محمدرضا حطیطه ،1ایمان محمودی کوهستانی ،2سعید

فیاض3

1و 2کارشناس آمارهای نیروی کار ،مرکز آمار ایران
 3کارشناس مسئول آمارهای اهداف توسعه پایدار

چکیده
اشتغال جوانان یکي از مسایل و دغدغههای اقتصادی در جوامع امروزی است .بهعبارت دیگر یکي از معضالت فعلي جوامع امروز
از جمله جامعه ایران مسأله اشتغال جوانان یا بهعبارتي معضل بیکاری است .مهمترین آمار رسمي منتشرشده در این خصوص
طرح آمارگیری از نیروی کار است که بهصورت فصلي انجام ميشود .طرح مذکور توسط دفتر آمارهای موضوعي در مرکز آمار
ایران اجرا شده و نتایج به کاربران ارایه ميشود .توجه به وضعیت اشتغال جوانان و برنامهریزیها مورد نیاز وابسته به این آمارها
است و لذا بررسي دقیق و همه جانبه در این خصوص ميتواند بسیار مفید و ارزشمند باشد .در این مقاله وضع فعالیت و شاخصهای
مربوط به اشتغال جوانان رده سني  11تا  22ساله برای سالهای  1321تا  1321مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است .از جمله
مهمترین شاخصهای مورد توجه در این بخش اشتغال ،بیکاری و جمعیت غیرفعال است .از آنجا که مهمترین سرمایه انساني در
موضوع بازار کار جوانان هستند ،ارزیابي و تفسیر وضعیت اشتغال این رده مهم بسیار ميتواند به کاهش معضالت و برنامهریزیها
کمک کند.

کلمات کلیدی :آمارهای نیروی کار ،وضعیت شغلي ،جوانان  11تا  22ساله ،اشتغال ناقص زماني ،برنامه ریزی
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مقدمه

جمعیتي که بیشتر در معرض خطر بیکاری قرار دارند عمدتاً جوانان تحصیل کردهایي هستند که برای اولین بار وارد بازار کار
ميشوند .در سراسر جهان ،میزان بیکای جوانان  2تا  3برابر باالتر از میزان بیکاری بزرگساالن است [ .]1رشد جمعیت در سه
دهه گذشته ،بیکاری درحوزه جوانان را به یکي از معضالت اساسي و ملي تبدیل کرده است .از طرفي جوانان بهعنوان سرمایه
ملي و نیروی اساسي تولید و رشد اقتصادی ،بدون داشتن شغل مناسب و آیندهای روشن در این زمینه ،با چالشي جدی روبرو
خواهند شد .گرچه دولت در سالهای اخیر قدمهای اساسي برای ایجاد فرصتهای شغلي و کاهش نرخ بیکاری و در واقع کنترل
این امر داشته است ،اما نیاز به ایجاد فرصتهای شغلي بیشتر بهدلیل افزایش نرخ رشد جمعیت جوان است .دسترسي به اشتغال
پایدار یکي از نیازهای اساسي جوانان بوده و فراهم نمودن بستر مناسب جهت دسترسي به این مهم ،یکي از وظایف اساسي
دولتها و خانوادهها محسوب ميشود اهمیت پرداختن به این امر در کشوری مانند ایران که برابر آمار رسمي ،بیش از یک سوم
جمعیت آن را جوانان تشکیل ميدهند و دسترسي به اشتغال مناسب مهمترین دغدغه جوانان است و بعالوه بخش عمدهای از
آنها در آستانه ازدواج و تشکیل زندگي مستقل قرار دارند ،نمود بیشتری پیدا ميکند .چرا که برخورداری ازشغل پایدار و مناسب
موجب استقالل ،آرامش و آسایش زندگي و کمک مهمي به هویتبخشي و استحکام نهاد خانواده است .برای اینکه بتوان
اطالعات مربوط به اشتغال جوانان در هر دو بعد عرضه و تقاضا را بررسي کرد ،در مطالعهای [ ]2دو جامعه آماری مورد بررسي
قرارگرفتهاند .در این مطالعه مهمترین موانع گذار موفق جوانان دسته بندی شده است .در سالهای اخیر سهم افراد خوداشتغال
در اقتصاد با روند کاهشي و سهم کارکن فامیلي بدون مزد با روند افزایشي مواجه بوده است [ .]3در سند الگوی ایراني اسالمي
پیشرفت موضوع اشتغال جوانان و حل معضل بیکاری جوانان یکي از مهمترین بخشهایي است که توجه زیادی به آن شده است
[.]1
در خصوص موضوع بیکاری و بهویژه بیکاری جوانان و عوامل مؤثر بر آن و تأثیر اقتصادی این موضوع بر پیشرفت کشورها،
مطالعات و پژوهشهای بسیاری زیادی انجام شده است .یکي از مطالعات اخیر موضوع بررسي عدم تطبیق مهارت افراد و بیکاری
است [ .]7در این پژوهش تأثیر عدم تطبیق مهارت بهعنوان یکي از اصــليترین پارامترهای بیکاری ســاختاری بر نرخ بیکاری
به شــکل کمي مورد بررســي قرار ميگیرد .بدین منظور از اطالعات موجود در طرح آمارگیری نیروی کار از ســال  1311تا
ســال  1321اســتفاده شــده اســت
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تقسیمبندی جوانان بر اساس وضع فعالیت

