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مقدمه

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

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

،آنپـیش از . در ماه میانی هر فصل اجرا شده استزمان تاکنون آغاز شد و از آن 1384این طرح اولین بار در سال .شودسال اجرا می
و پـس از  1373طرح مذکور اولین بار در سال . شدهاي اشتغال و بیکاري خانوار اجرا میطرح دیگري تحت عنوان آمارگیري از ویژگی

هـر فصـل و در سـال    ماه میـانی در1382سالتا1380بار در سال و فقط در ماه آبان و از سال یک1379تا 1376هاي آن در سال
ژه سـازمان  ویالمللـی بـه  تـر بـا مفـاهیم بـین    براي بهبود کیفیت طرح و انطباق بیش. و آبان انجام گرفتهاي اردیبهشتدر ماه1383

.کار به اجرا در بیایدعمل آمد تا به صورت طرح فعلی و با عنوان طرح آمارگیري نیروي، در طرح مذکور بازنگري به2المللی کاربین
توان از آن براي چند دوره از اي است که مینمونه پایه، نمونه.شوداز نمونه پایه استفاده میآندلیل ماهیت ادواري بهدر این طرح 

طی 1387لغایت 1384هاي براي سالنمونه پایه این طرح .هایی انتخاب کردیک آمارگیري ادواري یا چند آمارگیري، زیر نمونه
برداري از خانوارهاي فهرست،پس از ساخت نمونه پایهکه ده استساخته ش1381فرایندي از چارچوب سرشماري عمومی کارگاهی 

انجام گرفت تا بر اساس آن بتوان خانوارهاي نمونه را با توجه به الگوي چرخش مورد 1383زمستانهاي نمونه پایه در مربوط به خوشه
سرشماري فایل اطالعات اساس بر1388سالابتداي طرح از بعدينمونه پایه .هاي مختلف آمارگیري انتخاب نمودنظر براي دوره

در این راستا.استفاده شده است1390، از اطالعات فایل سرشماري فعلینمونه پایه در .گرفتطراحی و مورد استفاده قرار 1385سال 
جز در موارد به(نقاطبرداري در این از انجام فهرستنقاط روستایی در و واحدهاي مسکونیجمعیتیمحدودبا توجه به تغییر و تحوالت 

به در نقاط شهري اما. دوشمیاستفاده 1390برداري سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي فهرستاز فرمونظرصرف)خاص
-فهرست1392و 1391هاي  سالدرپایههاي نمونهي خوشهاز خانوارها در محدودهبخشی ي چارچوب مناسب و بهنگام، منظور تهیه

-در هر یک از خوشههاخانوارتعدادي ازنیز به همین شکل براي آتیهايدر سالبدیهی است براي تکمیل نمونه پایه .شدندبرداري
.گیردمیبرداري انجام ي پایه، عملیات فهرستهاي نمونه

1 - Rotation Sampling

2 - International Labour Organization (ILO)
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تعاریف و مفاهیم

طبق تعریف ) ي مرجعهفته(ي آمارگیري ي تقویمی قبل از هفته، که در هفته)تعیین شدهحداقل سن (تر ساله و بیش10تمام افراد 
، جمعیـت فعــال   )بیکــار (انـد  و یا از قابلیت مشــارکت برخــوردار بــوده   ) شـاغـل(کار، در تولیـد کـاال و خـدمـات مشارکت داشتـه 

.شونداقتصادي محسوب می

شاغل
طـور  کار کرده و یا بنا به دالیلـی بـه  1ي مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعتتر که در طول هفتهساله و بیش10تمام افراد 

بگیران و خوداشـتغاالن  طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشاغالن به.شوندرا ترك کرده باشند، شاغل محسوب میشانموقت کار
بگیـران و تـداوم کسـب و کـار بـراي      ونـد رسـمی شـغلی بـراي مـزد و حقـوق      ي مرجع با داشتن پیترك موقت کار در هفته.شوندمی

لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادي کشور دارنـد، شـاغل محسـوب    افراد زیر نیز به.شودعنوان اشتغال محسوب میخوداشتغاالن، به
:شوندمی
کارکنـان فـامیلی   (کننـد  کار می،خویشاوندي دارندافرادي که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت •

.)بدون مزد
در مسـتقیم طورهبدهند، یعنی 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
.اند، کار کردهمطابق تعریفمرجع يمحصالنی که در هفته•
وداراندرجـه ،پرسنل کـادر شامل نیروهاي مسلح (کنند صورت کادر دائم یا موقت خدمت میتمام افرادي که در نیروهاي مسلح به•

.)ي نیروهاي نظامی و انتظامیسربازان وظیفه

:شود کهتر اطالق میساله و بیش10بیکار به تمام  افراد 
.)داراي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی نباشند(ي مرجع فاقد کار باشند در هفته)1
.)براي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی آماده باشند(ي بعد از آن آماده براي کار باشند ي مرجع و یا هفتهدر هفته)2
منظور جسـتجوي اشـتغال مزدبگیـري و یـا     اقدامات مشخصی را به(ي مرجع و سه هفته قبل از آن جویاي کار باشند در هفته)3

