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 مقدمه

عناوا   ای كه افزایش اشتغال و كاهش بیکااری، باه  گونههای اساسي اقتصاد هركشوری است، بهاشتغال و بیکاری، از جمله موضوع    
هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی كشور از شاخص نرخ بیکاری یکي .شودیافتگي جوامع تلقي ميهای توسعهیکي از شاخص

و همچنای   صاور  فصالي و ساا نه    كار باه  های نیرویكار با هدف برآورد شاخصطرح آمارگیری نیروی .گیردمورد استفاده قرار مي
در فصاول متتلا     1رخشيگیری چها با روش نمونهنقاط شهری، نقاط روستایي و تغییرا  سا نه در استا  تغییرا  آ  در كل كشور،

 ،آ  در ماه میاني هر فصل اجرا شده است. پایش از زما  تاكنو  آغاز شد و از آ   1384ای  طرح اولی  بار در سال  .شودسال اجرا مي
و پا  از   1373شد. طرح مذكور اولی  بار در سال های اشتغال و بیکاری خانوار اجرا ميطرح دیگری تحت عنوا  آمارگیری از ویژگي

هار فصال و در ساال     ماه میااني  در 1382 سال تا 1380بار در سال و فقط در ماه آبا  و از سال یك 1379تا  1376های آ  در سال
ساازما    باه ویاژه  المللاي  تر باا مفااهیب بای    های اردیبهشت و آبا  انجام گرفت. برای بهبود كیفیت طرح و انطباق بیشدر ماه 1383
 ید.آكار به اجرا در عمل آمد تا به صور  طرح فعلي و با عنوا  طرح آمارگیری نیرویدر طرح مذكور بازنگری به، 2المللي كاربی 
توا  از آ  برای چند دوره از ای است كه مينمونه پایه، نمونه .شوداز نمونه پایه استفاده مي آ به دلیل ماهیت ادواری در ای  طرح     

طي  1387لغایت  1384های برای سالای  طرح  یپایه نمونه .هایي انتتاب كردآمارگیری، زیر نمونهیك آمارگیری ادواری یا چند 
برداری از خانوارهای فهرست ،پایه پ  از ساخت نمونهكه  ساخته شده است 1381فرایندی از چارچوب سرشماری عمومي كارگاهي 

گرفت تا بر اساس آ  بتوا  خانوارهای نمونه را با توجه به الگوی چرخش مورد انجام  1383 زمستا در  پایه های نمونهمربوط به خوشه
سرشماری فایل اطالعا  اساس  بر 1388 ابتدای سالطرح از  بعدی یپایه نمونه .های متتل  آمارگیری انتتاب نمودنظر برای دوره

در ای   .استفاده شده است 1390طالعا  فایل سرشماری ، از افعلي یپایه نمونهدر  .گرفتطراحي و مورد استفاده قرار  1385سال 
)به جز  نقاطبرداری در ای  از انجام فهرستنقاط روستایي در  و واحدهای مسکوني جمعیتي محدودبا توجه به تغییر و تحو    ،راستا

در نقاط  اماد. وشمياده استف 1390برداری سرشماری عمومي نفوس و مسک  سال های فهرستاز فرم و نظرصرف در موارد خاص(
 ،1391های سال در پایه های نمونهی خوشهاز خانوارها در محدودهبتشي هنگام، ه ی چارچوب مناسب و ببه منظور تهیهشهری 
 اهخانوار تعدادی ازنیز به همی  شکل برای  آتي هایدر سالپایه  بدیهي است برای تکمیل نمونه .شدند برداریفهرست 1393و  1392

 گیرد.ميبرداری انجام ی پایه، عملیا  فهرستهای نمونهدر هر یك از خوشه
 
 

                                                 
1 - Rotation Sampling  
2 - International Labour Organization (ILO) 
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 تعاريف و مفاهيم

ی مرجع( طبق تعری  ی آمارگیری )هفتهی تقویمي قبل از هفتهتر )حداقل س  تعیی  شده(، كه در هفتهساله و بیش 10تمام افراد     
ل اقتصادی محساوب  ااند )بیکار(، جمعیت فعمشاركت داشته )شاغل( و یا از قابلیت مشاركت برخوردار بوده  امدكار، در تولید كا  و خ

