
Autumn 2019, Volume 7, Number 3

346

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

Research Paper
Evaluating the Future of Employment and Unemployment, 
With an Approach to General Policies of Employment

1. Assistant Professor of Economics, Department of Management and Economics, Faculty of Humanities and Social Science, Golestan 
University, Gorgan, Iran.

*Hassan Daliri 

Considering the importance of unemployment in the context of resistive economics, 
the present study has tried to predict the future of this influential variable for Golestan 
Province using future research method. For this purpose, the present study was de-
signed to simulate 11 scenarios for demand and 3 scenarios for labor supply, and a to-
tal of 33 different scenarios for unemployment and employment rates for women and 
men in the province. Finally, according to the experts, the probability of the scenarios 
was assessed and the most probable scenario for unemployment rate in Golestan prov-
ince was identified. According to the results of the study, in 2027 the unemployment 
rate would be 19.4% for men and 25.9% for women, and unemployment rate of the 
province would be 20.5%. On the other hand, Golestan province must create 7965 net 
annual jobs in order to remain in its current state of unemployment (2015 unemploy-
ment rate) in the period 2018-2027. Therefore, to overcome this challenge and turn it 
into an opportunity for growth and development, it is essential that provincial planners 
design a targeted structure for the province’s labor market management.
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با توجه به اهمیت مسئله بیکاری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مطالعه حاضر تالش کرده است تا 
آینده این متغیر تأثیرگذار را برای استان گلستان، با استفاده از روش آینده پژوهی پیش بینی کند. برای 
این منظور، در پژوهش حاضر 11 آینده ممکن برای تقاضا و سه آینده ممکن برای عرضه نیروی کار 
طراحی و مجموعاً 33 آینده مختلف برای نرخ بیکاری و اشتغال زنان و مردان استان، شبیه سازی شد. 
درنهایت با توجه به نظر خبرگان احتمال وقوع هریک از حاالت ارزیابی و بر اساس آن محتمل ترین 
سناریو برای نرخ بیکاری استان گلستان شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش، در سال 1405 نرخ 
بیکاری مردان، 19/4 درصد، زنان 25/9 و نرخ بیکاری استان برابر با 20/5 درصد خواهد بود. از سوی 
دیگر استان گلستان برای آنکه در وضعیت کنونی نرخ بیکاری خود (نرخ بیکاری سال 1394) ثابت 
ایجاد کند.  به صورت متوسط ساالنه 7965 شغل خالص  باید در دوره 1396-1405  بماند،  باقی 
بنابراین نیاز است برای برون رفت از این چالش و تبدیل آن به فرصتی برای رشد و توسعه، برنامه ریزان 

استانی ساختاری هدفمند برای مدیریت بازارکار استان طراحی کنند.
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مقدمه

یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد مقاومتی مقابله با شوک های درونی و بیرونی اقتصاد است، به گونه ای که کشور 
پیش از وقوع شوک، ساختار خود را با تهدیدهای پیش رو همانگ کند تا در زمان وقوع، آسیب های کمتری به 
کشور وارد شود. در این میان بیکاری یکی از مهم ترین چالش هایی است که اقتصاد ایران با آن روبه روست و 
استان گلستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. از این رو نیاز است تا در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتی، ساختار 
اقتصاد کشور در برابر این تهدید، ترمیم شود. با توجه به مطالعات انجام شده، افزایش تقاضای نیروی کار در کنار 
رکود اقتصادی به واسطه تحریم های بین المللی، سبب شده است تا در سال های اخیر بازارکار کشور با شوک های 
مهمی روبه رو شود. به گونه ای که پیش بینی های اقتصادی نشان از تغییرات مهم در این بازار برای سال های 
آتی دارد. بررسی های آماری شاخص های بازارکار در استان گلستان نیز نشان از عدم تعادل در عرضه و تقاضای 
بخش حاضر دارد. برای مثال در بخش عرضه نیروی کار می توان از متغیرهای نرخ مشارکت و جمعیت فعال نام 
برد. در دهه گذشته، جمعیت فعال استان گلستان روند نزولی داشته و از 40/4 درصد در سال 1380 به 35/7 

درصد در سال 1393 رسیده است. 

آمارها نشان از آن دارد که جمعیت فعال مردان تقریباً چهار برابر زنان بوده است که با توجه به سهم جمعیتی 
تقریباً برابر مردان و زنان، می توان دریافت که حجم باالیی از زنان در استان گلستان با توجه به تعاریف آماری در 
جمعیت غیرفعال دسته بندی می شوند (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، 2018). بر اساس طرح 
آمارگیری از نیروی کار در تابستان 1396 نرخ مشارکت اقتصادی استان گلستان 37 درصد و در کل کشور 41 
درصد بوده است و گلستان از این نظر در رتبه 26 کشور قرار دارد. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي 
استان گلستان نشان می دهد که این شاخص، در استان گلستان نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 
1395)، 2/1 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1396) 2/6 درصد کاهش داشته است (سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان گلستان، 2018).

 در بخش تقاضای نیروی کار در استان نیز، ویژگی های بارزی وجود دارد. در تابستان سال 1396 سهم بخش 
خدمات از کل شاغالن در استان گلستان، 44/1 درصد؛ کشاورزی، 30/1 درصد و صنعت 25/8 درصد بوده است 
در حالی که این مقادیر برای متوسط کشور بدین صورت است: خدمات، 49/7 درصد؛ صنعت، 31/4 درصد و 
کشاورزی، 18/9 درصد. استان گلستان از نظر سهم شاغالن خدمات، رتبه 19؛ سهم شاغالن کشاورزی، رتبه 9 

و سهم شاغالن صنعت، رتبه 24 را در بین استان های ایران دارد.

آمارهای سال 1394 نشان از آن دارد که 89/3 درصد از شاغالن استان باسواد بوده و در این سال تنها 19/9 
درصد از شاغالن استان دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. از سوی دیگر 96/6 درصد از بیکاران استان باسوادند. 
تعامل بین این عرضه و تقاضا در بازار کار، تعیین کننده تعادل بیکاری و اشتغال خواهد بود. بررسی روند نرخ 
بیکاری در استان گلستان نشان از آن دارد که این نرخ از نگاه بلندمدت در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. 
بررسی ساختار نرخ بیکاری در استان گلستان و مقایسه آن با متوسط کشور نشان از آن دارد که استان دارای نرخ 
بیکاری باالتر از متوسط کشور هم برای جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر و هم برای جمعیت فعال 15ساله و بیشتر 
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بوده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در تابستان 1396 نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر 
در استان گلستان 11/9 درصد و در کشور 11/7 درصد بوده است و گلستان از این نظر در رتبه 22 کشور قرار 
دارد. نرخ بیکاری جمعیت 15-29ساله در استان، 26/3 درصد و در کل کشور، 24/4 درصد است و گلستان از 
این نظر نیز رتبه 22 کشور قرار دارد. یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های بازارکار استان گلستان باالبودن اشتغال 
ناقص است، در تابستان 1396 سهم اشتغال ناقص در استان گلستان 15/9 درصد و در کشور 9/2 درصد بوده 

است و گلستان در این شاخص در جایگاه دوم استان های ایران قرار دارد. 

یکی از ویژگی های بارز اشتغال در استان، سهم اندک شاغالن با تحصیالت عالی است. به عبارت دیگر 
ساختار کنونی جذب کننده جمعیت فعال تحصیل کرده نیست. حال آنکه در سال های اخیر و سال های آتی رشد 
چشم گیری در جمعیت فعال تحصیل کرده در استان داشته ایم و خواهیم داشت. همان گونه که پیش از این بیان 
شد، در بین فعالیت های طبقه بندی شده، باالترین سهم اشتغال در استان مربوط به کشاورزی با سهم تقریباً 

27درصدی، ساختمان با سهم 18درصدی و عمده فروشی و خرده فروشی با سهم 11درصدی است. 

نیروی کار عادی  نیازمند  ویژگی اساسی بخش های فوق، آن است که رویکردی سنتی داشته و بیشتر 
(تحصیالت، مهارت و بالتبع دستمزد کمتر) هستند. در بخش هایی همچون کشاورزی نیز که می توان از قشر 
تحصیل کرده استفاده کرد، ساختار سنتی (اعم از اندازه کوچک زمین ها، عدم یکپارچه سازی، مالکیت سنتی، 
روش های کشت سنتی و غیره) اقتصاد کشاورزی استان، این اجازه را نداده و بازدهی اندک آن، رغبتی برای 
فارغ التحصیالن ایجاد نمی کند. بنابراین می توان مشاهده کرد که سه شغل غالب در استان که تقریباً 56 درصد 
از اشتغال را به خود اختصاص داده اند، ساختاری غیرجذاب برای فارغ التحصیالن دانشگاهی داشته و ویژگی های 

شغلی در این دسته کمتر می تواند نیروی فعال با تحصیالت عالی را اغنا کند. 

