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چکیده
بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن    یت کامل و سازگار از وضع   یر دست آوردن تصو ه ب   کار   ي ها حساب   هدف توسعه 

مد حاصل  آ کار، اشتغال، ساعت کار و در   ي ها حساب   ي ها و مولفه   یرها متغ   ین تر اشتغال در هر کشور است. مهم   ي آمارها 
بار به   ین اول  ي مقاله برا  ین کار است که در ا  هاي حساب  ي ها مولفه  ین تر از مهم  یکی از اشتغال است. حساب اشتغال 

ارك  دانم   یتالیا، ا   یا، مانند هلند، استرال   یی کار و تجربه کشورها   ی سازمان جهان   یشنهادات براساس پ   یران حساب اشتغال در ا 
تمام منابع   ساس برآورد جامع از کل اشتغال در کشور برا  مقاله، ارائه  ین ا  ی پرداخته شده است. هدف اصل  یس و سوئ 

و آمار اشتغال از   ي خانوار  هاي یري هدف، آمار اشتغال از آمارگ  ین به ا  یدن رس  ي است. برا  موجود  ی اطالعات 
سازگار    یر تصو   یک تا    شوند ی م   یق به باال تلف   یین پا   یکرد ه از رو با استفاد   یت و درنها   یسه با هم مقا   ی کارگاه   هاي یري آمارگ 

را   ي و سازگارتر  یافته بهبود  ي ها داده  ، کار  ي ها حاصل از حساب  ي شود. آمارها  یجاد اشتغال ا  هاي یژگی از تعداد و و 
فراهم    ي اشتغال  و رشد اقتصاد   ین و ارتباط ب   ي ور بهره   یل خصوص در تحل بازار کار به   ي کالن اقتصاد   هاي یل تحل   ي برا 
نفوس و مسکن و    سرشماري کار،    یروي ن   یري از جمله آمارگ   ي متعدد   ي ، منابع آمار 1390. از آنجا که در سال  کند ی م 

به عنوان    1390سال    ، ین ستانده اجرا شده است، بنابرا - به جداول داده   یابی متعدد با هدف دست   ی کارگاه   هاي یري آمارگ 
 در نظر گرفته شده است.   یران کار در ا   ي ها حساب   محاسبه   ي سال مبنا برا 
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مقدمه -1
ستمندي برنامهبا توجه به عالقه سیا شور و ریزان و  شتغال در ک ضعیت ا سی و گذاران به برر

منابع آماري مختلف از جمله آمارگیري نیروي کار، سرشماري وجود آمار و ارقام متفاوت از 
ـــتیابی به یک عدد واحد نفوس و مســـکن، آمارگیري هاي کارگاهی، آمارهاي ثبتی و...، دس

شتغال،  شتغال کل کشور فارغ از منبع تولید اطالعات و نظم و ترتیب دادن به آمارهاي ا براي ا
ــتیابی به این هدف، الزم اســت تا آمار عرضــه نیروي کار از طریق  ضــروري اســت. براي دس

هاي کارگاهی هاي خانواري با آمار تقاضــاي نیروي کار حاصــل از آمارگیرياطالعات طرح
آوري و پس از تلفیق این منابع اطالعاتی به آمارهاي یکپارچه در حوزه اشـــتغال دســـت جمع

ار یگر درخصــوص بازار کیابیم. از طریق برقراري این ارتباط، امکان ارائه آمارهاي مختلف د
شود.ریزان و سیاستمداران فراهم میوري و... براي برنامهو بهره

هدف اصلی این مقاله، آشنایی با اصول و چارچوب مفهومی حساب کار و همچنین تهیه 
 حساب اشتغال مقدماتی (اولیه) در ایران، فارغ از درنظر گرفتن منبع تولید اطالعات است. 

ستم حسابداري ک صلی در حوزه کار سی ستم اطالعات آماري از متغیرهاي ا سی ار، یک 
به قادر  که  عاریف، مفاهیم و  اســـت  با ت نابع متفاوت  تلفیق و هماهنگ کردن اطالعات م

ستفاده از چارچوب بنديطبقه ستم با ا سی ست. این  ستم یکپارچه ا سی هاي مختلف در یک 
سیستم حسابداري کار، مکانیسمی براي ترکیب  شدهدادهمفهومی  منابعازهاي گردآوري 

کند. از مزایاي دســتیابی به یکپارچه تهیه میاطالعاتمجموعهیکتدوینجهتمختلف
سازي تعاریف و مفاهیم، پوشش کامل اطالعات از منابع توان به یکسانهاي کار میحساب

ـــرآوري اطالعات، بهبود کیفیت دادههاي جمعمختلف، کاهش هزینه عت ها و افزایش س
 ارائه اطالعات نام برد.

