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1388تيزهاُ  -گزٍُ تْيِ طزح

ٍيژگي ّاي التظادي در سزشواري
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الالم هزتَط تِ ٍيژگي ّاي التظادي در سزشواري
  اطَل ًظزي جوع آٍري اطالعات جوعيت فعال التظادي تا

ِ ّاي ساسهاى هلل رٍيكزدي تِ تَطي
ِتزرسي تعاريف شاغل ٍ تيكار در سزشواري ّاي گذشت
  تزرسي تطثيمي ضوٌي تأثيز تفاٍت تعاريف شاغل ٍ تيكار تز

شاخض ًزخ تيكاري
   تزرسي عَاهل هؤثز تزتفاٍت ًتايج سزشواري ٍ طزح ًيزٍي

كار

 1390ًكات هَردًظز در ٍيژگي ّاي التظادي در سزشواري

ّاعٌاٍيي سزفظل
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الالم هزتَط تِ ٍيژگي ّاي التظادي در  
سزشواري
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1- اي ِ الالم پاي
ٍضغ فؼاليت
ًَع اضتغال
ًَع فؼاليت
 ٍضغ ضغلي

2- ُالالم تَغيِ ضس
ساػت واض
زضآهس
هحل واض

  فْزست ٍ اٍلَيت الالم ٍيژگي ّاي التظادي در سزشواري ّا
ِ ّاي ساسهاى هلل) (تَطي
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سازهاى هلل براي گسيٌش اقالم در سرشواري هاـ تَصيه 
تاهيي ًيازهاي برًاهه ريسي هلي
از بيي بردى خال اطالعاتي

 (هحدٍد كردى اقالم)الَيت دادى به اقالم ههن
حساسيت ًداشتي قلن
تٌاسب قلن با هاهيت سرشواري

 ِػَاهل  ٍ  اضظًسگي،  هٌاسثت، هيعاى ًياظاًتراب ًْايي ت
.تستگي زاضز ساظهاًي
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1390 1385 1384 1375 1365 1355 1345 1335 شرح

* * * * * * * ٍضع 
فعاليت

* * * * * * * * عٌَاى  
شغل

* * * * * * * * فعاليت 
هحل كار

* * * * * * * * ٍضع 
شغلي

* هدت 
بيكاري

* * ساعات 
كار  

* * هحل كار

* در آهد

ويژگي هاي اقتصادي در سرشماري هاي ايراناقالم آماري مربوط به 
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1-ٍضؼيت فؼاليت 
اگط چِ ايي للن زض سطضواضي ّاي پيطيي پطسيسُ ضسُ است اها هٌاسة است تا 

:پطسص گطزز 1390تفىيه ّاي ظيط زض سطضواضي 
 واض وطزُ است( ساػت 1حسالل )ضٍظ گصضتِ 7زض
 ضٍظ گصضتِ تِ زاليلي واض ًىطزُ است 7زاضاي ضغل است ٍلي زض
 ضٍظ گصضتِ زض خستدَي واض تَزُ ٍ آهازُ تطاي واض است 30زض
زض اًتظاض ضطٍع واض خسيس يا تاظگطت تِ ضغل لثلي تَزُ ٍ آهازُ تِ واض است
 ّفتِ   4هاُ گصضتِ ٍ هالثل آى زض خستدَي واض تَزُ اها زض  6فالس واض ٍ زض

(حالت خسيس)ًثَزُ است( تِ ػلت تي اًگيعگي)گصضتِ زض خستدَي واض
 (  تسٍى زليل)ّفتِ گصضتِ زض خستدَي واض 4فالس واض ٍ آهازُ تِ واض تَزُ اها عي

(حالت خسيس)ًثَزُ است
هحػل
زاض ِ ذاً
غاحثاى زضآهس تسٍى واض
سايط

الالم درخَاستي ٍسارت كار ٍ اهَر اجتواعي
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2-  سالِ ٍ   10ضلوي تطاي توام افطاز ضاغل ٍ تيىاض  4ضغل تا حس وسّاي
(تطاي تيىاضاى ضغل زضذَاستي پطسيسُ ضَز) تيطتط 
3- هسضن تحػيلي ٍ ضضتِ تحػيلي تطاي توام افطاز تاسَاز
4- فؼاليت اغلي هحل واض
5- ٍضغ ضغلي زض ضغل اغلي
ساتمِ ضغلي -6
7- ًِهيعاى زضآهس هاّا
ساػت واض ّفتگي تطاي ضاغليي -8
(تطاي ضاغليي) توايل زاضتي يا ًساضتي تِ افعايص ساػت واضي -9

