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 مقدمه

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

و همچنای   رت فصالي و سااهنه   صاو 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 تغییرات ساهنه در استا  تغییرات 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    بهشت و آبا  انجام گرفت. برای بهبود كیفیت طرح و انطباق بیشهای اردیدر ماه 1383
 ید.آكار به اجرا در عمل آمد تا به صورت طرح فعلي و با عنوا  طرح آمارگیری نیروی، در طرح مذكور بازنگری به2المللي 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 كردیك آمارگیری ادواری یا چند آمارگیری، زیر نمونه
برداری از خانوارهای فهرست ،پایه پ  از ساخت نمونهكه  ه شده استساخت 1381فرایندی از چارچوب سرشماری عمومي كارگاهي 

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

در ای   .استفاده شده است 1390، از اطالعات فایل سرشماری فعلي یپایه نمونهدر  .گرفتطراحي و مورد استفاده قرار  1385سال 
)به جز در  نقاطبرداری در ای  فهرست از انجامنقاط روستایي در  و واحدهای مسکوني جمعیتي محدودبا توجه به تغییر و تحوهت  راستا

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

 گیرد.ميبرداری انجام ی پایه، عملیات 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 هفتهبیش ساله و 10تمام افراد     
اناد )بیکااار(، جمعیات فعااال     كار، در تولیاد كااه و خادماات مشاركت داشتاه )شااغال( و یا از قابلیت مشاااركت برخااوردار بااوده   

 .شونداقتصادی محسوب مي

طاور  كار كرده و یا بنا به دهیلاي باه   1ی مرجع، طبق تعری  كار، حداقل یك ساعتتر كه در طول هفتهساله و بیش 10تمام افراد     
اشتغاه   بگیرا  و خودطور 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 خاود      ی مرجع با داشت  پیوند رسمي شغلي برای مزد و حقوقدر هفتهترك موقت كار  .شوندمي
لحاظ اهمیتي كاه در فعالیات اقتصاادی كشاور دارناد، شااغل محساوب         افراد زیر نیز به .شودعنوا  اشتغال محسوب مياشتغاه ، به

 شوند:مي

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

 دهند، یعني مساتقیما  در تولیاد   ی محل كارآموزی انجام ميی كارآموزی فعالیتي در ارتباط با فعالیت مؤسسهكارآموزاني كه در دوره
  .شودمحسوب مي "كار"ها فعالیت آ  ،كاه یا خدمات سهیب هستند

 اندی مرجع مطابق تعری ، كار كردهمحصالني كه در هفته. 

 و دارا درجاه  ،پرسنل كاادر شامل كنند )نیروهای مسلح صورت 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 10د بیکار به تمام  افرا    
 .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 (2

منظور جساتجوی اشاتغال مزدبگیاری و یاا      ویای كار باشند )اقدامات مشتصي را بهی مرجع و سه هفته قبل از آ  جدر هفته (3
 .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 كار باوده  افرادی كه به    
 .شوندمينیز بیکار محسوب 

 

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

 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 10جمعیت فعال )شاغل و بیکار( نسبت عبارت است از     
 .100در ضرب ،تر(ساله و بیش 15یا )تر بیش

 
 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

 2همچنای  جادول   .ه شاده اسات  ئا ارا 1كاار در جادول   های نیرویتری  شاخص، عمده1394 تابستا  بر اساس نتایج ای  طرح در    
در  .دهاد ( نشاا  ماي  1393تابساتا   ) گذشاته مشابه سال و فصل  (1394 بهاررا نسبت به فصل قبل ) كارنیرویهای تغییرات شاخص

