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مقدمه
آمار و اطالعات مربوط به نيروي انساني ،براي نخستين بار در
سال  1111توسط اداره كل آمار و ثبت احوال ،در برخي از
شهرهاي مهم كشورگردآوري شد .در سال  ،1111ضمن اجراي
اولين سرشماري عمومي نفوس كه توسط اداره كل آمار عمومي
اجرا شد ،اطالعاتي چند در اين زمينه به دست آمد .سپس با
اجراي چند طرح آماري در زمينههاي كشاورزي ،صنعت و
جمعيت ،در زمره آمار جمعآوري شده ،اطالعات مربوط به
نيروي انساني نيز متناسب با موضوع طرح ،مورد توجه قرار
گرفت .در سالهاي  1111و  ،1141سازمان برنامه با همكاري
اداره كل مطالعات نيروي انساني و آمار وزارت كار و امور
اجتماعي ،آمارگيريهايي را در زمينه نيروي انساني انجام داد
و نتايج آن را منتشر كرد.
در سالهاي بعد ،مركز آمار ايران ضمن اجراي سرشماريهاي
عمومي نفوس و مسكن سالهاي ،1131 ،1111 ،1141
 1111 ،1111و آمارگيري جاري جمعيت  ،1111آمار و
اطالعات اساسي مربوط به نيـروي انـساني را جـمعآوري نموده
و عالوه بر آن از سال  ،1113طرح نمونهگيري ويژگيهاي
اشتغال و بيكاري خانوار را نيز به اجرا درآورده است و تا سال
 1111هر سال اين طرح اجرا گرديده ،در سالهاي مذكور
اطالعات آبان ماه به عنوان نماينده سال ارائه شده است .از سال
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 1114طرح آمارگيري از نيروي كار جايگزين طرح مذكور
گرديده است ،شايان ذكر است با توجه به ويژگيهاي اين طرح،
اطالعات ارائه شده در اين سالها متوسط اطالعات ساالنه
ميباشد.
براي تهيه و تنظيم آمار و اطالعات اين فصل ،از نتايج
سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  ،1111طرح آمارگيري
از نيروي كار مركز آمار ايران و نيز از اطالعات ارائه شده توسط
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان تهران استفاده شده است .اطالعاتي كه در
اين فصل ارائه ميشود شامل تعداد جمعيت فعال و غيرفعال،
ويژگيهاي جمعيت شاغل در بخشهاي مختلف اقتصادي و آمار
كاركنان دولت مي باشد.
در آمار ارائه شده توضيح نكات زير ضروري است:
در طرح آمارگيري از نيروي كار ،جامعه آماري نمونه فقط شامل
خانوارهاي معمولي ساكن ميباشد و خانوارهاي دستجمعي و
معمولي غيرساكن را دربر نميگيرد.

تعاريف مفاهيم
كار :آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي (فكري يا بدني) كه به
منظور كسب درآمد (نقدي و يا غير نقدي) صورت پذيرد و هدف
آن توليد كاال يا ارائه خدمت باشد.
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جمعيت فعال اقتصادي :تمامي اعضاي  11ساله و بيشتر
خانوارها كه در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگيري شاغل
و يا بيكار بودهاند ،جمعيت "فعال اقتصادي" به شمار ميآيند.
محصالن ،خانهداران و دارندگان درآمد بدون كار ،چنانچه
شاغل و يا بيكار نيز بودهاند" ،فعال اقتصادي" محسوب
ميشوند.
در طرح آمارگيري از نيروي كار در سال 1111 ،1111 ،1114
و  1111تمام افراد  11ساله و بيشتر (حداقل سن تعيين شده)،
كه در هفته تقويمي قبل از هفته آمارگيري (هفته مرجع) طبق
تعريف كار ،در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و
يا از قابليت مشاركت برخوردار بودهاند (بيكار) ،جمعيت فعال
اقتصادي محسوب ميشوند.