(تطاي تيىاضاى)هست خستدَي ضغل  -10

الالم درخَاستي ٍسارت كار ٍ اهَر اجتواعي
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...(وطَضي، لطىطي، ذاظ،لاًَى واض ٍ )ًَع استرسام - 11
ِ اي - 12 هطاوع آهَظش فٌي )زاضتي يا ًساضتي گَاّيٌاهِ آهَظش فٌي ٍ حطف

ُ ّاي آظاز ِ اي ٍ آهَظضگا (ٍ حطف
ِ اي) ػٌَاى ضضتِ هْاضتي - 13 (زضغَضت زاضتي گَاّيٌاهِ فٌي ٍ حطف
ِ زضهاًي تَزى يا ًثَزى - 14 تحت پَضص تيو
تِ هٌظَض ( هطوَل لاًَى واض ٍ غيطهطوَل لاًَى واض)ٍضؼيت واضگاُ - 15

ضٌاسايي ّطچِ تيطتط ٍ تْتط تاظاض واض ضسوي

الالم درخَاستي ٍسارت كار ٍ اهَر اجتواعي
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اطَل ًظزي جوع آٍري اطالعات 
جوعيت فعال التظادي تا رٍيكزدي تِ 

ِ ّاي ساسهاى هلل تَطي
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 گيطي اظ آى زض ُ ُ گيطي ػطضِ ًيطٍي واض ٍ هيعاى تْط ايداز اهىاى اًساظ
فطآيٌس تَليس التػازي

ّاي سٌي، خٌسي،  اضظياتي سياست ّاي ُ ايداز يا تْثَز اضتغال زض ظيطگطٍ
...ضغلي، فؼاليتي ٍ 

 ضيعي ّاي پيص تيٌي ِ ِ ّاي آى تطاي تطًاه خوؼيت فؼال التػازي ٍ هؤلف
آتي

 ِايتْي ِ زض هَضز اًساظُ ٍ ساذتاض ًيطٍي واض، ضًٍس خاضي ٍ  اعالػات پاي
تغييطات آى

(ًيزٍي كار)اّداف جوع آٍري آهار جوعيت فعال التظادي
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 تا اعالػات  ّوعهاىًياظ تِ اعالػات خوؼيت فؼال، ضاغل، تيىاض ٍ غيطفؼال
ِ ي  اظ ضطايظ اختواػي،  تػَيطيٍيژگي ّاي خوؼيتي ٍ اختواػي تطاي اضائ

التػازي خاهؼِ

جوع آٍري اطالعات جوعيت فعال التظادي در سزشواري

هحسٍزيت ّاي سايط هٌاتغ:
ُ ّاي خوؼيتي وَچه، عثمات (آهاضگيطي ّا)• ًَاحي وَچه، گطٍ

ًْايي ضغل ٍ فؼاليت
پَضص خوؼيت، ويفيت اعالػات ضغل ٍ فؼاليت(آهاضّاي ثثتي)•



14

 سايط ٍيژگي ّاي ذاًَاض ٍ ٍاحس هسىًَي تا فؼاليت اضتثاط تطضسي
التػازي اػضاي ذاًَاض

جوع آٍري اطالعات جوعيت فعال التظادي در سزشواري

 اعالػات ٍيژگي ّاي التػازي تطاي عطح ّاي آهاضگيطي  چاضچَبايداز
ِ اي ذاًَاضي اظ خولِ عطح آهاضگيطي ًيطٍي واض ًوًَ

 تطاي آهاض ًيطٍي واض هٌاتغ هتفاٍتهطىالت
استفازُ وطَضّاي زاضاي عطح ًيطٍي واض تِ غَضت هٌظن اظ ًتايح ايي  •

عطح  

 استفازُ اظ اغَل سٌدص خوؼيت فؼال التػازي ساظهاى تيي الوللي
(ILO)واض
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اطَل سٌجش جوعيت فعال التظادي

گستطُ خوؼيت-1

زاهٌِ فؼاليت التػازي -2

چْاضچَب سٌدص -3
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:اطَل سٌجش جوعيت فعال التظادي

گستزُ جوعيت-1

حساوثط ٍ حسالل سي: هحسٍزيت ّاي سٌي

ّاي ذاظ خوؼيتي ُ ِ گيطي: گطٍ هالحظات ًوًَ
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:اطَل سٌجش جوعيت  فعال التظادي

(SNA)داهٌِ فعاليت التظادي تز اساس سيستن حساب ّاي هلي 
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تمام فعاليت َا

