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  کار وسرشماري دفتر جمعیت ، نیروي

  

  

ي چکیده نتایج طرح آمارگیر
کارنیروي  

  1392پاییز  
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  مقدمه

عنـوان  اي که افزایش اشتغال و کاهش بیکـاري، بـه  گونههاي اساسی اقتصاد هرکشوري است، بهاشتغال و بیکاري، از جمله موضوع    
ست که براي ارزیابی شرایط اقتصادي کشور هایی انرخ بیکاري یکی از شاخص .شودیافتگی جوامع تلقی میهاي توسعهیکی از شاخص

و همچنـین  صـورت فصـلی و سـاالنه    کـار بـه   هاي نیرويکار با هدف برآورد شاخصطرح آمارگیري نیروي .گیردمورد استفاده قرار می
فصـول مختلـف    در 1رخشـی گیري چها با روش نمونهنقاط شهري، نقاط روستایی و تغییرات ساالنه در استان تغییرات آن در کل کشور،

آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شـده اسـت. پـیش ازآن،     1384این طرح اولین بار در سال  .شودسال اجرا می
و پـس از   1373شد. طرح مذکور اولین بار در سـال  هاي اشتغال و بیکاري خانوار اجرا میطرح دیگري تحت عنوان آمارگیري از ویژگی

در  1383هر فصـل و در سـال    ماه میانی در 1382تا  1380بار در سال و فقط در ماه آبان و از سال یک 1379تا  1376هاي لآن در سا
، در 2المللی کارژه سازمان بینویالمللی بههاي اردیبهشت و آبان انجام گرفت. براي بهبود کیفیت طرح و انطباق بیشتر با مفاهیم بینماه

  کار به اجرا در بیاید.به عمل آمد تا به صورت طرح فعلی و با عنوان طرح آمارگیري نیروي طرح مذکور بازنگري
توان از آن براي چند دوره از اي است که مینمونه پایه، نمونه .شوداز نمونه پایه استفاده می آنبه دلیل ماهیت ادواري در این طرح     

طی  1387لغایت  1384هاي براي سالنمونه پایه این طرح  .هایی انتخاب کردهیک آمارگیري ادواري یا چند آمارگیري، زیر نمون
برداري از خانوارهاي فهرست ،پس از ساخت نمونه پایهکه  ساخته شده است 1381فرایندي از چارچوب سرشماري عمومی کارگاهی 

خانوارهاي نمونه را با توجه به الگوي چرخش مورد انجام گرفت تا بر اساس آن بتوان  1383 زمستانهاي نمونه پایه در مربوط به خوشه
سرشماري اطالعات فایل اساس  بر 1388 ابتداي سالطرح از  بعدينمونه پایه  .هاي مختلف آمارگیري انتخاب نمودنظر براي دوره

ه شده است. در این راستا استفاد 1390، از اطالعات فایل سرشماري فعلینمونه پایه در . گرفتطراحی و مورد استفاده قرار  1385سال 
(به جز در موارد  نقاطبرداري در این از انجام فهرستنقاط روستایی در  و واحدهاي مسکونی جمعیتی محدودبا توجه به تغییر و تحوالت 

به در نقاط شهري  شود. امااستفاده می 1390برداري سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي فهرستاز فرم و نظرصرف خاص)
- فهرست 1391در اسفند ماه سال  پایه هاي نمونهي خوشهاز خانوارها در محدودهبخشی ي چارچوب مناسب و بهنگام، منظور تهیه

- در هر یک از خوشه هاخانوار تعدادي ازنیز به همین شکل براي  آتی هايدر سالشدند. بدیهی است براي تکمیل نمونه پایه برداري 
 گیرد.میبرداري انجام فهرستي پایه، عملیات هاي نمونه

  

  

                                                
1 - Rotation Sampling  
2 - International Labour Organization (ILO) 
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 تعاریف و مفاهیم 

  جمعيت فعال اقتصادي •
ي مرجع) طبق تعریـف  ي آمارگیري (هفتهي تقویمی قبل از هفتهتر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفتهساله و بیش 10تمام افراد     

انـد (بیکــار)، جمعیـت فعــال     ـارکت برخــوردار بــوده  کار، در تولیـد کـاال و خـدمـات مشارکت داشتـه (شـاغـل) و یا از قابلیـت مشـ  
  .شونداقتصادي محسوب می