جمعيت غير فعال اقتصادي :تمامي اعضاي 11سالـه و بيشتر
خانوارها كه در هفت روز قبل از مراجعه مأمـور آمارگيري شاغل
و يا بيكار نبودهاند و در يكـي از گروههاي محصل ،خانهدار،
داراي درأمد بدون كار و ساير طبقهبندي شدهاند به عنوان
جمعيت "غيرفعال اقتصادي" به شمار ميآيند.
در طرح آمارگيري از نيروي كار در سالهاي ،1111 ،1114
 1111و  1111تمام افراد  11ساله و بيشتر كه در طول هفته
مرجع طبق تعريف ،در هيچ يك از دو گـروه شاغـالن و بيكاران
قرار نميگيرند ،جمعيـت غير فعال اقتصادي محسوب ميشوند.
شاغل :تمام افراد  11ساله و بيشتر كه در طول هفته مرجع،
طبق تعريف كار ،حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلي
بهطور موقت كار را ترك كرده باشند ،شاغل محسوب ميشوند.
شاغالن بهطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقبگيران و
خوداشتغاالن ميشوند .ترك موقت كار در هفته مرجع با داشتن
پيوند رسمي شغلي ،براي مزد و حقوقبگيران و تداوم كسب و
كار براي خوداشتغاالن ،بهعنوان اشتغال محسوب ميشود .افراد
زير نيز به لحاظ اهميتي كه در فعاليت اقتصادي كشور دارند،
شاغل محسوب ميشوند:
 افرادي هستند كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضايخانوار خود كه با وي نسبت خويشاوندي دارند كار ميكنند
(كاركنان فاميلي بدون مزد).
 كارآموزاني كه در دوره كارآموزي فعاليتي در ارتباط با فعاليتمؤسسه محل كارآموزي انجام ميدهند ،يعني مستقيماً در توليد
كاال يا خدمات سهيم هستند و فعاليت آنها "كار" محسوب
ميشود.
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 محصالني كه در هفته مرجع مطابق تعريف ،كار كردهاند. تمام افرادي كه در نيروهاي مسلح به صورت كادر دائم ياموقت خدمت ميكنند (نيروهاي مسلح پرسنل كادر و سربازان،
درجهداران ،افسران وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي).
براي دقت در كاربرد اين تعريف ،در سرشماريهاي عمومي
نفوس و مسكن سالهاي  1141و  1111افرادي كه در هفته 1
ساعت و بيشتر كار كردهاند شاغل منظور شدهاند ولي در
سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن  1111 ،1131آمارگيري
جاري جمعيت  1111و آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و
بيكاري خانوار سالهاي  1113لغايت  ،1111كساني كه در
هفت روز گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگيري) حداقل 2
روز كار كردهاند ،شاغل به حساب آمدهاند .همچنين در
سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن 1131و ،1111
آمارگيري جاري جمعيت  1111و آمارگيري از ويژگيهاي
اشتغال و بيكاري خانوار سالهاي  1113لغايت  1111كساني
كه داراي شغلي هستند ولي در هفت روز گذشته به اقتضاي
فصل و ماهيت فصلي كار خود ،كار نكردهاند (بيكاران فصلي)،
مشروط بر آنكه در جستجوي كار ديگري هم نبوده باشند شاغل
محسوب شدهاند ،به استثناي سرشماريهاي  1141و 1111
كه در شمار بيكاران منظور شدهاند .ضمناً قابل ذكر است كه
سؤاالت مربوط به شاغالن در سرشمــاريهاي ،1141 ،1111
 ،1111 ،1111آمارگيري جاري جمعيت  1111و آمارگيري از
ويژگيهاي اشتغـال و بيكاري خانوار سالهاي  1113لغايت
 ،1111از افراد  11ساله و بيشتر و در سرشماري  ،1131از
افراد  3ساله و بيشتر پرسش شده است .در تمامي
آمارگيريهاي مذكور ،افرادي كه در هنگام سرشماري به انجام
خدمت وظيفه عمومي مشغول بودهاند در شمار شاغالن به
حساب آمدهاند.