فعاليت َاي تًليذي فعاليت َاي غيرتًليذي
:براي مثال

(خًردن)فعاليت َاي ابتذايي افراد  -1
(فكر كردن)فرآيىذَاي راتي محض  -2
مطالعٍ -3

تًليذ غيراقتصادي
:براي مثال

وظافت
پخته

تعمير كردن
مراقبت از ديگران

حمل ي وقل

تًليذ اقتصادي

تمام كاالَاي تًليذ شذٌ

ٍ ي خذمات براي   تًليذ َم
بازار

ٍ ي كاالَا براي   تًليذ َم
بازار

ٍ ي كاالَا براي   تًليذ َم
خًدمصرفي

تًليذ خذمات خاوگي ي  
شخصي مسدبگيري

ٍ ي خذمات   تًليذ َم
خاوگي براي مصرف خًد

تًليذ براي بازارتًليذ براي غيربازار
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:اطَل سٌجش جوعيت  فعال التظادي
داهٌِ فعاليت التظادي -2

 

فؼاليت ّاي التػازي
(تَليس واالّا ٍ ذسهات)

فؼاليت ّا

فؼاليت ّاي غيطالتػازي

تؼطيف فؼاليت التػازي(SNA 93:)  ّط گًَِ تَليس واال، فؼاليت
التػازي هحسَب هي ضَز ٍلي فمظ ذسهات ػطضِ ضسُ تِ تاظاض فؼاليت 

.التػازي هحسَب هي ضَز تِ خع چٌس هَضز ًازض
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واضوي فاهيلي )واض تسٍى هعز زض وسة ٍ واض يىي اظ اػضاي ذاًَاض
(تسٍى هعز

 واضآهَظي ٍ ضطوت زض تَليس واال يا ذسهات زض هحل واض حتي تسٍى
زضيافت هعز

ِاًدام ذسهت ٍظيف
تَليس واال تطاي هػطف ذاًَاض

:هظاديك فعاليت التظادي 

واض زض لثال سْوي اظ هحػَل
واض اخثاضي تطاي اًدام تؼْسات
ذسهات ذاًگي هعزتگيطي
واض زض هحل سىًَت
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ذسهات ذاًگي تسٍى هعز

ًِذسهات اختواػي ٍ زاٍعلثا

تؼويطات خعئي زض هٌعل
سطهايِ گصاضي زض فؼاليتْاي التػازي تسٍى هطاضوت زض اهَض آى

:هظاديك فعاليت غيز التظادي 
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:اطَل سٌجش فعاليت التظادي
(زٍضُ هطخغ)زٍضُ پايِچْارچَب سٌجش  -3

معيار تعيين وضع دوره پايهمعيارسنجش
فعاليت

نحوه طبقه بندي  
فعاليتهاي اصلي

بلند مدت جمعيت معموالً فعال
(  معموالً يك سال)

وضع فعاليت اصلي 
در طول دوره پايه 

بلند مدت

معموال فعال 
شاغل
بيكار

معموال غيرفعال

كوتاه مدتجمعيت فعال جاري
(هفته يا روز) 

از شيوه استفاده 
الويت بندي مفهومي 

براي تعيين وضع 
فعاليت در دوره پايه 

كوتاه مدت

فعال جاري
شاغل
بيكار

غيرفعال جاري  
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كل جمعيت

جمعيت باالي سه تعييه شذٌجمعيت پائيه سه تعييه شذٌ

در طًل ديرٌ مرجع  
ٍ َا  (ريزَا)تعذاد َفت

اشتغال ي يا بيكاري كًچكتر از حذ معيه   
(َفتٍ 26: براي مثال)

در طًل ديرٌ مرجع بلىذمذت
(سال 1براي مثال )

ٍ َا  (ريزَا)تعذاد َفت
اشتغال ي يا بيكاري بسرگتر يا مسايي حذ  معيه  

(  َفتٍ 26براي مثال )

جمعيت معمًالً  
غيرفعال

جمعيت معمًالً
فعال

ٍ َا  اشتغال  كًچكتر از( ريزَا)تعذاد َفت
ٍ َا  بيكاري( ريزَا)تعذاد َفت

ٍ َا  اشتغال  بسرگتر يا مسايي( ريزَا)تعذاد َفت
ٍ َا  بيكاري( ريزَا)تعذاد َفت

جمعيت معمًالً  
بيكار

جمعيت معمًالً  
شاغل



24

اضتغال
تيىاضي
غيطفؼال

هحػل•
ِ زاض• ذاً
زاضاي زضآهس تسٍى واض•
سايط•

:اطَل سٌجش فعاليت التظادي
  اغل اٍلَيت: چْارچَب سٌجش -3
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حسالل يه ساػت

:اطَل سٌجش فعاليت التظادي
 همساض واض :چْارچَب سٌجش -3

ِ ي اضتغال ٍ تَليس  • (تسست آٍضزى ول حدن اضتغال زض خاهؼِ) ضاتغ

(تيىاضي تِ هؼٌاي فمساى ولي واض است)ًمض تؼطيف تيىاضي  •

ِ اي تَزى ّط هالن زيگط ٍ اظ تيي ضفتي لاتليت )ػسم اهىاى تؼييي هالن زيگط • سليم
ِ ي تيي الوللي (همايس
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(افزاد داراي فعاليت التظادي)تعزيف شاغل

