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 ؟ چرا معيار يك ساعت 

تحليل و تفسير صحيح آمارهاي اشتغال و بيكاري با  ،شناخت  نكات تخصصي و فني پيش نيازِ

و مرز بين  "واحد سنجش حجم كار"يك ساعت كار در هفته به عنوان  حداقلمعيار بر تأكيد 

طرح "معيشت در به هاي مرتبط قرار نگرفتن پرسشمطلق و همچنين داليل  ياشتغال و بيكار

 1397گيري سال و جهت 1396تا پايان سال  (LFS) "آمارگيري نيروي كار

 

 اميدعلي پارسا

 رئيس مركز آمار ايران 

 

 چكيده

هاي مطرح شده ترين انتقادات و چالشطي چند دهه گذشته همواره يكي از مهمترين و جدي 

درخصوص گردآوري و تحليل و تفسير آمارهاي اشتغال و بيكاري در همه كشورهاي جهان، مسئله انتخاب 

 تعيين شاغل )اعم از اشتغال ناقص و تمام مرزبه عنوان  "ه مرجعفتمعيار حداقل يك ساعت كار دره"

بوده است.  "عدم پاسخگويي به مباحث و مسائل معيشت نيروي كار"وقت( و بيكار مطلق و همچنين 

به عنوان  پذيري آمارهاي كشورها و رعايت استانداردهاي جهانيالزام به مقايسهدر مقابل همواره 

پاسخ نتوانسته ، اين گويياستدالل مورد اشاره در پاسخبسيار زياد اهميت است. با وجود  شدهپاسخ مطرح 

سياسيون ايفا نمايد،  چه بسارسانه و  اندركاراندست بخصوصا براي عامه مردم و ر است نقش پاسخ اقناعي

الذكر، تبيين به همين دليل مركز آمار ايران تصميم گرفت بجاي تأكيد بر استداللهاي غير قابل خدشه فوق

بر مرز شاغل و بيكار و مباحث  (Unanimous agreement) اجماع جهانيمباني تخصصي و فني 

را در نشست تخصصي كالبدشكافي آمارهاي  اترمجموعه نظمعيشت را در دستور كار خود قرار داده و 

بشرح زير ارائه نمود، اميد كاران رسانه ، ت اندرحضور دانشگاهيان و صاحبنظران و دسبا اشتغال و بيكاري 

اء يك زمجموعه نكات را به عنوان اج نمايندكه صرف مي ياست صاحب نظران وعالقمندان با دقت

و كاربردي خود را به مركز آمار ايران اعالم نمايند و به  عالمانهمدنظر قرار داده و نظرات  استدالل جامع

گويي در عرصه آمارهاي رسمي كشور بوده و سرمايه نگ و سواد آماري و پاسخهاين ترتيب شاهد ارتقاء فر

 اعتال بخشيم.   ،ران زمينه اجتماعي در اي
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 الف( نكات عمومي نظام آمارهاي رسمي كشور

به ويژه  آمارهاي رسميگانه  10اصول بنيادين توليد و انتشار آمارهاي رسمي در همه كشورها براساس  -1

گيرد تا صورت مي الملليمحرمانگي اطالعات فردي و استانداردهاي بين، اياخالق حرفه، طرفيبي

المللي هاي قابل قبول بينآخرين دستاوردهاي دانش و تجربه بشري، امكان مقايسهضمن استفاده از 

 .اي آماري فارغ از تمايالت سياسي و جناحي استهفرآيندهاي انجام فعاليت. بنابراين شودفراهم 

اين نوشتار به و  ،رسمي است اياز اصول بنيادين آماره ،نادرست و استفادهغلط ري از تفسير يپيشگ -2

 ه است.شدارايه  هاي غلطگيريرفع شبهات ناشي از تفسير و نتيجه رومنظ

ي اهاي حرفهآمارگيرياست كه با انجام  ي كارتنها مرجع رسمي توليد آمارهاي نيرومركز آمار ايران  -3

المللي به به صورت فصلي و با رعايت آخرين استانداردهاي بينهاي سطحي( )نه نظرسنجي و تخصصي

تصوير كاملي از همه پردازد و كشور مي ياشتغال و بيكار ،ش وضعيت فعاليتبه سنجصورت جامع 

المللي رشته هاي بينبندي)شاغل، اشتغال ناقص، بيكار و غيرفعال( برحسب طبقه ابعاد نيروي كار

 نمايد.ارايه ميها( )استانو مناطق جغرافيايي  ICSE3 شغليو وضع  ISCO2 ، مشاغل ISIC1 هافعاليت

است كه اصول و منطق حاكم بر آن مبتني بر  اي حاكميتيمقولهي رسمي كشور اتوليد و انتشار آماره -4

كاالها و خدمات خصوصي تئوري  نه ،( استPublic goodsكاالها و خدمات عمومي )تئوري 

(Private goods،)  مين اعتبارات الزم از منابع و بودجه عمومي تأبنابراين مجموعه حاكميت با

و عرضه  هاي نسبتاً سنگين()با هزينه، توسط يک نهاد حاكميتي به توليد كشور و تقسيم كار ملي

به همين دليل بخش خصوصي تمايل و توانايي براي توليد  نمايد.ها اقدام مي( آنتقريباً بدون هزينه)

كه  عالوه بر آن. المللي را نداردمستمر آمار و اطالعات جامع و مبتني بر استانداردهاي بين و عرضه

 ،پايش و نظارت بر توسعه ،ريزيهاي اخير مقوله آمار و اطالعات رسمي كشور از ابزارهاي برنامهدر دهه

در فرآيند توسعه  بسيار مهمينقش  (Social capitalسرمايه اجتماعي )بسيار فراتر رفته و به عنوان 

به فرايند توسعه  يناپذيراجتماعي لطمه جبران يهرگونه خدشه به اين سرمايهنمايد و مي ايفا

 .شودمياقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها محسوب 

نمودار ) GSBPMل دشده م بوميشكل فرآيند توليد و انتشار آمارهاي رسمي كشورها با استفاده از  -5

مباني علمي، فني و  كاملگيرد و به اين ترتيب هر عدد و رقم منتشره با رعايت ( صورت مي1شماره 

 ،وري، پردازش، تحليل، انتشارآطراحي، ساخت، جمع)تعيين نيازها،  گانه 8 مراحلتخصصي 

سازماندهي . شودانجام مي كنترل كيفيتاين مدل و  گانه 48مراحل و  ( ارزيابي و رسانياطالع

ارايه توليدات با كيفيت و رعايت اي است كه در عمل به گونه نحوه انجام اين مراحل ،اجرايي

 شود.مي تضمين المللي و ملياستانداردهاي بين

 

                                                           
1 International Standard Industrial Classification of all Economic Activates, 4-2008 (ISIC ,Rev 2008) 
2 International Standard Classification Occupations. 1988 (ISCO-88) 
3 International Classification of Status in Employment, 1993.(ICSE-93)  
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 (GSBPMاجزاي مدل عمومي كسب و كار آماري )ـ  1نمودار شماره 

 ارزیابی -8
انتشار و  -7

 رسانیاطالع
 تعیین نیازها -1 طراحی -2 ساخت -3 آوریجمع -4 پردازش -5 تحلیل -6

آوری جمع -1
اطالعات برای 

 ارزیابی

سازی بهنگام -1
 های خروجیسیستم

آماده کردن  -1
 هانویس خروجیپیش

 هاتجمیع داده -1
ساخت چارچوب  -1

 و انتخاب نمونه
 شناسایی نیازها -1 هاطراحی خروجی -1 هاآوری دادهساخت ابزار جمع -1

 انجام ارزیابی -2
تولید محصوالت  -2

 رسانیانتشاراتی و اطالع
 کدگذاریبندی و طبقه -2 هاتایید خروجی -2

تهیه و تنظیم  -2
 آوریبرنامه جمع

های ارتقاء مولفهساخت یا  -2
 پردازش

 مشاوره و تأیید نهایی -2 توصیف متغیرها -2

نامه ایجاد تفاهم -3
 در برنامه اقدام

مدیریت نشر  -3
 محصوالت

تفسیر و توضیح  -3
 هاخروجی

 آوریاجرای جمع -3 بازبینی و اعتبارسنجی -3
های انتشار ساخت یا ارتقاء مولفه -3

 رسانیو اطالع

و طراحی ابزار  -3
 هاآوری دادههای جمعروش

 هاتعیین خروجی -3

 