.)عمل آورده باشندخوداشتغالی به
انـد  دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویاي کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده براي کار بـوده افرادي که به

.شوندنیز بیکار محسوب می

به دالیل و شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بودهاشتغال ناقص شامل تمامافراد داراي 
، سـاعت کـار کـرده   44تـر از  کـم ...تر، قرار داشتن در فصل غیرکاري واقتصادي نظیر رکود کاري، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش

.اندفی در هفته مرجع بودهخواهان و آماده براي انجام کار اضا

١-)ILO(
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هاشاخص

)(
سـاله و  10در سـن کـار،   بـه جمعیـت  ) ترساله و بیش15یا (تر ساله و بیش10) شاغل و بیکار(جمعیت فعال نسبت عبارت است از 

.100در ضرب،)ترساله و بیش15یا (تر بیش

١٠٠×  =

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

١٠٠                        ×  =

)ساله١٥-٢٩يا(ساله ١٥-٢٤
.100در ضرب،)ساله15-29یا(ساله 15-24به جمعیت فعال ) ساله15-29یا (ساله 15-24جمعیت بیکارنسبت عبارت است از 

)ساله١٥-٢٩يا (ساله ١٥-٢٤=  ×    ١٠٠

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

١٠٠  ×   =

جمعيت 

)تربيشساله يا ١٥يا(تربيش١٠

)تربيشساله يا ١٥يا (تربيش١٠جمعيت 

)ساله١٥-٢٩يا (ساله ١٥-٢٤جمعيت 

)ساله١٥-٢٩يا(ساله ١٥-٢٤

جمعيت 

جمعيت شاغل
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هایافته

تغییرات 2همچنین جدول.ه شده استئارا1کار در جدول هاي نیرويترین شاخص، عمده1393تابستانبر اساس نتایج این طرح در
نیـز  3در جدول .دهدنشان می) 1392تابستان (گذشتهمشابه سال و فصل )1393بهار(را نسبت به فصل قبل کارنیرويهاي شاخص
.به تفکیک استان ارائه شده استکارنیرويي هاي عمدهشاخص

1393تابستان–تفکیک جنس، نقاط شهري و روستاییهاي نیروي کار بهشاخص-1جدول 
نقاط روستایینقاط شهريزنمردکل کشورکارهاي نیرويشاخص

نرخ فعالیت اقتصادي جمعیت
ترساله و بیش10فعال 

2/377/627/112/368/39نرخ
23756966200071613749805169356616821305تعداد

ساله و 10بیکاري جمعیت نرخ
تربیش

5/99/70/185/100/7نرخ
225719415809536762411780082477112تعداد

ساله و 15بیکاري جمعیت نرخ
تربیش

5/99/71/185/100/7نرخ
225441315787926756201779086475326تعداد

بیکاري جواناننرخ
ساله24-15

9/221/196/431/269/16نرخ
708009501346206662521913186096تعداد

بیکاري جواناننرخ
ساله29-15

2/203/169/384/220/15نرخ
14498909698364800541131379318511تعداد

سهم اشتغال در بخش 
کشاورزي

0/190/189/244/55/51سهم
408680733199877668208165643270242تعداد

سهم اشتغال در بخش صنعت
6/335/359/215/366/26سهم
7213947654122367272455284371685510تعداد

سهم اشتغال در بخش خدمات
4/475/462/531/589/21سهم
101972598563240163401988088191388440تعداد

6/84/98/35/70/11سهم اشتغال ناقص
تر با ساعت کار ساله و بیش15سهم شاغلین 

2/406/449/137/402/39ترساعت و بیش49معمول  

.رجمع ناشی از گرد کردن ارقام استعلت اختالف در س* 

ساله 10(درصد جمعیت در سن کار 2/37کهدهدتر نشان میساله و بیش10جمعیت ) نرخ فعالیت(بررسی نرخ مشارکت اقتصادي 
نرخ مشارکت کهدهدنشان مینتایج همچنین. اندقرار گرفتهشاغالن یا بیکارانگروهیعنی در ؛انداز نظر اقتصادي فعال بوده)ترو بیش

بررسـی تغییـرات نـرخ مشـارکت     . تـر بـوده اسـت   روستایی کمنقاطشهري نسبت به نقاطدر و بین زنان نسبت به مردان در اقتصادي 
1/0افـزایش  و ) 1392تابسـتان (درصدي این نرخ  نسبت به فصـل مشـابه در سـال قبـل     9/1شکاهاقتصادي کل کشور حاکی از 

.باشدمی) 1393بهار (درصدي آن نسبت به فصل گذشته 
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نرخ بر اساس این نتایج، .اندبودهبیکار ،جمعیت فعالدرصد از 5/9که دهدتر نشان میساله و بیش10بررسی نرخ بیکاري جمعیت 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاري کل . وده استتر بروستایی بیشنقاطشهري نسبت به نقاطدر و بیکاري در بین زنان نسبت به مردان 