 .شوندمي

طاور  كار كرده و یا بنا به د یلاي باه   1اعتمرجع، طبق تعری  كار، حداقل یك س یتر كه در طول هفتهساله و بیش 10تمام افراد     
اشتغا    بگیرا  و خودطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشاغال  به .شوندشند، شاغل محسوب ميرا ترك كرده با شا موقت كار

 بگیارا  و تاداوم كساب و كاار بارای خاود      ی مرجع با داشت  پیوند رسمي شغلي برای مزد و حقوقترك موقت كار در هفته .شوندمي
لحاظ اهمیتي كاه در فعالیات اقتصاادی كشاور دارناد، شااغل محساوب         ز بهافراد زیر نی .شودعنوا  اشتغال محسوب مياشتغا  ، به

 شوند:مي

كنناد )كاركناا  فاامیلي    كار مي ،افرادی كه بدو  دریافت مزد برای یکي از اعضای خانوار خود كه با وی نسبت خویشاوندی دارند •
 .بدو  مزد(

دهند، یعني مساتقیما  در تولیاد   ی محل كارآموزی انجام ميت مؤسسهی كارآموزی فعالیتي در ارتباط با فعالیكارآموزاني كه در دوره •
  .شودمحسوب مي "كار"ها فعالیت آ  ،كا  یا خدما  سهیب هستند

 .اندی مرجع مطابق تعری ، كار كردهمحصالني كه در هفته •
 و دارا درجاه  ،پرسنل كاادر شامل ح كنند )نیروهای مسلصور  كادر دائب یا موقت خدمت ميتمام افرادی كه در نیروهای مسلح به •

 .ی نیروهای نظامي و انتظامي(سربازا  وظیفه
 

 

 شود كه:تر اطالق ميساله و بیش 10بیکار به تمام  افراد     
 .ی مرجع فاقد كار باشند )دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي نباشند(در هفته (1
 .اده برای كار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي آماده باشند(ی بعد از آ  آمی مرجع و یا هفتهدر هفته (2
منظور جساتجوی اشاتغال مزدبگیاری و یاا      ی مرجع و سه هفته قبل از آ  جویای كار باشند )اقداما  مشتصي را بهدر هفته (3

 .عمل آورده باشند(خوداشتغالي به
اناد  ا انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده برای كار باوده دلیل آغاز به كار در آینده و ی افرادی كه به    

 .شوندنیز بیکار محسوب مي
 

باه  و  مرجع، حاضر در سركار یا غایب موقت از محل كاار باوده   یشاغالني است كه در هفته افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام    
، ساعت كار كرده 44تر از كب ...تر، قرار داشت  در فصل غیركاری ور ركود كاری، پیدا نکرد  كار با ساعت كار بیشد یل اقتصادی نظی

 اندخواها  و آماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده

 

                                                 
 -ILO
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 هاشاخص

سااله و  10در سا  كاار،    تر( باه جمعیات  ساله و بیش 15تر )یا ساله و بیش 10بیکار(  جمعیت فعال )شاغل ونسبت عبار  است از     
 .100در ضرب ،تر(ساله و بیش 15یا )تر بیش

 
 

 

 

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

 .100در  ضرب ،ساله( 15-29 ساله )یا 15-24ساله( به جمعیت فعال  15-29ساله )یا  15-24 جمعیت بیکارنسبت عبار  است از     

 

 
 

 

 .100در ضرب ،جمعیت شاغل به جمعیت دارای اشتغال ناقصنسبت عبار  است از     
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  هايافته

 2همچنای  جادول   .ه شاده اسات  ئا ارا 1كاار در جادول   های نیرویتری  شاخص، عمده1394 زمستا  ی  طرح دربر اساس نتایج ا    
در جدول  .دهد( نشا  مي1393زمستا ) گذشتهمشابه سال و فصل  (1394پاییزرا نسبت به فصل قبل ) كارنیرویهای تغییرا  شاخص

