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مقدمه

عنـوان  اي که افزایش اشتغال و کاهش بیکـاري، بـه  گونههاي اساسی اقتصاد هرکشوري است، بهاشتغال و بیکاري، از جمله موضوع
هایی است که براي ارزیابی شرایط اقتصادي کشور نرخ بیکاري یکی از شاخص.شودمع تلقی مییافتگی جواهاي توسعهیکی از شاخص

و همچنـین  صـورت فصـلی و سـاالنه    کار بـه  هاي نیرويکار با هدف برآورد شاخصطرح آمارگیري نیروي.گیردمورد استفاده قرار می
در فصـول مختلـف   1رخشیگیري چها با روش نمونهاالنه در استاننقاط شهري، نقاط روستایی و تغییرات ستغییرات آن در کل کشور،

،آندر ماه میانی هر فصل اجرا شده است. پـیش از زمان تاکنون آغاز شد و از آن 1384این طرح اولین بار در سال .شودسال اجرا می
و پـس از  1373ح مذکور اولین بار در سال شد. طرهاي 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
سـازمان  ویـژه بـه المللـی  تر بـا مفـاهیم بـین   هاي اردیبهشت و آبان انجام گرفت. براي بهبود کیفیت طرح و انطباق بیشدر ماه1383

ید.آکار به اجرا در عمل آمد تا به صورت طرح فعلی و با عنوان طرح آمارگیري نیروي، در طرح مذکور بازنگري به2المللی کاربین
از توان از آن براي چند دورهاي است که مینمونه پایه، نمونه.شوداز نمونه پایه استفاده میآنبه دلیل ماهیت ادواري در این طرح 

طی 1387لغایت 1384هاي براي سالاین طرح يپایهنمونه.هایی انتخاب کردیک آمارگیري ادواري یا چند آمارگیري، زیر نمونه
برداري از خانوارهاي فهرست،پایهپس از ساخت نمونهکه ساخته شده است1381فرایندي از چارچوب سرشماري عمومی کارگاهی 

انجام گرفت تا بر اساس آن بتوان خانوارهاي نمونه را با توجه به الگوي چرخش مورد 1383زمستاندر پایهههاي نمونمربوط به خوشه
سرشماري فایل اطالعات اساس بر1388ابتداي سالطرح از بعدييپایهنمونه.هاي مختلف آمارگیري انتخاب نمودنظر براي دوره

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

در نقاط اماد. وشمیاستفاده 1390مومی نفوس و مسکن سال برداري سرشماري عهاي فهرستاز فرمونظرصرفدر موارد خاص)
،1391هاي  سالدرپایههاي نمونهي خوشهاز خانوارها در محدودهبخشی هنگام، ه ي چارچوب مناسب و ببه منظور تهیهشهري 

هاخانوارتعدادي ازهمین شکل براي نیز به آتیهايدر سالپایه بدیهی است براي تکمیل نمونه.شدندبرداريفهرست1393و 1392
گیرد.میبرداري انجام ي پایه، عملیات فهرستهاي نمونهدر هر یک از خوشه

1 - Rotation Sampling

2 - International Labour Organization (ILO)
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تعاریف و مفاهیم

تعریف ي مرجع) طبق ي آمارگیري (هفتهي تقویمی قبل از هفتهتر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفتهساله و بیش10تمام افراد 
ل اقتصادي محسـوب  ااند (بیکار)، جمعیت فعت مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بودهامدکار، در تولید کاال و خ

.شوندمی

شاغل
ـ  1اعتمرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک سيتر که در طول هفتهساله و بیش10تمام افراد  طـور  هکار کرده و یا بنا به دالیلـی ب

اشتغاالن بگیران و خودطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشاغالن به.شوندرا ترك کرده باشند، شاغل محسوب میشانموقت کار
بگیـران و تـداوم کسـب و کـار بـراي خـود      ي مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی براي مزد و حقوقترك موقت کار در هفته.شوندمی