للی المدر  ادامه به توصـــیف مختصـــر ســـیســـتم حســـابداري کار که در کنفرانس بین
) نمایش 1شــود. در شــکل (ارائه شــده اســت، پرداخته می 1993آمارشــناســان کار در ســال 

قالب چارچوب مفهومی  کار و متغیرها در  بازار  بازیگران مختلف  گرافیکی ارتباطات بین 
که  »افراد«و » هاپســت«ابداري کار ارائه شــده اســت. این شــکل، برابري بین ســیســتم حســ
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 کند. دهد، ترسیم میهاي عرضه و تقاضاي بازار کار را نشان میجنبه
شود، ممکن است اطالعات برخی آمارهاي بازار کار که از منابع مختلف گردآوري می

ظر شان دهد، اما این امري غیرعادي به ننتایج متفاوتی داشته باشد و یا حتی روند متضاد را ن
 شــود که همهرســد؛ زیرا چنین تناقضــی در آمارهاي بازار کار از این حقیقت ناشــی مینمی

منابع اطالعاتی فوق، اهداف اولیه، پوشش، تعاریف و مفاهیم متفاوت، دوره مرجع و تناوب 
 ایج آمار اشـــتغال از منابعمتفاوت دارند. در این مقاله هدف این اســـت که براي اولین بار نت

ــود و با تلفیق داده ــایی و کمی ش ــناس ــه، دالیل اختالفات ش منابع  ها ازمختلف با هم مقایس
مختلف، حساب اشتغال در ایران محاسبه شود. 

، ســیســتم 1993) در ســال ICLS( 1المللی آمارشــناســان کارپانزدهمین کنفرانس بیندر 
راوردهاي سازگار متغیرهاي اصلی بازار کار معرفی و هاي کار به منظور دستیابی به بحساب

هاي بیشتري قبل از انتشار کتابچه راهنما در این حوزه انجام دهند مقرر شد کشورها، فعالیت
هاي این سیستم حسابداري مشخص شود.تا کاستی

ـــال  ـــله س ـــوئیس،  1993در فاص ـــورهاي مختلفی از جمله هلند، ایتالیا، س تاکنون، کش
ـــترالیا فعالیتدانمارك و  ؛ اداره آمار 1999، 2هاي زیادي انجام دادند (اداره آمار هلنداس

سترالیا ؛ 2003، 5یاجتماع يحسابدار یسماتر يگروه راهبر؛ 1996، 4؛ ویم و ویلیم2017، 3ا
). اداره آمار هلند بیشــترین اســتفاده ســیســتماتیک از 1385موســســه کار و تامین اجتماعی، 

ساب شته ح شور در پروژههاي کار را دا ست. این ک شورهاي دانمارك، ا اي با همکاري ک
ــاب ــتم حس ــیس ــدن س ــدن به اجرایی ش ــوئیس با هدف نزدیک ش ــتان و س هاي کار، انگلس

 ).2002، 6است (باهمن و دیگران مشارکت داشته

1- Fifteenth International Conference of Labour Statisticians
2- Statistics Netherlands
3- Australian Bureau of Statistics
4- Wim and Willem 
5- Leadership Group on Social Accounting Matrices (SAM)
6- Buhmann et al.
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هاي مختلف زیر مورد بررسی قرار گیرد:توانند از جنبههاي کار میحساب
اشتغال (بر حسب واحد فرد و شغل)

ساعت کار (بر حسب واحد زمان یا ساعت) 
 .درآمد حاصل از اشتغال، مزد یا جبران خدمات (بر حسب واحد ریال) 

هاي دیگري را در پدیدهدامنه آمار کار عالوه بر اشـــتغال، ســـاعات کار و درآمد از کار، 
، دامنه آمار کار شامل 1المللی آمار کارگیرد. براساس قطعنامه بینارتباط با جهان کار دربر می

آمار نیروي کار، اشــتغال، ســاعات کار، درآمد از کار، بیکاري، اشــتغال ناقص، مزد و حقوق، 
هاي ی، واکنششغل بندي مشاغل، وضعاشتغال در بخش غیرمتشکل و اشتغال غیرمتشکل، طبقه

 کاري و سوانح و امراض ناشی از کار است که در این مقاله تمرکز بر اشتغال است. 
ساب صادي که درهاي کار، امکان برقراري ارتباط بین ارزشیکی از مزایاي ح  هاي اقت

تواند در قالب ها اشــاره شــد،  اســت.  همچنین توســعه حســاب کار میمورد از آن 3باال به 
2د یا کالن و دو رویکرد مقطعی و طولی انجام شود.تحلیل خر

 هاي حسابداري کارروش -2
ـــت منابع بالقوه  ـــور، الزم اس ـــتغال براي کل کش ـــتیابی به یک عدد واحد اش به منظور دس

صل از نیروي کار و حساب شتغال حا سازگاري بین براورد ا صالح  نا سایی و ا شنا هاي ملی 
هاي زگاري بین براورد اشتغال حاصل از نیروي کار و حسابشود. برخی از منابع ایجاد ناسا

قه فاهیم و طب عاریف و م نديملی، اختالف در ت عه و ب طال ها، اختالف در جمعیت مورد م
ــتغالپوشــش (به عنوان نمونه مهاجرت ــیه مرزها، هاي غیرقانونی، اش هاي غیررســمی و حاش

شانوارهاي موسسهبگیر، اشتغال خکارکنان خوداشتغال یا غیرمزد و حقوق اغل اي، جمعیت 
گیري است. پس از شناسایی منابع بالقوه ناسازگاري بین سال و...) و خطاهاي اندازه 10زیر 

1- ILO Convention No. 16, Labour Statistics, 1985
هاي کار در ایران به رضــائی قهرودي و شــناســی حســاببراي کســب اطالعات بیشــتر درخصــوص مفاهیم و روش -2

شود. ) مراجعه 1397همکاران (
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شکیل جدول شتغال در  1هاي تلفیقیدو منبع اطالعاتی و ت و اصالح اطالعات به عدد واحد ا
 ایران دست خواهیم یافت.  