ارتقاء محصوالت  -4
 رسانیانشتاراتی و اطالع

به کارگیری  -4
 کنترل افشاسازی

 ادیت و جانهی -4
کردن نهایی -4

 آوریجمع
 تنظیم جریان کار -4

طراحی چارچوب و  -4
 نمونه

 شناسایی مفاهیم -4

 

مدیریت پشتیبانی از  -5
 کاربر

کردن  نهایی -5
 هاخروجی

استخراج متغیرها و  -5
  واحدهای آماری جدید

 آزمایش سیستم تولید -5
طراحی پردازش و  -5

 های آماریتحلیل
 بررسی در دسترس بودن داده ها -5

   
 محاسبه وزنها -6

 

آزمایش فرآیندهای کسب و کار  -6
 آماری

طراحی سیستم تولید و  -6
 جریان کار

 و کارتهیه طرح توجیهی کسب  -6

   
 محاسبه مجموع -7

 
 نهایی کردن سیستم تولید -7

  

   

های نهایی کردن فایل -8
     داده
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يا بايد مبتني بر آمارهاي رسمي كشور باشد و يا فرآيند  گيري عالمانهتحليل آماري و نتيجههر گونه  -6

به عنوان دبيرخانه شوراي عالي آمار  مركز آمار ايرانييد تأپردازش و انتشار آن به  ،توليد ،طراحي

 مبناي قضاوت و اظهارنظر قرار گيرد. ، بتواندقابل اعتمادهاي از داده استفادها كشور برسد تا ب

گذاري، سياست براي با كيفيت  (aggregated)تجميعيها وآمارهاي دادههدف مراكز آمار توليد  -7

اي و اي/استاني/شهرستاني/محلي/محله)ملي/منطقه سطوح كالنها و ارزيابي عملكرد در ريزيبرنامه

و اطالعات  ها و آماردادهت و به هيچ وجه هاي تخصصي اسها و تفكيکبنديبرحسب طبقه آبادي(

ها و ريزيبراي برنامهز آمار كآوري شده توسط مرافردي )اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي( جمع

هاي اجرايي تخصصي متولي )كه وظيفه و اختيار مسئوليت دستگاههاي مربوط به افرادگيريتصميم

و  و گيرنددر اختيار هيچ نهاد ديگري قرار نميارايه خدمات به مردم و ديگر امور حاكميتي است( 

ار آوري شده توسط مراكز آمجمعا و اطالعات فردي )اشخاص حقيقي و حقوقي( هداده ،از آن ترمهم

هاي اقتصادي و اجتماعي و فقط در محاسبات آماري و تهيه و ارايه شاخص استصد در صد محرمانه 

اي/ استاني/ شهرستاني/ محلي/ )ملي/ منطقهسطوح مختلف جغرافياييتجميعي در  و فرهنگي

موريت مراكز آمار أه وجودي و مفلسفگيرند. به عبارت ديگر مورد استفاده قرار مي (اي/ آباديمحله

ها و آمارهاي فردي نيست، اگرچه براي رسيدن به رايه دادهادر همه دنيا به هيچ وجه توليد و 

ها و آمارهاي فردي دهدر سطوح مختلف جغرافيايي قطعاً بايد اين مراكز به داآمارهاي كالن تجميعي 

در قوانين و مقررات جاري كشور اين  خصوصي و دولتي دسترسي داشته باشند وبخش د قابل اعتما

هاي در كل دستگاه به مركز آمار ايران مين شوند و فرهنگ متناسب با پاسخگوييضتها دسترسي

  .شود محاك اجرايي

 محلي/ شهرستاني/ استاني/ اي/ملي/منطقه (aggregated)ها و آمارهاي تجميعيبسياري از داده -8

اي و تعميم نتايج قابل هاي آمارگيري نمونهطرحمحاسبه شده مراكز آمار براساس  (اي/آباديمحله

-براساس اصول و مباني و تكنيکبا ميزان دقت از پيش تعيين شده  اعتماد آنها به جامعه آماري

رعايت  و هاي عالمانه از جامعه آماريانتخاب نمونههاي علم آمار است. به عبارت ديگر مراكز آمار با 

هاي فردي يابند و درخواست دادهجامعه آماري دست مي ازهاي قابل اعتمادي اني علمي به تعميممب

. بنابراين است رنه معقول و نه مقدواز مراكز آماري مربوط به واحد آماري)اشخاص حقيقي و حقوقي(

دد جبررسي مطرح سواالتي از قبيل اعالم فهرست افراد متناظر با نماگرها و آمارهاي منتشره براي 

فرآيندهاي علمي و اجرايي  اشراف برعدم عمدتاً ناشي ازهاي گردآوري شده صحت و سقم داده

 كنندگان( است.سوالنيات خيرخواهانه  باوجود) ايهاي نمونهطرح بخصوصهاي آماري فعاليت

 كالن اقتصادي از قبيل رشد اقتصادي، تورم هايشاخصبين مجموعه نماگرها و  هماهنگي و انسجام -9

اين متغيرها و  كاربردي و محاسباتي ،مباني تئوري پويايمستلزم شناخت سيستماتيك و بيكاري  و

ها و تشريح صحيح آن ،تفسير ،ارتباطات متقابل بين متغيرها تبيين هاي آمارگيري است وطرح

بنابراين نوع هاي مراكز آماري است، گر فعاليتهاي نادرست از ديها و استفادهجلوگيري از تحليل
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آن كه نگري و تقليل از سطحي نگرش به توليد و ارايه آمارهاي رسمي كشور بايستي فارغ

ي هاي عميق مبتني بر سرمايهبه نگرش بوده و الزم است زودگذر سياسي چه بساهاي خواسته

 اجتماعي و توسعه كشور معطوف باشد.

 

 و تفسير صحيح نتايج 4(LFS)طرح آمارگيري نيروي كارب( نكات اختصاصي 

 ( كليات1-ب

كشور است كه براساس آماري هاي ترين طرحترين و حساسيكي از مهم "طرح آمارگيري نيروي كار" -10

 1383طراحي و در سال  1382المللي در سال هاي بينبنديتعاريف و طبقه آخرين استانداردها،

است و از  شده)ابتداي دولت نهم( عملياتي و اجرا  1384در بهار سال  آزمايش )دوران دولت هشتم( و

ها و بنديبا همان تعاريف و طبقههاي نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم( آن زمان تاكنون )دولت

مباني آن در مقاطع تعاريف و هاي سياسي تغييرات در و شائبهدر حال اجرا است استانداردها 

موضوعيت ندارد. در حال حاضر قريب به اتفاق تمامي به هيچ وجه هاي خاص و دولت

استخراج و  ،ها و استانداردهاي طراحي، اجرابنديكشورهاي دنيا از همين تعاريف و طبقه

 المللي دارند.نمايند و آمارهاي حاصله قابليت مقايسه بينانتشار استفاده مي

المللي مربوط به موضوعات ها و استانداردهاي بيننديببيكاري، تعاريف و طبقهاشتغال و مباحث   -11

المللي متخصصين كنفرانس بين سال پيش( در 09)بيش از  1923از سال  ،مختلف آماري كار

سال يكبار تشكيل  5رسند. اين كنفرانس هر مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب مي 5(ICLSكار)

 بار برگزار شده است. 19و تاكنون  شودمي

ت فعال اقتصادي، شاغل، اشتغال ناقص و بيكار( معيكار )جنيرويآمارگيري استانداردهاي فعلي طرح 

هاي هاي سالاست كه خود جايگزين قطعنامه 1982م در سال همربوط به قطعنامه كنفرانس سيزد

پس متخصصين و مسئولين سنجش اشتغال و بيكاري دنيا، ديگرشده است. به عبارت  1966و  1954

تر از آن تجربي و كاربردي در زمينه آمارهاي نيروي كار )و پس از طرح و مهم علميكار  ،سال 30 از

به صورت اجماع شود( ما مطرح مي در كشورامروزه چه ا و نظراتي شبيه آنهانتقادها و ديدگاه

(Unanimous agreement و نه اكثريت نسبي به قطعنامه سال )اند و راي داده 1982

طرح  ،سال پس از اجماع جهاني 22در همه كشورها جاري است و كشور ما تقريباً امروزه 

سابق خود را با طرح جديد نيروي كار منطبق با استانداردهاي  هاي اشتغال و بيكاريويژگي

روز دنيا تطبيق داده است، كاري كه تقريباً در همه كشورهاي جهان متعاقب قطعنامه سال 

هيچ  است، نيز مجدداً تأييد شده 2013تجديد نظر قطعنامه سال  درو  انجام شده است 1982

                                                           
4labour force survey     
5 International conference Labour statistics   
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حال سئوال  موردي در دنيا وجود ندارد كه به تعاريف و مفاهيم سابق برگشته باشند.

