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 مقدمه

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

و همچنای   رت فصالي و سااهنه   صاو كاار باه  های نیاروی كار با هدف برآورد شاخصطرح آمارگیری نیروی .گیردمورد استفاده قرار مي
در فصاول متتلا     1رخشاي گیری چها با روش نمونهنقاط شهری، نقاط روستایي و تغییرات ساهنه در استا  تغییرات آ  در كل كشور،

 ،آ  در ماه میاني هر فصل اجرا شده اسات. يایش از  زما  تاكنو  آغاز شد و از آ   1831ای  طرح اولی  بار در سال  .شودسال اجرا مي
و يا  از   1838شد. طرح مذكور اولی  بار در ساال  های اشتغال و بیکاری خانوار اجرا ميطرح دیگری تحت عنوا  آمارگیری از ویژگي

هار فصال و در ساال     مااه میااني   در 1831 سال تا 1831بار در سال و فقط در ماه آبا  و از سال یك 1831تا  1831های آ  در سال
ژه ساازما   ویالمللاي باه  تار باا مفااهیي بای     بهشت و آبا  انجام گرفت. برای بهبود كیفیت طرح و انطباق بیشهای اردیدر ماه 1838
 كار به اجرا در بیاید.عمل آمد تا به صورت طرح فعلي و با عنوا  طرح آمارگیری نیروی، در طرح مذكور بازنگری به1المللي كاربی 
توا  از آ  برای چند دوره از ای است كه مينمونه يایه، نمونه .شوداز نمونه يایه استفاده مي آ دلیل ماهیت ادواری  بهدر ای  طرح     

طي  1833لغایت  1831های برای سالنمونه يایه ای  طرح  .هایي انتتاب كردیك آمارگیری ادواری یا چند آمارگیری، زیر نمونه
برداری از خانوارهای فهرست ،ي  از ساخت نمونه يایهكه  شده است ساخته 1831فرایندی از چارچوب سرشماری عمومي كارگاهي 

انجام گرفت تا بر اساس آ  بتوا  خانوارهای نمونه را با توجه به الگوی چرخش مورد  1838 زمستا های نمونه يایه در مربوط به خوشه
سرشماری فایل اطالعات اساس  بر 1833 ابتدای سالطرح از  بعدینمونه يایه  .های متتل  آمارگیری انتتاب نمودنظر برای دوره

 در ای  راستا .استفاده شده است 1811، از اطالعات فایل سرشماری فعلينمونه يایه در  .گرفتطراحي و مورد استفاده قرار  1831سال 
جز در موارد )به نقاطبرداری در ای  از انجام فهرستنقاط روستایي در  و واحدهای مسکوني جمعیتي محدودبا توجه به تغییر و تحوهت 

به در نقاط شهری  اماد. وشمياستفاده  1811برداری سرشماری عمومي نفوس و مسک  سال های فهرستاز فرم و نظرصرف خاص(
-فهرست 1811و  1811های  سال در يایه های نمونهی خوشهاز خانوارها در محدودهبتشي ی چارچوب مناسب و بهنگام، منظور تهیه

-در هر یك از خوشه هاخانوار تعدادی ازنیز به همی  شکل برای  آتي هایدر سالبدیهي است برای تکمیل نمونه يایه  .شدند برداری

 گیرد.ميبرداری انجام ی يایه، عملیات فهرستهای نمونه

  

                                                 

1 - Rotation Sampling  

1 - International Labour Organization (ILO) 
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 تعاريف و مفاهيم

ی مرجع( طبق تعریا   ی آمارگیری )هفتهی تقویمي قبل از هفتهتعیی  شده(، كه در هفتهتر )حداقل س  ساله و بیش 11تمام افراد     
اناد )بیکااار(، جمعیات فعااال     كار، در تولیاد كااه و خادماات مشاركت داشتاه )شااغال( و یا از قابلیات مشاااركت برخااوردار بااوده    

 .شونداقتصادی محسوب مي

طاور  كار كرده و یا بنا باه دهیلاي باه    1ی مرجع، طبق تعری  كار، حداقل یك ساعتتر كه در طول هفتهساله و بیش 11تمام افراد     
بگیارا  و خوداشاتغاه    طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشاغال  به .شوندرا ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي شا موقت كار