از آنجا که ساختار جمعیتی استان گلستان همانند کل کشور به گونه ای است که در سال های آتی باید شاهد 
فارغ التحصیلی جمعیت دهه 60 و 70 باشیم، بنابراین تقاضا برای شغل در آینده افزایش یافته و افزایش به 
واسطه افزایش سطوح تحصیالت عالی، به سمت شغل هایی با شرایط متوسط و باالتر از آن است. البته به چند 
دلیل، این مسئله برای استان گلستان حتی می تواند مهم تر از کل کشور باشد: اوالً، نرخ رشد جمعیت در استان 
گلستان همواره باالتر از کل کشور بوده است؛ بنابراین نرخ رشد عرضه نیروی کار و بُعد خانوار نیز در استان باالتر 
از متوسط کشور خواهد بود. ثانیاً، ساختار غالب اقتصادی استان (کشاورزی و ساختمان) قادر به جذب نیروی 
کار تحصیل کرده نیست. ثالثاً، روند زمانی اشتغال نیز نشان از کاهش نرخ رشد اشتغال دارد، حال آنکه بنا به ادله 

گذشته، استان نیازمند نرخ رشد اشتغالی بیش از متوسط کشور است.

از این رو باید توجهی ویژه به ساختار اشتغال در استان شود تا در آینده از خیل عظیم جمعیت تحصیل کرده 
جویای کار پشتیبانی و از بیکاری آنان جلوگیری شود. قاعدتاً تشدید بیکاری و مهم تر از آن بیکاری قشر 
تحصیل کرده می تواند اثرات بزرگی در توزیع ثروت و درآمد، افزایش فقر بگذارد و تغییرات مهمی در ساختار 
سرمایه اجتماعی استان و همچنین وقوع انواع جرایم ایجاد کند؛ بنابراین و با توجه به ساختار تشریح شده، مسئله 
بیکاری آسیبی مهم برای استان در سال های آتی خواهد بود. از این رو پژوهش حاضر به دنبال پیش بینی آینده 
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نرخ بیکاری استان تا افق 1405 با استفاده از روش آینده پژوهی است. برای این منظور در ادامه مبانی نظری 
مرتبط با مطالعات آینده پژوهی و روش های مرتبط با آن معرفی شده و مهم ترین مطالعات انجام شده بررسی 
خواهد شد. درنهایت نیز با توجه به روش مطالعه شبیه سازی، آینده نرخ بیکاری استان بر اساس حاالت مختلف 

تبیین می شود.

1. ادبیات موضوع

اساس پژوهش حاضر مبتنی بر پیش بینی آینده است؛ به عبارت دیگر مطالعه حاضر تالش می کند تا با 
استفاده از روش های مدون آینده پژوهی، ساختار بازار کار استان گلستان را ارزیابی و آینده آن را پیش بینی کند. 
از این رو در ادامه پژوهش به منظور آشنایی با مبانی نظری تحقیق، به صورت خالصه، رویکرد آینده پژوهی 
معرفی و بررسی خواهد شد. آینده پژوهی، اصول و روش های مطالعه و تصمیم گیری، طرح ریزی و اقدام درباره 
علوم و فناوری مرتبط با آینده است. آینده پژوهی، تفکرات فلسفی و روش های علمی و مدل های مختلف مطالعه 
آینده را به کار می گیرد و با استفاده از آن ها، آینده های بدیل و احتمالی را ترسیم می کند؛ بنابراین آینده پژوهی 
وسیله ای برای معماری هوشمندانه آینده است (گوردون و گلن، 1993: 150). آینده پژوهان معتقدند که نگاه 
انسان به آینده در چهار سطح قابل تبیین است درواقع چهار نوع آینده قابل تشخیص هستند: آینده ممکن، 
آینده موجه، آینده محتمل و آینده مطلوب یا مرجح. سه سطح اول آینده به قابلیت وقوع و تحقق آینده 
بازمی گردد و این سه نوع آینده، همگون هستند. اما آینده چهارم تابع نوع و میزان شناخت افراد از وضعیت امروز 
است و به معیارهای شناختی آن ها و عالیق و ارزش ها و قضاوت های انسان ها وابسته بوده و بر این اساس در افراد 

مختلف متفاوت است (ووروس، 2003). 

روش های مختلفی برای مطالعه آینده وجود دارند. بسیاری از روش های آینده پژوهی مبتنی بر اصل شباهت 
آینده به حال یا آینده، امتداد حال هستند. بر این اساس این روش ها، آینده های محتمل را کاوش می کنند و 
سعی دارند بر اساس وضعیت امروز، آینده را پیش بینی کنند. سناریونگاری از مرز »آینده محتمل« گذشته و 
تالش دارد تا در محدوده »آینده موجه«، آینده های جایگزینی را جست وجو کند و با شناسایی و ردیابی آن ها 
مانع از غافلگیری در آینده شود (حاجیانی و قصاع، 2013: 45). سناریو تنها پیش بینی یا آینده نگاری نیست، 
بلکه شیوه سازماندهی وضعیت آینده است. سناریونویسی روشی است منظم و مفید برای کشف نیروهای پیشران 
کلیدی در بافت تغییرات اجتماعی سریع که دارای عدم قطعیت های متعدد در قبال آینده اند. این روش در 
فرایندهای فردی، گروهی و مشارکتی برای اخذ بهترین نتایج بسیار مفید و توانمند است. اما توجه به این نکته 
ضروری است که موفقیت سناریوها، وابسته به شناخت دقیق وضعیت اولیه و تحلیل جامع از واقعیت و خالقیت 
در به چالش کشیدن فرضیات متعارف آینده است. پس فرایند توسعه سناریوها به اندازه خود سناریوها اهمیت 

دارد (حاجیانی و قصاع، 2013: 49). 

برای آغاز مطالعه آینده پژوهی در زمینه بازار کار، نیاز است مبانی نظری عوامل مؤثر بر بازار کار شناسایی و 
تحلیل شوند. با توجه به مبانی نظری، بازار کار نیز همانند اغلب بازارهای اقتصادی بر اساس عرضه و تقاضای 
خود دارای نقطه تعادلی است که این نقطه بیانگر دستمزد و سطح اشتغال تعادلی خواهد بود. با توجه به تصویر 
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شماره NS ،1 نشان دهنده مقدار عرضه نیروی کار و ND نشانگر تقاضای نیروی کار است. جایی که این دو نمودار 
یکدیگر را قطع می کنند نشان دهنده تعادل بازار کار بوده و دستمزد w و میزان اشتغال تعادلی N را نمایش 
می دهد. بدیهی است که مقدار تفاوت عرضه و تقاضای نیروی کار در هر نقطه نشان دهنده سطوح بیکاری خواهد 
بود. به عبارت دیگر تفاوت بین N0 و مقدار جمعیت فعال در اقتصاد نشان دهنده سطح بیکاری در جامعه است. بر 
اساس این ساختار، در صورتی که هریک از منحنی های عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر کند، تعادل بازار کار و به 
فراخور آن سطوح بیکاری در اقتصاد تغییر خواهد کرد. با توجه به مبانی نظری مهم ترین عامل در تعیین تقاضای 
نیروی کار، ساختار و سطوح تولید در جامعه است و تغییر در این تابع سبب جابه جاشدن منحنی تقاضا برای 
نیروی کار خواهد شد؛ بنابراین اغلب متغیرهایی که بتوانند تابع تولید و ساختار آن را تغییر دهند، قادر خواهند بود 
تا تعادل بازار کار را نیز تحتالشعاع قرار دهند. از آن جمله می توان به فناوری تولید، رکود، کاربر یا سرمایه بر بودن 
تولید، پیشرفت تکنولوژی و غیره اشاره کرد. از سوی دیگر تغییر در عرضه نیروی کار نیز می تواند تعادل بازار کار 
را تغییر دهد. عالوه بر این تغییر در مقدار جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به دلیل تأثیر غیرمستقیم 

بر عرضه نیروی کار، می تواند منحنی عرضه را جابه جا کند و سبب تغییر تعادل بازار کار و نرخ بیکاری شود. 

در نگرش مکتبی هریک از مکاتب اقتصادی به فراخور ساختار طراحی شده خود، معتقد به نوعی تعادل یا عدم تعادل 
خاص در بازار کار هستند. کالسیک ها و کالسیک های جدید، سطح دستمزدهای حقیقی و طرفداران ادوار تجاری، عوامل 
طرف عرضه (فناوری، تغییرات شرایط محیطی، تغییرات نسبی قیمت مواد اولیه وارداتی، سیاست های مالیاتی، تغییرات 
سلیقه افراد در زمینه کار و فراغت) را مهم ترین عوامل اثرگذار بر اشتغال می دانند. در حالی که کینزین ها و کینزین های 
جدید، تغییر در تقاضای مؤثر را دلیل رشد تولید و به دنبال آن اثرگذاری بر اشتغال قلمداد می کنند. کینز اعتقاد دارد که 
اشتغال کامل عوامل تولید وضعیتی نادر در اقتصاد است و اغلب اقتصاد در شرایطی به جز اشتغال کامل قرار دارد. او اعتقاد 
دارد که مقدار کار عرضه شده در اقتصاد عالوه بر آنکه تابعی از دستمزدهای واقعی است، به دستمزدهای اسمی نیز مرتبط 
است. این در حالی است که نئوکالسیک ها تعادل را تنها در اشتغال کامل بررسی می کنند (سعدی و موسوی، 2013). 

