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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 شود. نرخ بیکاری یکي از شاخصیافتگي جوامع تلقي ميهای توسعهیکي از شاخص

صاور  فصالي و ساا نه و همننای      كار باه  های نیرویكار با هدف برآورد شاخصد. طرح آمارگیری نیرویگیرمورد استفاده قرار مي
در فصاول متتلا     1گیری چرخشيها با روش نمونهتغییرا  آ  در كل كشور، نقاط شهری، نقاط روستایي و تغییرا  سا نه در استا 

آ ،  ز شد و از آ  زما  تاكنو  در ماه میاني هر فصل اجرا شده است. پایش از آغا 1384ای  طرح اولی  بار در سال  شود.سال 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

در  1383ماه میاني هر فصل و در سال  در 1382تا  1380بار در سال و فقط در ماه آبا  و از سال یك 1379تا  1376های آ  در سال
، 2المللاي كاار  ژه سازما  بی ویالمللي بهتر با مفاهیم بی های اردیبهشت و آبا  انجام گرفت. برای بهبود كیفیت طرح و انطباق بیشماه

 كار به اجرا در بیاید.یعمل آمد تا به صور  طرح فعلي و با عنوا  طرح آمارگیری نیرودر طرح مذكور بازنگری به
توا  از آ  برای چند دوره از ای است كه ميشود. نمونه پایه، نمونهدر ای  طرح به دلیل ماهیت ادواری آ  از نمونه پایه استفاده مي    

طي  1387لغایت  1384های هایي انتتاب كرد. نمونه پایه ای  طرح برای سالیك آمارگیری ادواری یا چند آمارگیری، زیر نمونه
برداری از خانوارهای كه پ  از ساخت نمونه پایه، فهرست بودساخته شده  1381چوب سرشماری عمومي كارگاهي فرایندی از چار
انجام گرفت تا بر اساس آ  بتوا  خانوارهای نمونه را با توجه به الگوی چرخش مورد  1383های نمونه پایه در زمستا  مربوط به خوشه
اساس اطالعا  فایل سرشماری  بر 1388ب نمود. نمونه پایه بعدی طرح از ابتدای سال های متتل  آمارگیری انتتانظر برای دوره

در ای  راستا استفاده شده است.  1390طراحي و مورد استفاده قرار گرفت. در نمونه پایه فعلي، از اطالعا  فایل سرشماری  1385سال 
جز در موارد برداری در ای  نقاط )بهنقاط روستایي از انجام فهرستبا توجه به تغییر و تحو   محدود جمعیتي و واحدهای مسکوني در 

اما در نقاط شهری به  ،شوداستفاده مي 1390برداری سرشماری عمومي نفوس و مسک  سال های فهرستنظر و از فرمخاص( صرف
و  1392 ،1391های سال زمستا ایه در های نمونه پی خوشههنگام، بتشي از خانوارها در محدودههی چارچوب مناسب و بمنظور تهیه

های آتي نیز به همی  شکل برای تعدادی از خانوارها در هر در سالبرداری شدند. بدیهي است برای تکمیل نمونه پایه فهرست 1393
 گیرد.ميبرداری انجام ی پایه، عملیا  فهرستهای نمونهیك از خوشه

  

______________________________________________________________________ 
1 - Rotation Sampling  
2 - International Labour Organization (ILO) 



 1394كارسال نتايج طرح آمارگيري نيرويچكيده 

     كار و سرشماري تر جمعيت، نيرويدف  

3

 عاريف و مفاهيمت

 جمعيت فعال اقتصادي •
ی مرجع( طبق تعری  ی آمارگیری )هفتهی تقویمي قبل از هفتهتر )حداقل س  تعیی  شده(، كه در هفتهساله و بیش 10تمام افراد     

اناد )بیکااار(، جمعیات فعااال     كار، در تولیاد كاا  و خادماا  مشاركت داشتاه )شااغال( و یا از قابلیت مشاااركت برخااوردار بااوده   
 شوند.اقتصادی محسوب مي

 