در ابتدا سیمای کلي طبقه بندی جمعیت کشور نمایان مي شود:
کل جمعیت

جمعیت در سن کار

جمعیت خارج از سن کار

نیرویکار(جمعیت فعال)

جمعیت غیرفعال

بیکار

شاغل

با توجه به تقسیمبندی انجام شده توسط سازمان بین المللي کار 1و مرکز آمار ایران ،جمعیت کشور در یک تقسیمبندی اولیه به
دو جمعیت در سن کار و خارج سن کار تقسیمبندی ميشود .همچنین جمعیت در سن کار به دو دسته فعال و غیرفعال تقیسم
بندی ميشود و جمعیت فعال یا نیروی کار به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم ميشود که تعاریف و مفاهیم مربوط به آن از طرح
نیروی کار مرکز آمار ایران و در پیوست ( )1موجود است .با توجه به اینکه در مطالعه حاضر جمعیت جوانان بهعنوان زیرمجموعهای
از جمعیت کل محسوب ميشود ،این جمعیت نیز دارای سه دسته است [.]3

جدول .1جمعیت جوانان  11-92ساله کشور طی سالهای 1921-29

سال
1390

جمعیت جوانان جمعیت فعال
7,974,843 22,324,987

شاغل
6,064,771

بیکار
1,910,072

1391

21,087,276

7,827,446

5,917,872

1,909,573

نسبت اشتغال
غیرفعال
14,350,142
27,2
13,259,828
28,1

نرخ اشتغال
76,0
75,6

1392

21,040,473

7,605,029

5,991,153

1,613,874

13,435,443

28,5

78,8

1393

20,201,582

7,155,752

5,591,581

1,564,170

13,045,828

27,7

78,1

1394

19,342,433

7,058,953

5,412,574

1,646,379

12,283,479

28,0

76,7

1395

18,533,296

7,059,048

5,231,522

1,827,525

11,474,247

28,2

74,1

1396

17,699,182

6,947,372

5,191,238

1,756,134

10,751,807

29,3

74,7

1397

17,601,544

6,878,576

5,151,984

1,726,591

10,722,967

29,3

74,9

1398

17,091,698

6,538,382

5,006,559

1,531,822

10,553,317

29,3

76,6
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جوانان با توجه به ویژگيهای جمعیتي و ساختارهای کشورها ميتوانند ردههای سني مختلفي را در بر داشته باشند ،اما بهمنظور
مقایسهپذیر بودن آمارهای بازارکار در بین کشورهای مختلف ،سازمان بین المللي کار ،رده سني  11-21را بهعنوان معیار مشترک
در نظر ميگیرد .در آمارهای رسمي نیروی کار در ایران رده فوق و دیگر ردههای تکمیلي مانند  21-31ساله 33-31 ،ساله و
اخیر با توجه به تعریف وزارت ورزش و جوانان رده  11-31بهعنوان رده سن جوانان در نظر گرفته ميشود .البته در انتشار آمارهای
رسمي ،با توجه به نیازهای مختلف کاربران ،همه ردهها قابل ارایه است .در این مطالعه ،رده  11-22ساله که ترکیبي از دو رده
سني است ،بهعنوان رده سني جوانان در نظر گرفته شده که بنا به نظر نویسندگان و کارشناسان بیشترین اهمیت در ردههای سني
فوق را دارا است .البته ميتوان مطالعه حاضر را برای ردههای سني دیگر نیز انجام داده و نتایج را تحلیل نمود.