 

 

 

w 

N N0 

w0 

NS 

ND 

تصویر 1.عرضه و تقاضای بازار کار و تعادل در این بازار 

حسین دلیری. آینده پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست های کلی اشتغال



پاییز 1398 . دوره 7 . شماره 3

352

با توجه به اهمیت بازار کار، هرساله مطالعات متعددی در زمینه پیش بینی آینده نرخ بیکاری توسط مؤسسات 
معتبر اقتصادی انجام می شود. این پیش بینی ها اغلب مبتنی بر مطالعات روندی است و ساختار کلی اقتصاد 

کشور را تحلیل و بررسی می کند. در ایران نیز مطالعاتی در مورد پیش بینی نرخ بیکاری انجام شده است. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در مطالعه ای در زمینه بازار کار کشور، با استفاده از روش روند سازی 
به پیش بینی نرخ بیکاری و اشتغال پرداخته است. نتایج گزارش که با استفاده از سناریوسازی های مربوط به رشد 
اقتصادی طی سال های آتی، جمعیت بیکار کشور (و نرخ بیکاری) را به تفکیک کل، جوانان و تحصیلکردگان 
عالی برای دوره زمانی 1400-1394 پیش بینی کرده، نشان می دهد چنانچه رشد اقتصادی ایران در سال های 
آتی به لحاظ ماهیت رشد همانند سنوات گذشته (به ویژه سال های قبل از رکود تورمی) باشد، در دوره 1394-
1400 نه تنها نرخ بیکاری کشور کاهشی نبوده، بلکه روند افزایشی خواهد داشت. در این مطالعه پنج سناریو 
برای نرخ رشد اقتصادی (به عنوان عامل اصلی تقاضای نیروی کار) و سه سناریو برای نرخ مشارکت اقتصادی (به 

عنوان عامل اصلی عرضه نیروی کار) طراحی شده است.

نتایج سناریوها نشان می دهند که چنانچه ماهیت رشد اقتصادی کشور به لحاظ توان اشتغال زایی همانند 
سال های 1390-1384 و نرخ مشارکت طی دوره 1400-1394 برابر با 37/3 درصد باشد، آن گاه در بهترین 
حالت و با داشتن نرخ رشد پنج درصدی ساالنه، جمعیت بیکار در سال 1400 برابر با 4/17 میلیون نفر و نرخ 
بیکاری 15/9 درصد خواهد بود. چنانچه نرخ مشارکت طی دوره 1400-1394 برابر با 38/7 درصد باشد، آن گاه 
در بهترین حالت (نرخ رشد پنج درصدی ساالنه) جمعیت بیکار در سال 1400 برابر با 5/16 میلیون نفر و نرخ 
بیکاری 18/9 درصد خواهد بود. در بهترین حالت، در صورت وجود نرخ مشارکت 41 درصد طی دوره 1400-

1394 و سناریوی نرخ رشد پنج درصدی ساالنه، جمعیت بیکار در سال 1400 برابر با 6/78 میلیون نفر و نرخ 
بیکاری 23/5 درصد خواهد بود. بدیهی است که برای دستیابی به نرخ بیکاری پایین در آینده، باید به نرخ های 

رشد اقتصادی حتی پنج درصد نیز اکتفا نکرده و نرخ های رشد اقتصادی باالتری هدف گذاری شوند.

پیش بینی تعداد بیکاران و نرخ بیکاری مربوط به جمعیت جوان طی دوره 1400-1394 با پنج سناریوی 
پیش گفته نشان می دهد که در سناریوی آخر با داشتن نرخ رشد پنج درصدی ساالنه (از 1394 تا 1400)، 
جمعیت بیکار جوان در سال آخر دوره پیش بینی برابر با 313/1 هزار نفر و نرخ بیکاری جوانان برابر با 9/2 درصد 
خواهد بود. پیش بینی تعداد بیکاران و نرخ بیکاری مربوط به جمعیت با تحصیالت عالی طی دوره 1394-1400 
و در قالب 5 سناریوی پیش گفته نیز نشان می دهد که در بهترین حالت و با داشتن نرخ رشد پنج درصدی ساالنه 
ـ از 1394 تا 1400 ـ جمعیت بیکار با تحصیالت عالی در سال 1400 برابر با 3/1 میلیون نفر و نرخ بیکاری 

تحصیل کردگان عالی برابر با 36 درصد خواهد بود.

نظم فر، محمدی، زاهدی کلکی و عشقی، 2016) با برررسی ساختار بازارکار در استان گلستان، شهرستان های 
این استان را از نظر برخورداری از شاخص های اشتغال رتبه بندی کرده اند. در این مطالعه 21 شاخص اشتغال 
بر پایه سالنامه آماری 1392 مورد ارزیابی قرار گرفته و با بهره برداری از تکنیک های تاپسیس و تحلیل عاملی، 
شهرستان های استان سطح بندی و میزان نابرابری های موجود در میان آن ها ارزیابی شده اند. نتایج نشان از آن 
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دارند که گرگان با 0/491 درصد و رامیان با 0/241 درصد به ترتیب برخوردارترین و محروم ترین شهرستان 
استان در زمینه شاخص های اشتغال قلمداد می شوند.

بررسی مطالعات در زمینه متغیرهای مؤثر بر نرخ اشتغال و بیکاری نشان از آن دارد که به فراخور هدف 
مطالعه، علل متفاوتی برای بیکاری در کشور شناسایی شده اند. امینی (2015) مهم ترین موانع اشتغال در اقتصاد 
ایران را این گونه بیان می کند: »فضای کسب و کار نامناسب و بازدارنده و موانع فراروی تولید و سرمایه گذاری، 
قوانین و مقررات اقتصادی (به ویژه قانون کار) دست وپاگیر و بازدارنده، منعطف نبودن محیط بازار کار کشور، 
واردات فزاینده و بیرویه«. امینی (2015) چالش های اصلی بیکاری در ایران را این موارد می داند: »نرخ فزاینده 
دورقمی بیکاری طی چند دهه گذشته و استمرار بیکاری، باالبودن نرخ بیکاری جوانان، عدم تعادل و توازن 
جنسیتی در بازار کار (فاصله بسیار نرخ بیکاری زنان در مقایسه با نرخ بیکاری مردان)، وجود قوانین و مقررات 
پرتفصیل در روابط بین کارگر و کارفرما، عدم تعادل جدی در عرضه و تقاضای نیروی کار (فزونی عرضه)، عدم 
تعادل استانی نرخ بیکاری، مشکالت ساختاری بازار کار، بهره وری پایین نیروی کار کشور، افزایش نرخ مشارکت 
زنان در بازار کار، کاهش سهم سطوح تحصیلی بیکاران بی سواد و زیر دیپلم و افزایش سهم سطوح تحصیلی 
دیپلم و عالی بیکار، نامتناسب بودن الگوی توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار کشور، وجود پدیده فرار 
مغزها (مهاجرت نیروی انسانی متخصص)، قانون کار و انعطاف پذیری آن و سختی قوانین کار، وجود قانون 
حداقل دستمزد، پایین بودن سطح مهارت و تخصص فنی نیروی کار، شدید بودن درجه حفظ اشتغال در کشور، 
انعطافپذیری محدود زمان کار، تعیین دستوری دستمزد بدون توجه به نتیجه کار و بر اساس نرخ تورم و وجود 

بیکاری تکنولوژیک«. 

امیني (2002) در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که تولید و هزینه هاي واقعي استفاده از نیروي کار و 
سرمایه، بیشترین تأثیر را بر تقاضاي نیروي کار دارند. او به صورت کلی باور دارد که سیاست کاهش هزینه هاي 
واقعي استفاده از نیروي کار تأثیر مثبت بسیار کمتري بر تقاضاي نیروي کار دارد. سعدی و موسوی (2013) 
اعتقاد دارند که در کوتاهمدت با استفاده از تسهیالت و تحریک در تولید می توان اشتغال را افزایش داد، اما 
مهم ترین عامل اشتغال در بلندمدت سرمایه گذاری و به دنبال آن رشد اقتصادی است. باصری و روشنی یساقی 
(2014) با مطالعه صنایع کوچک در استان گلستان به این نتیجه رسیده اند که متغیرهای ارزش افزوده و سرمایه 
دارای اثر مثبت و دستمزد دارای تأثیر منفی بر تقاضای نیروی کار است. عالوه بر این کاربربودن شیوه تولید 

تأثیر مثبتی بر ایجاد اشتغال در استان داشته است.

العباسی، شها و رحمان (2017) با استفاده از روش سناریونگاری به بررسی آینده اشتغال و بیکاری در 
بنگالدش پرداختند. به اعتقاد آنان سناریوهای بیکاری بستگی به عواملی همچون متغیرهای جمعیتی، ساختاری 
و نگرش های اجتماعی دارد. بر همین اساس، نتایج بررسی نشان از آن دارد که نرخ مشارکت اقتصادی در 
بنگالدش در حال افزایش بوده و همچنین به دلیل افزایش مهاجرت از روستا به شهر و افزایش مشارکت زنان در 
بازارکار، تقاضا برای کار در آینده افزایش خواهد یافت و برای تأمین شرایط کار برای افراد جامعه، نیاز به وجود 
راه حل های از پیش تعیین شده خواهد بود. مهم ترین راهکارهای پیشنهادی از نظر آنان گسترش اعتبارات خرد، 
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ارائه طرح های ویژه برای اشتغال جدید با تمرکز بر مهارت های افراد و تقاضای نوین کار در بازار جهانی است. 

