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 هاي بازار کار:مفاهیم و شاخص
 ضابطه یک ساعت کار در هفتهبا تاکید بر  

 
  محمديطاري، ندا مصطفوي، محمدرضا حطیطه، فردین شاهنریمان یوسفی، معصومه محمدي

 
 

 کلیات -1

اي اقتصادي و متناظر با آن نرخ بیکاري را شاخصی اقتصادي طور سنتی بیکاري را پدیدهاز حیث موضوعی و به   
از دیگر ابعاد زندگی اجتماعی جدا  هااز حیث علل و پیامد بیکاريفرض که با این پیشفقط د. این گفتار کننقلمداد می
تاثیرپذیري و  نظرواقعیت این است که هم در نظر و هم در عمل این مقوله از در حالی که تواند درست باشد. است، می

هاي متناظر با آن خط سیر تکوین و پختگی این تفکر و بحثر است. متاث عوامل غیراقتصاديتاثیرگذاري به شدت از 
شناسی اقتصادي و .... نمایان است، در عمل نیز در توسعه و تکامل که در مباحث اقتصاد نهادي، جامعهعالوه بر این

می در ارتباط اي که فهم جامع و باورپذیري افکار عموگونهبازار کار آشکار است. بهسنجش هاي کمی و کیفی شاخص
 میسر است. مکمل ها نرخ بیکاري و سایر شاخص زمانهم يبا آمارهاي بازار کار فقط با مالحظه

ــت      ــه عمومی ــن موضــوع نظــر ب ــت ای ــین  و اهمی ــعدر ب ــاري   ، جوام ــات آم ــد اطالع ــا در تولی ــاري دنی ــز آم مراک
عـالوه بـر تـامین نیازهـاي آمـاري کشـورها       ، بـه ایـن ترتیـب   کننـد.  المللی را رعایت میهاي بینو روش هااستاندارد

بـا وجـود ایـن    . شـود مـی المللـی مشـخص   سـطح بـین  در ، جایگـاه آنـان نیـز    توافـق شـده   بر اسـاس اصـول علمـی   
ــوز  ــدات، هن ــاري  یکــی از چــالشتمهی ــز آم ــه معمــوالً مراک ــایی ک ــا ه ــاق  دنی ــدم انطب ــه رو هســتند ع ــا آن رو ب ب

 است. جاري کشورشانردم از وضعیت با درك و احساس مهاي آماري بازار کار شاخص
المللـی  در مقـر سـازمان بـین   بـار  یـک سـال   پـنج کـار کـه هـر    در نشست آمارشناسان طرح نیروي، به همین علت    
، کشـورهاي عضـو مشـخص    دهاي مربوط بـه بـازار کـار بـا نظـر متخصصـین بـازار کـار        استاندار ،شودبرگزار می 1کار

هــاي بــازار کــار را تولیــد شــاخصو  ار گرفتــهکــرا بــهتعــاریف آن شــود و ســپس کشــورها تصــویب مــی بــازنگري و
کـار  بـا طراحـی و اجـراي طـرح آمـارگیري نیـروي      نیـز   مرکز آمـار ایـران   ،المللیهمسو با استاندارهاي بین .نمایندمی

 ,ILO(المللــی کــاراســتانداردهاي ســازمان بــین آخــرینبــر اســاس بــازار کــار را  هــايکنون آمارتــا 1384از ســال 
در خـانوار   60000فصـل بـا نمونـه حـدود     هـر  ر مـاه میـانی   دآمـارگیري مـذکور    .2کنـد تولید و منتشـر مـی   )1982

 . شودمیاجرا  شهري و روستایی سراسر کشور طنقا

 

                                                           
1 - International Labor Organization (ILO) 

 هايآمارگیري و هاسرشماري ،)1376-83( خانوار بیکاري و اشتغال هايژگیوی از آمارگیري طرح نتایج ازکار  بازار آمارهاي طرح، این از پیش - 2
 .شدمی تولید موردي



2 
 

ــازار هــايشــاخص جــاري وضــعیت شــناخت ــه  هــااســتان و کشــور کــل در کــار ب ــدوین منظــورب  ت
کـار از  نیـروي  هـاي شـاخص  نظـر  از کشـورها  سـایر  بـین  در کشـور  جایگاه تعیینو  توسعه هايبرنامه

 هاي اجراي این طرح است. جمله ضرورت
 

 شهري نقاط کشور، کل در بیکار و شاغل فعال، جمعیت هايویژگی جاري وضعیت تعیین بنابراین، تولید آمارهاي بازار کار و    

 شود:هاي زیر تامین میبرآورد طریق ازکه  هدف این طرح است  هااستان و روستایی و

 روستایی نقاط و شهري نقاط کشور، کل سطح در کارنیروي هايشاخص فصلی میزان  -
 استان و روستایی نقاط شهري، نقاط کشور، کل سطح در کارنیروي هايشاخص يساالنه میزان  -
 استان و روستایی نقاط شهري، نقاط کشور، کل سطح در کارنیروي هايشاخص يساالنه تعداد  -
 شهري نقاط کشور، کل  سطح در متوالی سال دو از یکسان فصل دو/ متوالی فصل دو در هاشاخص میزان تغییرات  -

 روستایی و
 و روستایی نقاط شهري، نقاط کشور، کل سطح در متوالی سال دو در کارنیروي هايشاخص میزان تغییرات برآورد  -

 ).1396آمار ایران،  (مرکزاستان

ــر آن اســت      ــا رویکــردنوشــتار حاضــر ب  و جوانــب کاربردهــامفــاهیم فنــی،  ضــمن تشــریح  ،رســانیاطــالع يب
ــار  ــازار ک ــب   ،اقتصــادي آمارهــاي ب ــاعی مترت ــدهاي اجتم ــابیر و نق ــه تع ــدو توضــیحات الزم پاســخ ب ــه ده ، را ارائ

 سواالت زیر اطالع کافی کسب کرده باشد:با در ارتباط متن  يخواننده ،اي که در پایانگونهبه