بگیارا  و تاداوم كساب و كاار بارای      وناد رسامي شاغلي بارای مازد و حقاوق      ی مرجع با داشت  يیترك موقت كار در هفته .شوندمي
لحاظ اهمیتي كه در فعالیت اقتصادی كشاور دارناد، شااغل محساوب      افراد زیر نیز به .شودعنوا  اشتغال محسوب ميخوداشتغاه ، به

 شوند:مي

  كنناد )كاركناا  فاامیلي    كار ماي  ،خویشاوندی دارندافرادی كه بدو  دریافت مزد برای یکي از اعضای خانوار خود كه با وی نسبت
 .بدو  مزد(

 در طاور مساتقیي   بهدهند، یعني ی محل كارآموزی انجام ميی كارآموزی فعالیتي در ارتباط با فعالیت مؤسسهكارآموزاني كه در دوره
  .شودمحسوب مي "كار"ها فعالیت آ  ،تولید كاه یا خدمات سهیي هستند

 اندی مرجع مطابق تعری ، كار كردهفتهمحصالني كه در ه. 

 و دارا درجاه  ،يرسانل كاادر  شامل كنند )نیروهای مسلح صورت كادر دائي یا موقت خدمت ميتمام افرادی كه در نیروهای مسلح به 
 .ی نیروهای نظامي و انتظامي(سربازا  وظیفه

 

 

 كه: شودتر اطالق ميساله و بیش 11بیکار به تمام  افراد     
 .ی مرجع فاقد كار باشند )دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي نباشند(در هفته (1

 .ی بعد از آ  آماده برای كار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي آماده باشند(ی مرجع و یا هفتهدر هفته (1

منظاور جساتجوی اشاتغال مزدبگیاری و یاا       ا بهی مرجع و سه هفته قبل از آ  جویای كار باشند )اقدامات مشتصي ردر هفته (8
 .عمل آورده باشند(خوداشتغالي به

اناد  دلیل آغاز به كار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده برای كاار باوده   افرادی كه به    
 .شوندنیز بیکار محسوب مي

 

به دهیل و  شاغالني است كه در هفته مرجع، حاضر در سركار یا غایب موقت از محل كار بوده ی اشتغال ناقص شامل تمامافراد دارا    
، سااعت كاار كارده    11تار از  كاي  ...تر، قرار داشت  در فصل غیركااری و اقتصادی نظیر ركود كاری، يیدا نکرد  كار با ساعت كار بیش

 اندضافي در هفته مرجع بودهخواها  و آماده برای انجام كار ا

                                                 
 -ILO
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 هاشاخص

سااله و  11در سا  كاار،    تر( باه جمعیات  ساله و بیش 11تر )یا ساله و بیش 11جمعیت فعال )شاغل و بیکار( نسبت عبارت است از     
 .111در ضرب ،تر(ساله و بیش 11یا )تر بیش

 
 

 

 

.111در ضرب ،جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(نسبت عبارت است از 
 

 .111در  ضرب ،ساله( 11-11 ساله )یا 11-11ساله( به جمعیت فعال  11-11ساله )یا  11-11 جمعیت بیکارنسبت عبارت است از     

 

 

 

 

 

 .111در ضرب ،جمعیت شاغل به جمعیت دارای اشتغال ناقصنسبت عبارت است از     
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   هايافته

تغییرات  1همچنی  جدول .ه شده استئارا 1كار در جدول های نیرویتری  شاخص، عمده1818زمستا  بر اساس نتایج ای  طرح در    
نیاز   8در جدول  .دهد( نشا  مي1811 زمستا ) گذشتهمشابه سال و فصل  (1818 ياییزرا نسبت به فصل قبل ) كارنیرویهای شاخص
   .به تفکیك استا  ارائه شده است كارنیرویی های عمدهشاخص