همچنين شايان ذكر است تعريف شاغل در سرشماري عمومي
نفوس و مسكن سال  1111 ، 1111و  1111منطبق بر تعريف
ارائه شده در اين فصل ميباشد.
بيکار :افرادي كه  1روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري
حداقل يك ساعت كار نكردهاند و داراي شغلي نيز نبودهاند در
صورت داشتن دو شرط ذيل بيكار محسوب ميشوند.
 -1در  11روز گذشته براي جستجوي كار ،اقدامات مشخصي را
نظير ثبت نام يا پيگيري در مؤسساتي كاريابي ،پرس و جو از
دوستان ،تماس با كارفرمايان ،مطالعه آگهيهاي استخدامي و ...
انجام داده باشند.
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 -2آماده به كار باشند ،يعني طي يك دوره  11روزه شامل 1
روز گذشته و  1روز آينده آمادگي شروع كار را داشته باشند،
همچنين افراد ذيل بيكار محسوب شدهاند.
 در انتظار شروع كار جديد هستند ،يعني براي آنان كاري مهياشده و قرار است در آينده به آن كار مشغول شوند و نيز آماده
به كار (طبق تعريف) هستند.
 در انتظار بازگشت به شغل قبلي و نيز آماده به كار (طبقتعريف) هستند .منظور از "در انتظار بازگشت به شغل قبلي"
اين است كه فرد قبالً داراي كار بوده و به داليلي كار خود را از
دست ميدهد و پيوند رسمي شغلي ندارد ولي در انتظار بازگشت
به شغل خود به سر ميبرد.
اشتغال ناقص زماني :افراد داراي اشتغال ناقص زماني شامل
تمام شاغالني است كه در هفته مرجع ،حاضر در سر كار يا غايب
موقت از محل كار بوده ،به داليل اقتصادي نظير ركود كاري،
پيـدا نكردن كار با ساعت كار بيشتر ،قرار داشتن در فصل غير
كاري و  ...كمتر از  44ساعت كار كرده ،خواهان و آمـاده براي
انجام كار اضـافي در هفته مرجع بودهاند.
بيکار قبالً شاغل :كساني كه شاغل به حساب نميآيند ولي
قبالً شاغل بوده و در هفت روز قبل از مراجعـه مـأمـور
آمارگيري مطابق تعريف ،بيكار بودهاند بيكار قبالً شاغل
محسـوب ميشـوند.
بيکار قبالً غيرشاغل :كساني كه شاغل يا بيكار قبالً شاغل
بوده و در هفت روز گذشته شاغل ،بيكار و محصل نبوده و به
شاغل محسوب نميشوند و در هفت روز قبل از مراجعه مأمور
آمارگيري مطابق تعريف ،بيكار بودهاند در اين گروه قرار
ميگيرند.
محصل :كساني كه شاغل يا بيكار محسـوب نميشوند و در
هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگيري در حال تحصيل
بودهاند ،محصل به حساب ميآيند.
خانهدار :در سـرشمـاريهاي  1141 ،1111و  ،1111تمامي
زناني كه در هفت روز گذشتـه قبـل از مراجعـه مأمـور
آمارگيـري شاغـل يـا بيكار نبـوده و بـه خانـهداري (در منزل
خـود) مشغـول بودهانـد ،خانـهدار منظور شـدهاند .در
سرشماري عمومي نفوس و مسكـن  1131و  ،1111طـرح
آمارگيـري از ويـژگيهاي اشتغـال و بيكاري خانوار سـالهاي
 1113لغـايت  1111و همچنيـن طـرح آمارگيـري از نيـروي
كـار سـال 1111 ،1114و  1111تمامي زنـان و مـرداني كه
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در هفت روز گـذشتـه ،شاغـل ،بيكار و محصل نبـوده و بـه
خانـهداري مشغـول بـودهانـد ،خـانـهدار منظـور شـدهانـد .در
آمـارگيـري جـاري جمعيـت  ،1111تمـامي زنـان و مرداني
كه در هفت روزگـذشتـه ،شـاغل ،بيكار ،محصـل و بـازنشستـه
نبـوده و بـه خانـهداري مشغـول بـودهانـد ،خانـهدار منظـور
شـدهانـد.