ِ ي تمَيوي لثل اظ ( حسالل سي تؼييي ضسُ)سالِ ٍ تيطتط 10افطاز  وِ زض ّفت
ِ ي آهاضگيطي حسالل يه ،  تؼطيف فؼاليت التػازيعثك ( ّفتِ هطخغ)ّفت

ُ اًس ٍ يا تٌا تِ زاليلي تِ عَض هَلت واض ضا تطن وطزُ  ساػت واض وطز
.( غاية هَلت اظ واض)تاضٌس
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:غاية هَلت اظ واض 
زاضاي ضغل

تسٍى اًدام واض زض زٍضُ هطخغ
تِ زاليلي 

هؼياضّا
زاضتي پيًَس ضسوي ضغلي :هطاغل هعز ٍ حمَق تگيطي  •

تساٍم زضيافت هعز ٍ حمَق
اعويٌاى تاظگطت تِ واض
وَتاُ تَزى عَل هست غيثت

تساٍم وسة ٍ واض: هطاغل ذَز اضتغالي  •

غاية هَلت اس كار
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.فؼاليت التػازي ًساضتِ تاضسي هطخغ  ّفتِزض •

 اًتظاض تاظگطت تِ ضغل لثلييا  آغاظ تِ واض زضآيٌسُافطازي وِ تِ زليل 
.ضًَس واضًس ًيع تيىاض هحسَب هي زضخستدَي واض ًيستٌس ٍلي آهازُ تِ

:تيكار

تا اًدام الساهات هطرػي زض  ي لثل اظ آى ي هطخغ ٍ سِ ّفتِ ّفتِزض •
.تاضس خستدَي واض

تطاي  ي پس اظ آى ي هطخغ ٍ ّفتِ ّفتِزض غَضت هْيا ضسى واض، زض •
.زاضتِ تاضسآهازگي ضطٍع واض 
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كل جمعيت

جمعيت پائيه تر از سه  
تعييه شذٌ

جمعيت باالي ا سه 
تعييه شذٌ

ٌ مذت  ٌ ي مرجع كًتا در دير
كار كردٌ( ريز 1َفتٍ يا  1)

ٌ مذت  ٌ ي مرجع كًتا در دير
كار وكردٌ

داراي شغل يا كسب ي كار ي 
غايب مًقت از كار

فاقذ كار ي  
تمايل بٍ كار

عذم تمايل  
بٍ كار

آمادٌ براي كار عذم آمادگي براي كار

در جستجًي كار عذم جستجًي كار

جمعيت شاغل جمعيت بيكار

ويريي كار

جمعيت غيرفعال جاري

جمعيت خارج  
از ويريي كار
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تزرسي تعاريف شاغل ٍ تيكار در سزشواري ّا
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.است تؼطيف ًطسُهفاّين تِ غَضت هطرع  .1335•
:تعزيف شاغل در سزشواري ّا

وساًي وِ زض ّفتِ لثل اظ هطاخؼِ هأهَض سطضواضي اضتغال  .1345•
ُ اًس ٍ  تِ واض زاضتِ ٍ يا زاضاي ضغل تَزُ ٍ تِ ػللي واض ًىطز

  8ّوچٌيي افطازي وِ اغَالً اظ ًظط التػازي فؼال ًثَزُ ٍلي 
ُ اًس ساعت ٍ تيشتز .واض وطز



32

:تعزيف شاغل در سزشواري ّا

ِ ي افطاز  . 1355• سالِ ٍ تيطتط وِ زض ّفت ضٍظ پيص اظ هطاخؼِ  10ولي
ِ اًس ٍوساًي وِ اغَالً ضاغل  هأهَض سطضواضي تِ واضي اضتغال زاضت

ِ ضٍظ پيص تِ ػلتي واض ًىطزُ ٍ پس اظ ضفغ  تَزُ ٍلي زض ّفت ضثاً
.ػلت تِ واض ذَز ازاهِ هي زٌّس

.واض زض زٍضُ هطخغ هالن اضتغال تؼييي ضسُ ساػت ٍ تيطتط 8 •
ُ اًس، ضاغل   ذسهت ٍظيفِوساًي وِ زض ٌّگام سطضواضي زض حال • تَز

ُ اًس .تِ ضواض آهس
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:تعزيف شاغل در سزشواري ّا
وساًي وِ ضغل هستوط ًساضتِ ٍلي زض ّفت ضٍظ پيص اظ . 1365•

