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 مقدمه

شتغال و بیکاری، از جمله       ضوع ا ست، به       مو شوری ا صاد هرك سي اقت سا شتغال و كاهش بیکاری، به گونههای ا عنوان ای كه افزایش ا
شور  هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی ك   نرخ بیکاری یکي از شاخص  .شود یافتگي جوامع تلقي ميهای توسعه یکي از شاخص 

و همچنین صتتورف فصتتلي و ستتا نه  كار بههای نیرویهدف برآورد شتتاخصكار با طرح آمارگیری نیروی .گیردمورد استتتدادق قرار مي
شور،  ستان      تغییراف آن در كل ك سا نه در ا ستایي و تغییراف  شهری، نقاط رو شي گیری چها با روش نمونهنقاط  صول مختلف   1رخ در ف

سال   .شود سال اجرا مي  شد و از آن   1384این طرح اولین بار در  ست. پیش از    در زمان تاكنون آغاز  شدق ا  ،آن ماق میاني هر فصل اجرا 
شتغال و بیکاری خانوار اجرا مي طرح دیگری تحت عنوان آمارگیری از ویژگي سال    های ا و پس از  1373شد. طرح مذكور اولین بار در 

سال  سال    یك 1379تا  1376های آن در  سال و فقط در ماق آبان و از  سال     ماق میاني در 1382 سال  تا 1380بار در  صل و در  هر ف
ازمان  ستتت ویژقبه المللي تر با مداهیم بین  های اردیبهشتتتت و آبان ان ار گرفت. برای بهبود كیدیت طرح و انقباي بیش       در ماق  1383
 ید.آكار به اجرا در عمل آمد تا به صورف طرح فعلي و با عنوان طرح آمارگیری نیروی، در طرح مذكور بازنگری به2المللي كاربین
توان از آن برای چند دورق از ای است كه مينمونه پایه، نمونه .شوداز نمونه پایه استدادق مي آنبه دلیل ماهیت ادواری در این طرح     

طي  1387لغایت  1384های برای سالاین طرح  یپایه نمونه .هایي انتخاب كردیك آمارگیری ادواری یا چند آمارگیری، زیر نمونه
برداری از خانوارهای فهرست ،پایه پس از ساخت نمونهكه  ساخته شدق است 1381چارچوب سرشماری عمومي كارگاهي فرایندی از 

ان ار گرفت تا بر اساس آن بتوان خانوارهای نمونه را با توجه به الگوی چرخش مورد  1383 زمستاندر  پایه های نمونهمربوط به خوشه
سرشماری فایل اطالعاف اساس  بر 1388 ابتدای سالطرح از  بعدی یپایه نمونه .ی انتخاب نمودهای مختلف آمارگیرنظر برای دورق

 ،در این راستا .استدادق شدق است 1390، از اطالعاف فایل سرشماری فعلي یپایه نمونهدر  .گرفتطراحي و مورد استدادق قرار  1385سال 
ر موارد جز د)به نقاطبرداری در این از ان ار فهرستنقاط روستایي در  واحدهای مسکونيو  جمعیتي محدودبا توجه به تغییر و تحو ف 

به در نقاط شهری  اماد. وشمياستدادق  1390برداری سرشماری عمومي ندوس و مسکن سال های فهرستاز فرر و نظرصرف خاص(
، 1393 ،1392 ،1391های سال در پایه های نمونهی خوشهاز خانوارها در محدودقبخشي هنگار، ه ی چارچوب مناسب و بمنظور تهیه

  .شدند برداریفهرست 1395و 1394
 

                                                 

1 - Rotation Sampling  

2 - International Labour Organization (ILO) 
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 تعاريف و مفاهيم

شدق(، كه در هدته  ساله و بیش  10تمار افراد      سن تعیین  عریف ی مرجع( طبق تی آمارگیری )هدتهی تقویمي قبل از هدتهتر )حداقل 
شاركت برخوردار بودق     امدكا  و خكار، در تولید  شاغل( و یا از قابلیت م شته ) شاركت دا صادی م ااند )بیکار(، جمعیت فعف م حسوب  ل اقت