ــورها ــاب کار در کش ــبه حس ي مختلف از جمله ایتالیا، هلند، دانمارك، مراحل انجام محاس
هاي مرحله زیر براي انجام محاسبات حساب 4سوئیس و استرالیا متفاوت است، اما به طور کلی 

):2002؛ باهمن و دیگران، 1996شود (ویم و ویلیم، کار در همه کشورها انجام می
هاي کارتعریف مدل یا انتخاب الگوي حساب -1
قایســـه -2 عاریف و مفاهیم و   2م نابع مختلف، هماهنگ کردن و ســـازگاري ت تایج از م ن

دست آوردن پوشش کاملها براي بهبنديطبقه
هاي تلفیقی (کمی کردن دالیل اختالف نتایج از منابع مختلف) ارائه جدول -3
)..هاي کالیبره، جورسازي و... اختالفات منابع مختلف صفر شود(از طریق روش 3تراز کردن -4

تعداد شغل = افراد شاغل « براي مرحله اول، به عنوان مثال در کشور هلند، مدل یا رابطه 
ــاغل دوم به بعد ــغل» + مش ــاغل و ش هاي خانواري ها از طریق آمارگیريارتباط بین افراد ش

دهد. هاي کارگاهی (شغل) را نشان می(افراد شاغل به عنوان شغل) و آمارگیري
ها، بنديکردن تعاریف و مفاهیم، طبقهسازي شامل هماهنگ براي مرحله دوم، هماهنگ

ســـازي، پوشـــش و... بین منابع اطالعاتی مختلف اســـت. در صـــورتی که پس از هماهنگ
ـــد، می ـــته باش ـــتند. توان نتیجه گرفت که دادهمطابقت کامل وجود نداش ها داراي خطا هس

ـــایی و خطاهاي اندازه هاي حداقل کردنبنابراین، از روش ـــناس گیري تا حد امکان براي ش
شـــود. در نهایت، در صـــورت وجود اختالفات خیلی کوچک از ها اســـتفاده میحذف آن

 روند. هاي تراز کردن، اختالفات جزیی از بین میطریق روش
سوم (تلفیق منابع مختلف) از روش ن به باال هاي پاییهاي باال به پایین، روشبراي مرحله 

یا ترکیب این روش فاده میو  ـــت بداري اجتماعی و ها اس ماتریس حســـا ـــود (راهنماي  ش
در توســعه و بســط  ماتریس حســابداري اجتماعی و حســاب ملی ). 2003هاي کار، حســاب

1-  Reconciliation Table
2- Comparision
3- Balancing
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شود. در این رویکرد، گردآوري داده ستفاده می  شتر از رویکرد باال به پایین ا ها معموال با بی
ـــط ـــتون کل (جمع)، س هاي کل (جمع) و یا هر دو که از منابعی از قبیل رهايپر کردن س

شروع میدست میهاي ملی بهحساب ستونی در طول آیند،  سطري و  سرجمع  شود. اعداد 
سلولاین فرآیند، ثابت فرض می ستفاده اشوند. مرحله بعد پر کردن  ز منابع هاي ماتریس با ا

یع کارگیري یک ســاختار توزل بهتواند شــامگوناگون و قابل دســترس اســت. این منابع می
سبت -به عنوان مثال-داده  شد. از آمارگیري خانوارها یا ن شابه دیگري با هاي نتایج کشور م

پایین به باال در اکثر موارد، یک منبع خاص به عنوان قابل اعتمادترین منبع (یا  در رویکرد 
یا به منظور  ن جزییات بیشتر وشود. سایر منابع تنها براي به دست آوردمنبع اولیه) شناخته می

ساالنه یا فصلی مورد استفاده قرار می یشتر گیرد. براي حسابداري کار باضافه کردن الگوي 
فاده می ـــت باال اس به  پایین  بل از رویکرد  قا به عنوان  خاص  یک منبع  که  به طوري  ـــود  ش

شناخت و آگاهی داعتمادترین منبع انتخاب می ساس  صوشود. در این رویکرد، برا ص رخ
ــتفاده  ــالح نتایج اس ــعف هر یک از منابع اطالعاتی از تمامی منابع براي اص نقاط قوت و ض

).2003هاي کار، شود (راهنماي ماتریس حسابداري اجتماعی و حسابمی
سازمان بین سط  سابداري نیروي کار که تو ستم ح ) در اواخر دهه ILOالمللی کار (سی

