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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 ز شاخصنرخ بیکاري یکی ا.شودیافتگی جوامع تلقی میهاي 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   1رخشییري چگها با روش نمونهنقاط شهري، نقاط روستایی و تغییرات ساالنه در استانتغییرات 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
پـس از  و 1373شد. طرح مذکور اولین بار در سال هاي 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  بـه ویـژه  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 نیرويطرح مذکور بازنگري به، در2المللی کاربین
توان از آن براي چند دوره از اي 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 کردارگیري، زیر نمونهیک آمارگیري ادواري یا چند آم
برداري از خانوارهاي فهرست،پایهپس از ساخت نمونهکه ساخته شده است1381فرایندي از چارچوب سرشماري عمومی کارگاهی 

فت تا بر اساس آن بتوان خانوارهاي نمونه را با توجه به الگوي چرخش مورد انجام گر1383زمستاندر پایههاي نمونهمربوط به خوشه
سرشماري فایل اطالعات اساس بر1388ابتداي سالطرح از بعدييپایهنمونه.هاي مختلف آمارگیري انتخاب نمودنظر براي دوره

در این .استفاده شده است1390عات فایل سرشماري ، از اطالفعلیيپایهنمونهدر .گرفتطراحی 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. وشمیه استفاد1390برداري سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي فهرستاز فرمونظرصرفدر موارد خاص)
،1391هاي سالدرپایههاي نمونهي خوشهاز خانوارها در محدودهبخشی هنگام، ه ي چارچوب مناسب و ببه منظور تهیهشهري 

.شدندبرداريفهرست1394و 1392،1393

1 - Rotation Sampling

2 - International Labour Organization (ILO)



1395بهارکاریري نیرويمارگچکیده نتایج طرح آ

کار و سرشماريدفتر جمعیت، نیروي

3

تعاریف و مفاهیم

ي مرجع) طبق تعریف ي آمارگیري (هفتهي تقویمی قبل از هفتهیین شده)، که در هفتهتر (حداقل سن تعساله 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
طـور  کار کرده و یا بنا به دالیلـی بـه  1اعتمرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک سيفتهتر که در طول هساله و بیش10تمام افراد 

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      براي مزد و حقوقي مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلیترك موقت کار در هفته.شوندمی

لحاظ اهمیتی کـه در فعالیـت اقتصـادي کشـور دارنـد، شـاغل محسـوب        افراد زیر نیز به.شودعنوان اشتغال محسوب میاشتغاالن، به
شوند:می
کننـد (کارکنـان فـامیلی    کار می،رندافرادي که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دا

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

.شودمحسوب می"کار"ها فعالیت آن،کاال یا خدمات سهیم هستند
اندتعریف، کار کردهي مرجع مطابق محصالنی که در هفته.
وداراندرجـه ،پرسنل کـادر شامل کنند (نیروهاي مسلح صورت کادر دائم یا موقت خدمت میتمام افرادي که در نیروهاي مسلح به

.ي نیروهاي نظامی و انتظامی)سربازان وظیفه

شود که:تر اطالق میساله و بیش10بیکار به تمام  افراد 
.جع فاقد کار باشند (داراي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی نباشند)ي مردر هفته)1
.ي بعد از آن آماده براي کار باشند (براي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی آماده باشند)ي مرجع و یا هفتهدر هفته)2
ي اشـتغال مزدبگیـري و یـا    منظور جسـتجو 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 افرادي که به

.شوندنیز بیکار محسوب می

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

.اندجع بودهخواهان و آماده براي انجام کار اضافی در هفته مر

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 عبارت است از 

.100در ضرب،تر)ساله و بیش15یا (تر بیش

۱۰۰×

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

۱۰۰ ×

ساله)۱۵-۲۹(ياساله ۲۴-۱۵
.100در ضرب،ساله)15-29ساله (یا15-24ساله) به جمعیت فعال 15-29ساله (یا 15-24جمعیت بیکارنسبت عبارت است از 

ساله)۱۵-۲۹ساله (يا ۲۴-۱۵×    ۱۰۰

.100در ضرب،در سن کارجمعیت شاغل به کل جمعیت نسبت عبارت است از 

=  نسبت اشتغال×                                100

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

۱۰۰  ×

تر)۱۵تر ( يا ۱۰جمعيت 

تر)۱۵تر ( يا ۱۰

)تربيشساله۱۵(ياتربيش۱۰

)تربيشساله ۱۵(يا تربيش۱۰جمعيت

ساله)۱۵-۲۹ساله (يا ۱۵-۲۴جمعيت 

ساله)۱۵-۲۹ساله (يا۱۵- ۲۴

جمعيت 

جمعيت شاغل

تر)۵۱تر (يا ۰۱جمعيت شاغل 

تر)۵۱تر (يا ۰۱جمعيت 
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هایافته