لحاظ اهمیتی کـه در فعالیـت اقتصـادي کشـور دارنـد، شـاغل محسـوب        افراد زیر نیز به.شودشتغال محسوب میعنوان ااشتغاالن، به
شوند:می
کننـد (کارکنـان فـامیلی    کار می،افرادي که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارند

.بدون مزد)
دهند، یعنی مسـتقیماً در تولیـد   ي محل کارآموزي انجام میآموزي فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسهي کارکارآموزانی که در دوره

.شودمحسوب می"کار"ها فعالیت آن،کاال یا خدمات سهیم هستند
اندي مرجع مطابق تعریف، کار کردهمحصالنی که در هفته.
وداراندرجـه ،پرسنل کـادر شامل کنند (نیروهاي مسلح ا موقت خدمت میصورت کادر دائم یتمام افرادي که در نیروهاي مسلح به

.ي نیروهاي نظامی و انتظامی)سربازان وظیفه

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

.عمل آورده باشند)خوداشتغالی 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 هافرادي که ب

.شوندنیز بیکار محسوب می

بـه  و کـار بـوده  مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محليشاغالنی است که در هفتهافراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام
، ساعت کار کرده44تر از کم...تر، قرار داشتن در فصل غیرکاري ودالیل اقتصادي نظیر رکود کاري، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش

.اندخواهان و آماده براي انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده

١-ILO(
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هاشاخص

(
سـاله و  10در سـن کـار،   تر) بـه جمعیـت  ساله و بیش15تر (یا ساله و بیش10جمعیت فعال (شاغل و بیکار) نسبت ت است از عبار

.100در ضرب،تر)ساله و بیش15یا (تر بیش

١٠٠×

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

١٠٠ ×

ساله)١٥-٢٩(ياساله ١٥-٢٤
.100در ضرب،ساله)15-29ساله (یا15-24ساله) به جمعیت فعال 15-29ساله (یا 15-24معیت بیکارجنسبت عبارت است از 

ساله)١٥-٢٩ساله (يا ١٥-٢٤×    ١٠٠

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

١٠٠  ×

تر)١٠١٥جمعيت 

تر)١٠١٥جمع

)تربيشساله١٥(ياتربيش١٠

)تربيشساله ١٥(يا تربيش١٠جمعيت 

ساله)١٥-٢٩ساله (يا ١٥-٢٤جمعيت 

ساله)١٥-٢٩ساله (يا١٥- ٢٤

جمعيت 

جمعيت شاغل
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هایافته

تغییـرات  2همچنین جـدول .ه شده استئارا1کار در جدول هاي نیرويترین شاخص، عمده1394پاییزبر اساس نتایج این طرح در
نیز 3در جدول .دهد) نشان می1393پاییز(گذشتهمشابه سال و فصل )1394تابستانرا نسبت به فصل قبل (کارنیرويهاي شاخص
.به تفکیک استان ارائه شده استکارنیرويي ههاي عمدشاخص

1394اییزپ–تفکیک جنس، نقاط شهري و روستاییار بهکهاي نیرويشاخص-1جدول 
نقاط روستایینقاط شهريزنمردکل کشورکارهاي نیرويشاخص

اقتصادي شارکتم
ترساله و بیش10جمعیت

1/382/632/134/371/40رخن
24693416204230354270380178470366846380تعداد

ساله و 10بیکاري جمعیت 
تربیش

7/100/99/187/111/8نرخ
264668318402208064622092325554358تعداد

ساله و 15بیکاري جمعیت 
تربیش

7/100/99/187/111/8نرخ
264555818393118062472091846553712تعداد

بیکاري جوانان
ساله24-15

4/250/222/408/278/20نرخ
726429509349217079527814198615تعداد

بیکاري جوانان
ساله29-15

7/227/185/385/240/18نرخ
156816410349585332051222050346114تعداد

اشتغال در بخش 
کشاورزي

6/176/161/239/43/49سهم
388122730795708016567769903104237تعداد

اشتغال در بخش صنعت
6/324/345/229/348/26سهم
7176804639654978025454920171684787تعداد