  

  شاغل •
طـور  کار کرده و یا بنا بـه دالیلـی بـه    3ي مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعتتر که در طول هفتهساله و بیش 10تمام افراد     

بگیران و خوداشـتغاالن  طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق هشاغالن ب .شوندرا ترك کرده باشند، شاغل محسوب می شانموقت کار
بگیـران و تـداوم کسـب و کـار بـراي      ي مرجع با داشتن پیونـد رسـمی شـغلی بـراي مـزد و حقـوق      ترك موقت کار در هفته .شوندمی

صادي کشـور دارنـد، شـاغل محسـوب     لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقت افراد زیر نیز به .شودعنوان اشتغال محسوب میخوداشتغاالن، به
  شوند:می

کننـد (کارکنـان   کـار مـی   ،افرادي که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشـاوندي دارنـد   •
 .فامیلی بدون مزد)

د، یعنـی مسـتقیماً در   دهنـ ي محل کارآموزي انجام میي کارآموزي فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسهکارآموزانی که در دوره •
    .شودمحسوب می "کار"ها فعالیت آن ،تولید کاال یا خدمات سهیم هستند

 .اندي مرجع مطابق تعریف، کار کردهمحصالنی که در هفته •
 ،پرسـنل کـادر  شـامل  کننـد (نیروهـاي مسـلح    صورت کادر دائم یـا موقـت خـدمت مـی    تمام افرادي که در نیروهاي مسلح به •

 .ي نیروهاي نظامی و انتظامی)ازان وظیفهسرب و داراندرجه
 

   بيكار •
  شود که:تر اطالق میساله و بیش 10بیکار به تمام  افراد     

 .ي مرجع فاقد کار باشند (داراي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی نباشند)در هفته )1
 .بگیري یا خوداشتغالی آماده باشند)ي بعد از آن آماده براي کار باشند (براي اشتغال مزدي مرجع و یا هفتهدر هفته )2
منظـور جسـتجوي اشـتغال مزدبگیـري و یـا       ي مرجع و سه هفته قبل از آن جویاي کار باشند (اقدامات مشخصی را بهدر هفته )3

 .عمل آورده باشند)خوداشتغالی به 
اند نیز ر نبوده، ولی فاقد کار و آماده براي کار بودهدلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویاي کاافرادي که به    

  .شوندبیکار محسوب می
 

  اشتغال ناقص •

شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دالیـل   افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام    
، سـاعت کـار کـرده    44کمتـر از   ... تر، قرار داشتن در فصـل غیرکـاري و  بیش ود کاري، پیدا نکردن کار با ساعت کارکاقتصادي نظیر ر

  .اندخواهان و آماده براي انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده

                                                
  )ILOالمللي كار(بر اساس استاندارد سازمان بين - ٣
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  هاشاخص

  )نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت
سـاله و  10در سـن کـار،    جمعیـت  تر) بـه ساله و بیش 15تر (یا ساله و بیش 10جمعیت فعال (شاغل و بیکار) نسبت عبارت است از     
  .100در  ضرب ،تر)ساله و بیش 15یا (تر بیش

  
 

  مشاركت اقتصادي=  نرخ                                                                                ×١٠٠
  

 
  

  ارينرخ بيك
  .100در  ضرب ،جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار)نسبت عبارت است از     
  

  نرخ بيكاري×                        =  ١٠٠
  
  

  ساله) ١٥-٢٩ (ياساله  ١٥-٢٤نرخ بيكاري جمعيت 
  .100در  ضرب ،ساله) 15-29 له (یاسا 15-24ساله) به جمعیت فعال  15-29ساله (یا  15-24 جمعیت بیکارنسبت عبارت است از     
  

ساله) ١٥-٢٩ساله (يا  ١٥ -٢٤ =  نرخ بيكاري جمعيت                                                                ×    ١٠٠  
  

 

  
  سهم اشتغال ناقص

  .100در  ضرب ،جمعیت شاغل به جمعیت داراي اشتغال ناقصنسبت عبارت است از     
  
  

=   سهم اشتغال ناقص                                                ×  ١٠٠  
  
  
  
  
  
  

