتن نيروي کار است تقاضاي بيشتري براي ب
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