تغییـرات  2همچنـین جـدول  .ه شده اسـت ئارا1کار در جدول بازارهاي ترین شاخص، عمده1395بهار بر اساس نتایج این طرح در
نیـز  3در جـدول  .دهـد ) نشان مـی 1394بهار(گذشتهمشابه سال و فصل )1394زمستانرا نسبت به فصل قبل (کاربازارهاي شاخص
.به تفکیک استان ارائه شده استکاربازاري هاي عمدهشاخص

1395بهار –تفکیک جنس، نقاط شهري و روستاییار بهکبازارهاي شاخص-1جدول 
نقاط روستایینقاط شهريزنمردکل کشورکارهاي نیرويشاخص

اقتصادي جمعیت مشارکت
ترو بیشساله10

5/390/642/157/380/42نرخ
25754400207822044972195185946757159723تعداد

ساله و 10بیکاري جمعیت 
تربیش

2/123/103/207/133/8نرخ
3149682213943210102502555694593987تعداد

ساله و 15بیکاري جمعیت 
تربیش

2/123/104/207/133/8نرخ
3145797213608710097102553595592202تعداد

بیکاري جوانان
ساله24-15

8/275/235/448/300/22نرخ
826356553603272753604203222152تعداد

بیکاري جوانان
ساله29-15

9/243/200/423/278/18نرخ
179111011423566487541415659375451تعداد

10ل جمعیت نسبت اشتغا
ساله و بیشتر

7/344/571/124/335/38نسبت
22604718186427723961945160389816565736تعداد

اشتغال در بخش کشاورزي
1/198/179/247/57/51سهم
431474933272099875409205293394219تعداد

اشتغال در بخش صنعت
4/310/332/241/340/25سهم
7106676614680095987654667261639950تعداد

اشتغال در بخش خدمات
4/492/498/501/603/23سهم
111776089165256201235296460411531566تعداد

7/98/106/41/86/13سهم اشتغال ناقص
تر با ساعت ساله و بیش15سهم شاغلین 

5/398/444/141/400/38ترساعت و بیش49کار معمول  
رجمع ناشی از گرد کردن ارقام است.* علت اختالف در س

ساله 10درصد جمعیت در سن کار (5/39کهدهدتر نشان میساله و بیش10بررسی نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت) جمعیت 
نرخ مشارکت کهدهدنشان مینتایج . همچنیناندار گرفتهقرشاغالن یا بیکارانگروهیعنی در ؛انداز نظر اقتصادي فعال بودهتر)و بیش

مشارکتبررسی روند تغییرات نرخ . تر بوده استروستایی کمنقاطشهري نسبت به نقاطدر و بین زنان نسبت به مردان در اقتصادي 
درصد و نسبت به فصل 5/1)، 1394بهار (دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبلکل کشور نشان میاقتصادي

داشته است.درصد افزایش8/1) 1394گذشته (زمستان
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نرخ بر اساس این نتایج، اند.بودهبیکار ،درصد از جمعیت فعال2/12که دهدتر نشان میساله و بیش10بررسی نرخ بیکاري جمعیت 
. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاري کل وده استتر بروستایی بیشنقاطشهري نسبت به طنقادر و بیکاري در بین زنان نسبت به مردان 

درصد و نسبت به فصل گذشته 4/1)، 1394بهار (دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبلکشور نشان می
داشته است.شافزایدرصد 4/0) 1394زمستان(

نرخ بر اساس این نتایج، اند.بودهبیکار ،درصد از جمعیت فعال2/12که دهدتر نشان میساله و بیش15نرخ بیکاري جمعیت بررسی
وده است.تر بروستایی بیشنقاطشهري نسبت به نقاطدر و بیکاري در بین زنان نسبت به مردان 

تـر از شاخص در بین مردان بیشاین . اندبودهداراي اشتغال ناقص شاغلتدرصد جمعی7/9که دهدسهم اشتغال ناقص نشان می
.بوده استشهريتر از نقاط بیشروستاییزنان و در نقاط 

