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 -1مقدمه:
يكي از مسائل و مشكالت عمده اي كه طي سالهاي اخير با آن مواجه بوده ايم،موضوع بيكاري ،بويژه بيكااري در باي
جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهي مي باشد  .درخصوص علل و عوامل مؤثر بر باال باودن نارب بيكااري در كشاور
مطالعات متعددي صورت گرفته كه هر يك به نوعي سعي در شناساندن اي

علل و عوامل و ارائه راهكارهاايي جها

كاهش نرب بيكاري داشته اند .عدم وجود آمار و اطال عات دقيق و بهنگام از وضعي
نيروي كار) و همچني

بازار كار كشور ( عرضه و تقاضاي

ارتباط ناكافي بي كارجويان و كارفرمايان از جمله مباحثي هستند كه اغلب محققاي و دسا

اندركاران بخش هاي مختلف اقتصادي توجه ويژه اي به آن مبذول داشته و از اي

موارد به عنوان عوامل افزايش نارب

بيكاري در كشور ياد كرده اند.
به منظور برقراري ارتباط موثر كارجويان و كارفرمايان وبنگاه هاي اقتصادي ،دفاتر مشااوره شایلي و كارياابي هااي
غيردولتي با ثب
وضعي

شناخ

نام از بيكاران جوياي كار و كسب آمار و اطالعات مورد نيااز ازآناان نقاش عماده اي را در زميناه
بازار كار كشور ايفا ء نموده و همچني با فراهم نمودن زمينه الزم جه

مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور و تامي

معرفي بيكاران فاقد مهارت به

نيروي كار مورد نياز كارفرمايان به پويايي باازار كاار نيزكماك خواهناد

نمود.امروزه در اغلب كشورهاي جهان اطالع رساني به بيكاران و كارفرمايان و ارائه مشااوره شایلي باه آنهاا عمادتا
ازطريق دفاتركاريابي صورت مي گيرد  .اي دفاتر از يك سو اطالعات مربوط به جويندگان كارشامل س  ،جنس ،سطح
تحصيالت ،وضعي

مهارت و … و از سوي ديگر اطالعات مربوط به كارفرمايان در زمينه فرص

هاي شیلي مورد نيااز

آنان را در اختيار داشته و با ايفاي نقش واسطه اي باعث كاهش هزينه هاي جستجوي شیل مي شوند.
با عناي

به موارد ياد شده،لزوم ايجاد بانك اطالعاتي از جويندگان كار وكارفرمايان با هدف تسريع در تبادل و نقل و

انتقال نيروي كار و كسب فرص

هاي شیلي در كشور امري اجتناب ناپذير مي نمود،برهمي

اساا

از ابتاداي ساال

 2931وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي اقدام به راه اندازي سامانه ملي بازاركار نموده و در حال حاضر نيز كليه دفاتر
مشاوره شیلي وكاريابيهاي غيردولتي سطح كشور 708دفتر كاريابي مي توانند با ورود به نرم افازار جاامع كاريابيهاا،
نسب

به ثب

آمار و اطالعات مربوط به كارجويان و كارفرمايان و ارسال اي آمار و اطالعات به ساامانه ماذكور اقادام

نمايند.
با توجه به اينكه آمار واطالعات ثبتي دفاتر مشاوره شیلي و كاريابيهاي غيردولتي حاوي مطالب مفيد و ارزشامندي در
خصوص وضعي

اشتیال و بازار كار كشور مي باشند لذا در گزارش حاضر با نگاهي به آمار و اطالعات ثب

دفاترمذكور در سامانه ياد شده به بررسي وضعي

شده توسا

سيماي بازار كار كشور طي سال  2939خواهيم پرداخ .
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 -5نتيجه گيري:

-در سال  2939تعداد  211239نفرنزدكاريابي هاي كشور ثب

نام نموده اند كه از اي

تعداد  %99زن و

 %78مرد هستند.
به لحاظ تحصيالت % 7938.جويندگان كار فارغ التحصيل دانشگاه بوده اند %732(.فوق ليسانس به باال)به لحاظ گروه سني حدود  %32371در گروه سني  22تا  97ساله بوده اند(جوانان )% 17/99 ، 22-17بر حسب ميزان مهارت  %88فاقد مهارت و  %19داراي مهارت بوده اند.در سال ، 2939تعداد  931377فرصو% 77/8در بخش صنع
در مجموع فرصدولتي بدس

شیلي در كشور اعالم شده اس

كه حدود  % 2132در بخش خدمات

و  % 037در بخش كشاوزي بوده اس .

هاي شیلي % 38/72در بخش خصوصي  % 2/07،در بخش تعاوني % 2/18 ،در بخش

آمده اس .

-به لحاظ به كارگمارده شدگان  277097نفر حسب اعالم كاريابي ها بكارگمارده شده اند كه از اي

تعداد

 %90زن و  %80مرد هستند.
ا با توجه به بررسي هاي بعمل آمده يكي از عوامل موثر در زمينه فزوني تعداد فرص
شده به تعداد بكارگمارده شدگان را مي توان اعالم يك فرص
دفتر كاريابي مختلف در سطح يك شهرستان عنوان نمود كه اي
فرص

هاي شیلي غيرواقعي به نسب

هاي شیلي كسب

شیلي واحد از طرف كارفرمايان باه ننادي
امرتا حد زيادي موجبات افازايش تعاداد

بكارگمارده شدگان و شمارش مضاعف اينگونه فرص

ملي بازار كار وآمار عملكرد دفاتر كاريابي را فراهم نموده اس  .ضم

ها در شابكه

اينكه عوامل ماوثر ديگاري از جملاه

پايي بودن سطح انطباق نظام آموزشي كشور(اعم از آموزش رسمي وغير رسمي) با نياز بازار كاار  ،تمايال
اغلب كارجويان به فعالي

در بخش هاي اداري  ،پايي بودن ميزان تطابق حق الزحمه پيشانهادي از ساوي

كارفرمايان با توقعات وانتظارات جويندگان كار معرفي شده به فرص

هاي شیلي كساب شاده و  ....را ماي

توان از جمله عوامل موثر بر عدم امكان تامي نيروي كار مورد نياز كارفرمايان در برخي از رشته هاي شیلي
برشمرد.
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