سال  35نظير جهاني ثابت مانده بعد از پذيرد كه اين اجماع كمآيا عقل سليم مي اينجاست،

ها و مباني مستحكم علمي و فني و اجرايي بنيانكار تئوري و تجربي در عصر اطالعات، فاقد 

 باشد؟

است و براي  ها و اهداف متعدد اقتصادي و اجتماعيداراي جنبه "طرح آمارگيري نيروي كار" -12

ريزان كالن گذاران و برنامهدر زمينه رفع نيازهاي آماري سياستبه سئواالت مشخصي گويي پاسخ

و نبايد از آن انتظار پاسخگويي به همه نيازهاي شود كشور در سطوح مختلف جغرافيايي اجرا مي

و  همگي نيازهاي واقعي و بسيار مهمي هستند نيازهايي كه) ريزانگذاران و برنامهسياست آماري

نظام "يدات الزم در سطوح ملي، استاني و محلي و بويژه طراحي و استقرار بايستي با تدارك همه تمه

البته ذكر  .( را داشتهاي اجرايي، نسبت به توليد آنها اقدام شوددر همه دستگاه "ثبتي مبنا مارهايآ

هايي كه معموالً مراكز آماري دنيا با آن رو به رو رسد كه يكي از چالشاين نكته هم الزم به نظر مي

هاي آماري بازار كار با درك و احساس مردم از وضعيت جاري كشورشان ستند عدم انطباق شاخصه

 د. منحصر نمي شوبه كشور ما بر  فقطاست و اين موضوع 

 

ريزي و تنظيم و برنامه وريبهره ،هاي اقتصاد كالن اشتغال و بيكاري )توليدجنبه( 2-ب

 :(هاسياست

ريزي و تنظيم و برنامه ن كالن اقتصادياريزگذاران و برنامهسياستترين نياز اولين و فوري -13

حجم نهاده  "،توليد كاالها و خدماتحجم "تغييرات  سطح و روندآگاهي از  ،كشورهاي سياست

وري بهره"كه همان  و نسبت اولي به دومي) نه تعداد نيروي انساني(  "نيروي انساني استفاده شده

نهايي توليد شده طي توليد كاالها و خدمات  ارزش واقعي)حجم(باشد. است، مي "نيروي كار

هاي ( با استفاده از سيستم حساببه قيمت ثابت )توليد ناخالص داخليواقعي  GDPيكسال يا همان 

استفاده  رحجم نهاده نيروي كاشود. ( و مستقل از طرح آمارگيري نيروي كار توليد ميSNAملي )

دخيل در  هادر همه رشته فعاليت تعداد نيروي انساني استفاده شدهضرب ( برابر حاصلN) شده

)ساالنه، فصلي يا  متوسط زمان صرف شده توسط نهاده نيروي كاركشور در  GDPفرايند محاسبه 

توان از جمع ساده ساعات كار انجام را مي هفتگي( است، همچنين حجم نهاده نيروي كار استفاده شده

توسط همه عوامل انساني دخيل در فرآيند توليد كليه كاالها و خدمات منظور شده در محاسبه شده 

GDP  دست آورد. با محاسبه كشور بهواقعيGDP  و واقعيN ه روش مذكور، )ساعت صرف شده( ب

با تعريف ساده ) اني كشورسوري نيروي انبهرهشاخص بسيار مهم 
𝐺𝐷𝑃

𝑁
( در سطوح ملي و استاني   

تحليل  ،اين محاسباتد. بديهي است در شومي محاسبههاي اقتصادي و اجتماعي و رشته فعاليت
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هاي كالن اقتصادي تحليل كارشناسانو  باشندمباحث و مالحظات اجتماعي و رفاهي مطرح نمي

 GDPمتغيرهاي كالن )حاكم بر اين هاي  روندها و گرايش سطوح، كشور با بررسي و تحليل عميق

و  Nو واقعي 
𝐺𝐷𝑃

𝑁
كالن اقتصاد كشور  عملكرديابند و مي هاي علمي دستها و قضاوتاستنتاج( به 

 نمايند.ارزيابي مي ،الملليهاي بينرا چه در مقايسه با داخل كشور و چه در مقايسه

واقعي  GDPستفاده شده در حجم نيروي كار ا"ناپذير اقتصاددانان كالن به اجتناب با توجه به نياز  -14

حجم " محاسبه و برآورد بايد "طرح آمارگيري نيروي كار" ترين اهدافيكي از اصلي (،13)بند "كشور

د و اقتصا( در كل و رفاه يصرف نظر از مسائل اجتماعي، معيشتي، اقتصاد) "كار انجام شده

تعداد  "آمارگيري نيروي كارطرح " هايپرسشترين يكي از مهملذا  باشد. سطوح مختلف جغرافيايي

مجموع تعداد ساعت با محاسبه كه است.  "هر فرد در هفته مرجعتوسط  ساعات كار انجام شده

به )عدد صفر براي افراد  مندرج در فهرست نمونههمه افراد فعال كار واقعي انجام شده توسط 

تعميم  ( وعي هر فرد شاغلقتا مجموع كار موظفي و اضافه كاري وا يکعددي بين ر و ابيك طور مطلق

بديهي است  .يدآبه دست مي "كارحجم كار انجام شده برحسب ساعت " آن به جامعه آماري،

نيروي  هفته نفر ـتعداد )ساعت كار استاندارد هفتگي قانون كار( به  44 عدد بر نتيجهكه با تقسيم 

نتيجه به جامعه آماري  ،نمونههاي هر يك از عناصر اعمال وزنبا  و دست يافته استانداردكار 

بررسي و تكميل . آيدميبه دست  كل شاغلين  استاندارد كشورتعداد و براورد داده شده تعميم 

ايران و هاي مورد بررسي در در همه سال "طرح آمارگيري نيروي كار"اعداد و ارقام حاصل از 

برآورد حجم كار "نسبت  هفته مرجع آماريدهد كه در طول ديگر نشان مي همچنين كشورهاي

 تاكرده حداقل يک ساعت كار افراد )اعم از  "تعداد شاغلين"در اقتصاد بر  "انجام شده برحسب ساعت

يعني )قانون كار استاندارد هفتگي برابر همان عدد  تقريباً ،(كاريافراد با هر ميزان كار موظفي و اضافه

 متوسط ،طول هفته مرجع دراست و معني دقيق و علمي آن اين است كه  (ساعت كار در هفته 44

 هر يک از نظر از حجم كار انجام شده توسطصرف) ميزان كار انجام شده توسط كليه شاغلين

با همان ميزان ساعت كار استاندارد قانون كار است و اين بدان مفهوم است كه كل  برابر تقريباً( افراد

 از تمام وقتبيشتر و يا  تمام وقتو يا نيروي كار از تمام وقت روهاي كار كمتر اعم از ني)  شاغلين

 ،و در واقع معادل نيروي كار اند كار كرده ساعت در هفته 44 متوسطبه طور  ، (كار )داراي اضافه

گيري كاري افراد داراي اضافه كار، ميزان كم بهره)اضافه. كنندكار مي (full time)تمام وقت  شاغل

اين نتيجه به هيچ وجه بدان معني بديهي است از افراد داراي اشتغال ناقص را پوشش داده است(. 