شکل .1تقسیمبندی جمعیت جوانان  11-22ساله بر حسب وضع فعالیت در سال 1321

همانطور که در شکل  1دیده ميشود در سال  1321حدود  %21از جمعیت در سن کار دارای سن بین  11تا  22سال هستند.
اگرچه جوانان در این سن افرادی هستند که هم ميتوانند محصل( دیپلم تا دکتری) ،مشغول به کار و یا در جستجوی کار باشند.

دسته اول  :جوانان  11-92ساله شاغل

یکي از مهمترین موضوعات مهم برای همه دولتها ایجاد اشتغال و شکوفایي اقتصادی است که در آن جوانان نقش محوری
بازی ميکنند .بهدلیل اهمیت اشتغال جوانان که در این مطالعه جوانان  11-22ساله تعریف شده است ،شاخصهای مهم وضع
فعالیت این رده سني و سری زماني آن مورد بررسي قرار گرفته است.
اشتغال در حالت کلي بر اساس ساعت کاری شاغالن دارای تقسیم بندیهای متفاوتي است که عبارتند از:
 .1اشتغال کامل ( 11ساعت در هفته مرجع در ایران بر اساس قانون کار اشتغال تمام وقت /کامل در نظر گرفته ميشود)
 .2اشتغال ناقص (تعداد ساعت کاری شاغلین کمتر از  11ساعت در هفته است)
 .3دارای بیش از  1شغل (شامل  2و یا چند شغلهها ميشود)
 .1اشتغال مازاد (دارای ساعت اضافه کاری بیشتر از  11ساعت و بیشتر در طي هفته مرجع ميباشد)
4

همچنین اشتغال در بین مردان و زنان و همچنین در نقاط شهری و روستایي دارای تفاوتهای قابل تأملي است که در این مطالعه
به آنها اشاره خواهد شد.

شکل .2جمعیت جوانان شاغل  11-22ساله در طي سالهای  1323تا 1321و سهم آن در سال  1321به تفکیک جنس

سهم اشتغال جوانان  11-22در طي سالهای  ) %22.7( 1323تا سال  )%23.6( 1321دارای روندی کاهشي بوده است که نشان
دهنده کاهش جمعیت فوق در بازار کار طي سالهای مورد بررسي است .همچنین این روند کاهشـي برای زنان و مردان و
همچنین مناطق شهری نسبت به مناطق روستایي روندی مشابه دارد که حدوداً  %2کاهش داشته است

شکل .3جمعیت جوانان شاغل  11-22ساله در طي سالهای  1323تا  1321و سهم آن در سال  1321به تفکیک مناطق

اگرچه جمعیت جوانان  11-22ساله شاغل در طي این سالهای دارای کاهش بوده است ،اما نسبت این جمعیت به کل جمعیت
شاغل کشور همچنان مهم و دارای اهمیت ویژه است.
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9111111

8931
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9111111
1111111

%32

1111111

%17.7
111111
1

1929

192۷

جمعیت شاغل بخش خدمات

192۶

1921

جمعیت شاغل بخش صنعت

192۴

1929

جمعیت شاغل بخش کشاورزی

شکل .3اشتغال جوانان در گروههای عمده فعالیت در بخشهای اقتصادی در طي سالهای  1323تا 1321

آمارهای فوق بر اساس همه انواع اشتغال ارایه شده است .نوع دیگری از اشتغال که بسیار مهم است و در تحلیلهای بازار کار
جوانان مورد بررسي قرار ميگیرد ،اشتغال ناقص زماني است که شاغلین این دسته ،ساعت کار کمتر از حد معمول  11ساعت در
هفته دارند .این موضوع ميتواند دالیل بسیاری داشته باشد که از جمله مهمترین آنها ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1مرتبط نبودن رشته تحصیلي/مهارت فرد به شغل کنوني وی
 )2کار همزمان با تحصیل
 )3شرایط اقتصادی بد و بازار کار نامطلوب که فرد بهطور موقت شاغل است
 )4عدم نیاز به انجام کار تمام وقت
 )5داشتن بیش از یک شغل و ...
جمعیت دارای اشتغال ناقص زماني برای جوانان  11-22ساله دارای در طي سالهای اخیر  1321-1321دارای تغیرات زیادی
نبوده و سهم آن نسبت به کل جمعیت دارای اشتغال ناقص تقریباً یکسان است.
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اشتغال ناقص زمانی  15ساله و بیشتر