 .شوندمي

طور كار كردق و یا بنا به د یلي به 1اعتمرجع، طبق تعریف كار، حداقل یك ستتت یتر كه در طول هدتهستتتاله و بیش 10تمار افراد     
ن اشتغا   بگیران و خودطور عمدق شامل دو گروق مزد و حقوي شاغالن به  .شوند را ترك كردق باشند، شاغل محسوب مي    شان موقت كار

 بگیران و تداور كستتب و كار برای خودی مرجع با داشتتتن پیوند رستتمي شتتغلي برای مزد و حقوي ترك موقت كار در هدته .شتتوندمي
لحاظ اهمیتي كه در فعالیت اقتصتتادی كشتتور دارند، شتتاغل محستتوب  افراد زیر نیز به .شتتودميعنوان اشتتتغال محستتوب اشتتتغا ن، به

 شوند:مي

  كنند )كاركنان فامیليكار مي ،افرادی كه بدون دریافت مزد برای یکي از اعضتتای خانوار خود كه با وی نستتبت خویشتتاوندی دارند 
 .بدون مزد(

 سه   ی كارآموزی فعالیتكارآموزاني كه در دورق س ستقیماً در تولی ی محل كارآموزی ان ار ميي در ارتباط با فعالیت مؤ د دهند، یعني م
  .شودمحسوب مي "كار"ها فعالیت آن ،كا  یا خدماف سهیم هستند

 اندی مرجع مقابق تعریف، كار كردقمحصالني كه در هدته. 

  سلح به سلح  ميصورف كادر دائم یا موقت خدمت  تمار افرادی كه در نیروهای م سنل كادر شامل  كنند )نیروهای م  و داراندرجه ،پر
 .ی نیروهای نظامي و انتظامي(سربازان وظیده

 

 

 شود كه:تر اطالي ميساله و بیش 10بیکار به تمار  افراد     
 .ی مرجع فاقد كار باشند )دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي نباشند(در هدته (1

 .ی بعد از آن آمادق برای كار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي آمادق باشند(هدته ی مرجع و یادر هدته (2

صي را به       در هدته (3 شخ شند )اقداماف م سه هدته قبل از آن جویای كار با شتغال مزدبگیری و یا     ی مرجع و  ست وی ا منظور ج
 .عمل آوردق باشند(خوداشتغالي به

اند به كار در آیندق و یا انتظار بازگشتتت به شتتغل قبلي جویای كار نبودق، ولي فاقد كار و آمادق برای كار بودق دلیل آغاز افرادی كه به    
 .شوندنیز بیکار محسوب مي

 

شامل تمار        شتغال ناقص  ست كه در هدته    افراد دارای ا سركار یا غایب موقت از محل كار بودق    یشاغالني ا ضر در  به و  مرجع، حا
، ساعت كار كردق  44تر از كم ...تر، قرار داشتن در فصل غیركاری و  د یل اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نکردن كار با ساعت كار بیش  

 اندخواهان و آمادق برای ان ار كار اضافي در هدته مرجع بودق

                                                 
 -ILO
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 هاشاخص

ست از       سبت  عبارف ا شاغل و بیکار(  ن سن كار،   تر( به جمعیتساله و بیش  15تر )یا ساله و بیش  10جمعیت فعال ) ساله و  10در 
 .100در ضرب ،تر(ساله و بیش 15یا )تر بیش

 
 

 

 

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

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

 

 

 

ست از      سبت  عبارف ا شاغل ن سن كار به كل جمعیت  تر( ساله و بیش  15تر )یا ساله و بیش  10جمعیت   15یا )تر ساله و بیش 10 ،در 
 .100در ضرب ،تر(ساله و بیش

 

 

 =  نسبت اشتغال                                                                                   × 100                                                              
 

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

ساس نتایج این طرح در      ستان   بر ا تغییراف  2 چنین جدولهم .ه شدق است  ئارا 1كار در جدول بازارهای ترین شاخص ، عمدق1396تاب
صل قبل )   كاربازارهای شاخص  سبت به ف صل   (1396بهار را ن سال   و ف شابه  شته م ستان  ) گذ شان مي 1395تاب نیز  3در جدول  .دهد( ن
  .به تدکیك استان ارائه شدق است كار بازاری های عمدقشاخص