شاغلين همگي تمام وقت هستند و مراكز آماري افراد داراي اشتغال ناقص را تمام نيست كه 

اين عدد به هيچ وجه  ،است 15داراي معدل اگر آموزي كه انشدقيقاً مانند د نمايند.وقت حساب مي

 ،15است بلكه بدان معني است كه برخي نمرات باالي  15هاي او ست كه همه نمرهيبدان معني ن
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)اگرچه به است  15هاي او همه نمره )معدل( هستند و ميانگين 15و برخي هم  15از كمتر برخي 

 . (نوسان داشته و معدل آنها پانزده است 15 ها حول عدددانيم كه نمرهواقع مي

 داراي پوشش كامل در اين زمينهو هاي ثبتي مبناي قابل اعتماد در شرايط فقدان داده بنابراين -15

روند موجود نظام اداري و آماري  و هايافتگي كشور و واقعيتكه با توجه به درجه توسعه)

 اولين مسئله ، نيست( حصولقابل حداقل در ميان مدت و تجارب كشورهاي پيشرو  كشور

ها آگاه شد. بدون ترديد بايد به مردم مراجعه كرد؟ و از وضع فعاليت آن «چه وقت»اين است كه 

انجام آن در پايان  ،و به فرض محال سرشماري در پايان هر سال نه معقول است و نه مقدور

توانند طول سال خود نمي مردم به هيچ وجه اطالع دقيق و قابل اعتماد از ساعات كار ،سال

انجام صورت فصلي كه در حال حاضر به علمي است  گيرينمونهارايه دهند، تنها راه موجود 

تا خانوارهاي  شوديك هفته مرجع در ماه مياني هر فصل انتخاب ميشود در هر فصل نيز مي

يم نتايج ماست تع به سواالت پاسخ دهند. بديهي با دقت و سهولتمندرج در فهرست نمونه بتوانند 

 هاي علم آمارتكنيكبه سال با كمك  ،يك هفته به فصل و متعاقب آن تعميم نتايج فصول

يك »جاي . در برخي كشورها حتي بهدآيحساب نميبه به هيچ وجه نقطه ضعف د و انجام مي شو

و سپس به كنند و نتايج را به فصل استفاده مي« يك روز مرجع»از  درآمارهاي ثبتي و «هفته مرجع

بنابراين اجراي طرح آمارگيري به صورت فصلي و آن هم انتخاب يك  دهند.سال تعميم مي

داراي  ،خانوارهاي كشور در طول سال يك درصدبه تقريباً هفته مرجع در هر فصل و مراجعه 

 مباني غيرقابل خدشه علمي است.

است. اين واحد سنجش )معيار( بايد  «واحد سنجش حجم كار»كه بايد تعيين شود  ايدومين مسئله

رسمي و ( Sporadicو  casualتمام وقت، نيمه وقت، موقت، اتفاقي ))همه انواع فعاليتبتواند 

كشور به هر مقدار ولو يك واقعي  GDPدخيل در  (غيررسمي، در برابر مزد و بدون دريافت مزد

كشور منتهي شده و  واقعي GDPبا  متناظرعدد  از برآورد قابل اعتماديرا پوشش دهد تا به  ساعت

وري و برآورد و تحليل روابط بين رشد اقتصادي و اشتغال و بيكاري و بهرههاي موردنياز براي داده

 .دشوفراهم  ،...

تعريف سابق  به عنوان مثال :)« يك ساعت كار در هفته» بزرگتر از)معيار( انتخاب هر واحد سنجش 

و  مي شود حجم كار انجام شدهو غير واقعي  غلطمنجر به براورد روز كار در هفته مرجع(  2يعني 

شتغال و اشود و تحليل رابطه بين رشد اقتصادي و بيشتر مينيز تر باشد اين خطا هر چه اين معيار بزرگ

در هفته « انجام يك ساعت كارحداقل »بنابراين انتخاب . دخواهد شبر خوردار اعتماد كمتري از... 

  .( استNر حجم كار انجام شده در اقتصاد )تهر چه دقيق برآوردبه عنوان كف اشتغال براي 
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 "كل حجم كار انجام شده دراقتصاد"خالصه كالم اينكه اقتصاددانان نيازمند برآورد قابل اعتماد -16

يا  هفته –نفر يا ساعت  -نفر " شدهحجم كار انجام "و واحد سنجش  )نه تعداد افراد شاغل( هستند

 نفر "شاغلين"كه واحد سنجش است در حالي )معادل تمام وقت( استاندارد ،سال-نفريا  فصل -نفر

) همان  "حجم نيروي كار استاندارد استفاده شده"يآماري برابري تقريبواقعيت باشد. با توجه به مي

متوسط تعداد نيروي كار استاندارد( با تعداد شاغلين ) با حداقل يک ساعت هر ميزان كار انجام شده( كه 

 (Proxy)متغير قابل اعتماد جايگزين تبيين شده است، عمالً از تعداد شاغلين به عنوان  14در بند 

به  مركز آمار ايران عالمانهكار  استاندارد جهاني يابنابراين شود. استفاده مي "حجم كار انجام شده"

به صورت افراد تمام  كمتر از تمام وقت،بدان مفهوم نيست كه افراد داراي اشتغال هيچ وجه 

ها به عنوان شاغل، برآورد سطح باالتر و با لحاظ كردن آن شوند( در نظر گرفته ميtime  Fullوقت )

، اقتصادي صرفيد، بلكه اين امر به زبان ساده به اين مفهوم است كه از نظر آدست ميبه از شاغلين 

گيري بهرهكار، كم د داراي اضافهاافر  ركاكنند و اضافهبسياري از شاغلين مطابق ساعات قانون كار، كار مي

 مانند اين است كه جامعه آماري مقياسدهد و در مي پوششرا زماني  افراد داراي اشتغال ناقص از

كنند. بديهي است در اين قسمت قانون كار، كار مياستاندارد مطابق وقت تمام  ويرمعادل ني به همگي

اند و در جاي خود بسيار مهم هستند، مطرح نشدهاجتماعي و رفاهي و معيشتي كه بهمباحث 

  ها اشاره خواهد شد.قسمت ديگري به آن

)جدول زير( به  سال گذشته 12و متوسط  95نيم نگاهي به نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در سال 

 دهد. وضوح اين مطلب را نشان مي

 كل حجم كار تعداد )نفر( شرح وضعيت

 ساعت(-) نفر

 متوسط حجم كار

 ساعت( –نفر )

اند )كل شاغلين با افرادي كه درهفته مرجع كار كرده -1

 حجم كار(هر ميزان از 

22،588،053 962،301،666 6/42 

اند )دوره متوسط افرادي كه در هفته مرجع كار كرده -2

1395-1384) 

21،088،254 1،131،480،255 1/45 

 

حجم كار با  "متوسط حجم كار كليه شاغلين"تفاوت چنداني بين  ،شودگونه كه مالحظه ميهمان

متوسط حجم كار "ساله كه تقريباً  12در دوره زماني بلند مدت  بخصوصاستاندارد قانون كار وجود ندارد، 

 2/1يک ساعت بيشتر از استاندارد قانون كار است و انحراف معيار آن نيز فقط "كليه شاغلينانجام شده 

همان  يا )تعداد شاغلين و حجم كار انجام شده اين دو تقريبي برابري عدديبنابراين  ساعت است،

توان با قابليت اعتماد بسيار بااليي برخوردار بوده و مي از (تاندارد استفاده شدهتعداد نيروي كار اس



 

10 
 

 ،"حجم كار انجام شده"، (proxy)به عنوان متغير جايگزين  "تعداد كل شاغلين"اطمينان از 

 استفاده كرد.  