د پایین به باال است. براساس منابع اطالعاتی موجومعرفی شد، یک سیستم با رویکرد  1980
ـــه و منبع داده اي ههاي آمارگیريدر ایران و این ویژگی که منبع نیروي کار از طرف عرض

ستانده  اجرا شده است از طرف -هاي دادهبراي محاسبه جدول 1390کارگاهی که در سال 
العات براي محاسبه اشتغال هستند و اطتقاضا، قابل اعتمادترین منابع اطالعاتی (منابع اولیه) 

سکن  شماري نفوس و م شاورزي، 1390سر شماري ک سر شایر کوچنده،  شماري ع سر  ،
شاخص ستفاده آمارگیري  سالمت و... منابع  فرعی براي تکمیل و ا هاي چندگانه جمعیت و 

 براي اعمال تعدیالت موردنیاز است در این مقاله از این رویکرد استفاده شده است. 
یکب هارم (تراز کردن)، تکن له چ چهراي مرح پار مل روشهاي یک هاي ســــازي شــــا

ـــازي و کالبیدن براي خردداده ـــتند دادههاي تراز کردن براي کالنها و روشجورس ها هس
).2003هاي کار، (راهنماي ماتریس حسابداري اجتماعی و حساب
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 حساب اشتغال در ایران  -3
شد، اغلب  شاره  سعههمانطور که ا شورهاي تو سک کار  هاي بازارتم دادهیافته از آغاز قرن بی

یم ها براي ترسکنند، اما هنوز برخی مشکالت اصلی در استفاده از این دادهگردآوري میرا 
یک تصویر سازگار از وضعیت بازار کار وجود دارد. ایران نیز از این مشکل مستثنی نیست. 

سال  سرشماري ، منابع آمار1390از آنجا که در  ي متعددي از جمله آمارگیري نیروي کار، 
هاي کارگاهی و آمارگیري) 1390نفوس و مسکن (دادگان سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،

سال -هاي دادهمتعدد براي تهیه جدول ست، بنابراین  شده ا سال مبنا  1390ستانده اجرا  به عنوان 
شتغال در ایران در نظر گر شده است. براي به دست آوردن حساب ا صلی داده 4فته  هاي منبع ا

هاي هاي آمارگیري نیروي کار، ســرشــماري نفوس و مســکن، جدولبازار کار در ایران، داده
و آمارهاي ثبتی درنظر ) 1395، جهانگرد، 1390ســتانده -هاي دادهســتانده (دادگان جدول-داده

یکاران و تعداد شاغلین، ب گرفته شده است. از آنجا که هدف اصلی آمارگیري نیروي کار، تعیین
تغال است. گیري اشغیرفعاالن است، بنابراین، اطالعات این طرح، بهترین منبع آماري براي اندازه

سال و خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی است و  10جامعه هدف این آمارگیري، افراد باالي 
د ال افراد این خانوارها بایگیرد که اطالعات اشتغاي و غیرساکن را دربر نمیخانوارهاي موسسه

ــلی  ــکن، هدف اص ــماري عمومی نفوس و مس ــرش ــود. در مورد س از منابع دیگر گردآوري ش
سرشماري به دست آوردن جمعیت کل کشور است، بنابراین، اطالع تعداد شاغلین که از سوال 

ـــت می به دس ـــادي  ـــد و آید، میوضـــع فعالیت اقتص باش ند خطا داشـــته  تایج توا به دقت ن
نیست. ي کار نیرو

جدول ـــال  -هاي دادهبراي تهیه  ـــتانده س ـــط مرکز آمار ایران از  1390س منبع  3توس
 اطالعاتی زیر استفاده شده است:

ســتانده -هاي آمارگیري جامع و تفصــیلی اجرا شــده در راســتاي تدوین جدول دادهطرح -
 1390سال 

1390ستانده -هاي خاص، ویژه جدول دادهآمارگیري از دستگاه -
آمارهاي ثبتی -
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ستانده، تمام شاغلین کشور، -هاي دادههاي متناظر جدولمحاسبه اشتغال از طریق جدول 
هاي دوم به بعد، شاغلین در خانوارهاي معمولی ساکن شامل شاغلین در شغل اصلی و شغل

اي را دربر دارد. همچنین شـــاغلین در تمام و غیرســـاکن، خانوارهاي گروهی و موســـســـه
 سال را نیز دربر دارد.  10سنی حتی سنین زیر هاي گروه

مرحله زیر است: 4هاي کار در ایران  طبق فرآیند انجام محاسبه حساب
گردآوري اطالعات از منابع مختلف -
 مقایسه نتایج منابع مختلف براي تعیین دلیل وجود اختالفات به صورت کیفی -
تالف نتایج از منابع مختلف هاي تلفیقی براي کمی کردن دالیل اخارائه جدول -
.مانده از منابع مختلفتراز کردن اطالعات به منظور صفر کردن اختالفات باقی -

مرحله  اشــاره شــده، ســعی شــده اســت نظام مشــخصــی ارائه شــود. روش  4براي انجام 
صورت است که  شنهادي به این  هاي (الف)، (ب)، (ج) نوع جدول تحت عنوان جدول 4پی

