
چه کسانی در زمان بعد از کرونا

(post corona  )

.برنده خواهند بود



Covid-19

.ار دارندبیش از چهار پنجم کارگران در جهان در کشورهایی زندگی می کنند که تحت تأثیر اقدامات کرونا قر ILOILO.ار دارندبیش از چهار پنجم کارگران در جهان در کشورهایی زندگی می کنند که تحت تأثیر اقدامات کرونا قر

میلیون شغل در 195معادل -از ساعات کار در سطح جهان در سه ماهه دوم سال جاری ٪6.7از بین رفتن 
سراسر جهان 
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• https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/covid-19-expected-to-to-wipe-out-67-of-worlds-working-hours

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/covid-19-expected-to-to-wipe-out-67-of-worlds-working-hours


ند مدت کار بیکاری جزئی ، بیکاری فنی و بیکاری کوتاه و بل

میلیون 195کار جهانی معادل کار از ساعت % 6.7از دست دادن 

میلیون کارگر در آسیا و 125کارگردر سراسر دنیا و یا معادل کار 

اقیانوسیه

میلیون کارگر 25بیکار شدن بیش از 

ILO:

پیامدهای 

COVID19

• https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/covid-19-expected-to-to-wipe-out-67-of-worlds-working-hours
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:چهار بخش در جهان که به سختی آسیب دیده است عبارتند از

• https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/covid-19-expected-to-to-wipe-out-67-of-worlds-working-hours

خدمات اسکان و غذا

ساخت و ساز

خرده فروشی و خدمات تجاری

فعالیتهای اداری

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/covid-19-expected-to-to-wipe-out-67-of-worlds-working-hours


ILO

• https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739961/lang--en/index.htm

25بیکار شدن 
میلیون نفر 

از دست دادن 
درآمد کارگران به

3.4میزان 
تریلیون دالر

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739961/lang--en/index.htm


دصنایعی که بیشترین ضرر شغلی را داشته ان

https://www.cnbc.com/2020/04/03/this-chart-shows-which-industries-saw-big-job-losses-in-march-2020.html

خدمات رفاهی ومهمان داری
کمکهای اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی

خدمات تجاری و حرفه ای
خرده فروشی
ساخت و ساز

کارخانجات
معادن و جنگل

انبارداری و حمل و نقل
فعالیتهای مالی
صنایع عمومی
عمده فروشی

اطالعات
دولتی

نفر در هر بخشxو افزایش حقوق و دستمزده به اندازه واحد زیان وارده معادل کاهش

https://www.cnbc.com/2020/04/03/this-chart-shows-which-industries-saw-big-job-losses-in-march-2020.html


https://www.cnbc.com/2020/03/30/coronavirus-job-losses-could-total-47-million-unemployment-rate-of-32percent-fed-says.html

:در آمریکا •

این. میلیون پست شغلی را تخمین زده است47به طور متوسط خسارت به بیش از •

میلیون نفر برسد ، یا به 52.8امر موجب می شود بیکاری در ایاالت متحده به 

.رکودبزرگ اقتصادیتعبیری بیش از سه برابر از زمان اوج 

https://www.cnbc.com/2020/03/30/coronavirus-job-losses-could-total-47-million-unemployment-rate-of-32percent-fed-says.html


:مشاغل در خطر بر حسب اندازه

حران به ویژه در بخش خرده فروشی و خدمات ، که بخش عمده ای از اشتغال را در منطقه اروپا به خود اختصاص داده اند ، دچار بمشاغل کوچک 

COVID-19 شده اند.

بزرگ    متوسط    کوچک    خیلی کوچک



دت با تعداد بیکارانی که در اروپا به صورت کوتاه مدت و بلند م
آنها روبرو خواهیم بود

%اخراج قطعی%            پیش بینی اخراج
https://voxeu.org/article/covid-19-job-displacement-emerging-markets

https://voxeu.org/article/covid-19-job-displacement-emerging-markets


سهم خویش فرمایان از کل کارفرمایان که دچار بیشترین آسیب شده اند

https://voxeu.org/article/covid-19-job-displacement-emerging-markets

https://voxeu.org/article/covid-19-job-displacement-emerging-markets


در شرکتهای کوچکتر بیشتر استکارگران جوان این تأثیر برای 

https://voxeu.org/article/prepare-large-wage-cuts-if-you-are-younger-and-work-small-firm
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https://voxeu.org/article/prepare-large-wage-cuts-if-you-are-younger-and-work-small-firm

:تاثیر پذیری بر اساس جنسیت
.درصد دچار افت دستمزد بیشتری شده اند2.1به 4.6کارگران مرد نسبت به کارگران زن با نسبت 

https://voxeu.org/article/prepare-large-wage-cuts-if-you-are-younger-and-work-small-firm