بهار(درصد و نسبت به فصل گذشته 9/0، )1392تابستان(دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبلکشور نشان می
.داشته استشکاهدرصد 2/1) 1393

نـرخ  بر اساس این نتایج، .اندبودهبیکار ،درصد از جمعیت فعال5/9که دهدتر نشان میساله و بیش15بررسی نرخ بیکاري جمعیت 
.وده استتر بروستایی بیشنقاطشهري نسبت به نقاطدر و بیکاري در بین زنان نسبت به مردان 

تـر از شاخص در بین مردان بیشاین . اندبودهداراي اشتغال ناقص شاغلتدرصد جمعی6/8که دهدسهم اشتغال ناقص نشان می
.بوده استشهريتر از نقاط بیشروستاییزنان و در نقاط 
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ترین سـهم اشـتغال را بـه خـود     درصد بیش4/47دهد که بخش خدمات با هاي عمده اقتصادي نشان میبررسی اشتغال در بخش

.درصد قرار دارند0/19و کشاورزي با 6/33هاي صنعت با در مراتب بعدي بخش. اختصاص داده است

ایـن  .انـد بـوده بیکـار  درصد از جمعیت فعال این گروه سنی 9/22حاکی از آن است کهساله15-24بررسی نرخ بیکاري جوانان
بررسی روند تغییـرات نـرخ بیکـاري   . تر بوده استشاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی بیش

و نسبت به فصل قبـل  ددرص0/1دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ساله کل کشور نشان می15-24جوانان 
.یافته استشکاهدرصد 9/1

شـاخص  این .اندبودهبیکار ساله 15-29درصد از جمعیت فعال2/20نیز حاکی از آن است کهساله15-29نرخ بیکاري جوانان 
بررسی روند تغییـرات نرخ بیکـاري جوانـان  .تر بوده استدر بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی بیش

درصـد  0/2درصد و نسبت بـه فصـل قبـل    9/0این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته دهد که ساله نشان می29-15
.پیدا کرده است شکاه

طور معمول درصد شاغلین به2/40دهد، تر نشان میساعت و بیش49تر با ساعت کار معمول ساله و بیش15بررسی سهم شاغلین
دهد در کشـور سـهم زیـادي از    نشان میاستاین شاخص که یکی از نماگرهاي کار شایسته . نندکساعت در هفته کار می49بیش از 

.کنندتر از استاندارد کار میشاغلین بیش
)درصد(1393بهارو 1392تابستاننسبت به1393تانتابس-ي نیروي کار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاییهاي عمدهتغییرات شاخص-2جدول

هاي شاخص
کارنیروي

زنمردکل کشور

1392تابستان1393بهار1392تابستان1393بهار1392تابستان1393بهار

نرختغییراتنرختغییراتنرختغییراتنرختغییراتنرختغییراتنرختغییرات

نرخ مشارکت 
اقتصادي 
جمعیت 

ساله و 10
تربیش

1/01/379/1-1/397/00/620/2-7/645/0-2/129/1-6/13

نرخ بیکاري 
جمعیت 

ساله و 10
تربیش

2/1-7/109/0-4/101/1-0/92/0-1/84/1-4/191/3-1/21

نرخ بیکاري 
-24جوانان 

ساله15
9/1-8/240/1-9/239/1-0/216/05/182/04/432/2-8/45

نرخ بیکاري 
-29جوانان 

ساله15
0/2-2/229/0-1/216/1-9/174/09/157/2-6/418/2-7/41
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2دنباله جدول 

هاي شاخص
کارنیروي

نقاط روستایینقاط شهري

1392تابستان1393بهار1392تابستان1393بهار

نرختغییراتنرختغییراتنرختغییراتنرختغییرات

نرخ مشارکت 
اقتصادي 

ساله 10جمعیت 
و بیشتر 

1/01/360/2-2/380/08/398/1-6/41

نرخ بیکاري 
ساله 10جمعیت 

و بیشتر
5/1-0/125/1-0/125/0-5/78/02/6

نرخ بیکاري 
15-24جوانان

ساله
4/2-5/281/3-2/290/1-9/176/23/14

نرخ بیکاري 
15-29جوانان 

ساله
4/2-8/241/2-5/249/0-9/152/28/12

.دهدرا نشان می1393تا 1389هاي نرخ بیکاري در فصول متوالی سال3نمودار 

١٣. ۵
١٣. ۶

١٢. ٣١٢. ٨

١٠. ۶١٠.٧

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١۴

١۵

بهار 

1393لغایت 1389تغییرات نرخ بیکاري در فصول متوالی . 3نمودار 

١٣٩٣۸کار
2دنباله جدول 

هاي شاخص
کارنیروي

نقاط روستایینقاط شهري
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