۲۴۰۷۷۶۳

۲۵۷۹۷۳۵

۵۹۵۸۶۶

24.7

اشتغال ناقص زمانی  15-29ساله

۲۴۳1۰۸۴

۲۳۳۲۴۷۰

۶۶۲۶۷۶

۶۳۶۲۳۳

25.7

26.2

۲1۴۸۷۸۶

۶۵۴۹۴1

28.1

۶۳1۹۸۶

29.4

۲۰۴1۲۲۴

۶۶۷1۹۷

32.7

شکل .3روند تعداد جوانان  11-22ساله دارای اشتغال ناقص در طي سالهای  1323تا 1321

برنامهریزی جهت فراهم آوردن زمینه اشتغال پایدار و تماموقت برای جوانان از جمله مهمترین نتایجي است که ميتوان با
استفاده از آمارهای اشتغال ناقص به تصمیمسازی درست کمک نماید.
دسته دوم  :جوانان  11-92ساله بیکار

بیکاری جوانان یکي از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران و برنامهریزان در حوزههای اجتماعي و اقتصادی است ،چرا که
کاهش آن نشانه بهبود بازار کار و رونق اقتصادی و افزایش آن نشاندهنده نامساعد بودن شرایط بازار کار است .اهمیت این
موضوع از منظر اجتماعي و فرهنگي نیز بسیار قابل تأمل است .بسیاری از مسایل بهوجود آمده برای جوانان در حوزههای اجتماعي
و فرهنگي بهعلت بیکاری و عدم اشتغال است .در طي سالهای  1311تا  1321نرخ بیکاری جوانان بر اساس آمارهای رسمي و
طرح نیروی کار مرکز آمار ایران بر اساس جنسیت و مناطق در شکل  1آمده است.
از بررسي تاریخي این پدیده مي توان استنباط کرد که شناخت پدیده بیکاری جوانان نیازمند یک رویکرد جامع است که تجزیه و
ت حلیل تغییرات در حوزه اقتصادی را پیرامون انعطاف پذیری بازار کار ،دستیابي به مهارتها و تقاضای کارفرمایان و همچنین
درک تأثیرات میراثهای خانوادگي که امروزه مسیرهای فزایندهای را نشان ميدهد ،ترکیب ميکند [ .]3در مطالعهایي دیگر []6
برخي از مهمترین عوامل بیکاری شامل مشکالت مدیریتي ،مشکالت قوانین و مقررات ،امنیت سرمایه ،سیستم بانکي و بازار
سرمایه -قوانین اعتباری و اسنادی ،عوامل اجتماعي ،نقش تعاونيها در اشتغال ،عوامل بهرهوری و اجرای قانون مبارزه با چند
شغلهها عنوان شده است.
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شکل  .1تغییرات نرخ بیکاری جوانان  11-22ساله در طي سالهای  1323تا 1321

نکته مهم در نمودارهای فوق این است که نرخ بیکاری زنان به نسبت مردان بیشتر است که نشاندهنده تمایل کمتر زنان به
اشتغال است .از سوی دیگر در مناطق روستایي نرخ بیکاری جوانان نسبت به مناطق شهری پایینتر است .این موضوع ميتواند
بهعلت وجود مشاغل متنوع فصلي در بخش کشاورزی (زراعت ،باغداری ،دام پروری) و بخش خدمات (تولید محصوالت خانگي
و محلي  ،صنایع دستي ،گردشگری) و بخش صنایع (صنایع کوچک) باشد.
برخي از عوامل مهمي که در موضوع بیکاری جوانان تأثیرگذار هستند عبارتند از:
 )1باال بودن توقع قشر تحصیل کرده
 )2تئوری بودن آموزشهای دانشگاهي و عدم مهارت کافي فارغ التحصیالن
 )3گسترش فزاینده دانشگاهها
 )4ارتباط نداشتن رشتههای دانشگاهي با نیاز بازار کار کشور
میزان تطبیق عرضه و تقاضای مهارت ،عامل اصلي در شکل دهي نتایج اقتصاد و بازار کار ،رشد بهرهوری ،رشد اقتصادی و
رقابتپذیری است؛ بنابراین تدوین و پیادهسازی آموزش و سیاستهای مؤثر آموزشي از جمله سیستم آموزشي ،چالشي مداوم
8

برای همه کشورها است و مقابله با این چالش نیاز به اطالع درست از وضعیت بازارکار و نیاز به ارتباط ،توسعه و مهارت ،برای
اشتغال و توسعه اقتصادی دارد [.]1
دسته دوم  :جوانان  11-92ساله غیرفعال