ُ اًس حسالل زٍ ضٍظهطاخؼِ هأهَض سطضواضي  .واض وطز
واضآهَظ•
.هططٍط تط آًىِ زض خستدَي واض زيگطي ًثاضٌس تيىاضاى فػلي•
ُ ّاي آهَظضي زض • ُ ّاي ًيطٍّاي ًظاهي ٍ اًتظاهيزٍض زاًطىس
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:تعزيف شاغل در سزشواري ّا
وساًي وِ زض ّفت ضٍظ پيص اظ هطاخؼِ هأهَض سطضواضي واض . 1375•

ُ اًس .هي وطز
افطازي وِ زاضاي ضغلي ّستٌس ٍلي زض ّفت ضٍظ گصضتِ تٌا تِ زاليلي •

ُ اًس ٍ پس اظ ضفغ ػلت تِ واض ذَز ازاهِ هي زٌّس... .واض ًىطز
 حسالل زٍ ضٍظافطازي وِ ضغل هستوط ًساضتِ ٍلي زض ّفت ضٍظ گصضتِ •

ُ اًس .واض وطز
زض ّفت ضٍظ گصضتِ، هغاتك تؼطيف  واضآهَظوساًي وِ تحت ػٌَاى •

ِ اًس .واض، تِ واض اضتغال زاضت
وساًي وِ زاضاي ضغلي ّستٌس ٍلي زض ّفت ضٍظ گصضتِ تِ التضاي •

ُ اًس  هططٍط  ( تيىاضاى فػلي)فػل ٍ هاّيت فػلي واض ذَز، واض ًىطز
.تط آًىِ زض خستدَي واض زيگطي ّن ًثَزُ تاضٌس
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:تعزيف شاغل در سزشواري ّا
.هطغَل ّستٌس ذسهت ٍظيفِافطازي وِ تِ اًدام . 1375•
ُ ّا ٍ • ُ ّاي آهَظضي زض زاًطىس وساًي وِ زض حال گصضاًسى زٍض

ُ ّاي هطتَط تِ  .ّستٌس ًيطٍّاي ًظاهي ٍ اًتظاهيآهَظضگا
ذَز وِ تا ٍي ًسثت  يىي اظ اػضاي ذاًَاضوساًي وِ تطاي •

ذَيطاًٍسي ًيع زاضز، واض هي وٌٌس ٍ اظ ايي تاتت هعز ٍ حمَق زضيافت  
.ًوي وٌٌس
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:تعزيف شاغل در سزشواري ّا
سالِ ٍ تيطتط وِ زض عَل زٍضُ هطخغ، عثك  10توام افطاز . 1385•

تؼطيف واض، حسالل يه ساػت واض وطزُ ٍ يا تٌا تِ زاليلي تِ عَض 
ضاغالى تِ . هَلت واض ضا تطن وطزُ تاضٌس، ضاغل هحسَب هي ضًَس

عَض ػوسُ ضاهل زٍ گطٍُ هعز ٍ حمَق تگيطاى ٍ ذَزاضتغاالى 
تطن هَلت واض زض زٍضُ هطخغ تا زاضتي پيًَس ضسوي ضغلي . هي ضًَس

تطاي هعز ٍ حمَق تگيطاى ٍ تساٍم وسة ٍ واض تطاي ذَزاضتغاالى تِ 
  .ػٌَاى اضتغال هحسَب هي ضَز

افطاز ظيط تِ زليل اّويتي وِ زض فؼاليت التػازي وطَض زاضًس، ضاغل •
:هحسَب هي ضًَس

واضوٌاى فاهيلي تسٍى هعز•
واضآهَظاى•
افطاز زض ًيطٍّاي هسلح•
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.است تؼطيف ًطسُهفاّين تِ غَضت هطرع  .1335•
:تعزيف تيكار در سزشواري ّا

وساًي وِ زض ّفتِ لثل اظ هطاخؼِ هأهَض سطضواضي تِ ػلت  .1345•
 يا اغَالً تيىاض زض خستدَي واضٍ   ػسم التضاء فػل، تيىاض

ُ اًس .تَز
ِ اًس ليىي تِ ػلل ػَاهل : تيىاض فػلي• افطازي وِ اغَالً واض زاضت

عثيؼي يا ػَاهل زيگطي وِ ذاضج اظ اذتياض آى ّا تَزُ زض ّفتِ 
ُ اًس هاًٌس وطاٍضظاى لثل اظ هطاخؼِ هأهَض سطضواضي واض ًوي وطز

توام وساًي وِ زض ّفتِ لثل اظ هطاخؼِ : تيىاض زضخستدَي واض•
ُ اًس ٍلي لازض تِ واض ٍ زض خستدَي  هأهَض سطضواضي تيىاض تَز

ُ اًس .واض تَز
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:تعزيف تيكار در سزشواري ّا
•1355.  
ِ ي هاهَض  :تيىاض فػلي• ِ ضٍظ پيص اظ هطاخؼ وساًي وِ زض ّفت ضثاً