دیاموری و مارکوسی (2017) از شاخص جست وجوی شغل در گوگل به عنوان شاخص پیشرو برای پیش بینی 
نرخ بیکاری ماهانه آمریکا استفاده کرده اند. آنان در مطالعه خود با مقایسه مدل پیشنهادی خودـ  که بر اساس 
شاخص جست وجوی شغلی در گوگل بنا نهاده شده است ـ با سایر مدل های موجود به این نتیجه می رسند 
که پیش بینی  های کوتاه مدت و سه ماهه ای که بر اساس مدل معرفی شده آنان به دست می آید دقیق تر از نتایج 

سایر مدل هاست. 

چانه، واپلر و ویه (2010) با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری فضایی، نرخ بیکاری را در 176 منطقه 
کشور آلمان به صورت ماهانه پیش بینی کرده اند. به اعتقاد آنان به دلیل کوچک بودن مناطق، وابستگی فضایی 
شدیدی بین آن ها وجود دارد که سبب خواهد شد پیش بینی بر اساس روش های کالسیک سری زمانی با تورش 
همراه شود، از این رو روش GVAR فضایی را به عنوان یک رویکرد جایگزین برای پیش بینی های منطقه ای 

پیشنهاد می کنند. 

2. روش شناسی پژوهش

تعادل در بازارکار بستگی به رفتار عرضه و تقاضای کار در آینده دارد، از این رو برای شناسایی آینده بیکاری 
و اشتغال در استان گلستان نیاز است تا رفتارهای محتمل عرضه و تقاضای کار در این استان بررسی و تحلیل 
شود. از این رو، در پژوهش حاضر برای تحلیل آینده نرخ بیکاری در استان گلستان بی نهایت حاالت موجود در 
قالب حاالت محدود شده در بخش عرضه و تقاضا تلخیص می شود. در ابتدا آینده ممکن در سه دسته، خوش بین، 
بدبین و دید متوسط در طرف عرضه نیروی کار و آینده ممکن یازده گانه در طرف تقاضای نیروی کار، معرفی 
شود که بر اساس آن نرخ بیکاری برای استان گلستان تا افق 1405 پیش بینی می شود. در ادامه نیز با توجه به 
متدولوژی آینده پژوهی هنجاری، به این سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد که اگر استان بخواهد نرخ بیکاری 

کنونی خود را در افق 1405 حفظ کند، باید ساالنه چند شغل ایجاد کند. 

همان گونه که در تصویر شماره 2 مشخص شده است، به منظور تبیین آینده های مختلف در مورد نرخ بیکاری 
استان گلستان، باید عرضه و تقاضای کار در استان برآورد شده و بر اساس مقادیر عرضه و تقاضا، تعادل بازارکار 
ارزیابی شود. برای شبیه سازی عرضه نیروی کار از روش پیش بینی گروه مؤلفه / محاسبه ای، استفاده شده است؛ 
والکیاکاس و بل (2017) تأکید می کند که این روش یکی از روش های آینده پژوهی است والکیاکاس و بل 
(2017). بنابراین با توجه شبیه سازی های جمعیتی نرخ مشارکت نیروی کار برای مردان و زنان در گروه های 
مختلف سنی برآورد شد (تصویر شماره 3) و سپس بر اساس سه سناریو و آینده ممکن (در راستای تجمیع 
آینده های ممکن به آینده های محدود) خالصه و بر اساس آن سه روند مختلف برای عرضه نیروی کار به تفکیک 
جنسیت شبیه سازی شد. از سوی دیگر با توجه به شبیه سازی آینده های ممکن برای تقاضای نیروی کار استان، 
آینده های ممکن برای تقاضای نیروی کار به 11 آینده محتمل (و محدود) تلخیص شد و بر همین اساس 11 
روند مختلف برای آینده تقاضای نیروی کار استان به تفکیک جنسیت به دست آمد. با توجه به 11 آینده ممکن 
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(محدود شده) در طرف تقاضای نیروی کار و سه آینده ممکن (محدودشده) در طرف عرضه نیروی کار استان 
گلستان می توان، 33 آینده محتمل آتی برای نرخ بیکاری مردان و زنان استان گلستان و متعاقب آن نرخ بیکاری 

کل استان گلستان به دست آورد. 

در مرحله بعد با استفاده از نظر خبرگان و روش دلفی، احتمال وقوع هریک از حاالت سه گانه در عرضه نیروی 
کار و حاالت یازده گانه در تقاضای نیروی کار به دست آمد که بر اساس آن محتمل ترین حالت برای بازار کار 
استان در سال های آتی به دست می آید. به عبارت دیگر با توجه به احتمال وقوع هر رخداد، امید انتظاری هر 
سناریو، محاسبه شده و بر طبق آن می توان نرخ بیکاری انتظاری برای مردان، زنان و کل استان گلستان را تا 

سال 1405 محاسبه کرد.

با توجه به عقبه استان در بخش تقاضای نیروی کار، فرض می شود بازه ایجاد شغل خالص از صفر شغل تا 
10 هزار شغل خالص ساالنه، در نوسان بوده و به عنوان آینده های یازده گانه طرف تقاضا در نظر گرفته می شوند. 
در طرف عرضه نیروی کار مهم ترین متغیر مؤثر، نرخ مشارکت اقتصادی است، در اینجا نیز فرض می شود نرخ 
مشارکت اقتصادی در سه حالت حدی رفتار خواهد کرد؛ سناریوی پایه: بر اساس این حالت فرض می شود که 
نرخ مشارکت در گروه های سنی مختلف برای زنان و مردان ساکن استان گلستان، در دوره 1405-1396 تقریباً 
معادل با نرخ مشارکت در سال 1395 است. سناریوی دوم: در این حالت فرض می شود نرخ مشارکت تمامی 

 

 

 عرضه کار

 تقاضا کار

کل روند جمعیت  

 روند سنی جمعیت

 روند جنسی جمعیت

 نرخ مشارکت اقتصادی

ایمحاسبهبینی گروه مؤلفه / روش پیش  

در اینجا برای نرخ مشارکت اقتصادی 
تواند سه حالت کلی ممکن را می

داشته باشد که نامش را سناریوهای 
 گذاریم. گانه نرخ مشارکت میسه

هاروش دلفی برای شناسایی سه سناریو اصلی و احتمال وقوع هر یک از آن  

1احتمال نرخ مشارکت   

2احتمال نرخ مشارکت   

3احتمال نرخ مشارکت   

خروجی این 
بخش سه 
حالت کلی برای 
عرضه نیروی 

 کار وجود دارد

سازی و الگوسازی جمعیتیشبیه  

 ساختار اقتصادی استان 

حالت  11توان در اینجا برای خالص اشتغال ایجاد شده می
 11کلی ممکن وجود داشته باشد که نامش را سناریوهای 

 گانه خالص اشتغال استان می گذاریم. 

هاروش دلفی برای شناسایی سه سناریوی اصلی و احتمال وقوع هریک از آن  

 1احتمال خالص اشتغال 

 11احتمال خالص اشتغال 

خروجی این 
حالت  11بخش 

کلی برای تقاضای 
نیروی کار وجود 

 دارد

های سازیتلفیق این دو بخش شبیه
 دهدگانه برای نرخ بیکاری را ارائه می33

 آوردن احتمال وقوع هر سناریودستبه
نرخ بیکاری 

 انتظاری استان

 روش دلفی برای شناسایی  احتماالت

تصویر 2. برآورد عرضه و تقاضای کار در استان

حسین دلیری. آینده پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست های کلی اشتغال



پاییز 1398 . دوره 7 . شماره 3

356

گروه های سنی در استان گلستان برای زنان و مردان نسبت به سناریوی پایه ای، 10 درصد افزایش یابد. سناریوی 
سوم: فرض خواهد شد نرخ مشارکت تمامی گروه های سنی در استان گلستان برای زنان و مردان نسبت به 
سناریوی پایه ای، 10 درصد کاهش یابد. درنهایت و با پیش بینی مقادیر نرخ بیکاری زنان و مردان در هریک 
از سناریوهای مورد نظر، مبادرت به برآورد احتمال وقوع سناریوها می شود. به گونه ای که از خبرگان خواسته 
خواهد شد تا احتمال وقوع هریک از سناریوها را تا افق 1405 پیش بینی کنند، با توجه به تجمیع احتمال وقوع 

از نظر خبرگان، می توان محتمل ترین سناریو را برای تعادل بازار کار استان به دست آورد. 

3. یافته های پژوهش 

شبیه سازی نرخ بیکاری با توجه به برآوردهای جمعیتی صورت گرفته، می توان جمعیت استان گلستان را تا 
افق 1405 به تفکیک سن و جنس دسته بندی کرد عالوه بر این، با توجه به نرخ فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی 
در هریک از گروه های سنی جمعیتی، می توان نرخ فعالیت و جمعیت آماده به کار را در استان گلستان در هریک 
از سال ها تا افق 1405 برآورد کرد. برای این منظور، فرض می شود که نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان (در 
بازه های سنی مختلف) در افق پیشرو ثابت بوده و تقریباً برابر با متوسط نرخ مشارکت در سال 1394 است. نرخ 
مشارکت اقتصادی استان گلستان به تفکیک جنسیت و بازه سنی در تصویر شماره 3 نمایش داده شده است1.