 :مرحله معرفی شده در باال در نظر گرفته شده است 4و (د) به ترتیب براي 
 هاي (الف))هاي مستقل از هر منبع (جدولجدول -
 هاي (ب))اي چند منبع (جدولهاي توام مقایسهجدول -
هاي (ج))دولهاي تلفیقی براي کمی کردن دالیل اختالف (ججدول -
.هاي (د))هاي تراز (جدولجدول -

 هستند، مربوط به اولین مرحله» هاي مستقلجدول«هاي نوع (الف) که معروف به جدول
سبه حساب ست که در آن اطالعات بازار کار از هر منبع اطالعاتی از فرآیند محا هاي کار ا

ــد، ارائه می ــتقل و به هر تفکیکی که موجود باش ــبه طور مس ه هاي نوع (ب) کود. جدولش
سهجدول«معروف به  شده » ايهاي توام مقای شاره  سه اطالعات منابع مختلف ا هستند به مقای
جدول ـــعی میهاي نوع (الف) میدر  ـــود، دالیل اختالف بین منابع مختلف پردازد و س ش

صلی از منابع اطالعاتی جدول شود. با انتخاب دو منبع ا سایی  الب قهاي نوع (الف) در شنا
ش شود و تالهاي نوع (ج) به کمی کردن اختالف بین اعداد این دو منبع پرداخته میجدول

هاي ها در جدولپذیرد. این فعالیتدر جهت کاهش اختالف اعداد دو منبع صـــورت می



یراندر ا1390حساب اشتغال سال  یهته يبرا یهاول يهاگام   242

هاي پذیرد. در مرحله آخر، تراز کردن اطالعات در قالب جدولتلفیقی نوع (ج) صورت می
   پذیرد.(د) صورت می

سطح طبقه شاغل در باالترین  شته فعالیت افراد  سه ISICبندي از آنجا که ر ، یکی از 
هاي متعددي در این سـه بخش فعالیت کشـاورزي، صـنعت یا خدمات اسـت و آمارگیري

شتر نمونهصورت می سابگیرد و بی ست، بنابراین، ح سطح اپتیمم ا شتغال در ا ها در این 
شده است و در نهایت  صنعت و خدمات محاسبه  سه بخش کشاورزي،  این مقاله ابتدا در 

شتغال کل کشور ا صنعت و خدمات حساب ا شاورزي،  سه بخش ک شتغال در  ز ترکیب ا
ارائه خواهد شد. 

هاي هاي کارگاهی مرتبط با منبع جدولســه مرحله براي محاســبه تعداد کارکن از طرح
 ستانده است وجود دارد:-داده

شده موجود در طرحجدول - سبه هاي آمارگیري ویژه حسابهاي طراحی  هاي ملی و محا
تعداد کارکن 

هاي همراه آن هاي مالی و یادداشتورتص -
ترکیب هر دو روش. -

ساب1جدول ( شور براي ح شاغلین کل ک صلی براورد تعداد  سه منبع ا هاي ) اطالعات 
دهد. کار به تفکیک ســه نوع فعالیت اقتصــادي کشــاورزي، صــنعت و خدمات را نشــان می

 20٬510٬025، 1390ر سال براساس نتایج آمارگیري نیروي کار، تعداد شاغلین کل کشور د
، یعنی 1390نفر بوده اســت که مشــابه تعداد شــاغلین ســرشــماري عمومی نفوس و مســکن 

ستانده است -هاي دادههاي متناظر جدولنفر است. سومین منبع اصلی، جدول 20٬546٬874
نفر است.  25٬371٬863براساس این منبع اطالعاتی  1390که تعداد کل شاغلین در سال 

شترین اختالف منبع جدول1ر که از جدول (همانطو ست، بی ا ستانده ب-هاي داده) مشخص ا
ست. علت این  شاورزي ا سکن و نیروي کار در بخش ک شماري عمومی نفوس و م سر دو منبع 

هاي برداري ممکن اســـت فعالیتبردار یا بهرهگیر نیز این اســـت که یک بهرهاختالف چشـــم
 بردارانهاي بهره.. انجام دهد و به دلیل اینکه پرســشــنامهمختلف زراعت، باغداري، دامداري و.
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 بردار کشـــاورزي که چندهاي مختلف، مجزا اســـت، بنابراین، هر بهرهکشـــاورزي براي فعالیت
شود و الزم است تعدیل واحدهاي تکراري دهد، چند بار شمرده میفعالیت کشاورزي انجام می

پذیرد. به منظور از بین بردن شـــمارش  ـــاورزي از نتایج تکراري بهرهصـــورت  بردارهاي کش
دهد حدود استفاده شده است. نتایج این سرشماري نشان می 1393سرشماري کشاورزي سال 

 8/7و  75/15، 4/27دهند. همچنین بردارها تنها یک فعالیت کشاورزي انجام میدرصد بهره 47
درصـــد  2دهند و حدود فعالیت کشـــاورزي انجام می 4و  3، 2بردارها به ترتیب درصـــد بهره