اند. شاغل بوده)ترو بیشساله10(درصد از جمعیت در سن کار7/34آنست که بیانگرترو بیشساله10جمعیت نسبت اشتغال بررسی 
.بوده استشهريتر از نقاط بیشروستاییو در نقاط تر از زنان شاخص در بین مردان بیشاین
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ترین سـهم اشـتغال را بـه خـود     درصد بیش4/49دهد که بخش خدمات با هاي عمده اقتصادي نشان میبررسی اشتغال در بخش
درصد قرار دارند.1/19و کشاورزي با 4/31هاي صنعت با اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش

ایـن  انـد. بـوده بیکـار  درصد از جمعیت فعال این گروه سنی 8/27حاکی از آن است کهساله15-24بررسی نرخ بیکاري جوانان
بررسی روند تغییـرات نـرخ بیکـاري   تر بوده است. شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی بیش

و نسـبت بـه   افـزایش  درصد 8/2دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ر نشان میساله کل کشو15-24جوانان 
.یافته استشکاهدرصد 8/0فصل قبل 

شـاخص  این .اندبودهبیکار ساله 15-29درصد از جمعیت فعال9/24نیز حاکی از آن است کهساله15-29نرخ بیکاري جوانان 
بررسی روند تغییـرات نرخ بیکـاري جوانـان  .تر بوده استدان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی بیشدر بین زنان نسبت به مر

درصـد  1/0درصد و نسبت بـه فصـل قبـل    5/2این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته دهد که ساله نشان می29-15
پیدا کرده است .شافزای

طور معمول درصد شاغلین به5/39دهد، تر نشان میساعت و بیش49تر با ساعت کار معمول یشساله و ب15بررسی سهم شاغلین
دهد در کشـور سـهم زیـادي از    نشان میاستنند. این شاخص که یکی از نماگرهاي کار شایسته کساعت در هفته کار می49بیش از 

کنند.تر از استاندارد کار میشاغلین بیش
(درصد)1394زمستانبهار ونسبت به1395بهار؛کار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاییبازاري هاي عمدهتغییرات شاخص-2جدول

- شاخص

هاي 
-نیروي

کار 

زنمردکل کشور

1394بهار 1394زمستان 1394بهار 1394زمستان 1394بهار 1394زمستان 

نرختغییراتنرخراتتغیینرختغییراتنرختغییراتنرختغییراتنرختغییرات

نرخ 
مشارکت 
اقتصادي 
جمعیت 

ساله و 10
تربیش

8/17/375/10/384/16/621/19/624/28/129/13/13

نرخ 
بیکاري 
جمعیت 

ساله و 10
تربیش

4/08/114/18/101/02/103/10/96/07/191/12/19

نرخ 
بیکاري 
جوانان 

24-
ساله15

8/0 -6/288/20/255/1 -0/256/29/201/14/434/11/43

نرخ 
بیکاري 
جوانان 

29-15
ساله

1/08/245/24/225/0 -8/202/21/183/17/405/15/40
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2دنباله جدول 

هاي شاخص
کارنیروي

نقاط روستایینقاط شهري

1394بهار 1394زمستان 1394بهار 1394زمستان 

نرختغییراتنرخاتتغییرنرختغییراتنرختغییرات

نرخ مشارکت 
اقتصادي جمعیت 

ساله و بیشتر 10
4/13/375/12/373/37/387/13/40

نرخ بیکاري جمعیت 
1/16/127/10/123/1 -6/97/06/7ساله و بیشتر10

نرخ بیکاري جوانان
2/06/309/19/286/2 -6/247/43/17ساله24-15

نرخ بیکاري جوانان 
1/12/262/21/253/2 -1/211/37/15ساله29-15

دهد.را نشان می1395تا 1390هاينرخ بیکاري در فصول متوالی سال-3نمودار 
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.دهدنشان می1394زمستانبهار و در مقایسه با1395بهاردر به تفکیک استان را کار بازارهاي عمده رخی از شاخصب3جدول 
1394زمستانبهار و در مقایسه با 1395بهاردر ه تفکیک استانبکار بازاري هاي عمدهشاخص-3جدول 

استان
1394بهار1394زمستان 1395بهار 

نرخ بیکارينرخ مشارکت اقتصادينرخ بیکارينرخ مشارکت اقتصادينرخ بیکارينرخ مشارکت اقتصادي

کل کشور
آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی
اردبیل

اصفهان
البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاري
خراسان جنوبی
خراسان رضوي
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان

ازندرانم
مرکزي

هرمزگان
همدان

یزد
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5139بهارتر در ساله و بیش10جمعیت نرخ بیکاري- 1نقشه 