با توجه به مقدار نرخ مشارکت اقتصادی، می توان جمعیت آماده به کار برای هریک از دسته های زنان و مردان 

1. به دلیل عدم دسترسی به اطالعات خام با تفکیک تمام گروه های سنی در زمینه نرخ مشارکت استان گلستان، تالش شد تا با 
نرمال سازی و فاصله نرخ مشارکت استان و کل کشور در بازه های سنی 51 تا 42 و 51 تا 92 و کل جمعیت فعال (که داده های موجود 

تصویر 3. برآورد نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک سن و جنس در استان گلستان (منبع: (مرکز آمار ایران، 2017)، محاسبات 
پژوهش)
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استان گلستان را برآورد کرد، به عبارت دیگر با توجه به تعداد جمعیت برآورد شده (با احتساب نرخ مهاجرت) و 
ضرب آن در نرخ فعالیت و مشارکت، عرضه نیروی کار استان گلستان در بازه 1405-1396 به دست می آید.

 از سوی دیگر تعادل بازار کار توسط تعامل عرضه و تقاضای کار به دست خواهد آمد، از این رو تقاضای کار 
می تواند تعیین کننده نرخ بیکاری در استان گلستان باشد. مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضای نیروی کار شامل 

ساختارهای پایه ای اقتصاد استان گلستان خواهد بود.

برای محاسبه تقاضای نیروی کار روش های مختلفی وجود دارد؛ برای مثال می توان از ساختار تولید ناخالص 
داخلی و نسبت سرمایه به کار استفاده کرد (همچون روش مرکز پژوهش های مجلس)، اما استفاده از این روش ها 
به دالیل مختلف، از جمله فقدان اطالعات آماری سری زمانی، نتایج گاه بدبینانه به دلیل شرایط رکودی و غیره 

بودند)، بقیه بازه های سنی برای استان گلستان با توجه به آمارهای کشور و تمایز مشارکت استان و کشور برآورد و شبیه سازی شود. 

تصویر 4. خالص اشتغال ایجاد شده در استان گلستان در دوره 1395-1386 (مرکز آمار ایران، 2017)

جدول 1. نشانگر تعداد جمعیت شاغل استان گلستان در سال های 1395-1389 است؛ آمارهای ارائه شده و به روز از سازمان مدیریت 
استان گلستان تعداد کل شاغالن در سال 1395 را 490859 گزارش می کند. 

1389139013911392139313941395سال

510998500398453104520991459037495309491471کل

402761405066377158422550390597416329408966مرد

108236953327174298441684407897982505زن
منبع: طرح آمارگیری نیروی کار، سال های مختلف (مرکز آمار ایران، 2017)
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چندان مفید نخواهد بود. به همین دالیل، سناریوها برپایه تعداد خالص اشتغال ایجاد شده در استان گلستان 
برای هر سال قرار داده می شود و بر اساس آن نرخ بیکاری محاسبه خواهد شد. با توجه به داده های خام آماری 
می توان تعداد خالص اشتغال در هر سال را مشاهده کرد، روشن است که نوسان جمعیت شاغل در استان بسیار 
باال بوده است؛ برای مثال در سال 1393 تعداد خالص اشتغال برابر با 61954- و در سال 1394 خالص اشتغال 
36272 و در سال 1395 خالص اشتغال 3838- نفر (بر اساس گزارش سازمان مدیریت استان، 4450-) است 

(تصویر شماره 4 و جدول شماره 1). 

بدیهی است این تغییرات مقطعی بوده و نمی توان از آن ها به عنوان تغییرات بلندمدت استفاده کرد؛ از این رو 
بهتر است خالص اشتغال را برای دوره مشخص بلندمدت مالک قرار داد. با توجه به آمار محاسبه خالص اشتغال 
ساالنه در دوره های مختلف، (همچون دوره 91-1385 یا 1394-1389) منفی است و در صورت بهره برداری 
متوسط شغل این دوره به عنوان حالت پایه، باید تعداد شاغالن در استان گلستان هر سال با نرخ مشخصی 
کاهش یابد، قاعدتاً این فرض برای استان گلستان بسیار بدبینانه بوده و احتماالً سبب تورش باال در پیش بینی ها 
خواهد شد. از این رو تالش می شود با توجه به دوره های آماری موجود، آینده های ممکن برای استان طراحی 
شود. با توجه به آمار در دوره 90-1385 به صورت خالص، 4233 شغل در استان ایجاد شد (به صورت متوسط 
ساالنه 705 شغل). در شرایط نسبتاً مطلوب اقتصادی که با توجه به آمار، در سال های 88-1385 اتفاق افتاده، 
تولید ناخالص استان به قیمت ثابت دارای نرخ رشد مثبت بوده است و در این سال ها به صورت متوسط و خالص 

در هر سال 7307 شغل در استان گلستان ایجاد شده است.

از این رو تعامل تمامی عوامل مؤثر در طرف تقاضا، درنهایت منجر به مقادیر مشخصی از تقاضای نیروی کار 
در استان خواهد شد. برای تقاضای نیروی کار فرض می شود که در افق آتی، در سناریوهای یازده گانه، تقاضای 
نیروی کار رخ خواهد داد، به عبارت دیگر در هریک از سناریوها، فرض می شود که خالص اشتغال ایجاد شده در 
هر سال برابر با صفر تا 10 هزار شغل است که این اشتغال به نسبت بین زنان و مردان استان تقسیم می شود. با 
توجه به آمارهای سری زمانی استان گلستان، تقریباً 0/85 شاغالن استان را مردان تشکیل می دهند، از آنجایی 
که در سال های اخیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان رو به افزایش است، با تعدیل این نرخ، فرض می شود که با 
توجه به تغییرات ساختاری آتی، در آینده 80 درصد شغل های ایجاد شده برای مردان و 20 درصد برای زنان 
است. در این صورت می توان تقاضای نیروی کار استان گلستان به تفکیک جنسیت را برای دوره 1396-1405 

برآورد کرد. 

با توجه به برآوردهای صورت گرفته برای عرضه و تقاضای نیروی کار استان گلستان، می توان نرخ بیکاری 
مردان، زنان و نرخ بیکاری کل را برای استان گلستان پیش بینی کرد. جدول های پیوست (1، 2 و 3) نشان دهنده 
نرخ بیکاری پیشبینی شده برای مردان و زنان و کل استان گلستان تا پایان 1405 بر اساس سناریوی نرخ 
مشارکت پایه است. بر اساس این سناریو فرض می شود که نرخ مشارکت در گروه های سنی مختلف برای زنان و 
مردان ساکن استان گلستان، در دوره 1405-1396 تقریباً معادل با نرخ مشارکت در سال 1395 است. با توجه 
به جدول های پیوست می توان دریافت که در این صورت نرخ بیکاری مردان بر اساس سناریوهای مختلف در 
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بازه 28/2 درصدی تا 13 درصدی، نرخ بیکاری زنان در بازه 35/9 تا 18 درصدی و نرخ بیکاری برای کل استان 
گلستان نیز در دامنه  13/9 تا 29/5درصدی اتفاق می افتد (جدول های پیوست 1، 2 و 3). 

در سناریوی دوم عرضه نیروی کار، فرض می شود نرخ مشارکت تمامی گروه های سنی در استان گلستان برای 
زنان و مردان نسبت به سناریوی پایه ای، 10 درصد افزایش یابد. با توجه به این سناریو، می توان نرخ بیکاری 
مردان، زنان و کل استان گلستان را برای دوره 1405-1396 بر اساس سناریوهای متفاوت تقاضای نیروی کار، 
ارزیابی کرد. با توجه به جدول های پیوست 4، 5 و 6 می توان دریافت که در این صورت نرخ بیکاری مردان بر 
اساس سناریوهای تقاضای نیروی کار در بازه 34/7 درصدی تا 20/9درصدی، نرخ بیکاری زنان در بازه 41/7 
تا 25/4درصدی و نرخ بیکاری برای کل استان گلستان نیز در دامنه 35/9 تا 21/7درصدی اتفاق می افتد 

(جدول های پیوست 4، 5 و 6).

در سناریوی سوم عرضه نیروی کار، فرض می شود نرخ مشارکت تمامی گروه های سنی در استان گلستان 
برای زنان و مردان نسبت به سناریوی پایه ای، 10 درصد کاهش یابد. با توجه به این سناریو، می توان نرخ بیکاری 
مردان، زنان و کل استان گلستان را برای دوره 1405-1396 بر اساس سناریوهای متفاوت تقاضای نیروی کار، 
ارزیابی کرد. با توجه به جدول های پیوست 7، 8 و 9 می توان دریافت که در این صورت نرخ بیکاری مردان بر 
اساس سناریوهای تقاضای نیروی کار در بازه 20/2 درصدی تا 3/3درصدی، نرخ بیکاری زنان در بازه 28/7 تا 

8/9 درصدی و نرخ بیکاری برای کل استان گلستان نیز در دامنه 21/7 تا ¾ درصدی اتفاق می افتد.

درنهایت برای شناسایی محتمل ترین آینده پیِش روی استان گلستان در زمینه نرخ بیکاری باید احتمال 
وقوع هریک از آینده های ممکن عرضه و تقاضا شناسایی شود. برای این کار بر اساس نظر خبرگان، احتمال 
وقوع هریک از حاالت با توجه به متوسط نظر خبرگان جمع بندی می شود. جدول شماره 2 احتمال وقوع سه 
آینده عرضه نیروی کار استان را نمایش می دهد و جدول شماره 3 نشان دهنده احتمال وقوع آینده های ممکن 

یازده گانه در مورد تقاضای نیروی کار در استان گلستان است. 