فعالیت کشاورزي انجام می دهند.  4بردارها بیش از بهره

اي تعداد شاغلینهاي مقایسهجدول -1جدول 
ستانده -جدول دادهسرشماري نفوسآمارگیري نیروي منبع
139013901390سال
20٬510٬02520٬546٬87425٬371٬863کل

3٬809٬9343٬902٬40312٬506٬108کشاورزي
6٬846٬8466٬005٬7053٬744٬503صنعت
9٬853٬2459٬434٬8679٬121٬252خدمات

01٬203٬8990نامشخص یا اظهارنشده
هاي پژوهشماخذ: یافته

منبع اطالعاتی با هم متفاوت است؛ جامعه هدف در طرح نیروي  3همچنین جامعه هدف 
دهد. اي را پوشــش نمیکار، اعضــاي خانوارهاي معمولی غیرســاکن و خانوارهاي موســســه

شاغلین این سعی می سکن،  شماري عمومی نفوس و م سر شود از منابع آماري دیگر مانند 
 ار اضافه شود. هاي نوع (ج) به شاغلین نیروي کبخش استخراج و در جدول

، 1394هاي چندگانه جمعیت و ســالمت ســال براســاس نتایج طرح آمارگیري شــاخص
ــته حداقل  9تا  5تعداد کودکان  ــاله که در طول هفته گذش ــاعت کار کرده 1س اند، برابر س

نفر بوده اســـت. از ســـرشـــماري نفوس و مســـکن نیز تعداد شـــاغلین خانوارهاي  488٬214
سه س سال  228٬262اي برابر مو شایر کوچنده  شماري ع سر ست. از  ، تعداد 1387نفر بوده ا
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بوده است که همه در  674٬866ساله و بیشتر خانوارهاي معمولی غیرساکن برابر  10شاغلین 
نفر شـــاغل باید به  1٬391٬342بخش کشـــاورزي مشـــغول به کار هســـتند. بنابراین، حداقل 

نفر شــاغل به شــاغلین ســرشــماري عمومی نفوس و  488٬214شــاغلین نیروي کار و حداقل 
د. ستانده قابل مقایسه باش-هاي دادههاي متناظر جدولمسکن اضافه شود تا با نتایج جدول
ساب سبه ح سه  روش کار براي محا ست که براي هر  صورت ا شتغال در ایران به این  ا

ـــاورزي، صـــنعت و خدمات جدول طور (د) بههاي (الف)، (ب)، (ج) و بخش فعالیت کش
شود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. مجزا محاسبه می

حساب اشتغال در بخش کشاورزي -3-1
شاورزي  شماري ک سر شاورزي از  شتغال در بخش ک ساب ا سبه ح هاي ، جدول1393براي محا

فوس ن هاي سرشماريستانده و آمارگیري نیروي کار به عنوان منابع اصلی اطالعاتی و از داده-داده
، ســرشــماري 1394هاي چندگانه جمعیت و ســالمت ســال ، آمارگیري شــاخص1390و مســکن  

استفاده شده است.  به عنوان منابع اطالعاتی کمکی 1387عشایر کوچنده 

هاي نوع (الف)جدول -3-1-1
شاورزي، جدول شاغلین بخش ک -دههاي داهاي متناظر با جدولاولین منبع اطالعاتی براي 

شاورزي به  ست که در آن اطالعات بخش ک ستون اول جدول ( 7ستانده ا ) 2مولفه مطابق 
ــاس نتایج  ــاورزي براس ــاغلین بخش کش ــت. به منظور حذف تکرارهاي ش ــده اس تجزیه ش

ـــاورزي و اطالعات آمارگیري ـــماري کش ـــرش ـــتانده، -هاي دادههاي مرتبط با جدولس س
اند.دهی و اصالح شدهاطالعات وزن

منبع دوم اطالعاتی براي شاغلین بخش کشاورزي، آمارگیري نیروي کار است. در طرح 
شماري سر شاورزي و آمارگیرينیروي کار، برخالف  صلی هاي ک شغل ا شاورزي،  هاي ک

شود. افراد سوال می
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1390ستانده: -بخش کشاورزي از جدول دادهتعداد شاغلین  -2جدول 
ستانده -جدول دادهمنبع

12٬506٬108کشاورزي
5٬118٬882ايزراعت و کشت گلخانه

2٬666٬534باغداري
*247٬404خدمات کشاورزي و دامپروري

4٬296٬169دامداري صنعتی و سنتی (شامل دام سبک و سنگین، زنبور عسل، کرم ابریشم)
25٬279گذار، مرغ مادر، سنتی و صنعتی (شامل مرغ گوشتی، مرغ تخممرغداري 

31٬832جنگلداري
120٬012ماهیگیري (شامل پرورش ماهی و صید)

، مربوط به بخش خدمات اســت و باید از بخش کشــاورزي ISIC& Rev 4بندي * در نســخه جدید طبقه
شود.حذف 