 در سیستم حسابداري ملی (اقتصاد کالن) رابطه اشتغال و تولید چگونه است؟  -
 رفیت بالقوه و بالفعل بازار کار کشور چقدر است؟ظ  -
 تعیین وضعیت اشتغال افراد چیست؟ساعت کار در هفته در یک معیاردالیل   -
 اي بین این دو وجود دارد؟و اصوالً رابطه تواند براي معیشت افراد کافی باشد؟می دتر از استاندارآیا ساعات کار کم  -
، شانواسطه شغلافرادي که بهمشخصات  از يبرآوردتوان میکار آمارگیري نیرويهاي طرح دادهآیا بر اساس   -

 ؟کردارائه ، مشکل دارد آنان معیشت
    نرخ بیکاري چیست؟مردم به  يعامههاي مکمل در باورپذیري نقش شاخص  -

  

   آمارهاي بازار کاراقتصاد و  -2

 
 تولید و اشتغال -2-1

 نــرخ بیکــاري، مختلــف از جملــههــاي اقتصــادي شــاخصم وضــعیت اقتصــادي معمــوالً بــراي فهــ اقتصــاددانان    
بیننـد. از جملـه ایـن مـوارد، ارتبـاط بـین حجـم تولیـد و حجـم اشـتغال           را بـا هـم مـی    ... و تورم نرخ اقتصادي، رشد

کـار در اقتصـاد اسـت کـه نمایـانگر تعـداد افـرادي اسـت کـه در تولیـد            عرضـه گیـري اشـتغال، شـاخص    اندازهاست. 



3 
 

ل را میسـر  وري کـار و کشـش اشـتغا   گیـري بهـره  ، انـدازه یـد هـاي تول ملی شرکت دارند. آمار اشـتغال همـراه بـا داده   
  .)5، 1391(مهران،  سازدمی
و  اشــتغال اســتحجــم حجــم کــار/  گیــريانــدازهکــار هــاي نیــروي، یکــی از اهــداف اصــلی آمــارگیريرواز ایــن    

گـردد، در سـنجش   عنـوان کـار تلقـی مـی    بایستی هـر فعـالیتی کـه در محـدوده تولیـد سیسـتم حسـابداري ملـی بـه         
شناسـی توصـیه شـده    در روشحجـم اشـتغال    گیـري انـدازه اهمیـت  ). 80، 1375اشتغال نیز لحـاظ شـود( هوسـمانر،    

ترتیــب کــه در سـنجش وضــع فعالیــت افـراد بــه  اي گونــهکـامالً روشــن اســت. بـه  کــار المللــی ســازمان بـین توسـط  
شــوند. ایــن اصــل در ســنجش نخســت افــراد شــاغل، ســپس بیکــار و در نهایــت غیرفعــال شناســایی مــی  ،اولویــت

ــانون ارجحیــت"وضــعیت فعالیــت افــراد  United ( شــودنامیــده مــی "اقتصــاديدر ســنجش وضــع فعالیــت  3ق
Nations,2008,154( .کـه در  انجـام شـده   احـی شـده تاکیـد موکـد دارد کـه حـداقل کـار        رعبارتی اصـول ط به

، فـردي کـه کـار مـذکور را انجـام داده باشـد،       . بـدیهی اسـت  شـود  گیـري انـدازه  ،ولید صورت گرفته اسـت ي آن تازا
 آید.حساب میشاغل به

برگــزار شــد، در تعریــف  1982در ســیزدهمین نشســت آمارشناســان نیــروي کــار کــه در اکتبــر بـراي ایــن مهــم،      
اشـاره   4 "مقـداري کـار  "مفهـوم بـه   ،نشسـت در تعریـف کـار   ایـن  در ساعت کار اشـاره شـده اسـت.    کار به معیار یک

 ي کوتـاه باشـند و در طـول دوره   در سـن کـار  آینـد کـه   حسـاب مـی  شده است. به این صورت که افـرادي شـاغل بـه   
ــار      ــداري ک ــه، مق ــک هفت ــا ی ــک روز ی ــخص، ی ــدت مش ــام دادهم ــند انج  International Labour( باش

Organisation,1983,16( . ــه ــهاشــاره شــده اســت کــه  در ادام ــاتی کــردن ب ــداري "مفهــوم منظــور عملی مق
  .شده استکار در هفته وضع حداقل یک ساعت  معیار ،"کار

حــداقل ســن تعیــین شــده) کــه در ؛ تــربــیشســاله و  10(در ســن کــار بنــابراین، تمــام افــراد     
طـور  سـاعت کـار کـرده یـا بنـا بـه دالیلـی بـه        مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یـک  يطول هفته

طـور عمـده شـامل دو    شـوند. شـاغالن بـه   موقت کار را ترك کرده باشـند، شـاغل محسـوب مـی    
ــوق  ــزد و حق ــروه م ــران و خوداشــتغاالن گ ــه هســتندبگی ــار در هفت ــت ک ــرك موق ــا  . ت ــع ب مرج

ــوق     ــزد و حق ــراي م ــغلی، ب ــمی ش ــد رس ــتن پیون ــرا   داش ــار ب ــب و ک ــداوم کس ــران و ت ي بگی
لحــاظ اهمیتــی کــه در شــود. افـراد زیــر نیــز بـه  عنــوان اشـتغال محســوب مــی خوداشـتغاالن، بــه 

 شوند:فعالیت اقتصادي کشور دارند، شاغل محسوب می
افرادي که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارند،  •

 کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد). کار می
محـل کـارآموزي انجـام     کارآموزي فعالیتی در ارتباط با فعالیـت مؤسسـه   کارآموزانی که در دوره •

محسـوب   "کار"ها خدمات سهیم هستند و فعالیت آنارائه دهند، یعنی مستقیماً در تولید کاال یا می
 شود. می
 اند.محصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده •
کنند (نیروهاي مسـلح  صورت کادر دائم یا موقت خدمت میتمام افرادي که در نیروهاي مسلح به •

                                                           
3 - priority rule 
4 - some work 
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راهنماي آمارگیري . (نیروهاي نظامی و انتظامی) وظیفهداران، افسران پرسنل کادر و سربازان، درجه
 )77-78، 1395، کارنیروي