جدول 2. احتمال وقوع آینده های ممکن طرف عرضه نیروی کار

افزایش نرخ مشارکتنرخ مشارکت ثابتکاهش نرخ مشارکتسناریو

0/360/4150/225احتمال وقوع

جدول 3. احتمال وقوع آینده های ممکن طرف تقاضای نیروی کار

10002000300040005000600070008000900010000صفرخالص شغل 

0/0210/0530/1160/1260/1450/1550/1450/0930/0930/0310/021احتمال وقوع
منبع: یافته های پژوهش
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با توجه به احتمال وقوع هریک از حاالت می توان محتمل ترین آینده برای نرخ بیکاری استان (به عبارت 
دیگر امید ریاضی نرخ بیکاری) را پیش بینی کرد. تصویر شماره 5، نشان دهنده آینده محتمل نرخ بیکاری زنان، 
مردان و کل نرخ بیکاری استان گلستان در افق 1405-1396 است. با توجه به تصویر شماره 5 و بر اساس مدل 
شبیه سازی شده، می توان دریافت که نرخ بیکاری مردان و نرخ بیکاری کل استان گلستان در سال های آتی روند 
صعودی داشته و بر اساس پیش بینی در سال 1405 نرخ بیکاری مردان 19/4 درصد، زنان 25/9 و نرخ بیکاری 

کل برای استان گلستان 20/5 درصد خواهد بود.2 

یکی از مهم ترین هدف های طراحی شده در سند توسعه اشتغال استان گلستان (تصویب شده 1391/3/30) 
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، 2014) آن بود که در طول برنامه پنجم توسعه تعداد 146 هزار 
شغل جدید در استان ایجاد شود و نرخ بیکاري در استان از 11/4 درصد در سال 1389 به 10 درصد درپایان 
برنامه (سال 1394) برسد. اما با توجه به آمارها، متأسفانه استان گلستان در پایان برنامه پنجم نتوانسته است تا 

به این نرخ بیکاری نائل آید. 

بدیهی است به منظور رسیدن به نرخ بیکاری هدف، باید بر اساس ساختار جمعیتی، میزان خالص شغل مورد 
نیاز را در هر سال برای استان محاسبه کرد تا برنامه ریزان استانی بر اساس آن، دورنمایی از اهداف اجرایی خود 
داشته باشند. از این رو بر اساس همین هدف و با استفاده از روش آینده پژوهی هنجاری مبتنی بر شبیهسازی های 

2. این نتایج با توجه به فروض اولیه به دست آمده و قاعدتاً تغییر هریک از فروض می تواند نتایج را تغییر دهد؛ برای مثال ناامیدی از 
یافتن شغل می تواند سبب شود تا حجم باالیی از نیرو های جوان و آماده به کار ترجیح دهند که از بازار کار خارج شوند، بدیهی است 
که در این صورت با توجه به تعاریف آماری آنان، در دسته جمعیت غیرفعال قرار گرفته و تأثیری روی نرخ بیکاری آشکار نداشته 
باشند، اما از نظر شاخص های بازار کار، همچنان این دسته از افراد می توانند پتانسیل برگشت به بازار کار را داشته باشند. این رویه در 

سال های اخیر با افزایش تعداد دانشجویان و زنان خانه دار، کاماًل روشن و قابل پیش بینی است. 

تصویر 5. محتمل ترین سناریوی آینده نرخ بیکاری مردان و زنان در استان گلستان سال های 1405-1396 (منبع: یافته های پژوهش)
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تصویر 6. تعداد خالص شغل مورد نیاز برای هدف نرخ بیکاری ثابت و نرخ مشارکت پایه در سال های 1396-1405

تصویر 7. تعداد خالص شغل مورد نیاز برای هدف نرخ بیکاری ثابت و افزایش نرخ مشارکت در سال های 1396-1405

تصویر ۸. تعداد خالص شغل مورد نیاز برای هدف نرخ بیکاری ثابت و کاهش نرخ مشارکت در سال های 1396-1405
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انجام شده می توان به این سؤال اساسی نیز پاسخ داد که اگر استان گلستان بخواهد از نظر ساختار نرخ بیکاری 
در وضع کنونی خود باقی بماند (یعنی نرخ بیکار 8/5 درصدی مردان، 26/1  درصدی زنان و 11/8 درصدی کل 
استان گلستان) در دوره 1405-1396، نیازمند ایجاد چه تعداد شغل (خالص) در هر سال خواهد بود. با استفاده 
از شبیه سازی، برای سه حالت نرخ مشارکت پایه ای، افزایش 10درصدی نرخ مشارکت و کاهش 10درصدی 
نرخ مشارکت، به این سؤال پاسخ داده شده است. تصویرهای شماره 6، 7 و 8 نشان دهنده میزان شغل مورد 
نیاز در هر سال را برای آنکه نرخ بیکاری استان در هدف مورد نظر باقی بماند، نمایش می دهد. روشن است که 
اگر سیاستگذاران استانی در هر سال قادر نباشند تا خالص اشتغال مد نظر را ایجاد کنند، بیکاران در سال های 
بعد انباشته شده و تعداد شغل مورد نیاز نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به نتایج برای باقی ماندن در وضعیت 
کنونی، استان گلستان نیازمند ایجاد متوسط شغل 7267 نفر برای سناریوی کاهش نرخ مشارکت، 8074 نفر 

برای سناریوی نرخ مشارکت پایه ای و 8882 نفر برای سناریوی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی خواهد بود. 

4. بحث و نتیجه گیری

بیکاری معضلی است که تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار می دهد و ارتباط 
تنگاتنگی با رفاه اقتصادی اجتماعی، توزیع فقر و درآمد و نابرابری و تعدد وقوع جرایم در جوامع دارد. با توجه 
به اهمیت این مسئله، بیکاری امروزه تبدیل به یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای در حال توسعه از جمله 
ایران شده است. بر همین اساس همواره یکی از مهم ترین اهداف برنامه های توسعه در ایران، تالش و برنامه ریزی 
برای کاهش بیکاری بوده است. اما برای برنامه ریزی، باید ابتدا مسئله به خوبی شناسایی شود. با توجه به آمار، 
ساختار جمعیتی کشور و استان گلستان به گونه ای است که در سال های آتی شاهد ورود جمعیت تحصیل کرده 
و جوان به بازارکار خواهیم بود. از این رو پیش بینی می شود اهمیت مسئله بیکاری در سال های پیش رو بیش 
از پیش شود. با توجه به همین اهمیت بود که سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری شد تا تأکید بیشتری روی اهمیت اشتغال و برنامه ریزی برای کاهش بیکاری 

در کشور صورت پذیرد. 

بدیهی است برنامه ریزی بلند مدت برای این مسئله مهم، بدون داشتن دورنمایی از آینده بیکاری غیرممکن 
خواهد بود. از این رو در مطالعه حاضر تالش شده است تا با استفاده از روش های مدون آینده پژوهی مبتنی بر 
مطالعات روندی، آینده بیکاری در استان گلستان در دوره 1405-1396 شناسایی و پیش بینی شود. به عبارت 
دیگر با توجه به روش پژوهش، 11 آینده ممکن در طرف تقاضای نیروی کار و سه آینده ممکن در طرف عرضه 
نیروی کار در نظر گرفته شد و بر اساس شرایط تعادل بازار کار که حاصل تعامل عرضه و تقاضاست، 33 آینده 
محتمل آتی برای نرخ بیکاری مردان و زنان استان گلستان و متعاقب آن نرخ بیکاری کل استان گلستان به دست 
آمد. تعامل این حاالت با توجه به عدم اطمینان های موجود، محتمل ترین تعادل بازار کار استان را در سال های 
آتی نشان خواهد داد. با توجه به حاالت طراحی شده برای آینده بازار کار استان گلستان، در پانل تخصصی از 
متخصصان درخواست شد تا احتمال وقوع هریک از آینده های عرضه و تقاضای نیروی کار را از نظر خود اعالم 
کنند. با توجه به نظر متخصصان ـ که بر اساس انباشت دانش آنان و اطالعات خام آماری استان گلستان در 
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جدول 4. نتایج حاصل از پیش بینی نرخ بیکاری انتظاری استان گلستان در سال های 1396-1405

کلزنانمردانسال

139614/728/417/3

139715/528/417/8

139816/128/218/3

139916/728/018/8

140017/327/719/2

140117/727/319/4

140218/026/919/6

140318/426/519/9

140418/926/220/2

140519/425/920/5

منبع: یافته های پژوهش

جدول 5. خالص اشتغال ساالنه مورد نیاز در استان گلستان برای ثابت ماندن نرخ بیکاری در مقدار کنونی در سال های 1396-1405

محتمل ترین سناریوکاهش مشارکتافزایش مشارکتمشارکت پایهسناریو / سال

139696581062386929527

13979062996881568940

13988598945877388482

13998340917475068227

14008205902673858095

14017015771663136920

14027008770963076913

14037185790464677088

14047580833868227478

14058091890072827982

8074888272677965متوسط 

منبع: یافته های پژوهش
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زمینه بازار کار داده شده است ـ محتمل ترین آینده استان در زمینه نرخ بیکاری و تعداد بیکاران مرد و زن به 
دست می آید. جدول شماره 4 نشان دهنده محتمل ترین سناریوی نرخ بیکاری استان گلستان برای مردان و 

زنان است. 