ُ اًس، تِ  سطضواضي، تِ التضاي فػل ٍ يا هاّيت فػلي واض ذَز تيىاض تَز
زضيافت ( ًمسي ٍ يا خٌسي)آى وِ زض ايام تيىاضي هعز ٍ حمَق  طضط

ُ اًس، تيىاض فػلي ضٌاذتِ  ُ اًس ٍ زض خستدَي واض زيگطي ّن ًثَز ًوي وطز
ُ اًس .ضس

وساًي وِ لثالً ضاغل تَزُ ٍلي زض ّفت  :خَيٌسگاى واض لثالً ضاغل•
ُ اًس ِ ي هاهَض سطضواضي زض خستدَي واض تَز ِ ضٍظ پيص اظ هطاخؼ .ضثاً

وساًي وِ لثالً ضاغل ًثَزُ ٍ زض ّفت  :خَيٌسگاى واض لثالً غيطضاغل•
ُ اًس ِ ي هاهَض سطضواضي زض خستدَي واض تَز ِ ضٍظ پيص اظ هطاخؼ .ضثاً
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:تعزيف تيكار در سزشواري ّا
ضٍظ پيص اظ هطاخؼِ  7وساًي وِ ضاغل تِ حساب ًوي آيٌس ٍ زض  .1365•

ُ اًس، تيىاض  زض خستدَي واضهاهَض سطضواضي  تلمي  ( خَياي واض)تَز
.هي ضًَس

•1375.  
لثالً ضاغل تَزُ  ضاغل تِ حساب ًوي آيٌس ٍلي وساًي وِ :لثالً ضاغل تيىاض•

ِ ي هاهَض سطضواضي لثلٍلي زض ّفت ضٍظ  زض خستدَي  تيىاض ٍ اظ هطاخؼ
ُ اًس .واض تَز

ضاغل يا تيىاض لثالً ضاغل هحسَب  وساًي وِ  :ىاض لثالً غيطضاغلتي•
ِ ي هاهَض سطضواضي لثلزض ّفت  ضٍظ ًوي ضًَس ٍ  زض  تيىاض ٍ اظ هطاخؼ

ُ اًس .خستدَي واض تَز



40

:تعزيف تيكار در سزشواري ّا
ضٍظ پيص اظ هطاخؼِ هأهَض سطضواضي حسالل يه  7افطازي وِ زض  .1385•

ُ اًسساػت  ُ اًس زض غَضت زاضتي زٍ ضطط  واض ًىطز ٍ زاضاي ضغلي ًيع ًثَز
:شيل تيىاض هحسَب هي ضًَس

الساهات هطرػي ضا ًظيط ثثت ًام  ضٍظ گصضتِ تطاي خستدَي واض 30زض •
يا پيگيطي زض هؤسسات واضياتي، پطس ٍ خَ اظ زٍستاى، تواس تا 

.اًدام زازُ تاضٌس... واضفطهاياى، هغالؼِ آگْي ّاي استرساهي ٍ 
 7ضٍظ گصضتِ ٍ  7ضٍظُ ضاهل  15آهازُ تِ واض تاضٌس، يؼٌي عي يه زٍضُ •

.ضٍظ آيٌسُ آهازگي ضطٍع واض ضا زاضتِ تاضٌس
تَزُ ٍ تِ  تاظگطت تِ ضغل لثلييا  اًتظاض ضطٍع واض خسيسافطازي وِ زض •

ِ واضًس، ًيع تيىاض تِ ضواض   ايي زليل زض خستدَي واض ًثَزُ ٍلي آهازُ ت
.هي ضًٍس



41

طزح آهارگيزي ًيزٍي كار  تزرسي ًتايج 
طزح در  در اًطثاق تعزيف شاغل ٍ تيكار

آهارگيزي اس ٍيژگي ّاي اشتغال ٍ 
تيكاري خاًَار
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تزرسي تطثيمي ًتايج طزح ًيزٍي كار

هالن تؼييي اضتغال
  حسالل زٍ ضٍظ واض: عطح اضتغال ٍ تيىاضي 

حسالل يه ساػت واض: عطح ًيطٍي واض 

ُ اًس 16زضغس ضاغالى ووتط اظ  5/5:  84عطح ًيطٍي واض  ساػت واض وطز
ُ اًس 8/4           زضغس زض خستدَي واض زيگط ًثَز
زضغس زض خستدَي واض زيگط تَزُ اًس 6/0          
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تزرسي تطثيمي ًتايج طزح ًيزٍي كار