در مدارك و مسـتندات سـازمان   . است هفته در کار ساعتیک حداقلغیر اشتغال انجام  از اشتغال مرز ترتیب این به    
 داده شده است: اتیزیر توضیح شرح ساعت کار بهرابطه با چرایی انتخاب معیار یک درالمللی کار بین

معیار یک ساعت کار در تعریف اشـتغال، پوشـش تمـامی انـواع اشـتغال موجـود در یـک کشـور شـامل کـار            •
 ي اشتغال است.قاعدهکمکی و سایر اشکال بیمدت، کار غیرمستمر، کار کوتاه

ضـروري اسـت.   که حجم تولید در اقتصاد وابسـته بـه اشـتغال باشـد وجـود ایـن معیـار        چنین، در صورتیهم •
وري نیـز ماننـد سـایر    کـار و بهـره  ریـزي نیـروي  اتخاذ تدابیر الزم در خصوص اشـتغال، در رابطـه بـا برنامـه    

کــار در تولیــد اســت. ي نیــروين تولیــد در یــک صــنعت و نهــادههــا مســتلزم مــرتبط ســاختن میــزاتحلیـل 
شـاغل و سـاعت کـار انجـام شـده      افـراد  کار بر اساس اطالعـات مربـوط بـه تعـداد      ي نیرويمجموع نهاده
گیرنـد در کـل مشـمول    ي تولیـد قـرار مـی   جـا کـه تمـام تولیـداتی کـه در محـدوده      شود. از آنسنجیده می

ـ   کیرويگردند، لذا نحسابداري ملی می سـاعت کـار انجـام شـده نـاچیز       چـه چنـان ی ار وابسته بـه آن نیـز حت
 یابـد  افـزایش کـه در تعریـف اشـتغال حـداقل سـاعت کـار       در صـورتی باشد مورد محاسبه واقع خواهد شـد.  

 د.ها نادرست خواهد بوسنجش غیر واقعی و تحلیل
عنـوان وضـعیتی مبتنـی بـر     چنـین زیربنـاي تعریـف بیکـاري بـه     معیار یک ساعت کار در تعریف اشتغال هم •

دیگر مـرتبط اسـت. بـه    اشـتغال و بیکـاري بـا یکـ    کار است. در چـارچوب نیـروي کـار، تعریـف     فقدان کلی 
دیگـر   این ترتیب افزایش حداقل ساعت کـار در تعریـف اشـتغال، بـه بیکـاري نیـز تسـري یافتـه و بیکـاري         

-82، 1373و همکـاران،   هوسـمانز . ( نخواهـد بـود   ،کـار انجـام  به مفهوم وضعیتی مبتنـی بـر فقـدان کلـی     
81.( 

 تولیــد در مطلــق مشــارکت عــدم/ مشــارکت غیــر شــاغل از شــاغل تفکیــک در اقتصــاددانان مــرز کــه حــالی در    
 همچـون  مقـوالتی  و دیـده  تـر گسـترده  را اشـتغال  مفهـوم  دامنـه  هـا) دیگـران (غیراقتصـادي   اسـت،  خـدمات  و کاال

 ایــن. نـد کنمـی  لحــاظ ،تولیـد  در مشـارکت  بــر عـالوه  را...  و کـار  کیفیــت حاصـله،  درآمـد  شــده، انجـام  کـار  مقـدار 
 حجـم  و تولیـد  بـین  رابطـه  برقـراري و  حجـم اشـتغال  آمـار   اقتصـادي  هـاي تئـوري  در که شود می ناشی آنجا از تفاوت

یــک  مهــم نیســت. هــاغیراقتصــاديف امــري کــه در طیــ ،)171(همان، و بایســتی لحــاظ شــود اســتمهــم  اشــتغال
 100کنـد. یـک کارگـاه را تصـور کنیـد کـه ظرفیـت تولیـد آن         آمـار حجـم اشـتغال کمـک مـی      مثال ساده به کاربرد

فـزایش  احـال اگـر بنـا بـه     محقـق شـود.    ينفـر در یـک شـیفت کـار     20باشد و این حجم تولید با  کار در روز واحد 
ــازار  ــه    بــرايتقاضــاي ب در روز واحــد  200محصــول ایــن کارگــاه، مــدیریت تصــمیم بگیــرد کــه حجــم تولیــد را ب

نیــروي انســانی وجــود دارد. اســتفاده از کــارگران موجــود بــا یــک شــیفت اضــافه  راي تــامینافــزایش دهــد دو راه بــ
ایـن  مهـم اسـت    اقتصـاددانان . در ایـن مثـال، آنچـه بـراي     نفـر دیگـر بـراي شـیفت جدیـد      20کاري و یا اسـتخدام  

واحـد محصـول    200نفـر و زمـانی کـه     20شـد حجـم اشـتغال    واحد محصـول تولیـد مـی    100که در حالی که است 
کنـد درحـالی کـه بایـد حـداقل کـار افـراد (حتـی         بیـان مـی   شود. ایـن مثـال   احصاءنفر به درستی  40شود، تولید می

، چـرا کـه   حسـاب آیـد  (کـار بـیش از حـد انتظـار) نیـز بـه       کاري افـراد شود بایستی اضافه ساعت) سنجشمدت یکبه



5 
 

نفـر   20بنـابراین، درصـورتی کـه همـان     مهـم اسـت.    5در سیستم حسابداري ملی حجـم اشـتغال یـا نفـر روز شـاغل     
 نفر روز است. 40نفر و تعداد شاغیلین استاندارد  20دو شیفت کار کنند، تعداد شاغلین 

حجـم اشـتغال، لحـاظ نمـودن تعـداد افـراد شـاغلی کـه حـداقل مقـداري کـار انجـام             گیري ندازهبنابراین، به منظور ا
و  "بـرآورد تعـداد شـاغالن   "صـورت،  اند، اعم از پاره وقـت، تمـام وقـت و بـا اضـافه کـار ضـرورت دارد. در ایـن        داده

نفـر سـاعت کـار انجـام     "اگـر پـس از بـرآورد     میسـر خواهـد شـد.    "برآورد حجم اشتغال/ نفر ساعت کار انجام شده"
 44شـاغل اسـتاندارد (بـر اسـاس قـانون کـار معـادل         یـک شـاغل تمـام وقـت/    کـار  ایـن بـرآورد بـه سـاعت      "شده

ـ آْدسـت مـی  بـه  "نفـر شـاغل تمـام وقـت    "تعـداد  ساعت است) تقسیم شود، بـرآوردي از   . عـدد حاصـل بیـانگر آن    دی
  است. صورت گرفتهچند نفر شاغل تمام وقت  است که این حجم از کار انجام شده توسط

 نتـایج آن و کیفیـت  کـار  نیـروي  هـاي آمـارگیري سـنجش  دقـت  یکـی از معیارهـاي   عنـوان  توانـد بـه  می، مباحثاین 
کـار  گیـري خطاهـاي طـرح نیـروي    طرحـی بـا عنـوان انـدازه     1391در سـال   ،بر همین اسـاس  مورد توجه قرار گیرد.