با توجه به شبیه سازی انجام شده، جدول شماره 5 نشان دهنده خالص اشتغال مورد نیاز برای ثابت نگه داشتن 
نرخ بیکاری استان گلستان در وضعیت سال 1395 برای دوره 1405-1396 است. با توجه به نتایج می توان 
دریافت که اگر استان بخواهد وضعیتش در همین حالت کنونی باقی بماند، باید به صورت متوسط 7965 شغل 
خالص در هر سال و در تمام دوره 1405-1396 ایجاد کند. که با توجه به پیشینه ایجاد شغل در استان، این 

وضعیت بسیار سخت بوده و نیازمند برنامه ریزی بسیار مدونی خواهد بود. 

بنابراین نیاز است برنامه ریزان استانی، ساختاری هدفمند برای مدیریت بازار کار استان طراحی کنند. به گونه ای 
که با توجه به نقاط ضعف و قوت استان و مهم ترین متغیرهای مؤثر بر بازار کار استان، بهترین سیاست های 
اجرایی را اتخاذ کرده و بر اساس آن از این فرصت برای رشد بیشتر استفاده کنند. به گونه ای که با توجه به 
تحلیل های جامعه شناختی کشور و استان گلستان، در حال حاضر در پنجره جمعیتی خود قرار داشته و حجم 
باالیی از جمعیت استان، نیروهای جوان و تحصیل کرده هستند، مبانی اقتصادی و تجربه کشورهای مختلف 
نشان داده است که می توان با استفاده از این حجم جمعیت فعال، رشد جهشی در اقتصاد ایجاد کرد. با توجه به 
ساختار بازار کار در استان گلستان و پیش بینی ساختار آتی آن در آینده می توان پیشنهادهای ذیل را در زمینه 

بهبود شرایط موجود و کاهش نرخ بیکاری در استان ارائه کرد:

در سمت عرضه نیروی کار استان نیاز است مهارت نیروی کار جوان تقویت شود تا در آینده سبب افزایش 
بهره وری نیروی کار استان و افزایش فرصت های شغلی برای جوانان شود. عالوه بر این نیاز است تا روحیه 
و  انگیزشی  با سیاست های  این مهم می تواند  که  یابد  افزایش  کار جوان  نیروی  و خوداشتغالی  کارآفرینی 
سیاست های حمایتی از کسب و کارهای کوچک رخ دهد. دولت نیز می تواند با توسعه زیرساختارهای حمایتی از 
کسب وکارهای مبتنی بر فناوری، همچنین بهبود شرایط کسب و کار، بستر الزم برای اشتغال و خوداشتغالی 
نیروی کار جوان و تحصیل کرده را فراهم کند. از سوی دیگر در بخش تقاضای کار نیاز است ساختار اقتصادی 
استان باالخص در بخش کشاورزی از سنتی بودن فاصله گرفته و به سمت کشاورزی مدرن حرکت کند تا بر 
اساس آن قادر به جذب نیروی کار جوان و تحصیل کرده در درون خود شود. تجربه نشان می دهد که ساختار 

سنتی کشاورزی در استان توانایی جذب نیروهای جوان و تحصیل کرده را نداشته است.

همچنین توسعه فعالیت های کارای کاربر مبتنی بر صنایع کوچک و متوسط در راستای اقتصاد استان، 
همچنین استفاده از پتانسیل های بالقوه استان در حوزه گردشگری و اکوتوریسم می تواند در هم افزایی بخش های 
مختلف اقتصادی استان کمک شایان توجهی داشته باشد.3 البته برای رسیدن به اهداف اشتغال زایی در استان 

3. عالوه براین پیگیری و تداوم سیاست های اجرایی ابالغی سند توسعه اشتغال استان گلستان (تصویب شده 1391/3/30) (سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان گلستان، 2014) نیز می تواند در سال های آینده برای پیشبرد اهداف کالن استان در زمینه خلق شغل همچنان مفید 
باشد. بر اساس این سند اهم سیاست ها و اقدامات اجرایي ناظر بر بهبود محیط عمومي کسب و کار استان و تغییر در نظام ارزیابي عملکرد 
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گلستان همچنان الزم است تا توجهی ویژه به رفع مهم ترین موانع و مشکالت شناسایی شده در اجرای اسناد 
باالدستی توسعه اشتغال شود.4 بدیهی است بدون رفع این موانع همچنان سیاست های اشتغال زایی از اهداف 

خود فاصله خواهند گرفت. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش 
خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامي مالي

  این پژوهش با استفاده از کمک های مالی معاونت پژوهشی دانشگاه گلستان در قالب طرح شماره 961444 
انجام شده است. 

مشارکت نویسندگان

با توجه به اینکه مقاله فقط یک نویسنده داشته است، تمامی بخش ها و مراحل محصول کار یک نفر است و  
مفهوم مشارکت نویسندگان موضوعیت ندارد. 

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسنده مقاله، این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.

دستگاه هاي اجرایي استان شامل تغییر در نظام ارزیابي عملکرد دستگاه هاي اجرایي؛ بهبود فرایندها و اصالح نظام اداري استان؛ تسهیل فرایند 
اعطاي مجوزها؛ توسعه کمي و کیفي مراکز آموزش فني و حرفه اي؛ ارتقای سطح دانش؛ تسریع در اقدامات اجرایي الزم براي ایجاد سامانه 
اطالعات بازار کار در استان؛ اجراي سیاست ها و اقدامات اجرایي مؤثر براي توسعه صنایع کوچک و خانگي در استان و تالش در جهت رفع 
مشکالت طرح هاي زودبازده در استان است و همچنین اهم سایر سیاست ها و اقدامات اجرایي براي تسهیل سرمایه گذاري و توسعه اشتغال در 

استان شامل توسعه مشارکت بخش غیردولتي؛ تقویت نظام نظارت بر سرمایه گذاري و فعالیت بخش عمومي و خصوصي است. 
4. برای مثال بر اساس مطالعات انجام شده موانع و مشکالت اجرایي سند توسعه اشتغال استان شامل این موارد می شود: تغییرات مکرر 
قوانین و مقررات و بخشنامه ها در خصوص سرمایه گذاري ازسوي مراجع ذي ربط.؛ بوروکراسي زائد و فقدان دستورالعمل هاي شفاف 
درخصوص حمایت از سرمایه گذار؛ کمبود نقدینگي و اعتبارات جهت اجراي طرح هاي اقتصادي استان؛ کم توجهي برخي از دستگاه هاي 
اجرایي در اجراي سیاست هاي تعیین شده در سند توسعه اشتغال؛ یکپارچه  و به روز نبودن آمار و اطالعات مربوط به وضعیت بیکاران 
و فرصت هاي شغلي بنگاه هاي اقتصادي؛ تکنولوژي قدیمي و انرژي بر در صنایع که منجر به باالرفتن قیمت تمام شده در طرح هاي 
سرمایه گذاري مي شود.؛ بهره وري پایین دربخش کشاورزي استان؛ ضعف در فرهنگ کار و کارآفریني؛ تعامل ضعیف دانشگاه با صنعت 
و مؤثرنبودن اقدامات انجام شده در این مسیر؛ عدم تناسب بین آموزش هاي موجود و فضاي کسب و کار به ویژه آموزش عالي؛ موازي 
کاري برخي از دستگاه هاي اجرایي درخصوص اشتغال؛ اجرایي نشدن سیاست هاي ابالغ شده از سوي شوراي  عالي اشتغال در بحث 

مشاغل خانگي و خوداشتغالي.

حسین دلیری. آینده پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست های کلی اشتغال
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پیوست 1. پیش بینی نرخ بیکاری مردان استان گلستان، سناریوهای تقاضا و نرخ مشارکت پایه

1396139713981399140014011402140314041405سناریوهای آینده

17/919/320/621/923/124/125/126/127/128/2سناریوی اول صفر شغل

17/618/820/021/122/223/124/024/825/726/6سناریوی دوم 1000 شغل

17/218/419/420/421/322/122/823/524/325/1سناریوی سوم 2000 شغل

16/917/918/819/620/521/121/722/322/923/6سناریوی چهارم 3000 شغل

16/617/418/218/919/620/020/521/021/522/1سناریوی پنجم 4000 شغل

16/317/017/618/118/719/019/419/720/120/6سناریوی ششم 5000 شغل

16/016/517/017/417/818/018/218/418/719/1سناریوی هفتم 6000 شغل

15/716/016/416/616/917/017/117/217/317/5سناریوی هشتم 7000 شغل

15/315/615/815/916/016/015/915/915/916/0سناریوی نهم 8000 شغل

15/015/115/115/115/114/914/814/614/514/5سناریوی دهم 9000 شغل

14/714/714/514/414/213/913/613/313/113/0سناریوی یازدهم 10000 شغل

پیوست 2. پیش بینی نرخ بیکاری زنان استان گلستان، سناریوهای تقاضا و نرخ مشارکت پایه

