
قمگزارش بررسی دالیلی میزان بیکاري و مشارکت اقتصادي استان 

:می تواند به شرح ذیل باشدنرخ بیکاري در استان قممهمترین دالیل 

اشتغال امري وابسته به سرمایه : افزایش نرخ بیکاري ناشی از کاهش سرمایه گذاري در دوره و سالهاي گذشته. 1

در یک مقطع زمانی باعث کاهش ایجاد فرصت هاي شغلی در مقاطع زمانی گذاري است و کاهش سرمایه گذاري 

بعدي می گردد و درصورت شروع و انجام سرمایه گذاري  در حال حاضر اثراث مثبت آن در دوره هاي زمانی بعد 

.نمایانگر خواهدشد

وکار و یا نداشتن رکود  فضاي کسب: کاهش بهره وري و استفاده کمتر از ظرفیت واحدهاي تولیدي و خدماتی.2

سرمایه درگردش براي حفظ ظرفیت واحد تولیدي و یا خدماتی منجر به کاهش ظرفیت بنگاههاي اقتصادي و نهایتًا 

.کاهش اشتغال آنان  می گردد

بسیاري از فرصت هاي شغلی موجود در : عدم تناسب بین نیاز بازارکار و توانائی و مهارت هاي جویندگان کار . 3

.ت عدم وجود نیروي کار داراي مهارت از دست می رود استان به عل

عدم کارایی سیستم بانکی در ارائه تسهیالت و روند نزولی میزان تسهیالت پرداختی در سالهاي گذشته  علیرغم 

گذاري و کاهش ظرفیت بنگاههاي ثیرگذارترین عامل در روند سرمایهتا، مهمترین و افزایش نیاز بنگاههاي اقتصادي

.هاي اخیر بوده و موجب تغییر نرخ بیکاري در استان گردیده استدي درسالاقتصا

فقط بانک هاي تجاري دولتی ویا با (تسهیالت مصرف نشده در استانریالمیلیارد 36201سال گذشته مبلغ 6طی 

واحد 1103وجود داشته و براساس نتایج تحقیقات میدانی انجام شده در شهرکهاي صنعتی استان از ) سهام دولت

علت ) از واحدهاي تعطیل%49(واحد صنعتی 153واحد تولیدي غیر فعال بوده که243تولیدي مورد مطالعه تعداد

.بیان داشته اند) کمبود سرمایه در گردش و ناتوانی در پرداخت بدهی (عطیلی را کمبود نقدینگیت

با نرخ مهاجرت (، سومین استان مهاجرپذیر کشور بوده1385استان قم در سرشماري : مهاجرپذیري استان قم .4

. می باشد) 0.99با نرخ (پذیر کشور ، دوازدهمین استان مهاجر1390، که در سرشماري سال )46/2

)1383-1393(و بیشتر ساله10جدول نرخ بیکاري در جمعیت 

شرح
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کشوراستان
13838.110.3



138410.311.5
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13879.910.4
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139111.312.1
13927.710.4
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مرکز آمار ایران، نتایج  طرح آمارگیري نیروي کار : ماخذ

100در ، ضرب)شاغل و بیکار(از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال :نرخ بیکاري عبارت است

سهم اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي
خدماتصنعتکشاورزيشرح
13847.144.448.5
13857.242.650.1
13866.743.350
13876.14350.8
13885.340.354.4
13895.538.955.5
13905.339.355.4
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1393لغایت 1383نرخ بیکاري استان و کشور طی سالهاي 
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13915.241.253.6
13924.243.252.5
13933.841.854.2

مرکز آمار ایران، نتایج  طرح آمارگیري نیروي کار : ماخذ

گزارش نرخ مشارکت استان قم 

ساله و بیشتر به کل جمعیت 10)شاغل و بیکار ( نسبت جمعیت فعال نرخ مشارکت اقتصاديبنابر تعاریف جهانی  

بر مبناي در صد می باشد که کاهش این نرخ می تواند ناشی از کاهش جمعیت فعال ) بیشتر ساله و10( در سن کار 
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1393لغایت 1384میانگین سهم اشتغال بخش هاي اقتصادي استان از سال 