و  1 شـماره  هـاي (نمودار کـار صـحه گذشـته اسـت    کیفیـت نتـایج طـرح نیـروي    انجام شده که بر صحت سـنجش و  
2.(  

 مقایسه رشد اشتغال و تولید -1نمودار 

 
  75، 1391ماخذ: مهران، 

هاي ملی کار با آمار تولید حسابدهد آمار اشتغال نیروينشان می 2و  1رود نمودارهاي که انتظار می همانطور    
طور موازي حرکت شود رشد اشتغال و تولید بر اساس ستانده یا ارزش افزوده بهسازگاري دارد و به خوبی دیده می

 مذکورهاي شده اشتغال در سال برآوردسی با میزان هاي مورد بررعبارتی، عملکرد اقتصادي کشور در سالکنند. بهمی
  دارد. خوانیهم

                                                           
حجم "توان ریزان، میهمچنین بنا به نیاز محققین و برنامه .شودمی نامیده نیز...  و استاندارد شاغل نفر تیپیکال، شاغل نفر جمله از دیگر مفاهیمی با شاغل روز نفر - 5

 را عالوه بر نفر روز شاغل، نفر هفته شاغل، نفر ماه شاغل، نفر سال شاغل و نفر ساعت شاغل لحاظ نمود. "کار انجام شده
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 مقایسه رشد اشتغال و ارزش افزوده -2نمودار

 
   75، 1391ماخذ: مهران، 

را بر اساس نتایج آمارگیري  کار ساعات بر حسبشاغل  ساعت نفرشاغل و  جمعیت برآورد 1 يشمارهجدول     
با مالك  برآورد تعداد شاغالنهاي انجام شده حاکی از آن است که بررسیدهد. نشان می 1395 سالکار نیروي

ند و دلیل آن این است که بسیار نزدیک و تفاوت معناداري ندار نفر ساعت شاغل استانداردبرآورد ساعت کار در هفته، با یک
توسط اضافه کاري بخش دیگري از ساعت کار در هفته)  44از  ترکمکاري بخشی از شاعالن (شاغالن با ساعت کار کم

همانطوري که در این جدول شود. پوشش داده می ) هفته در کار ساعت 44 از تربیش کار ساعت با شاغالن(ن شاغال
 6ساعت کارنفر  962301666نفر شاغل وجود داشته است که این افراد  22588053، 1395مشاهده می شود در سال 

حال اند. بدیهی است این عدد شامل همه ساعات کار اعم از استاندارد، بیش از استاندارد و کم تر از استاندارد است. کرده
نفر شاغل استاندارد خواهیم رسید، که این عدد بیشتر از  21870492اگر این عدد بر ساعات کار استاندارد تقسیم شود به 

ه و غایب موقت) دتر از همه شاغالن (اعم از کار کرکم یو اندک اندکرده کار مرجع درهفته که شاغالنی 21516436
 22588053انگار است. در حالی که عدد شاغل و نفر شاغل تقریباً برابر است، تفسیر آن این است که  22588053یعنی 

ساعات کار اضافی  با هاو غایب موقت تر از استانداردکم کاري افراد با ساعات کار کمدر این بین که وجود دارد نفر شاغل استاندارد 

در ارتباط با سیستم حسابداري ملی دقیقاً همین نفر شاغل . شودداده میاند پوشش افرادي که باالتر از استاندارد کار کرده
 68اند، کار کردهساعت  44از  ترکمدرصد شاغلین  45الزم به ذکر است در حالی که است. استاندارد/ حجم کار مهم 

  .اندتمایلی به افزایش ساعت کار خود نداشتهها آند درص

 

 

 

                                                           
 ساعت كار واقعي - ٦
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 1395جمعیت، نفر ساعت با تفکیک ساعات کار در سال  برآورد  -1جدول

 میانگین ساعت کار نفر ساعت جمعیت شرح

 شاغل  96230166642,6

 (بدون غایب موقت) اندشاغالنی که درهفته مرجع کار کرده     44,7

 اندساعت درهفته مرجع کار کرده 1-43شاغالنی که     22,7

 ساعت و عدم تمایل به افزایش ساعات کار 1-43شاغل      29,3 

 ساعت و تمایل به افزایش ساعات کار 1-43شاغل       24,2 

 تربیشساعت کار و  44شاغالن با       57,2

 روز کار ) 2( ساعت کار 16از  ترکمشاغالن    8,2

 ساعت کار 16-43شاغالن با      31,1 

 
 

 بازار کار کشور استفاده نشدهظرفیت  -2-2

شده است که از  برآورد 65385413،  1395در سال  در سن کار کشورکار جمعیت بر اساس نتایج آمارگیري نیروي    
کار کشور در  بازار 7فعال عبارتی، ظرفیتاند. بهنفر) به لحاظ اقتصادي فعال بوده 25791450درصد ( 39,4این تعداد 

ظرفیت محقق  برآورد ،شود. از این مقدارمی برآورددر هفته کار استاندارد نیرويساعت نفر  1134823800 ،1395سال 
و اشتغال  ظرفیت استفاده نشده (بیکاري برآوردساعت و نفر  962301666) ته مرجعدر هفشاغالن حاضر  شده (اشتغال

از آنجایی که نظریه ساعات کار مستقیماً در ارتباط با مفهوم اشتغال قرار  ساعت است. 206059111) زمانی ناقص
با  "استفاده نشدهظرفیت "و  "ظرفیت محقق شده" بدیهی است اختالف در سرجمع ،)96، 1373دارد(هوسمانز، 

ناشی از در دسترس نبودن ساعات کار احتمالی شاغالن غایب موقت از کار در هفته مرجع  "ظرفیت کل بازار کار"
تعداد  برآوردمحاسبات، در حالی که  براساسدرصد است.  2/18ظرفیت استفاده نشده عبارتی، به آمارگیري است.