1396139713981399140014011402140314041405سناریوهای آینده

31/532/232/833/433/934/334/735/035/435/9سناریوی اول صفر شغل

31/131/732/132/532/933/133/333/533/834/1سناریوی دوم 1000 شغل

30/831/231/531/731/931/932/032/132/232/3سناریوی سوم 2000 شغل

30/430/630/830/830/930/830/730/630/530/5سناریوی چهارم 3000 شغل

30/130/130/130/029/929/629/429/128/928/7سناریوی پنجم 4000 شغل

29/729/629/429/128/928/528/027/627/326/9سناریوی ششم 5000 شغل

29/429/128/728/327/827/326/726/125/625/1سناریوی هفتم 6000 شغل

29/028/628/027/526/826/125/424/724/023/4سناریوی هشتم 7000 شغل

28/728/127/426/625/825/024/123/222/321/6سناریوی نهم 8000 شغل

28/327/626/725/824/823/822/721/720/719/8سناریوی دهم 9000 شغل

28/027/026/024/923/822/621/420/219/118/0سناریوی یازدهم 10000 شغل

حسین دلیری. آینده پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست های کلی اشتغال
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پیوست 3. پیش بینی نرخ بیکاری استان گلستان، سناریوهای تقاضا و نرخ مشارکت پایه

1396139713981399140014011402140314041405سناریوهای آینده

20/421/722/924/025/125/926/827/728/629/5سناریوی اول صفر شغل

20/121/222/223/224/124/925/626/427/127/9سناریوی دوم 1000 شغل

19/720/721/622/523/223/924/525/125/726/4سناریوی سوم 2000 شغل

19/420/321/021/722/322/823/323/724/324/8سناریوی چهارم 3000 شغل

19/119/820/420/921/421/822/122/422/823/3سناریوی پنجم 4000 شغل

18/819/319/820/120/520/720/921/121/421/7سناریوی ششم 5000 شغل

18/518/819/119/419/619/719/719/819/920/1سناریوی هفتم 6000 شغل

18/118/418/518/618/718/618/518/518/518/6سناریوی هشتم 7000 شغل

17/817/917/917/817/817/617/417/217/017/0سناریوی نهم 8000 شغل

17/517/417/317/116/916/516/215/915/615/4سناریوی دهم 9000 شغل

17/216/916/616/316/015/515/014/514/213/9سناریوی یازدهم 10000 شغل

پیوست 4. پیش بینی نرخ بیکاری مردان استان گلستان، سناریوهای تقاضا و افزایش 10 درصد مشارکت

1396139713981399140014011402140314041405سناریوهای آینده

25/326/627/929/030/131/031/932/833/734/7سناریوی اول صفر شغل

25/026/227/328/329/330/130/931/732/533/3سناریوی دوم 1000 شغل

24/825/826/727/628/529/229/830/531/231/9سناریوی سوم 2000 شغل

24/525/426/227/027/728/228/829/329/930/6سناریوی چهارم 3000 شغل

24/224/925/626/326/927/327/728/228/729/2سناریوی پنجم 4000 شغل

23/924/525/125/626/126/426/727/027/427/8سناریوی ششم 5000 شغل

23/624/124/524/925/325/525/625/826/126/4سناریوی هفتم 6000 شغل

23/323/724/024/224/524/524/624/724/825/0سناریوی هشتم 7000 شغل

23/023/323/423/523/723/623/523/523/623/7سناریوی نهم 8000 شغل

22/822/822/922/922/822/722/522/422/322/3سناریوی دهم 9000 شغل

22/522/422/322/222/021/721/521/221/020/9سناریوی یازدهم 10000 شغل

حسین دلیری. آینده پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست های کلی اشتغال
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پیوست 5. پیش بینی نرخ بیکاری زنان استان گلستان، سناریوهای تقاضا و افزایش 10 درصد مشارکت

1396139713981399140014011402140314041405سناریوهای آینده

37/738/438/939/439/940/340/640/941/341/7سناریوی اول صفر شغل

37/437/938/338/739/039/239/439/639/840/1سناریوی دوم 1000 شغل

37/137/437/737/938/138/138/238/238/338/4سناریوی سوم 2000 شغل

36/736/937/137/137/137/137/036/936/836/8سناریوی چهارم 3000 شغل

36/436/536/436/436/236/035/835/635/435/2سناریوی پنجم 4000 شغل

36/136/035/835/635/335/034/634/233/933/6سناریوی ششم 5000 شغل

35/835/535/234/834/433/933/432/932/431/9سناریوی هفتم 6000 شغل

35/535/134/634/133/532/832/231/530/930/3سناریوی هشتم 7000 شغل

35/234/634/033/332/631/831/030/229/428/7سناریوی نهم 8000 شغل

34/834/133/432/531/730/729/828/827/927/1سناریوی دهم 9000 شغل

34/533/732/731/830/829/728/627/526/425/4سناریوی یازدهم 10000 شغل

پیوست 6. پیش بینی نرخ بیکاری استان گلستان سناریوهای تقاضا و افزایش 10 درصد مشارکت

1396139713981399140014011402140314041405سناریوهای آینده

27/628/829/930/931/932/733/534/335/135/9سناریوی اول صفر شغل

27/328/429/330/231/031/732/433/133/834/5سناریوی دوم 1000 شغل

27/027/928/729/530/230/831/331/932/533/1سناریوی سوم 2000 شغل

26/727/528/228/829/429/830/230/731/131/7سناریوی چهارم 3000 شغل

26/527/127/628/128/628/929/229/529/830/2سناریوی پنجم 4000 شغل

26/226/627/027/427/727/928/128/328/528/8سناریوی ششم 5000 شغل

25/926/226/526/726/927/027/027/127/227/4سناریوی هفتم 6000 شغل

25/625/825/926/026/126/025/925/925/926/0سناریوی هشتم 7000 شغل

25/325/325/325/325/325/124/924/724/624/5سناریوی نهم 8000 شغل

25/024/924/824/624/424/123/823/523/323/1سناریوی دهم 9000 شغل

24/724/524/223/923/623/222/722/322/021/7سناریوی یازدهم 10000 شغل

حسین دلیری. آینده پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست های کلی اشتغال
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پیوست 7. پیش بینی نرخ بیکاری مردان استان گلستان، سناریوهای تقاضا و کاهش 10 درصد مشارکت

1396139713981399140014011402140314041405سناریوهای آینده

8/710/311/813/214/615/716/817/919/020/2سناریوی اول صفر شغل

8/49/811/112/413/614/615/516/517/518/5سناریوی دوم 1000 شغل

8/09/310/511/612/613/414/215/115/916/8سناریوی سوم 2000 شغل

7/78/89/810/711/612/313/013/614/415/1سناریوی چهارم 3000 شغل

7/38/39/19/910/611/211/712/212/813/4سناریوی پنجم 4000 شغل

7/07/88/49/19/610/010/410/811/211/7سناریوی ششم 5000 شغل

6/67/27/88/28/78/99/19/49/710/1سناریوی هفتم 6000 شغل

6/36/77/17/47/77/87/88/08/18/4سناریوی هشتم 7000 شغل

5/96/26/46/66/76/66/66/56/66/7سناریوی نهم 8000 شغل

5/65/75/75/75/75/55/35/15/05/0سناریوی دهم 9000 شغل

5/25/25/04/94/74/44/03/73/53/3سناریوی یازدهم 10000 شغل

پیوست ۸. پیش بینی نرخ بیکاری زنان استان گلستان، سناریوهای تقاضا و کاهش 10 درصد مشارکت

1396139713981399140014011402140314041405سناریوهای آینده

23/824/725/326/026/527/027/427/828/328/7سناریوی اول صفر شغل

23/524/124/625/025/425/725/926/226/426/7سناریوی دوم 1000 شغل

23/123/523/824/124/324/424/524/524/624/8سناریوی سوم 2000 شغل

22/722/923/123/223/223/123/022/922/822/8سناریوی چهارم 3000 شغل

22/322/422/322/222/121/821/521/221/020/8سناریوی پنجم 4000 شغل

21/921/821/621/320/920/520/019/619/218/8سناریوی ششم 5000 شغل

21/521/220/820/319/819/218/617/917/416/8سناریوی هفتم 6000 شغل

21/120/620/119/418/717/917/116/315/514/8سناریوی هشتم 7000 شغل

20/820/119/318/517/616/615/614/613/712/9سناریوی نهم 8000 شغل

20/419/518/517/516/515/314/213/011/910/9سناریوی دهم 9000 شغل

20/018/917/816/615/414/012/711/410/18/9سناریوی یازدهم 10000 شغل

حسین دلیری. آینده پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست های کلی اشتغال
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پیوست 9. پیش بینی نرخ بیکاری استان گلستان، سناریوهای تقاضا و کاهش 10 درصد مشارکت

1396139713981399140014011402140314041405سناریوهای آینده

11/513/014/315/516/717/718/719/720/621/7سناریوی اول صفر شغل

11/212/413/614/715/716/617/418/219/019/9سناریوی دوم 1000 شغل

10/811/912/913/814/715/416/116/717/418/2سناریوی سوم 2000 شغل

10/511/412/213/013/714/214/715/315/816/5سناریوی چهارم 3000 شغل

10/110/911/512/112/713/113/413/814/214/7سناریوی پنجم 4000 شغل

9/810/310/811/311/711/912/112/412/613/0سناریوی ششم 5000 شغل

9/49/810/110/410/710/710/810/911/011/2سناریوی هفتم 6000 شغل

9/09/39/59/69/79/69/59/49/49/5سناریوی هشتم 7000 شغل

8/78/88/88/78/78/48/28/07/87/8سناریوی نهم 8000 شغل

8/38/28/17/97/67/36/96/56/26/0سناریوی دهم 9000 شغل

8/07/77/47/06/66/15/65/14/64/3سناریوی یازدهم 10000 شغل

منبع: محاسبه های پژوهش

حسین دلیری. آینده پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست های کلی اشتغال