هاي پژوهشماخذ: یافته

بنابراین، عالوه بر اینکه شـــاغلین تکراري، یعنی شـــاغلینی که چند فعالیت کشـــاورزي انجام 
غل ها کشاورزي نیست و شدهند در این طرح وجود ندارد، بلکه شاغلینی که فعالیت اصلی آنمی

) وجود ندارند.همچنین جامعه هدف طرح 3ها کشاورزي است نیز در نتایج جدول (دوم به بعد آن
دهد. از اي را پوشش نمیار، اعضاي خانوارهاي معمولی غیرساکن و خانوارهاي موسسهنیروي ک

ــتند، همه در بخش  ــاکن هس ــایر کوچنده که جزء خانوارهاي معمولی غیرس ــاغلین عش آنجا که ش
نفر باید به این  674٬866ساله و بیشتر معادل  10کنند، بنابراین، تعداد شاغلین کشاورزي فعالیت می

اي عاتی اضافه شود. از سرشماري عمومی نفوس و مسکن نیز شاغلین خانوارهاي موسسهمنبع اطال
نفر است. عالوه بر این، براساس براوردهاي سازمان جهانی  1٬959شاغل در بخش کشاورزي برابر 

ــال  ــال،  11-5در بین کودکان کار   2017کار در س ــاورزي،  7/82س  5/12درصــد در بخش کش
صد در بخش خدمات و  سان  7/4در ستند. با فرض یک شغول به کار ه صنعت م صد در بخش  در
سال از طرح  9تا  5شاغل  403٬753توان حدود سال در ایران، می 5-9بودن این سهم براي شاغلین 

را به عنوان شــاغلین بخش کشــاورزي این  1394هاي چندگانه جمعیت و ســالمت ســال شــاخص
ــا ـنی در نظر گرفت. بنابراین، تعداد ش ــاورزي از آمارگیري نیروي کار با گروه سـ غلین بخش کش
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یابد.شاغل تغییر می 4٬798٬468اعمال اصالحات فوق به 

1390تعداد شاغلین بخش کشاورزي از آمارگیري نیروي کار:  -3  جدول
آمارگیري نیروي منبع

3٬809٬934کشاورزي
1٬676٬558ايزراعت و کشت گلخانه

447٬692باغداري
*92٬043کشاورزي و دامپروريخدمات 

1٬248٬018دامداري صنعتی و سنتی (شامل دام سبک و سنگین، زنبور عسل، کرم ابریشم)
42٬191گذار، مرغ مادر، موسسات مرغداري سنتی و صنعتی (شامل مرغ گوشتی، مرغ تخم

80٬332ماهیگیري (شامل پرورش ماهی و صید)
223٬099شاورزي و دامداريهاي توام کبرداريبهره

* مربوط به بخش خدمات است و باید از بخش کشاورزي حذف شود.
هاي پژوهشماخذ: یافته

است. در 1390منبع سوم اطالعاتی براي شاغلین بخش کشاورزي، سرشماري نفوس و مسکن 
فعالیت اصلی کشاورزي ارائه شده است.  7) تعداد شاغلین بخش کشاورزي به تفکیک 4جدول (

1390تعداد شاغلین بخش کشاورزي از سرشماري نفوس و مسکن:  -4 جدول
سرشماري نفوس و مسکنمنبع

3٬902٬403کشاورزي
2٬294٬800ايزراعت و کشت گلخانه

611٬484باغداري
*74٬537خدمات کشاورزي و دامپروري

786٬070دام سبک و سنگین، زنبور عسل، کرم ابریشم)دامداري صنعتی و سنتی (شامل 
56٬081گذار، مرغ مادر، موسسات مرغداري سنتی و صنعتی (شامل مرغ گوشتی، مرغ تخم

58٬893ماهیگیري (شامل پرورش ماهی و صید)
20٬538جنگلداري

0هاي توام کشاورزي و دامداريبرداريبهره
مربوط به بخش خدمات است و باید از بخش کشاورزي حذف شود. *

هاي پژوهش ماخذ: یافته
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همانند طرح آمارگیري نیروي کار، وضع فعالیت افراد  1390در سرشماري نفوس و مسکن 
سیده نمی 10زیر  شاغلین  9تا  5شاغل  403٬753شود. بنابراین، حدود سال پر سرجمع  ساله به 

 5/18سـرشـماري عمومی نفوس و مسـکن باید اضـافه شـود. همچنین  بخش کشـاورزي از منبع
شده ( شاغلین اظهارن شاغل  222٬722این منبع اطالعاتی که حدود  )1٬203٬899درصد از تعداد 

شاغلین بخش  صالحات فوق، تعداد  شود. بنابراین، پس از اعمال ا ضافه  سرجمع ا ست باید به  ا
یابد.شاغل تغییر می 4٬528٬878سکن به کشاورزي از منبع سرشماري عمومی نفوس و م

 هاي نوع (ب)جدول -3-1-2
پردازد.) به مقایسه شاغلین بخش کشاورزي از منابع آماري مختلف می5جدول (