استاندارد بیکار نفر است.  4683162کشور  استاندارد ظرفیت بیکاري/ نفر بیکار برآورداست، نفر  3203398بیکاران 
ما به تفاوت ساعات کار اشتغال افراد داراي اشتغال ناقص و  8طور مطلق بیکاربهافراد ساعات تمایل به اشتغال سرجمع 

طور به. ) 2(جدول عت در هفته) استسا 44تقسیم بر ساعت کار استاندارد ( ،زمانی از کل ظرفیت اشتغال استاندارد آنان
ظرفیت  درصد بیش از این 5حدود شده است، اما  برآورددرصد  4/12، 1395کلی در حالی که نرخ بیکاري در سال 

   بالقوه اشتغال کشور بدون استفاده مانده است.

 

 

                                                           
 ساعت) ظرفیت فعال بازار کار است. 44در تعداد ساعت کار استاندارد(فعال ضرببالفعل بازار کار است. تعداد افراد  و ظرفیت فعال، همان ظرفیت بالقوه - 7
 دارد. over estimateگویی بر اساس تجربی ثابت شده است که برآورد ساعات کار تمایلی بیکاران بیش - 8
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 1395ظرفیت بالقوه و بالفعل بازار کار کشور در سال  برآورد -2جدول 

 شرح مقدار واحد

 نفر   جمعیت در سن کار 

 نفر   جمعیت شاغل 

 نفر   جمعیت بیکار 

 نفر   جمعیت فعال 

 نفر  یرفعال غجمعیت 

 نرخ  نرخ مشارکت اقتصادي 

 نرخ   نرخ بیکاري 

 ساعت     ساعت) 44ظرفیت فعال بازار کار (جمعیت فعال *

 ساعت     )حاصل از ساعت کار واقعی شاغالن (اشتغالاستاندارد  بالفعلظرفیت 

148401236 ساعت  )طور مطلق بیکارافراد به تمایلی ساعت اساس بر( شده داستاندار بیکاري ساعت

206059111 ساعت  اشتغال ناقص زمانی)  و افراد داريبیکار  مطلق طوربهافراد ظرفیت بالقوه بازار کار (

2/18 درصد  ظرفیت بالقوه بازار کار 

 
 

 معیشت و ساعت کار -2-3

ها حجم ناکافی اشتغال(بر حسب عدم تناسب اشتغال ممکن است ناشی از عوامل گوناگونی باشد که در میان آن   
طور مشخص فقط حجم ناکافی باشد. آمارهاي اشتغال ناقص بهها میساعات کار) و نرخ پایین مزد از بارزترین آن

هاي اجتماعی آن رآمد ناشی از اشتغال و جنبهاشتغال را مشخص می سازد، ولیکن اطالعات در مورد ناکافی بودن د
گردد که افرادي با هنگامی معلوم می وضوح بهعنوان شاخصی اجتماعی شود. محدودیت اشتغال ناقص بهاحصاء نمی

وجود ساعات کار تمام وقت، داراي درآمد پایینی بوده و در جستجوي کار اضافی باشند.  همچنین، در رابطه با افراد 
شود و بدیهی است ساعت کار باعث درآمد و در نتیجه درآمد پایین می ترکمفقدان تقاضا موجب کار  خوداشتغال

 ).169، 1373نیست(هوسمانز، 

باره وجود اي در ایناي وجود نداشته و روابط پیچیدهطور کلی، بین وضعیت اشتغال و مشکالت اقتصادي رابطه سادهبه  
علت درآمد سایر کنند که درآمد کل آن بهدارد. مثالً، بسیاري از کارگران با درآمد پایین در خانوارهایی زندگی می

باشند. همچنین، ممکن است منایع کسب درآمد دیگري نیز می اعضاي خانوار پایین نیست و یا اینکه داراي
دلیل تعداد افراد خانوار براي هایی وجود داشته باشد که درآمد سرپرست خانوار به تنهایی پایین نباشد، ولیکن بهوضعیت

یابی مشکالت تامین نیازهاي آن کفایت نکند و منابع کسب درآمد دیگري نیز وجود نداشته باشد. به این ترتیب، ارز
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اقتصادي مرتبط با اشتغال نه تنها مستلزم سنجش وضعیت اشتغال و درآمد است، بلکه نیازمند سنجش شرایط خانوار 
 . )170باشد(همان، آنان نیز می

مقدار ساعات کار تواند یمها ي متاثر است که یکی از آندکمیت و کیفیت معیشت خانوارها از عوامل متعدبنابراین،  
تواند معیشت و زندگی افراد را تحت شعاع قرار دهد، تر از استاندارد میسان که ساعت کار کماشد. به همانافراد ب

وانی خهمناهاي معیشت با ساعت کار باشد. عالوه بر این، احساس تطابق هزینه دال برتواند مینساعات کار اضافی نیز 
با کار از هر  شاغل بسا دو نفر چهاست و و پیچیده نحصر امري ماز حیث سبک زندگی حاصل از کار با معیشت  درآمد

این بدان معنی  ی را تجربه نمایند.متفاوتبه لحاظ خانوادگی وضعیت معیشتی و ...)  درآمدلحاظ یکسان (نوع، ساعت و 
که  رو استاز این ).177(همان، خانواري استاي خصیصهفردي و معیشت  صفتی و درآمد حاصله از آن است که اشتغال
به  و ... باشد. مصرفانوار، اشتغال سایر افراد خانوار، الگوي بعد خ واسطهبهتواند ناهمخوانی میاین  ،در مثال مذکور