  .شده است به تفکیك استا  ارائه كارنیرویی های عمدهنیز شاخص 3

 1394زمستان  –تفکيک جنس، نقاط شهري و روستاييار بهكهاي نيرويشاخص -1جدول 
 

 نقاط روستايي نقاط شهري زن مرد كل كشور كارهاي نيرويشاخص

اقتصادي جمعيت  مشاركت 

 ترساله و بيش 10

 6/628/12 3/37 7/38 7/37 نرخ

24463170202930754170094178537566609414 تعداد
ساله و  10بيکاري جمعيت 

 تربيش

 6/9 6/12 7/19 2/10 8/11 نرخ

 2253247633786 822737 2064296 2887033 تعداد

ساله و  15بيکاري جمعيت 

 تربيش

 6/9 6/12 7/19 2/10 8/11 نرخ

 633103 2251103 821214 2062992 2884206 تعداد

 بيکاري جوانان

 ساله 24-15

 6/24 6/30 4/43 0/25 6/28 نرخ

 226372 562198 238948 549621 788570 تعداد

 بيکاري جوانان

 ساله 29-15

 1/21 2/26 7/40 8/20 8/24 نرخ

 391146 1294072 554030 1131189 1685219 تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 6/46 5/4 3/18 7/15 1/16 سهم

 2781899 696251 611419 2866731 3478150 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 9/27 1/34 6/25 7/33 4/32 سهم

 53219021669444 857344 6134002 6991346 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 6/501/56 4/61 5/25 5/51 سهم

 1523698 9580412 1877998 9226113 11104111 تعداد

 2/17 7/8 3/4 3/12 1/11 سهم اشتغال ناقص

تر با ساعت و بيش ساله 15سهم شاغلين 

 ترساعت و بيش 49كار معمول  
1/36 6/40 4/11 6/38 6/29 

 رجمع ناشي از گرد كرد  ارقام است.* علت اختالف در س

ساله  10درصد جمعیت در س  كار ) 7/37 كه دهدتر نشا  ميساله و بیش 10بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ فعالیت( جمعیت     
نرخ مشاركت  كه دهدنشا  مينتایج  . همچنی اندقرار گرفته شاغال  یا بیکارا  گروهیعني در  ؛اندتصادی فعال بودهاز نظر اق تر(و بیش

بررساي تغییارا  نارخ مشااركت     . تار باوده اسات   روستایي كب نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بی  زنا  نسبت به مردا  در اقتصادی 
درصدی  /0 كاهش ( و1393 زمستا دی ای  نرخ  نسبت به فصل مشابه در سال قبل )درص 4/0 شافزایاقتصادی كل كشور حاكي از 
 .باشدمي( 1394پاییزآ  نسبت به فصل گذشته )
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نرخ بر اساس ای  نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 8/11كه  دهدتر نشا  ميساله و بیش 10بررسي نرخ بیکاری جمعیت   
. بررسي روند تغییرا  نرخ بیکاری كل وده استتر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و   نسبت به مردا  بیکاری در بی  زنا
 پاییزدرصد و نسبت به فصل گذشته ) 3/0(، 1393زمستا ) دهد كه ای  شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبلكشور نشا  مي

 داشته است. شافزایدرصد  1/1( 1394

 

نرخ بر اساس ای  نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 8/11كه  دهدتر نشا  ميساله و بیش 15رخ بیکاری جمعیت بررسي ن   
  وده است.تر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بیکاری در بی  زنا  نسبت به مردا  

 تر ازشاخص در بی  مردا  بیشای  . اندبودهارای اشتغال ناقص د شاغل تدرصد جمعی 1/11كه  دهدسهب اشتغال ناقص نشا  مي    
 .بوده است شهریتر از نقاط بیش روستایيزنا  و در نقاط 
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تری  ساهب اشاتغال را باه خاود     درصد بیش 5/51 دهد كه بتش خدما  با های عمده اقتصادی نشا  ميبررسي اشتغال در بتش    
 درصد قرار دارند. 1/16و كشاورزی با  4/32های صنعت با اختصاص داده است. در مراتب بعدی بتش

ایا    اناد. باوده بیکاار  درصد از جمعیت فعال ای  گروه سني  6/28 حاكي از آ  است كه ساله 15 - 24 بررسي نرخ بیکاری جوانا     
سي روند تغییارا  نارخ بیکااری   بررتر بوده است. شاخص در بی  زنا  نسبت به مردا  و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

نسابت باه   همچنی  و درصد  2/1دهد كه ای  شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ساله كل كشور نشا  مي 15-24جوانا  
 .یافته است شافزایدرصد  2/3فصل قبل 

شااخص  ای   .اندبودهبیکار ساله  15 -29 درصد از جمعیت فعال 8/24 نیز حاكي از آ  است كه ساله 15 - 29نرخ بیکاری جوانا      
 بررسي روند تغییارا  نرخ بیکااری جواناا    .تر بوده استدر بی  زنا  نسبت به مردا  و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