 1396تابستان  –تفکيک جنس، نقاط شهري و روستاييار بهكبازار عمده  هايشاخص -1جدول 
 

 نقاط روستايي نقاط شهري زن مرد كل كشور كارهاي نيرويشاخص

 10مشاركت اقتصادي جمعيت  

 ترساله و بيش

0/41 نرخ 2/65 5/16 0/40  8/43  

26983250 تعداد
ساله و  10بيکاري جمعيت 

 تربيش

7/11 نرخ 6/9 0/20 3/13  4/7  

 2622740533341 1083040 2073041 3156082 تعداد

ساله و  15بيکاري جمعيت 

 تربيش

8/11 نرخ 7/9 1/20  3/13  5/7  

 532693 2620919 1082853 2070760 3153613 تعداد

 بيکاري جوانان

 ساله 24-15

3/27 نرخ 1/22 1/46 4/31  5/18  
 852737542876309861668024 184713 تعداد

 بيکاري جوانان

 ساله 29-15

4/24 نرخ 6/19 2/41 3/27 6/16  
 175705010909806660701437072 319978 تعداد

 10نسبت اشتغال جمعيت 

 ساله و بيشتر

2/36 نسبت  9/58  2/13  7/34  6/40  
 2382716819495993433117517168530 6658637 تعداد

1/19 سهم اشتغال در بخش كشاورزي 0/18 8/23 1/6  6/52  
 4545240351285810323821041726 3503514 تعداد

4/31 سهم اشتغال در بخش صنعت 0/33 4/24 0/34  7/24  
 74805496425303105524658332381647310 تعداد

5/49 سهم اشتغال در بخش خدمات 0/49 8/51 9/59  6/22  
 117980779555191224288510290572 1507504 تعداد

2/9 سهم اشتغال ناقص  2/10  7/4  4/8  3/11  
تر با ساعت ساله و بيش 15سهم شاغلين 

 ترساعت و بيش 49كار معمول  
5/40  2/46  0/15  4/41  2/38  

 رجمع ناشي از گرد كردن ارقار است.* علت اختالف در س

ساله  10درصد جمعیت در سن كار ) 0/41 كه دهدتر نشان ميساله و بیش 10بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ فعالیت( جمعیت     
نرخ مشاركت  هك دهدنشان مينتایج  چنین. هماندقرار گرفته شاغالن یا بیکاران گروقیعني در  ؛اندنظر اقتصادی فعال بودقاز  تر(و بیش

 شاركتمبررسي روند تغییراف نرخ . تر بودق استروستایي كم نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بین زنان نسبت به مردان در اقتصادی 
درصد و نسبت به فصل  6/0(، 1395تابستان ) سال قبلد كه این شاخص، نسبت به فصل مشابه در دهكل كشور نشان مي اقتصادی
 داشته است.درصد افزایش  4/0، (1396بهار گذشته )



  1396اتبستانكار چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي

          كار و سرشماريدفتر جمعيت، نيروي 

5 

 
 
 

نرخ بر اساس این نتایج،  اند.بودقبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 7/11كه  دهدتر نشان ميساله و بیش 10بررسي نرخ بیکاری جمعیت   
بیکاری كل  . بررسي روند تغییراف نرخودق استتر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بیکاری در بین زنان نسبت به مردان 

بهار درصد و نسبت به فصل گذشته ) 0/1(، 1395تابستان ) دهد كه این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبلكشور نشان مي
 داشته است. كاهشدرصد  9/0( 1396

 

نرخ بر اساس این نتایج،   اند.بودقبیکار  ،درصد از جمعیت فعال  8/11كه  دهدتر نشان مي ساله و بیش  15بررسي نرخ بیکاری جمعیت     
  ودق است.تر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بیکاری در بین زنان نسبت به مردان 

شان مي         شتغال ناقص ن شتغال ناقص   شاغل  تدرصد جمعی  2/9كه  دهدسهم ا  تر ازشاخص در بین مردان بیش این . اندبودقدارای ا