میانه) سطح در معیشت، خانوار (و  خرد) استسطح فرد ( اشتغالدر تحلیل واحد شناختی، واحد مشاهده و تعبیر روش
آنجایی که واحد تحلیل و مشاهده اما از شود، ناشی از کار افراد سوالی نمی درآمدکار از است. هرچند در آمارگیري نیروي

بدیهی د. دو به لحاظ منطقی قابلیت مقایسه تنگاتنگ ندارن متفاوت است، این "معیشت خانوار"و  "فرد اشتغال"در 
  باشد.وار میناشی از کار همه افراد خان درآمدمستلزم اطالعات وضعیت معیشت خانوارها  است مقایسه

 که است، يدرآمد صناق اشتغال نام با شاخصی توسعه صدد در کار المللیبین سازمان است ذکر شایاندر این ارتباط، 
 شاغل فرد که است شاخصی يدرآمد ناقص اشتغال. دهدمی پیشنهاد عضو کشورهاي به را آن شدن نهایی صورت در

 براي آماده و خواهان و باشد برخوردار يترکم درآمد از مشابه شغلی موقعیت با شاغالن به نسبت مرجع زمانی دوره طی
فرد است نه اعضاي  درآمدشود در این شاخص نیز واحد مشاهده که مالحظه می همانطور .باشد خود شغلی شرایط تغییر

 خانوار که به معیشت آنان ربط داده شود.

کار در دسترس بود، هاي طرح آمارگیري نیرويناشی از کار همه افراد خانوار در نمونه درآمدبا فرض اینکه اطالعات     
 یامکان تهیه لیست خانوارهای است،درصدي از خانوارهاي کشور  هاي ارائه شده از یک نمونه یکبرآورداز آنجایی که 

 .پذیر نیستآنان مشکل دارد، امکان ناشی از کارشان معیشت درآمدواسطه که به

 

  کار بازار آمارهاياجتماع و  -3
 
 ساعت کارضابطه یک -3-1

المللـی اشـتغال زیـر    سـاعت کـار در تعریـف بـین    در ایران و نیـز در کشـورهاي دیگـر از دیـر زمـان ضـابطه یـک          
کننـد بـا افـراد    شود افـرادي کـه فقـط چنـد سـاعت در هفتـه کـار مـی        سوال و مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته می

کننـد خودشـان را شـاغل    تمام وقت متفـاوت هسـتند و اصـوالً افـرادي کـه سـاعات کمـی در هفتـه کـار مـی          شاغل 
یـا خودشـان    کننـد مـی  دار و ... معرفـی شـان مـثالً دانشـجو، بازنشسـته، خانـه     دانند و خودشان را با فعالیت اصلینمی

  دانند.را بیکار می
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سـاعت کـار   بنـا بـه پیشـنهاد دولـت وقـت فرانسـه ضـابطه یـک         1987این گونه انتقادها موجب شـد تـا در سـال        
گیـري  المللـی آمارشناسـان کـار مجـدداً مطـرح و بررسـی شـود. بعـد از بحـث و تبـادل نظـر نتیجـه            در کنفراس بـین 

 رسمی به شرح زیر منتشر شد:
المللــی اشـتغال بــا دقـت بررســی شـد و بــه اتفــاق آرا    تعریـف بــین " سـاعت کــار یــک"ضـابطه   

ــ  گیــري جمعیــت د کــه ایــن ضـابطه تغییــر نیابــد زیــرا هــر تغییـري چــارجوب انــدازه  توافـق گردی
پاشـد و  المللـی آمـار اشـتغال و بیکـاري اسـت از هـم مـی       فعال را که زیربناي اسـتانداردهاي بـین  
گـردد. در  هـاي آمـاري مـی   هـاي ملـی و دیگـر مجموعـه    باعث ایجاد ناسازگاري با نظـام حسـاب  

اشـتغال بایـد بـر حسـب سـاعات کـار عرضـه شـوند و کشـورها          هـاي  کـه داده  مقابل تاکیـد شـد  
ي تــربــیشباشــد، اســتفاده المللــی مــیهــاي بــینبایــد از مفهــوم اشــتغال نــاقص کــه از توصــیه

 .)14،1391(مهران،نمایند
طـور مطلـق   افـراد بـه  گیرنـد  گـروه بیکـاران قـرار مـی    در  کـار المللـی سـازمان بـین  افرادي که با تعریـف  بنابراین،     
 گـروه  در يفـرد  کـه ایـن  بـراي  البتـه انـد.  ي گذشـته انجـام نـداده   ساعت کار نیـز در هفتـه  حتی یک هستند کهر بیکا

 :شرط زیر را دارا باشد سه زمانهم صورتبه باید گیرد قرار انبیکار
 کار فقدان -
 بودن کار جویاي-
 )111، 1373(هوسمانز،  کار انجام براي آمادگی -

در اقتصـاد   بیکـار  مطلـق  طـور بـه  افـراد  نـرخ بیکـاري   ،تعریـف همین ترتیب، نرخ بیکاري محاسبه شده بـا ایـن   به    
پوشـانی دارنـد، امـا مناقشـه در جـایی بـین ایـن دو        که ذهنیت اقتصادي و ذهنیت اجتمـاعی در ایـن مـورد هـم     است

را بـراي تعیـین مـرز اشـتغال     سـاعت کـار   هـاي اجتمـاعی معیـار حـداقل یـک     آیـد کـه ذهنیـت   دیدگاه به وجـود مـی  
متنــاظر بــا آن، عــدم  کــم درآمــدگــذران زنــدگی بــا ســاعات کــار پــایین و د و بــا دالیلــی از جملــه عــدمنــتاببرنمــی

 از کشــند.ته تحصــیلی و مــواردي از ایــن قبیــل نــرخ بیکــاري را بــه چــالش مــیکــار بــا مهــارت و رشــ خــوانیهــم
 کـار  المللـی بـین  سـازمان  اسـت،  داشـته  وجـود  کشـورها  عمـومی  افکـار  در یـام الا قدیم از نیز مباحث این که آنجایی