       شاغل •
طاور  و یا بنا به د یلاي باه   1ی مرجع، طبق تعری  كار، حداقل یك ساعت كار كردهتر كه در طول هفتهساله و بیش 10تمام افراد     

بگیرا  و خوداشاتغا    طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشوند. شاغال  بهرا ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي شا موقت كار
بگیارا  و تاداوم كساب و كاار بارای      ی مرجع با داشت  پیوناد رسامي شاغلي بارای مازد و حقاوق      شوند. ترك موقت كار در هفتهمي

لحاظ اهمیتي كه در فعالیت اقتصادی كشاور دارناد، شااغل محساوب     افراد زیر نیز بهشود. عنوا  اشتغال محسوب ميخوداشتغا  ، 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 مياط با فعالیت مؤسسهی كارآموزی فعالیتي در ارتبكارآموزاني كه در دوره −

 شود. محسوب مي "كار"ها فعالیت آ  ،كا  یا خدما  سهیم هستند
 اند.ی مرجع مطابق تعری ، كار كردهمحصالني كه در هفته −
 و دارا درجاه  ،پرسنل كاادر شامل نیروهای مسلح كنند )صور  كادر دائم یا موقت خدمت ميتمام افرادی كه در نیروهای مسلح به −

 ی نیروهای نظامي و انتظامي(.وظیفه سربازا 

 

  بيكار •
 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
 بعد از آ  آماده برای كار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي آماده باشند(.ی ی مرجع و یا هفتهدر هفته (2
منظاور جساتجوی اشاتغال مزدبگیاری و یاا       ی مرجع و سه هفته قبل از آ  جویای كار باشند )اقاداما  مشتصاي را باه   در هفته (3

 عمل آورده باشند(.خوداشتغالي به 
اند انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده برای كار بودهدر ر آینده و یا دلیل آغاز به كار دافرادی كه به    

 شوند.نیز بیکار محسوب مي
 

 زماني اشتغال ناقصجمعيت داراي  •

به  و محل كار بوده شامل تمام شاغالني است كه در هفته مرجع، حاضر در سركار یا غایب موقت اززماني افراد دارای اشتغال ناقص     
، ساعت كار كرده 44تر از تر، قرار داشت  در فصل غیركاری و... كمد یل اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نکرد  كار با ساعت كار بیش

 .اندخواها  و آماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده

______________________________________________________________________ 
 (ILO)المللي كار بر اساس استاندارد سازما  بی  1-
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 هاشاخص

 (نرخ مشاركت اقتصادي )نرخ فعاليت  •

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

 
 

 =  نرخ مشاركت اقتصادی                                                                                ×  100

 

 
 

 نرخ بيكاري  •

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

 
 =  نرخ بیکاری    ×                        100

 

 ساله( 15-29 )يا،ساله  15-24نرخ بيكاري جمعيت   •

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

 

 

 ساله(  15-29)یا  ساله 15-24بیکاری جمعیت =  نرخ                                                                          ×  100

 

 
 زماني اشتغال ناقصجمعيت داراي سهم   •

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

  زماني اشتغال ناقصجمعیت دارای سهم =                                                    × 100

 
 
 
 
 
 

 جمعیت بیکار

 جمعیت فعال

تر(ساله و بیش 15 تر )یاساله و بیش 10جمعیت فعال   

تر(ساله و بیش 15تر )یا ساله و بیش 10جمعیت   

 

 

ساله( 15-29ساله )یا  15 -24 جمعیت بیکار  

ساله( 15-29 ساله )یا 15 -24 جمعیت فعال  
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 نتايج 

تغییارا    2. همننی  جادول ه شده استئارا 1در جدول  كارنیرویهای تری  شاخص، عمده1394 بر اساس نتایج ای  طرح در سال    
فصاول   دركاار   ی نیاروی های عماده شاخص 6و 4جداول در ادامه، در دهد. نشا  مي 1393كار را نسبت به سال نیرویهای شاخص

 به تفکیك استا  ارائه شده است.  1393-94های سالی مذكور برای هاشاخص 5 و 3جداول در و  1394متتل  سال 