هالن تؼييي تيىاضي
تؼطيف استاًساضز تيىاضي : عطح اضتغال ٍ تيىاضي 

 ي تيىاضي تؼطيف تؼسيل ضسُ: عطح ًيطٍي واض 

ول تيىاضاى تِ زليل آغاظ تِ واض زض آيٌسُ ٍ زضغس  6/4:  84عطح ًيطٍي واض 
.اًتظاض تاظگطت تِ ضغل لثلي زض خستدَي واض ًثَزُ ٍلي آهازُ تِ واضًس
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تزرسي تطثيمي ًتايج طزح ًيزٍي كار

84ًطخ تيىاضي تغثيمي سال 
 زضغس 6/11: تط اساس تؼاضيف عطح آهاضگيطي اضتغال ٍ تيىاضي 

زضغس 5/11: تط اساس تؼاضيف عطح آهاضگيطي ًيطٍي واض
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سزشواري عوَهي تزرسي تفاٍت ًتايج 
طزح ًيزٍي كار  ٍ  1385ًفَس ٍ هسكي 

1385پاييش 
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داليل تفاٍت ًتايج طزح ًيزٍي كار ٍ سزشواري

ّسف سطضواضي ٍسيغ ٍ گستطزُ ٍ ّسف عطح آهاضگيطي  :ّسف 1.
.هحسٍز ٍ وَچه است

ي آهاضي سطضواضي ٍسيغ ٍ توام ذاًَاضّا ضا زض  خاهؼِ :پَضص 2.
ي آهاضي عطح آهاضگيطي هحسٍز تِ ذاًَاضّاي  گيطز ٍلي خاهؼِ تطهي

.هؼوَلي ساوي است
ظهاى هطاخؼِ تِ ذاًَاضّا ٍ تِ تثغ آى ظهاى هطخغ تطاي  :ي هطخغ زٍضُ 3.

سٌدص ٍضغ فؼاليت التػازي زض سطضواضي ٍ عطح آهاضگيطي هتفاٍت 
.است



47

داليل تفاٍت ًتايج طزح ًيزٍي كار ٍ سزشواري

الالم آهاضي زض سطضواضي ٍسيغ ٍ گستطزُ ٍ تِ تثغ آى  :پطسطٌاهِ 4.
سؤاالت هطتَط تِ ٍضغ فؼاليت هحسٍز است ٍلي زض عطح آهاضگيطي، 

.تط است الالم آهاضي هحسٍز ٍ تا تَخِ تِ ّسف، سؤاالت هتؼسز ٍ زليك
زض سطضواضي تا تَخِ تِ ٍسؼت ٍ حدن واض،  :گيطي ذغاي غيطًوًَِ 5.

گيطي، ووتط لاتل وٌتطل است ٍلي زض  خطياى اخطا ٍ ذغاّاي غيطًوًَِ
عطح آهاضگيطي ًيطٍي واض، تا تَخِ تِ حدن واض ووتط، ذغاّاي 

. گيطي اظ لاتليت وٌتطل تيطتطي تطذَضزاضًس غيطًوًَِ
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هيشاى تفاٍت ًتايج طزح ًيزٍي كار ٍ سزشواري

تفاٍت85ًيطٍي واض پاييع 1385سطضواضي ضطح
ًطخ هطاضوت 

التػازي
ًطخ  

تيىاضي
ًطخ هطاضوت 

التػازي
ًطخ  

تيىاضي
ًطخ هطاضوت 

التػازي
ًطخ  

تيىاضي
3/1-5/390/137/396/112/0ول وطَض

0/660/116/632/104/28/0هطز
6/5-5/124/234/158/179/2ظى

-0/390/126/385/134/05/1ًماط ضْطي
-7/640/109/620/118/10/1هطز
-7/2-6/125/227/132/251/1ظى

3/7-6/401/152/428/76/1ًماط ضٍستايي
1/693/132/653/89/30/5هطز
3/19-2/125/253/192/61/7ظى
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تَضيح تفاٍت ًتايج طزح ًيزٍي كار ٍ سزشواري

  زض سطضواضي ًطخ هطاضوت التػازي ووتط اظ عطح ًيطٍي واض
تط ايي هَضَع، تأثيط پطسطٌاهِ زض  تسست آهسُ است، تطضسي زليك

زّس، زض  سٌدص ضاغالى ٍ تِ تثغ آى خوؼيت فؼال ضا ًطاى هي
تطريع زازُ  زض يه ستَى  زٍ گعيٌِ، ضاغالى تا سطضواضي

، خوؼيت ضاغل ًيطٍي واضي  ضًَس زض حالي وِ زض پطسطٌاهِ هي
تٌاتطايي زض عطح . ضًَس تطريع زازُ هي سؤال هدعا ٍ هفػل 6تا 

ضَز تِ  ًيطٍي واض، تطريع ضاغالى تا زلت تيطتطي اًدام هي
. ظًاى ًماط ضٍستاييذػَظ زض تيي 