بيكارجمعيت   
 

 جمعيت فعال

)تربيشساله يا  ١٥ (يا تربيشساله و  ١٠جمعيت فعال   

)تربيشساله يا  ١٥(يا  تربيشساله و  ١٠جمعيت   

ساله) ١٥-٢٩ساله (يا  ١٥ -٢٤ بيكارجمعيت   
 

ساله) ١٥- ٢٩ ساله (يا ١٥ - ٢٤ جمعيت فعال  

داراي اشتغال ناقصجمعيت   
 

 جمعيت شاغل
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    هایافته

تغییـرات   2همچنین جـدول  .ه شده استئارا 1کار در جدول هاي نیرويترین شاخص، عمده1392 پاییز بر اساس نتایج این طرح در    
در  .دهـد ) نشـان مـی  1391 پـاییز ( گذشـته مشابه سال و فصل  )1392 تابستانت به فصل قبل (را نسب کارنیروي يعمده هايشاخص
   .به تفکیک استان ارائه شده است کارنیرويي هاي عمدهنیز شاخص 3جدول 

  1392  پاییز –تفکیک جنس، نقاط شهري و روستاییکار بهنیرويعمده ي هاي شاخص - 1جدول 
 نقاط روستایی نقاط شهري زن مرد کل کشور کارهاي نیرويشاخص 

نرخ فعالیت اقتصادي 
  ساله و بیشتر 10 جمعیت

  6/38  0/36  3/11 1/62  7/36  نرخ
  6638383  16630424  3598827  19669980 23268808  تعداد

 10بیکاري جمعیت  نرخ
 ساله و بیشتر

  9/6  7/11  3/20  5/8  3/10  نرخ
  455609 1945596  732325  1668879  2401205  تعداد

 15بیکاري جمعیت  نرخ
  ساله و بیشتر

  9/6  7/11  4/20  5/8  3/10 نرخ
  454487  1944926  732325  1667088  2399413  تعداد

  بیکاري جوانان نرخ
 ساله 24-15

  1/17  1/28  3/42  8/20  3/24 نرخ
  177519  552523  207395  522647  730042  تعداد

  بیکاري جوانان نرخ
 ساله 29-15

  3/14  5/24  7/41  3/17  6/21 نرخ
  295618  1267113  529261  1033470  1562731  تعداد

سهم اشتغال در بخش 
  کشاورزي

  9/47  8/4  1/23  7/16  5/17 سهم
  2963082  698698  660884  3000896  3661780  تعداد

سهم اشتغال در بخش 
 صنعت

  1/29  7/36  1/23  3/36  5/34 سهم
  1801375 5394137  661126  6534387  7195513  تعداد

سهم اشتغال در بخش 
 خدمات

  9/22  5/58  9/53 0/47  0/48 سهم
  1418060  8590479  1544379  8464161  10008540  تعداد

  6/12  8/7  9/4  9/9  2/9  سهم اشتغال ناقص    
تر با ساعت ساله و بیش 15سهم شاغلین 

  2/33  4/39  1/14  3/41  6/37  تر ساعت و بیش 49کار معمول  

  رجمع ناشی از گرد کردن ارقام است.در س* علت اختالف 

سـاله   10درصد جمعیت در سن کار ( 7/36 که دهدتر نشان میساله و بیش 10بررسی نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت) جمعیت     
نرخ مشارکت  که دهدمی نشاننتایج  . همچنیناندقرار گرفته شاغالن یا بیکاران گروهیعنی در  ؛انداز نظر اقتصادي فعال بوده تر)و بیش

. بررسـی تغییـرات نـرخ مشـارکت     تـر بـوده اسـت   روستایی کم نقاطشهري نسبت به  نقاطدر و بین زنان نسبت به مردان در اقتصادي 
 ایـن شـاخص    .بوده اسـت ) 1391 پاییزدرصدي این نرخ  نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( 8/0 شکاهاقتصادي کل کشور حاکی از 

   داشته است.کاهش  4/2)  1392 تابستانذشته( نسبت به فصل گ
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نرخ بر اساس این نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 3/10که  دهدتر نشان میساله و بیش 10بررسی نرخ بیکاري جمعیت   