جمعیت غیرفعال به جمعیتي اطالق ميشود که که در سن کار هستند ولي شاغل نبوده و یا در جستجوی کار نیستند .این جمعیت
افرادی که در حال تحصیل هستند ،خانه داران ،بازنشستگان (شامل افراد دارای درآمد بدون کار نیز ميشود) و یا سایر موارد مانند
افرادی با معلولیتهای جسمي و حرکتي را شامل ميشود .تعداد قابل توجهي از جوانان  11-22ساله در حال تحصیل هستند که
این افراد ميتوانند در دوره تحصیلي متوسطه دوم تا دکتری و باالتر در حال تحصیل باشند .در مواردی که فرد در حال تحصیل
شاغل باشد ،الویت تعیین وضع فعالیت با اشتغال وی است.
بررسي جمعیت غیرفعال بهویژه در رده جوانان که نیروهای بالقوه برای بازار کار محسوب ميشوند ،از نظر اقتصادی بسیار حائز
اهمیت است .افزایش این جمعیت به معني خارج شدن یا عدم تمایل نیروی کار بالقوه برای انجام فعالیت اقتصادی است که
ميتواند عاملي منفي تلقي گردد .افراد شاغل موتور متحرک اقتصاد و تولید ناخالص داخلي 2بوده و جمعیت غیرفعال جمعیت
مصرفکننده این تولیدات هستند.
1۶۰۰۰۰۰۰
1۴۰۰۰۰۰۰

8931

1۲۰۰۰۰۰۰
1۰۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰۰

%34.2

۶۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰

%65.8

۰

شکل .1جمعیت جوانان  11-22ساله غیرفعال طي سالهای  1323تا  1321به تفکیک جنس

بر اساس شکل  1جمعیت غیرفعال در حالت کلي از سال  1323تا  1321روندی کاهشي داشته است که نشان ميدهد افراد
غیرفعال به وضعیت شاغل و یا به وضعیت بیکار تغییر وضعیت داده اند .همچنین جمعیت زنان غیرفعال بهطور قابل توجهي نسبت
به مردان غیر فعال بیشتر است .این موضوع با توجه به نزدیکي نسبت جنسي در افراد در حال تحصیل ،ميتواند به این دلیل
باشد که بیشتر زنان در ایران جزو جمعیت خانه دار محسوب ميشوند.

)Gross Domestic Production(GDP

9

۲

%3.4

سایر و اظهار
نشده

شکل .6جمعیت جوانان  11-22ساله غیرفعال در طي سالهای  1323تا 1321

بیشترین زیر بخش جمعیتي در جمعیت غیرفعال ،افراد در حال تحصیل و خانه داران هستند .در طي سالهای مورد بررسي
افرادی به این جمعیت اضافه و یا کم شده اند که بررسي پویایي و جریان جمعیتي نیازمند مطالعه دیگر است.
نتیجهگیری:

جوانان بهعنوان مهمترین نیروی اشتغال ،همواره مورد توجه مدیران و تصمیمگیران در تمامي کشورها محسوب ميشوند .موضوع
اشتغال و بیکاری جوانان بیشتر از منظر عوامل اقتصادی مورد بررسي قرار ميگیرد ،در حاليکه جوانان نقش محوری در دیگر
بخشهای اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي ایفا ميکنند و موضوع اشتغال و بیکاری یک موضوع چند بعدی است .بر همین اساس
آمار و اطالعات رسمي و بادقت ميتواند به برنامهریزی و تصمیمسازی برای جوانان نقش کلیدی داشته باشد .مرکز آمار ایران
بهعنوان تنها مرجع تولید و انتشار آمارهای رسمي کشور آمارهای رسمي بازارکار را با استفاده از اجرای فصلي طرح آمارگیری
نیروی کار کشور تولید و منتشر مينماید .در این نوشتار و بر اساس اطالعات طرح فوق آمارهای وضع فعالیت جوانان 11-22
ساله (شاغل ،بیکار و غیرفعال) در سالهای  1323-21مورد بررسي قرار گرفت .آمارهای فوق نشان ميدهد جمعیت جوانان طي
این سالها روندی کاهشي داشته است .همچنین بیشترین سهم از منظر وضع شغلي به جمعیت غیرفعال اختصاص ميیابد و پس
از آن جمعیت شاغالن و بیکاران در رتبههای بعدی قرار دارند .بیشترین جمعیت جوانان شاغل در شهرهاست و سهم بیشتر آنان
را مردان تشکیل ميدهند .این موضوع ميتواند به دلیل افزایش فرصتهای شغلي در شهرها نسبت به مناطق روستایي باشد.
توزیع اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خدمات) در کشور ،بهترتیب مر بوط به شاغالن در بخشهای
خدمات ،صنعت و کشاورزی بوده است .سهم اشتغال ناقص جوانان در مقایسه با سهم اشتغال ناقص در کل جامعه شاغالن تغییر
محسوسي نداشته است .نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایي در سالهای مورد بررسي
بیشتر بوده است .در بخش غیرفعاالن ،افراد در حال تحصیل و خانه داران بیشترین سهم را در طي این سالها داشته اند هر چند
که در کل جمعیت غیرفعاالن روند کاهشي داشته است .در جمعیت غیرفعاالن همواره جمعیت زنان از مردان بیشتر بوده است که
ميتواند بهعلت اینکه اغلب جمعیت خانه داران را در کشورمان زنان تشکیل ميدهند ،باشد .مطالعه حاضر بر روی جمعیت جوانان
 11-22ساله انجام گرفت که انتخاب آن بر اساس اهمیت جمعیت فوق و نقش مهم آنان در بازار کار بوده است .مطالعات مشابهي
را ميتوان برای ردههای سني مختلف و بر حسب وضع شغلي ،جنسیت ،منطقه جغرافیایي ،ویژگي فردی ،سطح تحصیالت و ...
انجام داد.
1۰