50

تَضيح تفاٍت ًتايج طزح ًيزٍي كار ٍ سزشواري

  زض سطضواضي ًطخ تيىاضي تيطتط اظ عطح آهاضگيطي ًيطٍي واض تسست
ي ًيطٍي واض زض   آهسُ است، زض ايٌدا ًيع تأثيط سؤاالت زليك پطسطٌاهِ

زٍ تا  سطضواضيي  زض پطسطٌاهِ. آيس تطريع افطاز تيىاض تِ چطن هي
اي  ضًَس ٍ تِ زليل گعيٌِ زض يه ستَى افطاز تيىاض هطرع هي گعيٌِ

تَزى، اظ زلت وافي زض تطضسي ضطٍط افطاز تيىاض تطذَضزاض ًيست زض 
سؤاالت ، توام ضطٍط افطاز تيىاض تا ًيطٍي واضي  حالي وِ زض پطسطٌاهِ

ّاي آى افطاز تيىاض تطريع زازُ  ضَز ٍ اظ هدوَع پاسد تطضسي هي هدعا
تٌاتط ايي عثيؼي است زض سطضواضي، افطاز تِ ضاحتي ذَز ضا . ضًَس هي

.تيىاض هؼطفي ًوايٌس ٍ تاػث افعايص ًطخ تيىاضي ضًَس
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تَضيح تفاٍت ًتايج طزح ًيزٍي كار ٍ سزشواري

  سايط تطضسي تفاٍت ًطخ تيىاضي سطضواضي ٍ عطح آهاضگيطي زض
تط اظ ًطخ  ّوَاضُ ًطخ تيىاضي سطضواضي تيصزّس،  ًطاى هي وطَضّا

  زض استطاليا 2001ًطخ تيىاضي سطضواضي. تيىاضي عطح آهاضگيطي است
زضغس  6/6زضغس ٍ ًطخ تيىاضي عطح آهاضگيطي زض ّواى سال  4/7

  4/3ًيع ًطخ تيىاضي  اًگلستاى 2001زض سطضواضي . تسست آهسُ است
زضغس تسست  0/3زضغس ٍ زض عطح آهاضگيطي ّواى سال، ًطخ تيىاضي 

.آهسُ است
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ًكات هَردًظز در خظَص ٍيژگي ّاي  
التظادي در سزشواري
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ًكات هَردًظز در خظَص ٍيژگي ّاي  
التظادي در سزشواري

الالم -1

اًتراب الالم تِ غَضت هحسٍز تا تَخِ تِ هاّيت سطضواضي

ِي ساظهاى هلل ِ ُ ِ اي ٍ تَغيِ ضس تَخِ تِ الالم پاي

 تَخِ تِ حساسيت تطذي الالم ٍ تأثيط پطسص آى تط سايط الالم ٍ اّساف
اغلي سطضواضي
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ًكات هَردًظز در خظَص ٍيژگي ّاي  
التظادي در سزشواري

اغَل سٌدص فؼاليت التػازي -2

وِ تَسظ ساظهاى  ( ILO)استفازُ اظ استاًساضزّاي ساظهاى تيي الوللي واض•
هلل تَغيِ ضسُ

حسالل سي
 تؼطيف فؼاليت التػازي
ضيَُ سٌدص
اغل اٍلَيت
حسالل همساض واض



55

ًكات هَردًظز در خظَص ٍيژگي ّاي  
التظادي در سزشواري

عطاحي پطسطٌاهِ -3
ِ ّاي  تفػيلي تطاي سٌدص  فؼاليت التػازي  استفازُ اظ سؤاالت يا گعيٌ

افطاز زض زٍضُ هطخغ تطاي تْثَز ضاذع ّاي ػوسُ ًيطٍي واض
 (ظًاى ٍ وَزواى)تَخِ تِ واضوٌاى فاهيلي تسٍى هعز
(فؼاليت ّاي ذاظ،ظًاى) واض زض هٌعل
 (ظًاى)تَليس تطاي هػطف ذاًَاض
فؼاليت التػازي واضآهَظاى ٍ ضاگطزاى
ِسطتاظاى ٍظيف
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ًكات هَردًظز در خظَص ٍيژگي ّاي  
التظادي در سزشواري

عطاحي پطسطٌاهِ -3
استفازُ اظ سؤاالت هتؼسز تطاي سٌدص ٍ پااليص افطاز تسٍى فؼاليت •

التػازي
  سٌدص زليك ٍضؼيت افطاز تسٍى فؼاليت التػازي اظ ًظط تيىاض يا

غيطفؼال تَزى
ِي ضطٍط تيىاضي ٍ هتغيطّاي هطتَط تطاي زستياتي ت ِ پطسص خساگاً

oًطخ تيىاضي تط اساس تؼاضيف هرتلف
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تا تشكز
كويتِ فزم ّا ٍ راٌّواّا