 1394سال  در روستاييتفكيک جنس، نقاط شهري و  كار به هاي نيرويشاخص -1جدول 
 

 نقاط روستایی نقاط شهري زن مرد كل  هاي نيروي كارشاخص

 10اقتصادي جمعيت  مشاركت

 ترساله و بيش

 نرخ
 تعداد

ساله و  10 بيکاري جمعيت

 تربيش

 نرخ
 تعداد

 ساله 15-24بيکاري جوانان 
 نرخ

 تعداد

 ساله 15-29بيکاري جوانان 
 نرخ

 تعداد

 بخش كشاورزياشتغال در 
 سهم
 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 سهم
 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 سهم
 تعداد

 سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص زمانی 
تر با ساعت كار ساله و بيش 15سهم شاغلين 

 ترساعت و بيش 49معمول 


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

از نظر اقتصادی  تر(ساله و بیش 10درصد جمعیت در س  كار ) 2/38كه  دهدنشا  مي)نرخ فعالیت( بررسي نرخ مشاركت اقتصادی     
بای  زناا    در نرخ مشااركت اقتصاادی    كه دهدنشا  مينتایج  چنی هم اند.قرار گرفته شاغال  یا بیکارا  گروهیعني در  ؛اندفعال بوده

  تر بوده است.روستایي كم نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و نسبت به مردا  

نارخ بیکااری در بای  زناا      بر اساس ای  نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 0/11كه  دهدبررسي نرخ بیکاری نشا  مي    
 وده است. ب ترروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و نسبت به مردا  

شااخص در بای  ماردا     اند. ایا   بودهدارای اشتغال ناقص  شاغل تدرصد جمعی 8/9كه  دهدنشا  مي سهم اشتغال ناقصبررسي     
 بوده است.  شهریتر از نقاط روستایي بیشبیشتر از زنا  و در نقاط 
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تاری  ساهم اشاتغال را باه خاود      درصد بایش  4/49دهد كه بتش خدما  با اقتصادی نشا  مي یهای عمدهبررسي اشتغال در بتش
 درصد قرار دارند. 0/18درصد و كشاورزی با  5/32های صنعت با اختصاص داده است. در مراتب بعدی بتش

شااخص در بای    . ای  اندبودهبیکار ساله  15 -24درصد از جمعیت فعال  1/26حاكي از آ  است كه  ساله 15-24نرخ بیکاری جوانا  
 تر بوده است. مردا  و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیشزنا  نسبت به 

شاخص در بی   . ای اندبودهبیکار ساله  15-29درصد از جمعیت فعال  3/23كه  دارداز آ  حکایت نیز  ساله 15-29 نرخ بیکاری جوانا 
 . تر بوده استزنا  نسبت به مردا  و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

درصد شاغلی  به طاور معماول    0/38دهد، نشا  مي ترو بیش ساعت 49تر با ساعت كار معمول ساله و بیش 15بررسي سهم شاغلی  
در كشاور ساهم زیاادی از    دهد مينشا  است كنند. ای  شاخص كه یکي از نماگرهای كار شایسته ساعت در هفته كار مي 49بیش از 

 كنند. يتر از استاندارد كار مشاغلی  بیش

 1393سال نسبت به   1394سال  در كار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاييي نيرويهاي عمدهتغييرات شاخص -2جدول 

 هاي نيروي كارشاخص
 نقاط روستایی نقاط شهري زن مرد كل 

 تغيير 93سال  تغيير 93سال  تغيير 93سال  تغيير 93سال  تغيير 93سال 

نرخ مشاركت اقتصادي 

 عاليت(ف)نرخ 


 نرخ بيکاري
 نرخ بيکاري جوانان

 ساله 24-15 


 نرخ بيکاري جوانان

 ساله 29-15 


كار را بر حسب جن ، نقاط شاهری و روساتایي در ساال     ی نیرویهای عمدهمقادیر شاخص 2شود جدول كه مشاهده مي گونههما 
ها در ساطح  . تغییرا  ای  شاخصدهدنشا  ميرا  1393نسبت به سال  1394در سال  هاای  شاخصتغییرا  مقدار چنی  همو  1393