براساس گزارش وزارت کار در روز جمعه ، اقتصاد ایاالت متحده در ماه مارس •

دانان این بسیار سریعتر از برآورد اجماع اقتصاد. شغل از دست داده است701000

. شغل بود100000بالغ بر 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-united-states-economics-employment-business/
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:در آمریکا 
weforum.org:ان در مورد صنعت رفاه و میهمان داری تنها در یک ماه بیشترین زی

.وارد شد حال باید منتظر صنایع دیگر بود

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-united-states-economics-employment-business/

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-united-states-economics-employment-business/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-united-states-economics-employment-business/


میانگین از دست دادن شغل در آینده نزدیک بر حسب سن در انگلستان و آمریکا

(سال بیشترین بیکار شدگان26زیر )

https://voxeu.org/article/large-and-unequal-impact-covid-19-workers

https://voxeu.org/article/large-and-unequal-impact-covid-19-workers


Forbes:

•COVID19 تقریباً یک شبه بازار کار را تغییر داده است .

این تغییرات .شیوع جهانی به طور جدی بر اقتصاد و امنیت شغلی تأثیر گذاشته است•

همچنین بخش ها ،. در آینده نیز دارای ماندگاری و تغییر در بازار خواهد بود

.  دشرکت ها و کارگرانی وجود دارند که ممکن است از این فاجعه بهره مند شون

کارکنان . دمتأسفانه ، همچنین شاهد صنایعی خواهیم بود که به شدت آسیب دیده ان

ت در یافتن مشاغل جدید با مشکالاین بخشها شغل خود را از دست می دهند و 

.شدید روبرو می شوند

• https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/03/19/the-coronavirus-effect-here-are-the-jobs-that-will-be-added-and-
lost/#63a9b8102a1c

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/03/19/the-coronavirus-effect-here-are-the-jobs-that-will-be-added-and-lost/#63a9b8102a1c
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/03/19/the-coronavirus-effect-here-are-the-jobs-that-will-be-added-and-lost/#63a9b8102a1c


:چه کسانی برنده خواهند بود•

.کنندنمیاداعتمفیزیکیفقطمکانهایبهکهبودخواهندآنالینهایشرکتبزرگبرندگان•

باهمهنوزآنالینتکنولوژیوفنونباهاییشرکت"،تایمزفایننشالروزنامهگزارشطبق•

وگردیهایبخشدرگستردههایاخراجوجودبازیرا،کنندمیاستخدامکارمنداشتیاق

سمتهبفزایندهتغییربادنیاییاز،جهانیبازارهایسقوطمورددرفزایندههاینگرانی

کهکندمیادعاهمچنینFT".کنندمیاستفادهcoronavirusنتیجهدر،شدندیجیتالی

.داردمشاغلیچنینازنمونه158552تنهاییبهکالیفرنیا

• https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/03/19/the-coronavirus-effect-here-are-the-jobs-that-will-be-added-and-
lost/#63a9b8102a1c

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/03/19/the-coronavirus-effect-here-are-the-jobs-that-will-be-added-and-lost/#63a9b8102a1c


پیروز خواهند بود( post-corona)چه کسانی در زمان پسا کرونا 

وس قرار مشاغلی که از رایانش ابری استفاده می کنند ، تحت فشار همه گیر کوراو ویر•

.نخواهند گرفت

می اتوماسیون بیشتر و هوش مصنوعی باعث افزایش مقاومت در زنجیره های تأمین•

.شود

.مشاغل موفق ترکیبی از مقاومت و چابکی دارا خواهند بود•

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/post-pandemic-economy-favour-fastest-movers/

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/post-pandemic-economy-favour-fastest-movers/


مشاغل موفق ترکیبی از مقاومت و چابکی خواهند داشت

کوتاهموفقیتکهاستچیزیهمانچاالکیوپذیریمقاومتهایقابلیتترکیب•

یطوالندراما.کندمیتعیینراکوچکیابزرگازاعممشاغلمدتمیانومدت

جدیدنکانوباید،چابکیباهمراه،آوریتاب.باشدتراساسیبایدتغییر،مدت

.ییمآمیبیرونبحراناینازماهمهزیراباشدتجارترهبراناستراتژیوتفکرات

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/post-pandemic-economy-favour-fastest-movers/

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/post-pandemic-economy-favour-fastest-movers/


وظایف یا تکالیف

تعیین مشاغل آسیب 

دیده

تعیین گروه 

هدف

افراد )

(بیکار شده

تقویت افراد در معرض 

آسیب

تقویت 

مشاغل 

آسیب پذیر

در برابر پاسخ به نیاز جامعهدر برابر پاسخ به نیاز جامعه

تعیین نقاط آسیب پذیر

و تقویت آنها

چابک سازی

بکارگیری تکنولوژی و 

فناوری الزم

مقاوم سازی 

و تاب آوری

در برابر ارگانها و نهادهادر برابر ارگانها و نهادها



زهرا زمانی زنوز: گردآوری

کارشناس معاونت آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

zamanizenooz@yahoo.com