پیوست 1
تعاریف و مفاهیم
کار :آن دسته از فعالیتهای اقتصادی (فکری و بدني) که بهمنظور کسب درامد (نقدی و غیرنقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد ،کار
محسوب ميشود.
جمعیت فعال اقت صادی :تمام افراد  13ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده) ،که در هفته تقویمي قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار،
در تولیـد کـاال و خـدمـات مشارکت داشتـه (شـاغـل) یا از قابلیت مشـارکت برخـوردار بـودهاند (بیکـار) ،جمعیت فعـال اقتصادی محسوب ميشوند.
جمعیت غیرفعال اقتصادی :تمام افراد  13ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده) که در طول هفته مرجع طبق تعریف ،در هیچ یک از دو گروه شاغالن و
بیکاران قرار نميگیرند ،جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب ميشوند.
جمعیت خارج از نیروی کار :تمامي افراد  3-2ســاله و همچنین افراد  13ســاله و بیشتری که در طول هفته مرجع ،در هیچیک از دو گروه شــاغالن و
بیکاران قرار نميگیرند ،جمعیت خارج از نیروی کار محسوب ميشوند.
شاغل :تمام افراد  13ساله و بیشتر(حداقل سن تعیین شده) که در طول هفته مرجع ،طبق تعریف کار ،حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دالیلي بهطور موقت
کار را ترک کرده با شند ،شاغل مح سوب مي شوند .شاغالن بهطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقبگیران و خودا شتغاالن مي شوند .ترک موقت کار در هفته
مرجع با داشتن پیوند رسمي شغلي ،برای مزد و حقوقبگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغاالن ،بهعنوان اشتغال محسوب ميشود.
ا شتغال ناقص زمانی :افراد دارای ا شتغال ناقص زماني شامل تمام شاغالني ا ست که در هفته مرجع ،حا ضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده ،به
دالیل اقت صادی نظیر رکود کاری ،پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر ،قرار دا شتن در ف صل غیرکاری و ...کمتر از  11ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای
انجام کار اضافي در هفته مرجع بودهاند.
بیکار :به تمام افراد  13ساله و بیشتر اطالق مي شود که در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي نباشند) ،در هفته مرجع یا هفته
بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي آماده باشند) و در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصي را
بهمنظور جســتجوی اشــتغال مزدبگیری و یا خوداشــتغالي بهعمل آورده باشــند) .همچنین افرادی که بهدلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشــت به شــغل قبلي
جویای کار نبوده ،ولي فاقد کار و آماده برای کار بودهاند نیز بیکار محسوب ميشوند.
نرخ بیکاری :عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،ضربدر .133

= نرخ بیکاری

×133

نرخ بیکاری جوانان  11-92ساله :عبارت است از نسبت جمعیت بیکار  11-22ساله به جمعیت فعال  11-22ساله ،ضرب در .133

= نرخ بیکاری جوانان  11 -22ساله

× 133
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