انجــام  دنیــا، آمــاري مراکـز  مشــاور نــوعی بـه  و کــار بــازار هــايشـاخص  ســنجش بــاب در مقننـه  مرجــع عنــوانبـه 
 کـه  در دسـتور کـار قـرار داده اسـت،     ارتبـاط  ایـن  در را هـایی توصـیه  و شـاخص مطالعات پژوهشی تطبیقـی، توسـعه   

 :شوند می تشریح کارنیروي آمارگیري نتایج از استفاده با و ادامه در
 

 مطالعات پژوهشی تطبیقی -3-1-1

اثـر تغییـر    تـر بـیش ارزیـابی  ایـن سـازمان بـراي     المللـی کـار،  هـاي سـازمان بـین   نامـه توصیهقطعنامه و رغم علی    
هــدف ایــن بررســی  اي انجــام داده اســت.بررســی گســتردهنــرخ بیکــاري،  يســاعت کــار در محاســبهضــابطه یــک

تعیین میزان تغییرات نرخ بیکاري افرادي اسـت کـه سـاعات کـار کمـی در هفتـه دارنـد. ایـن افـراد ممکـن اسـت از            
هــاي کشــور از قــاره 15شـان جابجــا شــوند. بــراي ایـن بررســی   شـاغل بــه بیکــار یــا غیرفعـال بــر حســب وضــعیت  

لحـاظ  سـاعت   10در این بررسـی حـداقل سـاعات کـار بـراي شـاغل محسـوب کـردن افـراد           .شدندمختلف انتخاب 
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-15، 1391(مهـران،   دهـد میـزان تغییـر نـرخ بیکـاري در ایـن کشـورها را نشـان مـی         3 يشمارهجدول است. شده 
14.(  
 بررسـی  مـورد  کشـورهاي  مـابین . اسـت  نـاچیز  اساسـاً  بیکـاري  نـرخ  تغییـر  میـزان  شـود می مالحظه که همانطور    

 کشـورهاي  از یـک  هـیچ  در. اسـت  گردیـده  محاسـبه  اخـتالف  درصـد  1/0 ینتـر کـم  و درصـد  5/1 میـزان  باالترین
    .است نبوده درصد 1 از بیش اثر این توسعه حال در
  

 منتخب کشورهاي در بیکاري نرخ بر کار ساعتیک ضابطه تغییر اثر -3جدول

 
   15، 1391ماخذ: مهران، 
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بر اساس نتایج آمارگیري  کار ساعت 16و  1تاثیر تفاوت نرخ بیکاري با حداقل  4 يشمارهجدول همچنین،     
شود میانگین این مقدار طی همانطور که مالحظه می دهد.نشان می 1384-95هاي کار براي ایران را طی سالنیروي

  دارد.و در حد بازه مورد انتظار جهانی قرار درصد است  0/1ه سال گذشته ددواز
 

 1384-95کار  ساعت 16 و 1 حداقل با بیکاري اي نرخمقایسه -4جدول 

 سال

 شرح

13
84



13
85



13
86



13
87

 

13
88

 

13
89

 

13
90

 

13
91

 

13
92

 

13
93

 

13
94

 

13
95

 

                                
با تعریف حداقل  نرخ بیکاري

 ساعت کار 1

                              
با تعریف حداقل  نرخ بیکاري
 ساعت کار 16

                             دو نرختفاوت 

   نرخ دو تفاوتمیانگین   

 
 

   ارائه آمار شاغالن با ساعات کار  -3-1-2

 در اصــلی درشــغل درهفتــه معمــول کــار ســاعت برحســب شــاغالن نســبی توزیــع و بــرآورد 5 يشــمارهجــدول     
ــد.را نشــان مــی 1395 ســال ــرآوردشــود همــانطور کــه مشــاهده مــی  ده ــداد شــاغالن در ســال  ب ــر  1395تع براب

ــی 22588053 ــایج  م ــاس نت ــد. براس ــاغالن ( 1/65باش ــد ش ــع   14714726درص ــه مرج ــر) در هفت ــاعت و  44نف س
فقـط  در مقابـل،  کننـد.  قابـل تـوجهی از شـاغالن بـیش از اسـتاندارد کـار مـی        دتعـدا  عبـارتی، به اند.کار کرده تربیش

. انـد طـور معمـول در هفتـه کـار کـرده     سـاعت بـه   19از  تـر کـم و  14 تـر کـم بـه ترتیـب   شـاغالن  از درصد  10و   6
صـد  در 35از اسـتاندارد حـدود    تـر کـم فشـار سـاعت کـار    کـه  که قبالً بیـان شـده ایـن بـدان معنـی اسـت        همانطور

اي شـود، بـه گونـه   کننـد جبـران مـی   درصد دیگر شاغالن کـه بـاالتر از اسـتاندارد کـار مـی      65شاغالن توسط حدود 
 چرخانند. فرد شاغل چرخ اقتصاد کشور را می 22588053که انگار 
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 1395و توزیع نسبی شاغالن برحسب ساعت کارمعمول درهفته درشغل اصلی در سال  برآورد  -5جدول 

 هفته ساعت کارمعمول در جمع درصد جمعیدرصد ت

_         کل
       ساعت14از  ترکم 

        ساعت  

     ساعت 

     ساعت 

    ساعت

    ساعت

   ساعت

        تربیشاعت و س 50 

 

 کل  جوانان در کنار نرخ بیکاري نرخ بیکاري -3-1-3

 علتبه اخیر، هايسال در تمرکز اذهان بر بیکاري جوانان است.تصور غالب در باب باورناپذیري نرخ بیکاري      
 مواجه حدي از بیش افزایش با کار يعرضه کشور، در جوان جمعیت افزایش نتیجه در و جمعیتی گیرچشم تحوالت

اي که در گونهبه. است شدهویژه بیکاران جوان افزایش تعداد بیکاران به به منجر ،تعادل بین عرضه و تقاضا عدم و شده
 جوانان بیکاري بحران شاخص. قرار داشته است هاي گذشته نرخ بیکاري این قشر همواره در وضعیت بحرانیسال

 در جوانان بیکاري باشد، 2 حداقل تقسم این حاصل چنانچه. است کل بیکاري بر جوانان بیکاري نرخ تقسیم حاصل
 تربیش بحران عمق باشد، 2 از بزرگتر عدد این هرچه است بدیهی.  گیردمی قرار بحران حالت