با  "كارگيري خطاهاي طرح نيروي اندازه"شايان ذكر است كه با انجام طرح مطالعاتي تحت عنوان 

المللي صحت سنجش و كيفيت نتايج طرح نيروي كار مورد ارزيابي و تأييد قرار گرفت كمک مشاوران بين

آمار اشتغال نيروي كار بر حسب نفر )كه در واقع عنوان نفر جايگزين حجم و نشان داده شد كه 

ملي )برحسب حجم  با آمار توليد ناخالص داخلي حاصل از محاسبات شود(كار انجام شده استفاده مي

اند و رشد اشتغال و رشد اقتصادي به طور توليد كاال و خدمات( روند و سازگاري بسيار خوبي داشته

كنند و به عبارتي ديگر عملكرد اقتصادي كشور كه از طريق بررسي بازار سازگار و هماهنگ حركت مي

ريق بررسي بازار كار )عامل توليد( شود با ميزان برآورد شده اشتغال كه از طكاالها و خدمات حاصل مي

دارد. لذا در چرخه اقتصاد، آمارهاي مربوط به اين دو بازار عمده  بسيار باالئيخواني هم شودميحاصل 

 كنند.  اقتصادي در اين زمينه همديگر را تأييد مي هاياقتصادي مطابق با انتظارات تئوري

تعريف سابق يا همان روز  2)مثالً كار در هفتهانتخاب هر معيار ديگري بجز يك ساعت بديهي است 

 :يا بيشتر از آن و

 و شودمي "حجم كار انجام شده"  (underestimate)كردنبرآورد كم موجب  يكم:

 شود. دار ميوري خدشهملي و اشتغال و در نتيجه محاسبات بهره توليدتناظر  دوم:

شرايط اقتصادي، طول مدت زمان كار و انواع قراردادها ها و تنوع بسيار زياد نيروي كار، مهارتها، پيچيدگي -17

اي است كه )كوتاه مدت، بلند مدت، موقتي، موردي، با مزد، بدون مزد، رسمي و غير رسمي و...( به گونه

شغلي بين  ضعطور مستمر و در طول سال بخش بزرگي از نيروي كار در حال تغيير و ههمواره و ب

( و چه بسا حتي يک نفر چندين بار  2شماره  باشند ) نمودارفعال مي هاي شاغل و بيكار و غيروضعيت

 اش در طول سال تغيير نمايد. وضعيت شغلي

 (Flow) جريانگانه  12شناخت و تحليل و تفسير بازار كار مستلزم بررسي يكپارچه همه متغيرهاي 

 (Stock)ره يا موجودي ذخيو همچنين متغيرهاي ( 2نمودار شماره هاي يا همان فلش)نيروهاي كار 

است و رابطه زير همواره بين  (2هاي نمودار شماره يا همان مستطيل)و غيرفعال و بيكار  ،جمعيت شاغل

 وجود دارد:  (Stock)و موجودي  (Flow)متغيرهاي جريان 

Stockt= Stockt-1 +(inflows - out flows) 

متغير جمعيت شاغل، غيرفعال و بيكار در هر لجظه از زمان  3هر يک از جمعيت يعني سطح يا تعداد 

جريان خروجي طي دوره،  3جريان ورودي طي دوره و كم كردن  3توسط موجود دوره قبل با اضافه نمودن 

 شوند. تعيين مي
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 ساختار تحوالت جمعيتياي است كه در نتيجه نيروي كار به گونه بازار نتيجه اينكه ورود و خروج به

)اشتغال به تحصيالت عالي به تأخير افتادن  هاي توسعه آموزش عاليسياستهاي جديد( و )ورودي

نوسانات واقعي و آنها در جمعيت غيرفعال( و  موقت ورود به بازار كار توسط جوانان و منظور شدن

كار و در نتيجه هاي نيروهاي اي است كه جريانبه گونه ،انتظاري بازار محصوالت و به تبع آن بازار كار

هاي بازار كار دشوار بيني شاخصتعداد شاغلين، غيرفعاالن و بيكاران با نوسانات زيادي مواجه است و پيش

 است.

و به تأخير افتادن ورود به بازار كار توسط  80با توسعه بسيار زياد آموزش عالي در دهه  به عنوان مثال

ه و در چند سال آينده نيز اخير بود ساليانه بازار كار در جوانان بويژه بانوان شاهد ورود گسترده آنها ب

 بود. خواهيم
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 ـ تصوير كالن جريان نيروي كار 2نمودار شماره 
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 نوسانات بسيار شديد زار كار بابا ،سال گذشته و آتي( 5جمعيت طي ) ثباتبا وجود رشد تقريباً با  در واقع

رشد تعداد شاغلين معيار متغير كليدي  .مواجه بوده و خواهد بود نيروي كار ،ورود و خروج ناشي از

كاهش نرخ بيكاري يا  .مناسبي از ميزان موفقيت يا عدم توفيق است، نه صرف متغير نرخ بيكاري

ها است و كاهش نه توفيق سياستنشاحتي تعداد مطلق بيكاران، در صورت افزايش نرخ مشاركت اقتصادي 

 شود. يا ثبات نرخ بيكاري با وجود كاهش نرخ مشاركت اقتصادي توفيق در بازار كار محسوب نمي

 رابطه محاسبه تعداد شاغلين:                                                                  )tu-1)(t(ftPΞt)E1 

   t    :  tPجمعيت در سن كار در سال  -

 t   :tEتعداد شاغلين در سال  -

t  𝑢𝑡نرخ بيكار در سال  - =
𝑈𝑡

𝐹𝑡
   

𝑓𝑡ت در سال ينرخ فعال - =
𝐸𝑡+𝑈𝑡

𝑃𝑡
 

 t  tF: تعداد جمعيت فعال اقتصادي در سال  -

 t    =tUتعداد بيكاران در سال  -

  با يک زمان به عقب بردنtE  : 1(خواهيم داشت-tu-1)(1-tf( 1-t=P1-tE 

   رشد نسبي تعداد شاغلين در سالt ،Etg 

𝒈𝑬𝒕 =
𝑬𝒕
𝑬𝒕−𝟏

= (
𝒑𝒕
𝒑𝒕−𝟏

)(
𝒇𝒕
𝒇𝒕−𝟏

)(
𝟏 − 𝒖𝒕
𝟏 − 𝒖𝒕−𝟏

) 

رشد نسبي جمعيت در سن كار و رشد  همزمان، شاخصي است كه (Etg) تعداد شاغليننسبي يعني رشد 

شاخص  ، اينبردارد، بنابراين معكوسرشد نسبي نرخ بيكاري رابطه با نسبي نرخ مشاركت رابطه مستقيم و 

تغييرات متغيرهاي جمعيت در سن كار، نرخ فعاليت، نرخ بيكاري را  يي و به عنوان متغير مسلطبه تنها

 . گيردتواند به عنوان معيار ارزيابي استفاده ميدر برداشته و 

قبل از انقالب  هايبراي سال)تعداد شاغلين( رشد متوسط ساالنه اين شاخص ي دعد مقداركه توضيح اين

( 1365-1390دوره ) 95هاي بعداز جنگ تحميلي تا سال و براي سال % 2( برابر 1335-1355اسالمي )

ماهه مشابه سال قبل  9نسبت به  96ماهه سال 9 متوسط و براي % 8/2برابر  95و براي سال  % 5/2برابر 

، رشد ليون شغل جديد در سالنياز كشور براي ايجاد بيش از يك ميكه است در حالي % 6/3برابر 

 96و  95هاي بنابراين روند ايجاد شغل جديد در سالباشد. مي تعداد شاغلين % 4 متوسط ساالنه

هاي آتي متوسط نرخ رشد هاي قبل بهبود يافته است ولي نياز كشور در سالنسبت به همه سال

گذاريها در كليه و سرمايه دار فضاي كسب و كاراست كه مستلزم بهبود معني % 4 حداقل ساالنه

 ها است. بخشها و استان
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  در كشور ها بودن شغل فصليپديده موقتي و نكته مهم ديگر در نيروي كار كشور، وزن بسيار باالي

، به دليل اين پديده در سال بيكاران قبالً شاغل % 30اي كه به طور متوسط بيش از است. به گونه

 اند.  تغيير وضعيت شغلي داده 95

، يک مسئله جدي اجتماعي بود و ينيمه اول قرن بيستم در بيشتر كشورهاي صنعتي اروپايي، بيكار -18 

آمارهاي تعداد بيمه هايي براي مقابله با پيامدهاي آن وجود داشت و تمركز بيشتري بر طراحي مكانيسم