روند تغییرات نرخ بیکاري کل  . بررسیوده استتر بروستایی بیش نقاطشهري نسبت به  نقاطدر و بیکاري در بین زنان نسبت به مردان 
و نسبت به فصل گذشته ش کاهدرصد  9/0)، 1391 پاییز( دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبلکشور نشان می

  داشته است. شکاهدرصد  1/0) 1392 تابستان(

  
نرخ بر اساس این نتایج،  اند.بودهبیکار  ،الدرصد از جمعیت فع 3/10که  دهدتر نشان میساله و بیش 15بررسی نرخ بیکاري جمعیت    

   وده است.تر بروستایی بیش نقاطشهري نسبت به  نقاطدر و بیکاري در بین زنان نسبت به مردان 

 تـر از شاخص در بین مردان بـیش این . اندبودهداراي اشتغال ناقص  شاغل تدرصد جمعی 2/9که  دهدسهم اشتغال ناقص نشان می    
 .بوده است شهريتر از نقاط بیش روستاییقاط زنان و در ن

تـرین سـهم اشـتغال را بـه خـود      درصد بیش 0/48 دهد که بخش خدمات با هاي عمده اقتصادي نشان میبررسی اشتغال در بخش    
 درصد قرار دارند. 5/17و کشاورزي با  5/34هاي صنعت با اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش

ایـن   انـد. بـوده بیکـار  درصد از جمعیت فعال این گروه سـنی   3/24 حاکی از آن است که ساله 15 - 24 اري جوانانبررسی نرخ بیک    
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بررسی روند تغییـرات نـرخ بیکـاري   تر بوده است. شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی بیش

و نسـبت بـه   کـاهش   درصـد  5/1ین شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشـته  دهد که اساله کل کشور نشان می 15-24جوانان 
  .یافته است شافزایدرصد  4/0فصل قبل 

شـاخص  ایـن   .اندبودهبیکار ساله  15 -29 درصد از جمعیت فعال 6/21 نیز حاکی از آن است که ساله 15 - 29نرخ بیکاري جوانان     
 بررسی روند تغییـرات نـرخ بیکـاري جوانـان    .تر بوده استنسبت به نقاط روستایی بیش در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري

 5/0و نسـبت بـه فصـل قبـل     کاهش درصد  4/1این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته دهد که ساله نشان می 29-15
  پیدا کرده است . شافزایدرصد 

درصـد شـاغلین بـه طـور      6/37دهـد،  تر نشـان مـی  ساعت و بیش 49کار معمول  تر با ساعتساله و بیش 15 بررسی سهم شاغلین    
دهـد در کشـور سـهم    باشد نشان میکنند. این شاخص که یکی از نماگرهاي کار شایسته میساعت در هفته کار می 49معمول بیش از 

  کنند.تر از استاندارد کار میزیادي از شاغلین بیش

  )(درصد 1391پاییزو  1392تابستاننسبت به  1392پاییز -ي نیروي کار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاییهاي عمدهتغییرات شاخص -2جدول

هاي شاخص
 کارنیروي

 زن مرد کل کشور

  1391پاییز  1392تابستان  1391پاییز  1392تابستان  1391پاییز  1392تابستان

  نرخ  تغییرات  رخن  تغییرات  نرخ  تغییرات  نرخ  تغییرات  نرخ  تغییرات  نرخ  تغییرات

نرخ مشارکت 
اقتصادي 
جمعیت 

ساله و 10
 بیشتر

4/2-  39/1 8/0-  5/37  6/2-  64/7 8/0  3/61  3/2-  6/13  4/2-  7/13  

نرخ بیکاري 
جمعیت 

ساله و 10
 بیشتر

1/0-  10/4 9/0-  2/11  4/0  8/1 3/1-  8/9  8/0-  1/21  6/2  7/17  

نرخ 
بیکاري 
جوانان 

24-
 ساله15

4/0  23/9 5/1-  8/25  3/2  18/5 9/1-  7/22  5/3-  8/45  5/2  8/39  

نرخ 
بیکاري 
جوانان 

29-15 
 ساله

5/0  21/1 4/1-  0/23  4/1  15/9 1/3-  4/20  0/0  7/41  9/7  8/33  
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2دنباله جدول       