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

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

 نقاط روستايي نقاط شهري زن مرد كل كشور كارهاي نيرويشاخص

نرخ فعاليت اقتصادي 

 ترساله و بيش 10 جمعيت

 1/41 1/38 8/13 2/64 9/38 نرخ

 7025385 18113664 4453158 20685891 25139049 تعداد

 10بيکاري جمعيت  نرخ

 ترساله و بيش

 4/7 2/12 9/19 9/8 9/10 نرخ

 517314 2218105 885487 1849932 2735419 تعداد

 15بيکاري جمعيت  نرخ

 ترساله و بيش

 4/7 2/12 9/19 9/8 9/10 نرخ

 512549 2215773 884451 1843872 2728323 تعداد

 بيکاري جوانان نرخ

 ساله 24-15

 8/17 7/29 2/44 6/21 7/25 نرخ

 187410 619946 253878 553478 807357 تعداد

 بيکاري جوانان نرخ

 ساله 29-15

 1/16 2/26 3/41 0/19 4/23 نرخ

 328337 1394333 601404 1121266 1722671 تعداد

سهم اشتغال در بخش 

 كشاورزي

 1/52 7/5 0/24 3/18 2/19 سهم

 3388167 908087 856003 3440251 4296254 تعداد

سهم اشتغال در بخش 

 صنعت

 9/25 8/34 9/22 0/34 2/32 سهم

 1683704 5530349 816948 6397105 7214053 تعداد

سهم اشتغال در بخش 

 خدمات

 1/22 5/59 1/53 8/47 6/48 سهم

 1436199 9455232 1894720 8996711 10891431 تعداد

 5/11 3/7 6/4 2/9 5/8 سهم اشتغال ناقص    

تر با ساعت ساله و بيش 15سهم شاغلين 

 ترساعت و بيش 49كار معمول  
0/41 0/46 5/14 5/41 6/39 

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

ساله  10درصد جمعیت در س  كار ) 9/38 كه دهدتر نشا  ميساله و بیش 10جمعیت  بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ فعالیت(    
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 كب نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بی  زنا  نسبت به مردا  در اقتصادی 
درصادی آ    9/0 ( و1393 تابساتا  درصدی ای  نرخ  نسبت به فصل مشابه در سال قبال )  7/1 شافزایاقتصادی كل كشور حاكي از 

 .باشدمي( 1394 بهارنسبت به فصل گذشته )
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نرخ بر اساس ای  نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 9/10كه  دهدتر نشا  ميبیشساله و  10بررسي نرخ بیکاری جمعیت   
بررسي روند تغییرات نرخ بیکاری كل . وده استتر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بیکاری در بی  زنا  نسبت به مردا  

 بهاردرصد و نسبت به فصل گذشته ) 4/1(، 1393 تابستا ) سال قبلدهد كه ای  شاخص، نسبت به فصل مشابه در كشور نشا  مي
 داشته است. شافزایدرصد  1/0( 1394

 

نرخ بر اساس ای  نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 9/10كه  دهدتر نشا  ميساله و بیش 15بررسي نرخ بیکاری جمعیت    
  وده است.تر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بیکاری در بی  زنا  نسبت به مردا  

 تار از شاخص در بی  مردا  بیشای  . اندبودهدارای اشتغال ناقص  شاغل تدرصد جمعی  5/8كه  دهدسهب اشتغال ناقص نشا  مي    
 .بوده است شهریتر از نقاط بیش روستایيزنا  و در نقاط 

تری  ساهب اشاتغال را باه خاود     درصد بیش 6/48 دهد كه بتش خدمات با های عمده اقتصادی نشا  ميبررسي اشتغال در بتش    
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 درصد قرار دارند. 2/19و كشاورزی با  2/32های صنعت با اختصاص داده است. در مراتب بعدی بتش

ایا    اناد. باوده بیکاار  درصد از جمعیت فعال ای  گروه سني  7/25 حاكي از آ  است كه ساله 15 - 24 بررسي نرخ بیکاری جوانا     
بررسي روند تغییارات نارخ بیکااری   تر بوده است. شاخص در بی  زنا  نسبت به مردا  و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

و نسبت به فصل قبال   درصد 8/2دهد كه ای  شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ساله كل كشور نشا  مي 15-24جوانا  
 .یافته است شافزایدرصد  7/0