 3131زمستان –تفکيک جنس، نقاط شهري و روستاييهاي نيروي کار بهشاخص -3جدول 
 

 نقاط روستايي نقاط شهري زن مرد کل کشور کارهاي نيرويشاخص

 نرخ فعاليت اقتصادي جمعيت

 ترساله و بيش 31 فعال 

 1/13 3/12 1/36 1/26 1/13 نرخ

 2331313 33131332 1331322 33331333 61333333 تعداد

ساله و  31بيکاري جمعيت  نرخ

 تربيش

 3/3 3/36 1/63 2/3 3/33 نرخ

 213321 6331331 313133 3333233 6333331 تعداد

ساله و  33بيکاري جمعيت  نرخ

 تربيش

 3/3 3/36 3/63 2/3 3/33 نرخ

 212363 6313333 311313 3333323 6333116 تعداد

 بيکاري جوانان نرخ

 ساله 63-33

 3/66 3/63 1/33 6/61 3/63 نرخ

 663313 333633 633133 323333 333163 تعداد

 بيکاري جوانان نرخ

 ساله 63-33

 2/33 3/63 3/33 1/33 6/61 نرخ

 133233 3631136 323336 3313631 3223331 تعداد

سهم اشتغال در بخش 

 کشاورزي

 6/32 3/3 3/33 3/33 3/32 سهم

 6313131 232336 323232 6333333 1363311 تعداد

 سهم اشتغال در بخش صنعت
 3/63 6/12 3/62 1/13 3/13 سهم

 3232363 3316632 336233 2133313 3633363 تعداد

 سهم اشتغال در بخش خدمات
 1/63 1/33 3/33 3/33 3/33 سهم

 3333331 3133333 3363663 3363316 31331163 تعداد

 3/33 3/3 1/3 3/33 3/31 سهم اشتغال ناقص    

تر با ساعت کار ساله و بيش 33سهم شاغلين 

 ترساعت و بيش 33معمول  
3/12 1/31 3/31 3/13 3/13 

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

سااله   11درصد جمعیت در س  كار ) 8/83 كه دهدتر نشا  ميساله و بیش 11 بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ فعالیت( جمعیت    
نرخ مشاركت  كه دهدنشا  مينتایج  . همچنی اندقرار گرفته شاغال  یا بیکارا  گروهیعني در  ؛انداز نظر اقتصادی فعال بوده تر(و بیش

. بررساي تغییارات نارخ مشااركت     تار باوده اسات   روستایي كي نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بی  زنا  نسبت به مردا  در اقتصادی 
 1/1( 1811 زمساتا  نسبت به فصل مشاابه در ساال قبال )   ، ولیک  ثابت 1818ای  نرخ نسبت به ياییز آ  است كه اقتصادی حاكي از 

 .افزایش یافته استدرصد 
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نرخ بر اساس ای  نتایج،  اند.بودهبیکار  ،از جمعیت فعالدرصد  1/11كه  دهدتر نشا  ميساله و بیش 11بررسي نرخ بیکاری جمعیت   
بررسي روند تغییرات نرخ بیکاری . وده استتر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بیکاری در بی  زنا  نسبت به مردا  

 1/1 (1811 زمستا ) ال قبلنسبت به فصل مشابه در سو همچنی  ( 1818نسبت به فصل گذشته )ياییز  دهد كه ای  شاخصنشا  مي
 است.افزایش داشته درصد 

 

نارخ  بر اساس ای  نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 1/11كه  دهدتر نشا  ميساله و بیش 11بررسي نرخ بیکاری جمعیت    
   است.وده تر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بیکاری در بی  زنا  نسبت به مردا  

 تر ازشاخص در بی  مردا  بیشای  . اندبودهدارای اشتغال ناقص  شاغل تدرصد جمعی  3/11كه  دهدسهي اشتغال ناقص نشا  مي    
 .بوده است شهریتر از نقاط بیش روستایيزنا  و در نقاط 
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تاری  ساهي اشاتغال را باه خاود      بیشدرصد  3/11 دهد كه بتش خدمات با های عمده اقتصادی نشا  ميبررسي اشتغال در بتش    

 درصد قرار دارند. 1/11و كشاورزی با  1/81های صنعت با اختصاص داده است. در مراتب بعدی بتش

ایا    اناد. باوده بیکاار  درصد از جمعیت فعال ای  گروه ساني   1/13 حاكي از آ  است كه ساله 11 - 11 بررسي نرخ بیکاری جوانا     
بررسي روند تغییاارات نارخ بیکااری    تر بوده است. شاخص در بی  زنا  نسبت به مردا  و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 درصاد  1/1سبت به فصل مشابه در سال گذشته و ندرصد  3/1نسبت به فصل قبل دهد كه ای  شاخص ساله نشا  مي 11-11جوانا  
 .یافته است شافزای

شااخص  ایا    .اندبودهبیکار ساله  11 -11 درصد از جمعیت فعال 1/18نیز حاكي از آ  است كه  ساله 11 - 11نرخ بیکاری جوانا      
 بررسي روند تغییارات نارخ بیکااری جواناا     .تر بوده استدر بی  زنا  نسبت به مردا  و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 شافازای درصد  1/1نسبت به فصل مشابه در سال گذشته  و درصد 1/1نسبت به فصل قبل ای  شاخص  دهد كهساله نشا  مي 11-11
 يیدا كرده است .