اشتغال در بخش خدمات
8/490/493/542/609/23سهم
109803209098591188172894776001502719تعداد

5/106/113/48/88/14سهم اشتغال ناقص
تر با ساعت ساله و بیش15سهم شاغلین 

9/354/406/113/372/32ترساعت و بیش49کار معمول  

رجمع ناشی از گرد کردن ارقام است.* علت اختالف در س

ساله 10درصد جمعیت در سن کار (1/38کهدهدمیتر نشانساله و بیش10بررسی نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت) جمعیت 
نرخ مشارکت کهدهدنشان مینتایج . همچنیناندقرار گرفتهشاغالن یا بیکارانگروهیعنی در ؛انداز نظر اقتصادي فعال بودهتر)و بیش

. بررسـی تغییـرات نـرخ مشـارکت     تـر بـوده اسـت   روستایی کمنقاطشهري نسبت به نقاطدر و بین زنان نسبت به مردان در اقتصادي 
درصـدي  /0کـاهش  ) و1393پاییزدرصدي این نرخ  نسبت به فصل مشابه در سال قبل (8/0شافزایاقتصادي کل کشور حاکی از 

.باشدمی) 1394تابستانآن نسبت به فصل گذشته (
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نرخ بر اساس این نتایج، اند.بودهبیکار ،عیت فعالدرصد از جم7/10که 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 

و نسبت به فصل گذشته افزایشدرصد 2/0)، 1393پاییز(دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبلکشور نشان می
داشته است.شکاهدرصد 2/0) 1394تابستان(

نـرخ  بر اساس این نتایج، اند.بودهبیکار ،درصد از جمعیت فعال7/10که دهدتر نشان میساله و بیش15بررسی نرخ بیکاري جمعیت 
وده است.تر بیشروستایی بنقاطشهري نسبت به نقاطدر و بیکاري در بین زنان نسبت به مردان 

تر ازشاخص در بین مردان بیشاین . اندبودهداراي اشتغال ناقص شاغلتدرصد جمعی5/10که دهدسهم اشتغال ناقص نشان می
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.بوده استشهريتر از نقاط بیشروستاییزنان و در نقاط 

ترین سـهم اشـتغال را بـه خـود     درصد بیش8/49دهد که بخش خدمات با هاي عمده اقتصادي نشان میبررسی اشتغال در بخش
درصد قرار دارند.6/17و کشاورزي با 6/32هاي صنعت با اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش

ایـن  انـد. بـوده بیکـار  درصد از جمعیت فعال این گروه سنی 4/25حاکی از آن است کهساله15-24بررسی نرخ بیکاري جوانان
بررسی روند تغییـرات نـرخ بیکـاري   تر بوده است. نان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی بیششاخص در بین ز

نسبت بـه فصـل قبـل    همچنین دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته و ساله کل کشور نشان می15-24جوانان 
.یافته استشکاهدرصد 3/0

شـاخص  این .اندبودهبیکار ساله 15-29درصد از جمعیت فعال7/22نیز 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

7/0و نسبت به فصـل قبـل   افزایش درصد 9/0به فصل مشابه در سال گذشته این شاخص نیز نسبت دهد که ساله نشان می29-15
پیدا کرده است .شکاهدرصد 

طور معمول درصد شاغلین به9/35دهد، تر نشان میساعت و بیش49تر با ساعت کار معمول ساله و بیش15بررسی سهم شاغلین
دهد در کشـور سـهم زیـادي از    نشان میاستکی از نماگرهاي کار شایسته نند. این شاخص که یکساعت در هفته کار می49بیش از 

کنند.تر از استاندارد کار میشاغلین بیش
(درصد)1393پاییزو 1394تابستاننسبت به 1394پاییز؛کار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاییي نیرويهاي عمدهتغییرات شاخص-2جدول