40.4 40.6 41.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1395تابستان  1396بهار  1396تابستان 

نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور-1نمودار 

12.7
12.6

11.7

0

2

4

6

8

10

12

14

1395تابستان  1396بهار  1396تابستان 

نرخ بيكاري كل كشور-2نمودار 



  1396اتبستانكار چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي

          كار و سرشماريدفتر جمعيت، نيروي 

6 

 .بودق است شهریتر از نقاط بیش روستایيزنان و در نقاط 

شتغال جمعیت       سبت ا سي ن سن كار)    2/36ست كه  ا تر بیانگر آنو بیش ساله  10برر صد از جمعیت در  شاغل  و بیش ساله  10در تر( 
 تر از نقاط شهری بودق است.تر از زنان و در نقاط روستایي بیششاخص در بین مردان بیش اند. اینبودق

ترین سهم اشتغال را به خود   درصد بیش  5/49 دهد كه بخش خدماف بااقتصادی نشان مي  فعالیت های عمدق بررسي اشتغال در بخش    
 درصد قرار دارند. 1/19و كشاورزی با  4/31های صنعت با اختصاص دادق است. در مراتب بعدی بخش

این  اند.بودقبیکار درصتتد از جمعیت فعال این گروق ستتني  3/27 حاكي از آن استتت كه ستتاله 15 - 24 بررستتي نرخ بیکاری جوانان  
یکاری بررسي روند تغییتتتتراف نرخ ب تر بودق است.  شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش     

و نسبت به فصل قبل    درصد  9/2دهد كه این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته        ساله كل كشور نشان مي    15-24جوانان 
 .یافته است كاهشدرصد  5/1

شاخص در  این  .اندبودقبیکار ساله   15 -29 درصد از جمعیت فعال  4/24 نیز حاكي از آن است كه  ساله  15 - 29نرخ بیکاری جوانان   
-29 بررسي روند تغییتتتراف نرخ بیکاری جوانان .تر بودق استبین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 كاهشدرصد   0/2و نسبت به فصل قبل    درصد  3/2دهد كه این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته        ساله نشان مي   15
 پیدا كردق است .

طور معمول درصد شاغلین به   5/40دهد، تر نشان مي ساعت و بیش  49تر با ساعت كار معمول  ساله و بیش  15 بررسي سهم شاغلین     
سته     كساعت در هدته كار مي  49بیش از  شای شاخص كه یکي از نماگرهای كار  ست نند. این  شان مي  ا سهم زیادی از    ن شور  دهد در ك
 كنند.مي تر از استاندارد كاربیششاغلین 

 

 )درصد( 1395و تابستان  1396 بهار نسبت به  96تابستان  در ي بازار كار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاييهاي عمدهتغييرات شاخص -2جدول

 هاي نيرويشاخص

 كار

 زن مرد كل كشور

 1395تابستان 1396بهار  1395تابستان 1396بهار  1395تابستان 1396بهار 

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

نرررخ مشررراركررت   

يت   اقتصرررادي جمع

 ترساله و بيش10

0/4 6/40 0/6 4/40 0/7 5/64 0/3 9/64 0/1 4/16 0/6 9/15 

يت     کاري جمع نرخ بي

 ترساله و بيش10
-0/9 6/12 -1/0 7/12 -1/0 6/10 -0/8 4/10 -0/8 8/20 -1/8 8/21 

نان      کاري جوا نرخ بي

 ساله 24-15
-1/5 8/28 -2/9 2/30 -2/4 5/24 -3/6 7/25 2/1 44/0 -1/2 3/47 

نان      کاري جوا نرخ بي

 ساله 29-15
-2/0 4/26 -2/3 7/26 -1/5 1/21 -2/1 7/21 -3/4 6/44 -2/9 1/44 
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 )درصد(   )دنباله( 1395 تابستانو  1396نسبت به بهار  1396تابستاندر  جنس، نقاط شهري و روستاييي بازار كار بر حسب هاي عمدهتغييرات شاخص -2جدول