 است:كل كشور به شرح زیر 

 است.یافته  افزایش رصدد 0/1 ،1393 نسبت به سال )نرخ فعالیت(كل  مشاركت اقتصادینرخ  -

 ش یافته است.افزایدرصد  4/0، 1393نرخ بیکاری كل نسبت به سال  -

 ش یافته است.افزایدرصد  9/0 ، 1393 ساله كل نسبت به سال 15-24نرخ بیکاری جوانا   -

 یافته است.  شافزایدر صد  4/1 ، 1393 ساله كل نسبت به سال 15-29نرخ بیکاری جوانا   -
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 .دهدنشا  مي 1394تا  1384های در سالرا  مشاركت اقتصادینرخ  1 نمودار
 

 
 
 
 
 
 

  .دهدنشا  مي 1394تا  1384های در سالرا رخ بیکاری ن نمودار
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 .دهدنشا  مي 1394تا  1389های سالفصول متتل  در را نرخ بیکاری  نمودار 
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1389-1394نرخ بيكاري در فصول مختلف سال هاي -3نمودار 
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 1393-94 هاينيروي كار به تفكيک استان در سال يهاي عمدهشاخص -3جدول

 استان
 نرخ بيكاري نرخ مشاركت اقتصادي

1393 1394 1393 1394 

 كل كشور
 آذربایجان شرقی

غربیآذربایجان 
 اردبيل

اصفهان
 البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختياري
خراسان جنوبی
خراسان رضوي
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان

سمنان
سيستان و بلوچستان

فارس
قزوین

قم
كردستان

كرمان
كرمانشاه

كهگيلویه و بویراحمد
گلستان

گيالن
لرستان

مازندران
مركزي

هرمزگان
همدان

 یزد
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 1394سال در به تفکيك استان بر حسب فصل و  كارهاي نيرويشاخص -4جدول 

 
 زمستان پاييز تابستان بهار 

 استان
نرخ مشاركت 

 اقتصادي
 نرخ بيكاري

نرخ مشاركت 

 اقتصادي

 نرخ

 بيكاري

نرخ مشاركت 

 اقتصادي
 نرخ بيكاري

نرخ مشاركت 

 اقتصادي
 بيكاري نرخ

 كل كشور
 آذربایجان شرقی
 آذربایجان غربی

 اردبيل
 اصفهان

 البرز
 ایالم

 بوشهر
 تهران

 چهارمحال و بختياري
 خراسان جنوبی
 خراسان رضوي
 خراسان شمالی

 خوزستان
 زنجان
 سمنان

 سيستان و بلوچستان
 فارس
 قزوین

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 كهگيلویه و بویراحمد
 گلستان
 گيالن

 لرستان
 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 یزد
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 1393-94هاي سال دربه تفكيک استان  اقتصادي فعاليت يهاي عمدهبخشاشتغال در  سهم -5جدول 

 استان
 خدمات صنعت كشاورزي

1393 1394 1393 1394 1393 1394 

كل كشور
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبيل
اصفهان

 البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختياري
خراسان جنوبی
خراسان رضوي
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان

سمنان
سيستان و بلوچستان

فارس
قزوین

قم
كردستان

كرمان
كرمانشاه

كهگيلویه و بویراحمد
گلستان

گيالن
لرستان

مازندران
مركزي

هرمزگان
همدان

یزد
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 1394سال در به تفكيک استانبر حسب فصل و  اقتصادي يهاي عمدهبخشاشتغال در سهم  -6جدول 

 استان
 زمستان پاييز تابستان بهار

 خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي

 كل كشور
 آذربایجان شرقی
 آذربایجان غربی

 اردبيل
 اصفهان

 البرز
 ایالم

 بوشهر

 تهران
 چهارمحال و بختياري

 خراسان جنوبی
 خراسان رضوي
 خراسان شمالی

 خوزستان
 زنجان

 سمنان
 سيستان و بلوچستان

 فارس
 قزوین

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 كهگيلویه و بویراحمد
 گلستان

 گيالن
 لرستان

 مازندران

 مركزي
 هرمزگان

 همدان
 یزد

 