درصاد   1/2درصد و نسبت باه فصال قبال     6/1ای  شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته دهد كه ساله نشا  مي 29-15
 پیدا كرده است . شفزایا

طور معمول درصد شاغلی  به 1/36دهد، تر نشا  ميساعت و بیش 49تر با ساعت كار معمول ساله و بیش 15 بررسي سهب شاغلی     
دهد در كشاور ساهب زیاادی از    نشا  مي استنند. ای  شاخص كه یکي از نماگرهای كار شایسته كساعت در هفته كار مي 49بیش از 
 كنند.تر از استاندارد كار مي  بیششاغلی

 )درصد( 1393زمستانو  1394پاييزنسبت به  1394 زمستان ؛كار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاييي نيرويهاي عمدهتغييرات شاخص -2جدول

-شاخص
هاي 

 كار نيروي

 زن مرد كل كشور

 1393 زمستان 1394پاييز 1393زمستان  1394پاييز 1393زمستان  1394پاييز

 نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات

نرخ 

مشاركت 

اقتصادي 

جمعيت 

ساله و 10

 تربيش

4/0-1/384/03/376/0-2/633/03/624/0-2/135/03/12

نرخ بيکاري 

جمعيت 

ساله و 10

 تربيش

1/17/103/05/112/10/9 6/06/98/09/183/1-0/21

نرخ بيکاري 

جوانان 

24-

 ساله15

2/34/252/14/270/30/228/12/232/32/409/1-3/45

نرخ بيکاري 

جوانان 

29-15 

 ساله

1/27/226/12/231/27/188/10/192/25/384/0-1/41
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 2دنباله جدول     

هاي شاخص

 كارنيروي

 نقاط روستايي نقاط شهري

 1393زمستان  1394پاييز 1393ستان زم 1394پاييز

 نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات

نرخ مشاركت 

اقتصادي جمعيت 

 ساله و بيشتر 10
1/0-4/374/09/364/1-1/404/03/38

نرخ بيکاري جمعيت 

 ساله و بيشتر10
9/07/115/01/125/11/81/0-7/9

 نرخ بيکاري جوانان

 الهس 24-15
8/28/278/08/298/38/201/25/22

نرخ بيکاري جوانان 

 ساله 29-15
7/1 5/247/15/241/30/185/16/19

 
 دهد.را نشا  مي 1394تا  1389های نرخ بیکاری در فصول متوالي سال - 3نمودار     
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نشا   1393 زمستا و  1394پاییزدر مقایسه با  1394 زمستا در به تفکیك استا  را كار های عمده نیرویرخي از شاخصب 3جدول 
 .دهدمي

 1393زمستانو  1394 پاييزدر مقايسه با  1394در زمستان  ه تفكيك استانبكار ي نيرويهاي عمدهشاخص  -3جدول 

 استان
 1393 زمستان 1394پاييز 1394زمستان

 نرخ بيكاري نرخ مشاركت اقتصادي نرخ بيكاري نرخ مشاركت اقتصادي نرخ بيكاري نرخ مشاركت اقتصادي

38.110.7 كل كشور
39.6 6.7  آذربايجان شرقي

39.9 9.5 آذربایجا  غربي
44.3 12.4 اردبیل
39.5 13.2 اصفها 
37.4 11.3  البرز
36.7 11.5 36.0ایالم
35.8 11.3  بوشهر
36.8 7.6 تهرا 

36.4 16.7 چهارمحال و بتتیاری
37.9 8.5 خراسا  جنوبي
41.9 10.8 خراسا  رضوی
41.6 11.2 خراسا  شمالي

37.1 10.4 خوزستا 
41.1 12.2 زنجا 
37.9 7.2 سمنا 

30.3 11.1 سیستا  و بلوچستا 
37.0 11.9 فارس
39.9 10.6 قزوی 
36.7 12.0 قب

39.1 12.5 كردستا 
37.4 9.5 كرما 

38.9 18.6 كرمانشاه
34.6 17.0 كهگیلویه و بویراحمد

35.6 9.4 گلستا 
39.4 13.4 گیال 
37.0 14.3 لرستا 
40.0 15.3 مازندرا 
36.7 5.0  مركزی
35.4 9.1 هرمزگا 
36.8 8.6همدا 

42.1 12.4  يزد
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1394زمستان تر در ساله و بيش 10جمعيت  نرخ بيكاري -1نقشه   