هاي شاخص
 کارنیروي

 نقاط روستایی نقاط شهري

  1391پاییز  1392تابستان  1391پاییز  1392تابستان

  نرخ  تغییرات  نرخ  تغییرات  خنر  تغییرات  نرخ  تغییرات

نرخ مشارکت 
اقتصادي 

ساله 10جمعیت 
 و بیشتر 

2/2-  2/38  6/0-  6/36  0/3-  6/41  2/1-  8/39  

نرخ بیکاري 
ساله 10جمعیت 

 و بیشتر
3/0-  0/12  8/0-  5/12  7/0  2/6  1/1-  0/8  

نرخ بیکاري 
-24 جوانان

 ساله 15
1/1-  2/29  0/1-  1/29  8/2  3/14  3/2-  4/19  

ري نرخ بیکا
- 29جوانان 

 ساله 15
0/0  5/24  8/0-  3/25  5/1  8/12  1/3-  4/17  

  
  دهد.را نشان می 1392 لغایت 1388هاي نرخ بیکاري در فصول متوالی سال - 3نمودار     
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  دهد. شان میبه تفکیک استان ن 1391 پاییزو  1392 تابستاندر مقایسه با  1392 پاییز کار را درهاي عمده نیرويبرخی از شاخص 3جدول
  به تفکیک استان1391 پاییزو  1392 تابستاندر مقایسه با  1392 پاییز کار در ي نیرويهاي عمدهشاخص  - 3جدول 

 استان
 1391پاییز 1392 تابستان 1392 پاییز

 نرخ بیکاري نرخ مشارکت اقتصادي نرخ بیکاري نرخ مشارکت اقتصادي نرخ بیکاري نرخ مشارکت اقتصادي

 11,2 37,5 10,4 39,1 10,3 36,7  ورکل کش
 10,4 40,8 9,8 42,5 6,9 38,7  آذربایجان شرقی
 10,8 42,4 6,0 43,4 10,8 41,5 آذربایجان غربی

 12,3 41,0 11,3 43,6 12,6 43,1 اردبیل
 13,3 39,5 9,8 39,1 12,2 38 اصفهان

 14,1 37,3 11,0 38,5 10,1 36,9  البرز
 15,0 36,2 13.4 35,4 11,6 35,2 ایالم

 9,8 35,5 8,8 37,5 10,7 36,4  بوشهر
 9,5 37,6 11,1 39,1 10,1 34,9 تهران

 11,4 35,8 9,8 37,0 7,0 33,8 چهارمحال و بختیاري
 5,4 38,9 6,8 40,8 7,8 40,1 خراسان جنوبی
 7,9 42,5 6,6 41,9 7,7 38 خراسان رضوي
 11,3 37,8 11,8 42,0 11,2 40,0 خراسان شمالی

 14,1 34,3 14,5 38,2 9,2 34,5 خوزستان
 10,1 42,4 8,1 41,8 11,9 37,8 زنجان
 9,7 30,6 7,6 38,7 5,9 37,3 سمنان

 6,9 26,9 14,2 28,9 13,9 28,7 سیستان و بلوچستان
 13,6 35,9 14,0 38,9 11,3 36,3 فارس
 12,1 39,1 9,8 42,0 10,1 39,9 قزوین

 10.3 34,3 7,6 35,4 7,8 34,8 قم
 15,6 38,3 13,4 40,2 16,1 38,1 کردستان
 7,2 32,8 7,2 34,6 5,4 35,7 کرمان

 18,8 37,5 10,5 37,5 15,9 38,3 کرمانشاه
 10,8 28,5 15,6 31,0 14,7 29,8 کهگیلویه و بویراحمد

 8,6 36,3 6,0 40,3 4,0 38,1 گلستان
 15,1 38,5 11,8 43,0 16,4 37,9 گیالن

 20,6 35,9 14,7 34,3 18,9 32,4 لرستان
 7,1 36,5 12,7 40,5 12,9 38,1 مازندران
 10,1 37,8 11,4 38,3 8,1 36,6 مرکزي

 12,5 33,4 7,6 34,1 5,8 35,5 هرمزگان
 8,0 38,7 6,5 39,2 6,8 37,7 همدان
 10,7 35,7 6,7 37,7 6,5 36,6  یزد
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1392ساله و بیشتر در پاییز  10نرخ بیکاري جمعیت   

 