- شاخص

هاي 
کار نیروي

زنردمکل کشور

1393پاییز 1394تابستان1393پاییز 1394تابستان1393پاییز 1394تابستان

نرختغییراتنرختغییراتنرختغییراتنرختغییراتنرختغییراتنرختغییرات

نرخ 
مشارکت 
اقتصادي 
جمعیت 

ساله و 10
تربیش

8/0 -9/388/03/370/1 -2/643/09/626/0 -8/134/18/11

یکاري نرخ ب
جمعیت 

ساله و 10
تربیش

2/0 -9/102/05/101/09/83/07/80/1 -9/194/1 -3/20

نرخ بیکاري 
-24جوانان 

ساله15
3/0 -7/253/0 -7/254/06/211/09/210/4 -2/446/2 -8/42

نرخ بیکاري 
-29جوانان 

ساله15
7/0 -4/239/08/213/0 -0/198/09/178/2 -3/415/0 -0/39
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2دنباله جدول 

هاي شاخص
کارنیروي

نقاط روستایینقاط شهري

1393پاییز 1394تابستان1393پاییز 1394تابستان

نرختغییراتنرختغییراتنرختغییراتنرختغییرات

نرخ مشارکت اقتصادي 
ساله و 10جمعیت 

بیشتر 
7/0 -1/385/09/360/1 -1/415/16/38

جمعیت نرخ بیکاري 
2/120/07/117/04/77/04/7- 5/0ساله و بیشتر10

نرخ بیکاري جوانان
7/296/1 -4/290/38/176/22/18- 9/1ساله24-15

نرخ بیکاري جوانان 
2/263/02/249/11/165/25/15- 7/1ساله29-15

دهد.ا نشان میر1394تا 1389هاي نرخ بیکاري در فصول متوالی سال-3نمودار 
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به نشان 1393پاییزو 1394تابستاندر مقایسه با 1394پاییزرا در به تفکیک استان کار هاي عمده نیرويبرخی از شاخص- 3جدول 
دهدمی

1393پاییزو 1394تابستاندر مقایسه با 1394پاییزر  ده تفکیک استانبکار ي نیرويهاي عمدهشاخص-3جدول 

اناست
1393پاییز1394تابستان1394پاییز

نرخ بیکارينرخ مشارکت اقتصادينرخ بیکارينرخ مشارکت اقتصادينرخ بیکارينرخ مشارکت اقتصادي

38,110,738,910,937,310,5کل کشور
39,66,739,96,641,18,1آذربایجان شرقی

39,99,542,811,039,99,8آذربایجان غربی
44,312,443,111,640,312,1ردبیلا

39,513,241,713,340,111,8اصفهان
37,411,338,212,534,29,6البرز
36,711,535,112,636,58,7ایالم

35,811,334,78,836,37,8بوشهر
36,87,637,79,239,211,4تهران

36,416,737,716,037,814,1چهارمحال و بختیاري
37,98,537,57,236,57,4خراسان جنوبی
41,910,840,614,236,48,9خراسان رضوي
41,611,243,611,143,113,5خراسان شمالی

37,110,437,210,734,69,6خوزستان
41,112,242,48,637,38,7زنجان
37,97,239,58,339,47,8سمنان

30,311,129,511,829,011,1وچستانسیستان و بل
37,011,938,011,235,910,1فارس
39,910,641,312,441,614,0قزوین

36,712,036,012,033,08,1قم
39,112,539,89,440,711,1کردستان

37,49,536,16,533,88,4کرمان
38,918,640,415,236,915,3کرمانشاه

34,617,032,513,929,213,7کهگیلویه و بویراحمد
35,69,438,610,136,612,3گلستان
39,413,444,211,237,812,3گیالن
37,014,336,913,435,414,9لرستان

40,015,341,712,138,113,8مازندران
36,75,037,37,436,75,5مرکزي

35,49,137,411,732,27,4هرمزگان
36,88,637,88,039,46,4همدان

42,112,442,411,836,96,7یزد
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4139پاییزتر در ساله و بیش10جمعیت نرخ بیکاري- 1نقشه 