طور معمول درصد شاغلی  به 1/81دهد، تر نشا  ميساعت و بیش 11تر با ساعت كار معمول ساله و بیش 11 بررسي سهي شاغلی     
دهاد در كشاور ساهي زیاادی از     نشا  مي استشاخص كه یکي از نماگرهای كار شایسته  نند. ای كساعت در هفته كار مي 11بیش از 

 كنند.تر از استاندارد كار ميشاغلی  بیش

 )درصد( 3131پاييزو  3136 زمستان نسبت به 3131 زمستان-کار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاييي نيرويهاي عمدهتغييرات شاخص -6جدول

هاي شاخص

 کارنيروي

 زن مرد کل کشور

 3136زمستان 3131پاييز 3136زمستان 3131پاييز 3136زمستان 3131پاييز

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

نرخ مشارکت 

اقتصادي 

جمعيت 

ساله و 31

 تربيش

1/1  83/8 1/1 81/1 -1/1 11/1 1/3 11/1 1/1 11/3 1/1 11/8 

نرخ بيکاري 

جمعيت 

ساله و 31

 تربيش

1/1  11/1 1/1 11/1 1/1 3/3 1/1 1/1 1/3 11/8 1/1 13/1 

نرخ بيکاري 

-63جوانان 

 ساله33

1/3 11/3 1/1 11/1 1/8 11/1 1/1 11/3 1/1 11/3 1/1 18/1 

نرخ بيکاري 

-63جوانان 

 ساله 33

1/1 11/3 1/1 11/1 1/1 13/1 1/1 13/3 1/1 81/1 1/1 83/1 
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 6دنباله جدول     

هاي شاخص

 کارنيروي

 نقاط روستايي نقاط شهري

 3136زمستان 3131پاييز 3136زمستان 3131پاييز

 نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات

نرخ مشارکت اقتصادي 

 تر ساله و بيش31جمعيت 
1/1  81/1 1/1  81/1 -1/8 83/1 1/1 81/3 

 نرخ بيکاري جمعيت

 ترساله و بيش31
1/1 11/3 1/3 11/8 1/8 3/1 1/1  3/3 

-63 نرخ بيکاري جوانان

 ساله 33
1/1 11/1 1/1 13/1 1/8 13/1 8/1 11/8 

-63نرخ بيکاري جوانان 

  ساله 33
1/8 11/1 1/1 1/11  1/1 11/1 1/1 13/1 

 
 دهد.ميرا نشا   1818تا  1831های نرخ بیکاری در فصول متوالي سال  8نمودار 

 

 
 
 

به تفکیاك اساتا  نشاا      1811 زمستا و  1818 ياییزدر مقایسه با  1818زمستا كار را در های عمده نیرویبرخي از شاخص 8جدول 
 .دهدمي
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 به تفكيك استان 1392 زمستانو  1393پاييزدر مقايسه با  1393زمستانكار در  ي نيرويهاي عمدهشاخص  -3جدول 

 استان
 1392 زمستان 1393 پاييز 1393 زمستان

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

 كل كشور
 آذربايجان شرقي
 آذربايجان غربي

 اردبيل
 اصفهان

 البرز
8161 ايالم

 بوشهر
 تهران

 چهارمحال و بختياري
 خراسان جنوبي
 خراسان رضوي
 خراسان شمالي

 خوزستان
 زنجان
 سمنان

 سيستان و بلوچستان
 فارس
 قزوين

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 بويراحمدكهگيلويه و 
 گلستان

 گيالن
 لرستان

 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 يزد
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1393 زمستان در ترساله و بيش 11نرخ بيكاري جمعيت   -1نقشه   