داراي درآمد بدون كار :كسانيكه شاغل ،بيكار ،محصل و
خانهدار محسوب نميشوند و درامدهاي مستمري مانند حقوق
بازنشستگي ،حقوق وظيفه ،درآمد امالك و مستغالت ،سود
سهام و  ...دارند ،داراي درآمد بدون كار محسوب ميشوند.
نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) :عبارت است از نسبت
جمعيت فعال (شاغل و بيكار)  11ساله و بيشتر به جمعيت در
سن كار 11ساله و بيشتر ،ضرب در .111
نرخ بيکاري :عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت
فعال (شاغل و بيكار) ،ضرب در .111
نرخ بيکاري جمعيت  61-42ساله :عبارت است از نسبت
جمعيت بيكار  11-24ساله به جمعيت فعال  11-24ساله ضرب
در .111
سهم اشتغال ناقص :عبارت است از نسبت جمعيت داراي
اشتغال ناقص زماني به جمعيت شاغل ،ضرب در .111
گروه عمده شغلي :با بررسي مشاغل موجود در كشور و انطباق
آن ها با آخرين طبقه بندي بين المللي مشاغل (،)ISCO-11
تمامي مشاغل به  11گروه بزرگ تقسيم شده است .هر يك از
اين گروه ها كه در فهرست مربوط با يك عدد (كد) يك رقمي
مشخص شده است " ،گروه عمده شغلي" ناميده مي شود.

گزيده اطالعات
در سال  1113بر اساس نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار
 41/4درصد جمعيت  11ساله و بيشتر  ،فعال محسوب
مي شوند كه اين نرخ در بين مردان  31/4درصد و در بين زنان
 11/1درصد مي باشد .نرخ بيكاري در ميان اين گروه جمعيتي
 11/1درصد بوده كه نرخ بيكاري مردان  1/1درصد و زنان 21/1
درصد بوده است .همچنين در اين سال نرخ بيكاري جمعيت
فعال  11-24سال  21/1درصد بوده است .توزيع نسبي شاغالن
 11ساله و بيشتر در سه بخش عمده فعاليت هاي اقتصادي
عبارت است از  1/1درصد در بخش كشاورزي 11/1 ،درصد در
بخش صنعت و  31درصد در بخش خدمات.
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در سال  1113تعداد  11111فرصت شغلي در استان ايجاد
شده است كه نسبت به سال قبل  21/3درصد كاهش يافته
است .همچنين حدود  111هزار نفر متقاضي كار در مراكز
كاريابي استان ثبت نام نموده اند كه  33/1درصد آن مردان و
 11/1درصد آن را زنان تشكيل داده اند.
همچنين  21/3درصد از متقاضيان در گروه سني  11-24ساله،
 11/1درصد در گروه سني  21-14ساله 11/1 ،درصد در گروه
سني  11-44ساله 1/4 ،درصد از متقاضيان در گروه سني
 41-14ساله و مابقي در گروه سني  11ساله و بيشتر قرار
دارند .قابل ذكر است كه  13درصد از اين متقاضيان داراي
تحصيالت دانشگاهي مي باشند .در اين سال بيش از  21هزار
نفر از طريق مراكز كاريابي ،به كار گماشته شده اند كه 31/2
درصد مرد و  12/1درصد زن بوده اند.
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