 كارهاي نيرويشاخص

 نقاط روستايي نقاط شهري

 1395تابستان 1396بهار  1395تابستان 1396بهار 

 نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات نرخ تغييرات

نرخ مشراركت اقتصرادي   

 ساله و بيشتر 10جمعيت 
0/2 8/39 0/2 8/39 0/8 0/43 1/6 2/42 

نرررخ بيکرراري جمعيررت  

 ساله و بيشتر10
-1/1 4/14 -1/1 4/14 -0/4 8/7 -0/5 9/7 

 نرررخ بيکرراري جوانرران  

 ساله 24-15
-1/2 6/32 -3/0 4/34 -2/2 7/20 -2/3 8/20 

نرررخ بيکرراري جوانرران   

 ساله 29-15
-2/1 29/4 -2/5 8/29 -1/3 9/17 -1/4 0/18 

 
 
 دهد.را نشان مي 1396 لغایت 1391نرخ بیکاری در فصول متوالي   3نمودار     
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بهار  تابستان پاييز زمستان

1396لغايت 1390تغييرات نرخ بيكاري در فصول متوالی سال هاي -3نمودار 
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نشان  1396بهار و  1395تابستان  در مقایسه با 1396تابستان در به تدکیك استان را كار  بازارهای عمدق رخي از شاخصب 3جدول 
 .دهدمي

 

  1396بهار و  1395تابستان در مقايسه با  1396تابستان در  ه تفكيك استانبكار  بازاري هاي عمدهشاخص  -3جدول 

 1395تابستان  1396بهار  1396تابستان  استان

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

 12/7 40/4 12/6 40/6 11/7 41/0 كل كشور

 10/4 43/5 10/3 43/4 9/5 43/9 آذربايجان شرقی

 46/1 11/6 42/1 11/0 42/8 7/5آذربای ان غربي

 45/7 9/9 45/3 13/5 43/6 12/6اردبیل

 41/5 14/0 41/3 16/1 40/7 17/4اصدهان

 15/4 38/4 20/4 38/9 13/8 37/6 البرز

 35/4 11/4 36/6 14/2 35/8 11/2ایالر

 11/2 36/4 10/7 36/1 11/0 37/5 بوشهر

 40/8 12/5 41/1 11/2 41/2 13/3تهران

 40/8 18/3 39/4 20/3 40/2 19/8چهارمحال و بختیاری

 41/3 11/9 42/2 11/5 41/3 13/4خراسان جنوبي

 45/1 10/1 45/3 14/3 42/4 12/5خراسان رضوی

 47/4 9/9 43/0 10/8 43/8 9/7خراسان شمالي

 39/0 14/9 38/8 15/3 39/1 14/9خوزستان

 45/2 9/7 40/5 11/1 45/1 8/2زن ان

 39/6 7/1 41/6 8/8 38/8 8/1سمنان

 30/7 11/3 30/8 12/7 32/9 13/8سیستان و بلوچستان

 41/0 10/4 40/4 9/8 40/3 13/6فارس

 38/7 11/1 39/0 10/9 38/9 11/6قزوین

 35/4 10/2 35/5 10/9 35/3 11/4قم

 43/2 11/7 41/5 13/7 41/7 12/0كردستان

 11/9 38/4 14/0 38/1 11/6 40/3 كرمان

 42/2 18/0 42/5 20/2 40/6 20/3كرمانشاق

 37/9 10/8 36/8 12/0 40/6 13/0كهگیلویه و بویراحمد

 37/0 11/9 39/6 13/6 39/1 12/8گلستان

 43/8 9/2 44/8 10/6 41/1 9/9گیالن

 35/9 12/1 34/2 11/8 36/4 12/0لرستان

 41/7 9/5 42/5 9/8 41/6 10/8مازندران

 6/7 37/1 7/4 33/8 8/2 36/8 مركزی

 40/0 10/8 38/1 9/2 38/8 10/1هرمزگان

 41/7 9/7 40/6 8/9 40/6 8/0همدان

 11/8 41/7 13/2 43/1 12/4 42/1 يزد