و بررسي كارايي و شده به مستمري بگيران  مستمري بگيران، كل مبلغ پرداختشدگان، تعداد 

 هاي بيمه بيكاري در اولويت قرار داشت . عملكرد سيستم

 ،نظر اقتصاددانان كالن ازو تغييرات اساسي كرده  ،از بررسي بيكاري سال اخير هدف اصلي 60در 

بيكاري در است.  در اولويت وضعيت بازار كار وشاخص عملكرد كلي اقتصاد بدست آوردن 

عالمت واضح آن است كه اقتصاد به عنوان يك مجموعه، سطح باال و روند رو به افزايش آن 

روند نرخ بيكاري، شاخصي از توان اقتصاد در فراهم بنابراين  كند.طور كه بايد كار نميآن

 نيروي كار تحت شرايط متغير است.  براي ساختن امكانات اشتغال

بيكار كسي است، يعني  "فقدان كامل كار در يك مقطع زماني"بيكاري به منزله سال اخير  40در 

است. بنابراين د كار ندارد و فاق مشاركتيدر توليد كاال و خدمات هيچ  به شود مطلقكه است 

ي است كه هيچ مشاركتي در توليد ارقام محاسبه شده براي بيكاري شامل كليه افراد جوياي كار

 د. نباشطور مطلق بيكار ميهنداشته و ب

)تمام وقت، پاره وقت، موقتي، موردي يا فرد بدون انواع مختلف اشتغالبا توجه به واقعيت گريز ناپذير  -19

نسبت به مزد، رسمي و غيررسمي و ...( و قراردادهاي كار)كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت( و نوسانات 

براي تعيين وضعيت اشتغال و معيار و مرز مشخصي به تبع آن بازار كار، تعيين و زياد بازار كاال و خدمات 

 اقتصادي اهميت بسيار حياتي دارد. فعال بيكاري افراد 

كه طبق تعريف كار در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته)شاغل( و يا از  كسي است فرد فعال اقتصادي

به منظور كسب درآمد و جوياي كار  و درآمادگي انجام كار را دا كهت برخوردار باشند)بيكار( قابليت مشارك

افراد در آرزوي كار كه هيچ  است )يعني اقدامات مشخصي به منظور جستجوي شغل انجام داده است( و

دنبال كار و كسب درآمد نيستند، غيرفعال محسوب هدهند و يا باقدامات مشخصي انجام نمي

 . شوندمي
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كامالً فاقد كار است يعني نتوانسته است كه در عين آمادگي و جوياي كار بودن،  فرد فعالي ،بيكار

گشت زهمچنين افرادي كه به دليل آغاز به كار در آينده و يا انتظار با كند. است حتي يك ساعت هم كار

  شوند.بيكار محسوب مي ،د همجوياي كار نبوده ولي فاقد كار و آماده براي كار باشن ،به شغل قبلي

و كنند تنوع بسيار زيادي دارند و ممكن است از يک ساعت تا يک روز يا دو روز افرادي كه كار پيدا مي

كاري شيفت كاري و اضافه 2ساعت در هفته( و حتي  44ميزان استاندارد قانون كار )مثالً در ايران  بيشتر

دسته تقسيم  3بنابراين شاغالن  به  صادي و معيشت(،)صرف نظر از رفاه اقتشديد داشته باشند. 

 : شوندمي

استاندارد مرجع كمتر از كليه شاغليني كه در هفته : كمتر از تمام وقتافراد داراي اشتغال  (1

 شوند. دسته تقسيم مي 2كنند كه خود اين افراد به مي ، كارقانون كار

 .كار بيشتر هستند هآماد ي كهافراد (1-1

اند و آماده كار بيشتر هستند افرادي كه به داليل اقتصادي كمتر از تمام وقت كار كرده (1-1-1

 )اشتغال ناقص(. 

 جوياي كار بيشتر نيز هستند. ،* شايان ذكر است كه بخشي از جمعيت عالوه بر آمادگي

اند و آماده كار بيشتر افرادي كه به داليل غيراقتصادي كمتر از تمام وقت كار كرده   (1-1-2

 هستند.

 

 كه آماده كار بيشتر نيستند و ساير موارد .افراد  (1-2

كه به ميزان  هستند: شاغليني يا اضافه كار (full time)افراد داراي اشتغال تمام وقت  (2

 .كنندميكار  يا بيشتر از آن استاندارد قانون كار

مزد و شغلي، براي  پيوند رسميترك موقت كار در هفته مرجع با داشتن غايبين موقت:    (3

 .شوندبراي خود اشتغاالن، به عنوان غائبين موقت تلقي مي تداوم كسب و كارو بگيران حقوق

هاي شاغلين به تفكيک بالفاصلهبه تفكيک بيكار و شاغل و  كار بايدنيرويهاي آمارها و شاخص 

تا جاي هيچ شبهه و ترديد و تفسير نادرستي ارائه گردند،  نرخ بيكاري جوانانالذكر و فوق

 باقي نماند. 

را نمايان  هاي بسيار مهميواقعيت "95طرح آمارگيري نيروي كار سال "نيم نگاهي به نتايج  

 :كه در زير به برخي از آنها اشاره شده است سازدمي
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 نفر 3ر203ر398، كل جمعيت مطلقاً بيكار كشور نفر 25ر791ر450كشور كل جمعيت فعال اقتصادي 

كل جمعيت فعال  % 6/87)  نفر 22ر885ر053كل جمعيت شاغل كشور كل جمعيت فعال( و  % 4/12)

  باشد. الذكر، آمار مربوط به هر يک از بندها به شرح زير ميبندي فوقاست كه طبق دسته كشور(

 كل شاغلين( از  %3/04) نفر 9ر094ر893 :از تمام وقت كمترافراد داراي اشتغال  -1

 شاغلين كمتر از تمام وقت( % 8/29) تقريباً  نفر 2ر713ر904افراد آماده كار بيشتر (1-1

كار بيشتر هستند. آماده اند و به داليل اقتصادي كمتر از تمام وقت كار كردهكه  يفرادا  (1-1-1

  ) جمعيت داراي اشغال ناقص(نفر  2ر335ر478

 از اين افراد عالوه بر آمادگي جوياي كار بيشتر نيز هستند. نفر 298ر240* شايان ذكر است 

شاغلين  % 2/70)نفر  6ر380ر989كه آماده كار بيشتر نيستند و ساير موارد  ي( افراد1-2

 كمتر از تمام وقت(

 12ر421ر425 :شيفت اضافي و اضافه كار داراي و افراد داراي اشتغال تمام وقت -2

 از كل شاغلين(  % 0/55)نفر

 درصد از كل شاغلين( 7/4)  نفر 1ر071ر617 غايبين موقت: -3

  اطالعات آماري تكميلي -4

 :(4138در هفته )تعريف قبل از سال  (ساعت 16كمتر از )روز 2 با كار كمتر از تعداد شاغلين( 4-1

 درصد از كل شاغلين( 5/6) نفر 1ر473ر879

ساعت  16از شاغلين كمتر از % 9/37)نفر  558ر922افرادي كه آماده كار بيشتر هستند: ( 4-1-1

 كار(

جمعيت فعال اقتصادي(  % 8/0)تقريباً  فوقنفر از كل جمعيت  184ر625* شايان ذكر است كه 

 عالوه بر آمادگي جوياي كار بيشتر نيز هستند. 