شااخص  ای   .اندبودهبیکار ساله  15 -29 درصد از جمعیت فعال 4/23 نیز حاكي از آ  است كه ساله 15 - 29نرخ بیکاری جوانا      
 بررسي روند تغییارات نرخ بیکااری جواناا    .تر بوده استدر بی  زنا  نسبت به مردا  و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

درصاد   0/1درصد و نسبت باه فصال قبال     2/3ای  شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته دهد كه ساله نشا  مي 29-15
 پیدا كرده است . شافزای

طور معمول درصد شاغلی  به 0/41دهد، 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 ميشاغلی  بیش

 )درصد( 1393ستان تابو  1394بهار نسبت به  1394 ابستانت -كار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاييي نيرويهاي عمدهتغييرات شاخص -2جدول

-شاخص

هاي 

 كار نيروي

 زن مرد كل كشور

 1393تابستان  1394بهار 1393تابستان  1394بهار 1393تابستان  1394بهار

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

نرخ مشاركت 

اقتصادي 

جمعيت 

ساله و 10

 تربيش



نرخ بيکاري 

جمعيت 

ساله و 10

 تربيش

 

نرخ بيکاري 

-24جوانان 

 ساله15



نرخ بيکاري 

-29جوانان 

 ساله 15
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 2دنباله جدول     

هاي شاخص

 كارنيروي

 نقاط روستايي نقاط شهري

 1393تابستان  1394بهار 1393تابستان  1394بهار

 نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات

نرخ مشاركت اقتصادي 

 ساله و بيشتر 10جمعيت 


نرخ بيکاري جمعيت 

 ساله و بيشتر10


-24 نرخ بيکاري جوانان

 ساله 15


-29نرخ بيکاري جوانان 

 ساله 15
 

 
 دهد.را نشا  مي 1394تا  1389های نرخ بیکاری در فصول متوالي سال - 3نمودار     
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1394لغايت 1389تغييرات نرخ بيكاري در فصول متوالي . 3نمودار 
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به  1393ستا  تابو 1394در مقایسه با بهار  1394 تابستا را در به تفکیك استا  كار های عمده نیرویبرخي از شاخص -3جدول 
 دهدنشا  مي

 1393ستان تابو  1394در مقايسه با بهار  1394تابستانر  د ه تفكيك استانبكار ي نيرويهاي عمدهشاخص  -3جدول 

 استان
 1393 تابستان 1394 بهار 1394تابستان

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

 كل كشور
 آذربايجان شرقي
 آذربايجان غربي

 اردبيل
 اصفهان

 البرز
 ايالم

 بوشهر
 تهران

 چهارمحال و بختياري
 خراسان جنوبي
 خراسان رضوي
 خراسان شمالي

 خوزستان
 زنجان
 سمنان

 سيستان و بلوچستان
 فارس
 قزوين

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد
 گلستان

 گيالن
 لرستان

 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 يزد
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ان رم ك

زد ي

ارس ف

نان سم

فهان ص ا
ي نوب سان ج خرا

تان س لوچ تان و ب س ي س

ضوئ سان ر خرا

ان هرمزگ

تان س خوز

م ق

الم اي

زئ مرك

تان س ر ل

شهر و ب

جان زن

تان س رد ك

تان س ل گ

همدان

شاه ان رم ك

ي شرق جان  اي آذرب
يل اردب

دران مازن
ن زوي ق

الن ي گ

هران ت

ي رب جان غ اي آذرب

ي شمال سان  خرا

برز ال

ياري ت خ حال و ب چهارم

مد راح وي ه و ب لوي ي گ ه ك

ارس يج ف ل خ

اي خزر دري

6.50 - 8.00

8.01-10.10

10.11 - 12.60

12.61 - 16.00

4139 تابستانتر در ساله و بيش 10جمعيت  نرخ بيكاري  -1نقشه   