كشاورزي

صنعت
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پایین در استان قم باتوجه به بررسی انجام شده علت. کل جمعیت در سن کار باشد و یا افزایش ) شاغل وبیکار( 

:می تواند به دالیل زیر باشدبودن نرخ مشارکت اقتصادي در استان قم 

محدودیت هایی ناشی از جنسیت ، زوجیت و متفاوت بودن نگرش : پایین بودن جمعیت فعال زنان در استان . 1

زنان در استان قم و تعریف وظیفه سنگین مادري و وجود تفکر دینی مبنی بر اینکه فرهنگی در اشتغال به کار

سبب گردیده است زنان در استان قم براي اشتغال بیرون "مهمترین وظیفه زنان تربیت فرزند و همسرداري می باشد"

. از منزل تمایل کمتري داشته وکاهش نرخ مشارکت اقتصادي را بدنبال داشته باشد

دانشجویان ، محصلین و : ود دانشجویان ، محصلین و طالب علوم دینی  بیش از متوسط کشور در استان قم وج. 2

محسوب نشده اما در جمعیت در سن کار که ) شاغل و بیکار( طالب در محاسبات نرخ مشارکت جزء جمعیت فعال 

.اقتصادي می گیرند مخرج کسر نرخ مشارکت اقتصادي قرار می گیرند و باعث کوچک شدن نرخ مشارکت

درصد آنان در استان قم مشغول به تحصیل می باشند که بر 60هزار طلبه در کل کشور وجود دارد که 270تعداد (

.)طبق تعاریف جزو محصلین محسوب می شوند

اشد که در می ب4/3بعد خانوار در استان قم : بزرگتربودن بعد و اندازه خانوار در استان قم نسبت به متوسط کشور .3

است بزرگتر بوده و به تبع آن بارتکفل بیشتر بوده و نرخ مشارکت پایین تر خواهد 01/3مقایسه با متوسط کشور که 

.شد

1393لغایت 1384جدول نرخ مشارکت اقتصادي استان طی سال هاي 

1384138513861387138813891390139113921393شرح

36.336.236.83634.435.534.534.634.933.6استان

4140.439.83838.938.336.937.437.637.2کشور
مرکز آمار ایران: ماخذ



:پیشنهادات

تزریق سرمایه درگردش به بنگاههاي اقتصادي براي حفظ اشتغال موجود و افزایش ظرفیت فعال واحدهاي . 1

تولیدي و خدماتی

نیاز طرحهاي درحال احداث در بخشهاي مختلف اقتصادي براي ایجاد فرصتهاي تامین کسري سرمایه مورد . 2

شغلی جدید

برنامه ریزي براي مهارت آموزي دانشجویان و محصالن و افراد جویاي کار فاقد مهارت براي کسب قابلیت هاي . 3

الزم براي جذب دربنگاههاي اقتصادي

از توانمندیهاي دانشجویان و زنان در اشتغالهاي پاره وقت و برنامه ریزي ویژه براي مشاغل خانگی و استفاده. 4

خانگی و در نتیجه افزایش نرخ مشارکت اقتصادي

:مهم گزارشنکات و نتایج 

پایین بودن نرخ بیکاري در استان قم به معنی فراهم شدن فرصت هاي شغلی بیشتر و عرضه مناسب نیروي .1

مشارکت اقتصادي و تقاضاي کمتر نیروي کار به نسبت کشور می کارنیست، بلکه ناشی از پایین بودن نرخ 

.باشد

نوعی بیکاري موسوم به بیکاري اصطکاکی می باشد که شامل کارگران در جستجوي موقعیت مناسب تر .2

شغلی هستند که مرتبط با سیاست هاي دولت نیست و کارگري که تصمیم به یافتن شغل بهتري استع ممکن 

.حال بررسی است بیکار بماندی که دراست براي مدت
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عدم توازن بین درخواست هاي شغلی از یک سو و مهارت هاي موجود و دسترسی محلی به نیروي کار نیز .3

.منجر بوجود آمدن بیکاري ساختاري می شود ، که این نوع بیکاري بسیار نامطلوب است