از شاغلين  % 1/62) نفر  914ر957 و ساير موارد براي كار بيشتر نيستندافرادي كه آماده ( 4-1-2

 ساعت كار( 16كمتر از 

 از كل شاغلين( % 9/10) نفر 2ر454ر050ساعت:  44- 40( افراد داراي ساعت كار 4-2

  :نرخ بيكاري جوانان -5

  درصد 2/29 (: ساله ) استاندارد جهاني 15 -24(5-1

  درصد 9/25 :ساله ) سازمان ملي جوانان( 29-15( 5-2

 نكات:
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و )همان نرخ بيكاري رسمي كشور( از كل جمعيت فعال كشور مطلقاً بيكار هستند  % 4/12 (1

 اند.هيچ كاري پيدا نكرده

تمام  شاغلين كشور يا % 0/55و  اندكار كرده كمتر از تمام وقتاز شاغلين كشور  %3/40تقريباً  (2

 كنند.مي كاري هماضافهوقت هستند و يا عالوه بر كار موظفي 

كار آماددگي براياراديبصورت  (نفر 6ر380ر989) كمتر از تمام وقتصد از افراد در2/70 (3

كل  درصد از 7/25 عنيي (نفر2ر335ر478) و نيستند كار بيشتردنبال هب نداشته و بيشتر

درصد  از كل جمعيت فعال، اشتغال ناقص دارند يعني با وجود  1/9شاغلين كمتر از تمام وقت و يا 

 اند.كمتر از تمام وقت كار كرده علل اقتصاديبه  كار بيشتر،امادگي براي 

در هفته )تعريف  روز 2كمتر از  نفر 1ر473ر879، تعداد كشور كمتر از تمام وقتاز كل جمعيت  (4

نفر  184ر624باشد و تعداد درصد مي 5/6كه سهم آنها از كل شاغلين كشور برابر  اند،سابق( كار كرده

اگر به و بنابراين  اندعالوه بر آمادگي براي كار بيشتر جوياي كار نيز بودهكل جمعيت فعال(  % 8/0)

 (3)نمودار شماره يابد. مي افزايش % 1 تقريباًتعريف سابق برگرديم نرخ بيكاري كشور 

 

هاي بازار كار ايجاد تفاوت معني داري در شاخص ،برگشت به تعريف سابقبنابراين 

متناسب با همين ميزان ناچيز  هم هاي قبلبراينكه اعداد متناظر سال عالوهكند، نمي

و در نتيجه روند تغييرات هاي مهم و اصلي بازار كار نمايند و در مجموع شاخصتغيير مي

تقريباً هيچ نرخ بيكاري به عنوان يكي از نماگرهاي بسيار مهم عملكرد اقتصاد كالن 

دهد كه اثر نفر ضابطه بررسي تجارب كشورهاي ديگر نيز نشان ميتغييري نخواهد كرد. 

درصد و در كشورهاي در 5/1يك ساعت كار بر نرخ بيكاري در ساير كشورها كمتر از 

 وسعه كمتر از يك درصد بوده است.حال ت

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

قبل از )و قدیم( 1383بعد از )نمودار مقایسه روند نرخ بیكاری تعریف جدید

1384)

ساعت کار1با تعریف حداقل ( براساس تعریف طرح نیروی کار)نرخ بیكاری

ساعت کار16با تعریف حداقل  ( براساس تعریف طرح اشتغال و بیكاری)نرخ بیكاری
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نفر  25ر791ر450كه از كل  نيروي كار آن است هايتفسير صحيح مجموعه شاخص  (5

وجود با  ،نفر 2ر335ر478نفر بطور مطلق بيكارند و  3ر203ر398تعداد  ،جمعيت فعال كشور

ابعاد تحليل كامل همه و شايسته است دنبال كار بيشتر هستند هبزماني، اشتغال ناقص 

بهبود فضاي كسب و كار و افزايش  ساز وكارهاي تضمينو تعريف و  بازار كار

مباني مستحكم علمي و اجرايي در  وجه همت قرار گرفته و از تشكيكگذاري سرمايه

  .شوداجتناب طرح نيروي كار كه مطابق استانداردهاي جهاني است، 

 

همه اطالعات اي طراحي شده است كه گونهمركز آمار ايران به  "طرح آمارگيري نيروي كار" -20

)نه معيشت شاغلين و  گذاري اقتصاديريزي و سياستآماري مورد نياز تحليل بازار و برنامه

 كند.:بشرح زير را فراهم ميبيكاران( 

 نيروي كار  ساختار سني، جنسيتي، تحصيالت و توزيع استاني (1

 (ISCE) شغليو وضع (  ISCO)، مشاغل ISICهاي فعاليت ساختار شاغلين برحسب رشته (2

 (طلوع)تعيين كسب و كارها و مشاغل رو به 

، اشتغال تمام  (part time)پاره وقتساختار شاغلين بر حسبت حجم كار انجام شده )( 3

  (over time)، مشاغلين تمام وقت داراي اضافه كار (full time)وقت

 ( علل اشتغال ناقص 4

 علل عدم تمايل به كار بيكاران مطلق (5

 حجم كار  شعلل عدم تمايل به افزاي (6

 علل كار كمتر از حد معمول شاغلين  (7

 علل جستجوي شغل ديگر توسط شاغلين  (8

 علل ترك شغل بيكاران قبالً شاغل(9

 علل عدم آمادگي براي شروع كار جديد(10

 علل عدم جستجوي كار توسط جمعيت غيرشاغل(11

 هاي عمده فعاليت بيكاران قبالً شاغل ) تعيين كسب و كارهاي رو به افول ( گروه(12
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 هاي اجتماعي و اقتصادي رفاه و معيشت شاغلين و بيكاران:( جنبه2ب ـ 

اشتغال ناقص و حتي افراد داراي است و نگاه افراد بيكار و يا  مسئله جدي اجتماعيبيكاري همواره يک  -21

كاري به اشتغال، نگاه به محمل كسب موفقيت اقتصادي و تامين رفاه و معيشت داراي اشتغال كامل و اضافه

اقتصادي از يک طرف و موفقيت در عرصه زندگي فردي و انتخاب سبک زندگي و الگوي مصرف و اعتبار 

خود  فردي و اجتماعير درجه اول به موفقيت اجتماعي از طرف ديگر است. به عبارت ديگر نيروي كار د

. بنابراين رابطه بين اشتغال و درآمد  وري بنگاه اقتصادي و ...هاي توليد و بهرهتمركز دارد تا جنبه

عامه مردم است و و ريزان برنامه ،گذارانهاي سياستكار و هزينه زندگي همواره از دغدغهنيروي

استاندارد اند، ولي تاكنون كار از اين موضوع غفلت نكردهنيروي استانداردهاي جهاني طرح آمارگيري

المللي مورد توافقي براي سنجش و مقايسه اين جنبه بسيار مهم و تناسب بين اشتغال و بين

هاي تئوريك، فني و اجرايي محاسبات ناشي از پيچيدگي به طور عمدهاست كه  نشدهدرآمد ارايه 

 شود.ها اشاره ميكه به اهم آن رايط اقتصادي و اجتماعي كشورها استهاي بسيار زياد بين شو تفاوت

حجم ناكافي »ها ، ناشي از عوامل گوناگوني است كه در ميان آن«تناسب اشتغال و درآمد»عدم  -22

)الگوي  هاي زندگيباال بودن هزينه»و همچنين « نرخ پايين دستمزد»و يا  برحسب ساعات كار «اشتغال

مفاهيم بيكاري و اشتغال ناقص از نظر اجتماعي، مفاهيم اهميت بيشتري دارند. بنابراين  (مصرف

دليل كار نيز وجود دارند كه بهمحدودي هستند و چه بسا افراد با اشتغال تمام وقت و حتي اضافه

 1982. با اين حال در كنفرانس درآمد پايين در جستجوي كار اضافي بيشتر يا تغيير شغل هستند

هاي مورد نياز براي طراحي و اجراي طرح آمارگيري نيروي كار براي توليد داده به شرح ذيل هنمودهايير

است )اگر  شدهارايه اشتغال ناقص درآمدي و اشتغال ناقص مهارتي  براي تحليل رابطه بين اشتغال و درآمد،

 ها به دست نيامده است(:چه توفيق و تجربه چنداني از عملياتي كردن آن

، براي نيروي كار هاي مختلف اقتصادي داراي ظرفيت ايجاد درآمدفعاليتمكان تعيين ا .1

 .شودفراهم 

هاي كه بر مبناي فرصت )نه خصوصي( افرادي هاي عموميتعداد و ويژگيامكان تعيين  .2

هاي الزم براي تنظيم و باشند فراهم و دادهشغلي موجود قادر به حفظ رفاه اقتصادي خود نمي

 .شودهاي رفاه اجتماعي توليد ياستارزيابي س

در طرح آمارگيري نيروي كار، ناشي از اين واقعيت  دو رهنمود اجتماعي و رفاه اقتصاديعدم تحقق   -23

هاي اقتصادي و همچنين رفاه اقتصادي خانوار و است كه بين وضعيت اشتغال فرد و درآمد رشته فعاليت