دهد که شاخص نشان می 3 ينمودار شماره .)International Labour Organization,2013,9(شودمی
صله گرفتن از سال اهمواره باالتر از مرز بحران قرار گرفته است و با ف 1384-95هاي بحران بیکاري جوانان طی سال

رسد. می 5/2به  1395درصدي تا سال  25) فاصله گرفته و با رشدي حدود 0/2این شاخص از حداقل ممکن ( 1384
ها در ایجاد شغل براي جوانان گویاي ورود کشور به فضاي پنجره اقتصادي دولتافزایش این شاخص علیرغم کارنامه 

 و همچنین گرایش زنان تحصیل کرده براي ورود به بازار کار است.  9جمعیتی

از نرخ بیکاري کل است و این بدان  تربیششود نرخ بیکاري جوانان بسیار که در نمودار مذکور مشاهده می همانطور    
نفر جوان  869531نفر بیکار،  3203398از  1395اي که در سال گونهجوانان هستند. بهاغلب بیکاران که معنا است 

یکاري کل و نرخ نرخ ب زمانهمبیان و تمرکز بنابراین، ساله هستند.  15-29نفر جوان  1827525ساله و  24-15
. بدیهی است در این صورت باور و اعتماد کاربران به نرخ بیکاري زدا استو ابهام ضرورت داردبیکاري جوانان 

 رود.هاي عمومی انتظار میاز رسانهالبته و به حق خواهد شد و این رسالتی است که تربیش

                                                           
 در کارنیروي حضور يکنندهتعیین فعالیت، سن در افراد تعداد ايامعهج هر در و کنندمی گذارينام فعالیت سنین نام به را سال 64 تا 15 میان سنین شناسانجمعیت - 9

 .شودمی استفاده "جمعیتی يپنجره شرایط" اصطالح از باشد هاگروه سایر از تربیش اي جامعه در سنی گروه این سهم چهچنان.است جامعه آن
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 زمانی اشتغال ناقص سهم -3-1-4

و  بیکاري وضعیت از گویاتر تصویري واقع در که دارد وجود کار بازار ادبیات در نیز دیگري هاينرخ حال، این با     
 تمام شامل زمانی ناقص اشتغال داراي افراد. استزمانی  ناقص اشتغال سهم ها،نرخ این از یکی. دهدمی نشاناشتغال 

 رکود نظیر اقتصادي دالیل به بوده، کار محل از موقت غایب یا کار سر در حاضر مرجع، يهفته در که است شاغالنی
 و خواهان و کرده کار ساعت 44 از ترکم... و غیرکاري فصل در داشتن قرار ،تربیش کار ساعت با کار نکردن پیدا کاري،
 با است برابر نیز زمانی ناقص اشتغال نرخ. )54، 1382(هرندي، اندبوده مرجع هفته در اضافی کار انجام براي آماده

 )69 ،مانه( فعال جمعیت به ناقص اشتغال داراي جمعیت نسبت

فزایش و کاهش نرخ بیکاري سهم اشتغال ناقص زمـانی   با زمانهمشود مشاهده می 4 ينمودار شمارهکه در  همانطور
ي مشغول به کـار  تربیشهم افراد  ،هاي کاريعبارتی در زمان انبساط بازار کار و با افزایش فرصت. بهکندهم تغییر می

 و البته مطلوب خود در اختیار خواهند داشت و بالعکس. تربیشخواهند شد و هم شاغالن ساعات کار 
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1384-95نرخ بیکاري کل، نرخ بیکاري جوانان و شاخص بحران بیکاري جوانان در سال هاي -3نمودار 

نرخ بیکاري ساله15-24نرخ بیکاري جوانان  بحران بیکاري جوانان
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1384-95نرخ بیکاري کل و سهم اشتغال ناقص زمانی -4نمودار

نرخ بیکاري نرخ اشتغال ناقص زمانی
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   گیرينتیجه -4

این نرخ عالوه بر  ،به تعبیري با حواشی اجتماعی بسیار است. اقتصادي يپدیده نرخ بیکاري شاخصی از یک     
المللی سازمان بینمصوبه  1982از سال شرایط غیراقتصادي جامعه نیز هست.  بر و موثراز  متاثرکاربردهاي اقتصادي، 

ساعت کار در زمان مرجع است. هر چند از هاي متناظر با آن یککار براي تعیین مرز اشتغال و بیکاري و در نتیجه نرخ
ها و لیکن هربار بعد از بررسی، اندآن زمان تاکنون کشورها متاثر از افکار عمومی این معیار را بارها به چالش کشیده

 کار مورد تاکید قرار گرفته است. این تاکید از آن رو است: ساعتمعیار یکهاي الزم مجدداً نشست

 اي عمل کرد.صورت سلیقهتوان بهاین پدیده اقتصادي را باید با معیار مشخص سنجید و نمی -
هم خواهد ریخت، چرا که براي محاسبات اقتصاد کالن حداقل محاسبات ملی بههاي یکی از پایهبا تغییر این معیار  -

 کار انجام شده بایستی احصاء شود.
 ساعت کار، سنجش بیکاري نیز ممکن نیست.بدون معیار یک -

 بر اساس آنچه که گفته شد: در نتیجه،

 ندارد.باشد و ارتباطی با معیشت خانوار میزان اشتغال میبراورد  ساعت کار برايتعیین حداقل یک -
وظیفه  هاو دغدغه معیشت خانوار استریزان اقتصاد کالن و برنامهکار براي تامین نیازهاي نیروي آمارگیرينتایج  -

  با آنان است. هاي خاص و مرتبطسازمان
اشتغال سهم هاي مکمل از جمله منظور اقناع افکار عمومی از شاخصکند بهاز سویی دیگر، این سازمان تاکید می -
سنجش اشتغال و  ،هاي اقتصاديزمانی، نرخ بیکاري جوانان و ... استفاده شود که ضمن پایبندي به بنیان صناق

  همراه داشته باشد.بیکاري همراهی افکار عمومی را نیز به
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