به وجود دارد. ) تعدادي از مسايل و روابط پيچيدهوجود ندارد، بلكه  رابطه سادهحتي درآمد خانوار يک 

يم، بلكه با يك سيستم معادالت همزمان نيستيك معادله تك مجهولي خطي روبرو با  عبارت ديگر

 پذير نيست(.سادگي امكانغيرخطي مواجه هستيم كه حل آن به
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هاي ي از آن در رشته فعاليت( مسايل ايجاد رابطه بين اشتغال فردي و درآمد ناش1ـ  23

 آن. اقتصادي و تحليل

و اطالعات « اشتغال فردي»هدف ايجاد هماهنگي دقيق بين دو بدنه اصلي آماري يعني اطالعات مربوط به  

كه  وجود داردبه شرح ذيل مسايلي  اماها است، فعاليت به تفكيک رشته «درآمد ناشي از اشتغال»مربوط به 

  المللي بر روي آنها صورت نگرفته است:تاكنون اجماع بين

نه فرد به است كه افراد در آن شاغل هستند، « فعاليت اقتصادي»در اينجا واحد تحليل آماري  يكم:

ديگر مقصود آگاهي از اين نيست كه يک فرد چه مقدار درآمد ناشي از  به عبارتعنوان عضو خانوار. 

هاي اقتصادي سبب ايجاد چه ميزان از هر يك از فعاليتقصود اين است كه اشتغال دارد، بلكه م

 شود.مي درآمد

هاي اقتصادي ضرورت دارد هم اطالعات مربوط به اشتغال و هم اطالعات مربوط به درآمد فعاليت دوم:

 اوتمتفهاي مختلف اقتصادي براي فعاليت« مناسبپايه »متعلق به يک دوره باشند. در حالي كه دوره 

روزانه / هفتگي/ صورت در آن فعاليت به چرخه ايجاد درآمدتواند بر مبناي است و اين دوره مي

هاي مختلف به واحد . در حالي كه تحليل اطالعات نيازمند تبديل دورهماهيانه/ فصلي و ساليانه باشد

 است. يا يك ساعت يك روززماني استاندارد مانند 

هاي خانوادگي ممكن است تفكيک درآمد هاي اقتصادي مربوط به بنگاهدر بسياري از فعاليت سوم:

 برحسب هر يک از افراد مقدور نباشد.

هاي تامين هاي نقدي و غيرنقدي دريافتي بابت طرحاگر چه اشتغال مزدبگيري، همه انواع دريافتي چهارم:

ري هستند ولي در محاسبه درآمد ناشي از خود اشتغالي گياجتماعي و بيمه بيكاري به سادگي قابل اندازه

بازده  "و « درآمد ناشي از كار»ها تفكيک بين نمايند. چون در بسياري از فعاليتمشكالتي بروز مي

هاي )تفاضل هزينه« درآمد ناخالص كارآفريني»پذير نيست و در واقع فقط رفته امكان "كارسرمايه به

)يعني درآمد كار  درآمد خالص كارآفرينيشود در حالي كه بايستي ارايه مياجرايي از توليد ناخالص( 

 محاسبه گردد. ،كار رفتهفرد خوداشتغال( نه سرمايه به

 ( مسايل ايجاد رابطه بين اشتغال فردي و وضعيت اقتصادي و درآمد خانوار و تحليل آن:2ـ  23

مدت جا كه ممكن است در ارتباط با اگرچه توصيه گرديده است كه آمارهاي اشتغال و درآمد بايد تا آن

تجزيه و  هاي جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي فرد و خانوارويژگيو ديگر  هابعد خانوار، دارايي كار،

 ؛تحليل گردند ولي
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يا « خانواده»وابسته به شرايط  است در حالي كه وضعيت اقتصادي« فرد»واحد سنجش اشتغال  اول:

 است. « خانوار»

است در صورتي كه دوره پايه مناسب براي « يك هفته»دوره پايه براي سنجش اشتغال معموالً  دوم:

 است. "يك سال"سنجش وضعيت اقتصادي 

ماهيت متفاوت متغيرهاي واسطه  از نظر مفهوم نيز تعيين رابطه بين دو مجموعه آماري فوق به سوم:

دشوار است. سنجش وضعيت اقتصادي از طريق درآمد داراي قاعده و مقياس معلوم است. درآمد  هانآ

چنين تر است و بالعكس، در حالي كه در مورد متغير وضعيت اشتغال وضعيت اقتصادي مطلوب سببباالتر 

سادگي و به وضوح قابل عوامل اصلي آن )اشتغال، بيكاري و عدم فعاليت اقتصادي( بهاولويت زيرا ، نيست

اشتغال در برابر بيكاري ارجحيت دارد، امكان برقراري  به طور مشخصكه آن با وجودباشد. تنظيم نمي

اري و يا ممكن است عدم فعاليت اقتصادي بر بيك به عنوان مثالارتباط مشابهي بين ساير اجزا وجود ندارد. 

 حتي اشتغال ارحجيت داشته باشد.

ها يا خانوارها خود به منظور ارزيابي رفاه اقتصادي افراد، خانواده« استاندارد درآمد»تعيين  چهارم:

 باشد. موضوعي با ابعاد پيچيده مي

رهاي رسمي بسيار شديد اعتبارات مركز آمار ايران در مقايسه با اعتبارات مورد نياز توليد آما محدوديت -24

 :اي است كهكشور به گونه

و هاي بنديطبقهو  هاهمه رشته فعاليت پوشش، از هاي اپتيمم در سطح مليبرخي از طرح * 

ها و داده % 60)به طوريكه حداكثر  موردنياز برخوردار نيستند. (disaggregations) ها تفكيك

  شوند(توليد مي هاي مورد نيازبا تفكيک آمارهاي ملي مورد نياز كشور

هاي هاي اپتيمم استان هم با حجم نمونهطرحها اپتيمم نيستند و ها در سطح استانبسياري از طرح *

آمارهاي  % 50)بطوريكه حداكثر خطاي نسبي مواجه هستند. نوسانات و پايين و در نتيجه افزايش 

توليد  هاي مورد نيازتفكيكو  بنديهاطبقهها، همه رشته فعاليت پوششبر حسب  هامورد نياز استان

 شوند(مي

ها نظير هزينه و درآمد، تورم و بيكاري اطالعات آماري موردنياز شهرستان % 15كثر در حال حاضر حدا *

 شوند. يمريزي استاني و شهرستاني هستند توليد نياز هر گونه برنامهكه پيش

طرح »هاي اجتماعي و رفاهي هاي جديد از قبيل جنبهها و مسايل و نيازبنابراين پرداختن به طرح

ها عمالً امكان طراحي و اجرا مستقل ندارند، اگرچه اهميت آنبا همه « آمارگيري نيروي كار

هاي اقتصاد رفاه نيروي هاي موردنياز تحليلاي براي توليد دادههاي فني اوليهمطالعه و طراحي
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هاي نامهپرسشو باشد در دست اقدام مي 1397ر سال دمعيشت(كار رابطه )اشتغال و درآمد و 

نتيجه اين شود. اضافه مي (LFS)به دستمزد نيروي كار به پرسشنامه طرح آمارگيري از نيرو كار مرتبط 

به عنوان  نظام آمارهاي ثبتي مبناكه با روند فعلي تامين اعتبارات مركز آمار ايران، حركت به سوي 

پوشش مطلوب توليد آمارهاي رسمي كشور يت نظام آماري كشور و همچنين ترين ماموراصلي

 هاي جنسيتيالمللي و سطوح ملي و استاني و شهرستان و تفكيكهاي بينبنديبرحسب طبقه

 حكمراني نيكوترين نيازهاي حاكميتي كشور و بوده و به عنوان يكي از اصليدور از دسترس  و ...

(Good governance بايستي ) ( كليه نيازهاي آماري 1396ـ  13400برنامه ملي آمار )در قالب

الزم در قوانين و مقررات حوزه آمار و تشكيالت اداري  اصالحاتكشور تامين اعتبار شده و 

 د.نظام آمار كشور صورت پذير

 

 

 با تشكر از همه صاحبنظران