اي تعداد شاغلین بخش کشاورزيهاي مقایسهجدول -5 جدول

آمارگیري منبع
نیروي کار

سرشماري 
نفوس

جدول
ستانده -داده

139013901390سال
3٬809٬9343٬902٬40312٬506٬108کشاورزي

1٬676٬5582٬294٬8005٬118٬882ايزراعت و کشت گلخانه
447٬692611٬4842٬666٬534باغداري

**74٬537247٬404*92٬043دامپروري و کشاورزي خدمات
 سنگین، و سبک(دام  سنتی و صنعتی دامداري

1٬248٬018786٬0704٬296٬169)ابریشمکرم عسل، زنبور

 مرغ گوشتی،(مرغ  صنعتی و سنتی مرغداري
)کشیجوجه موسسات مادر، مرغ گذار،تخم

42٬19156٬08125٬279

20٬53831٬832جنگلداري
80٬33258٬893120٬012)صید و ماهی(پرورش  ماهیگیري

223٬099دامداري و کشاورزي توام هايبرداريبهره
.نیست ماهی پرورش شامل *
.شود حذف کشاورزي بخش از باید و است خدمات بخش به مربوط* *

هاي پژوهشماخذ: یافته
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ـــه منبع، مربوط به  ـــاورزي از س ـــاغلین بخش کش بخش دیگر اختالفات در تعداد ش
گیري شـــاغل به عنوان شـــغل اصـــلی در آمارگیري خانواري و در نظر اختالف در اندازه

ـــرط در آمارگیر ـــت. بخش دیگر اختالفات مربوط به ينگرفتن این ش هاي کارگاهی اس
ـــتغال در طول اندازه ـــتغال در یک مقطع (هفته مرجع) در طرح نیروي کار و اش گیري اش

ست تعدیلسال (آمار جریان) در طرح ست. بنابراین، الزم ا هایی در این هاي کارگاهی ا
خصوص صورت پذیرد. 

عدیل6جدول ( یاز شــــاغلین بخش ) ت منبع اطالعاتی را  3کشــــاورزي از هاي موردن
دهد. نشان می

 I-Oو  LFS  ،PHCمنبع 3هاي موردنیاز براي شاغلین بخش کشاورزي از تعدیل -6 جدول
LFSPHCI-O

تعدیل تکرار
×تکرار شاغلین به دلیل اشتغال در چند فعالیت کشاورزي به طور همزمان

تعدیل به واسطه تعریف پوشش
×××شاغلین در خانوارهاي معمولی ساکن

××شاغلین در خانوارهاي معمولی غیرساکن
×××شاغلین در خانوارهاي گروهی
××ايشاغلین در خانوارهاي موسسه

×سال 10شاغلین کمتر از سن 
×هاي مقیمشاغلین غیرمقیم در کارگاه

تعدیل به واسطه تعریف اشتغال
××در شغل اصلیشاغلین 

××شاغلین در شغل دوم
×شاغلین در شغل سوم به بعد

تعدیل دوره مرجع
×تبدیل به متوسط ساالنه

هاي پژوهشماخذ: یافته

هاي نوع (ج) براي کمی کردن اختالفات تعداد شـــاغلین از منابع مختلف، براي تهیه جدول
منبع آماري با قابلیت اعتماد باالتر یکی از دیدگاه عرضـــه و  2ابتدا از بین منابع آماري موجود، 
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شــود. از بین منابع آماري، آمارگیري نیروي کار که دیگري از دیدگاه تقاضــاي کار انتخاب می
کند از دیدگاه عرضـــه نیروي کار و به طور تخصـــصـــی وضـــع فعالیت اقتصـــادي را تعیین می

ستفاده از آمارگیريستانده به -هاي دادههاي متناظر جدولجدول هاي کارگاهی متعدد و دلیل ا
 آمارهاي ثبتی از دیدگاه تقاضاي نیروي کار، انتخاب شده است. 

 )ج(هاي نوع جدول -3-1-3
ـــلی، جریان به مقطع به ترتیب در 7در جدول ( ـــغل اص ـــه تعدیل مربوط به تکرار، ش )، س

ست-اطالعات جدول داده 8تا  4هاي ستون شده ا . همچنین تعدیل مربوط به ستانده اعمال 
نتایج طرح آمارگیري نیروي کار اعمال شده است.  12تا 10تعریف پوشش روي سطرهاي 
به واسطه گرد کردن ) 5٬130٬826( 7شود، جمع اجزا در ستون همانطور که مالحظه می

صورت خوانی ندارد. پس از تعدیلهم) 5٬126٬113و چند مرحله تعدیل با جمع کل ( هاي 
ــاغلین شــغل اصــلی از دو منبع نیروي کار و  7و  1هاي گرفته، نتایج ســتون براي مقایســه ش
براي  8و  2هاي هاي ملی و ســتونســتانده ســیســتم حســاب-هاي دادهجدول متناظر جدول

شغل دوم ازدو منبع مقایسه می شغل  عداد شاغلیندهد تشود. نتایج نشان میمقایسه شاغلین 
-هاي دادههاي متناظر جدولنفر و از جدول 4٬798٬468اصـــلی از نتایج طرح نیروي کار 

نفر اســت که در صــورتی که اطالعات  5٬130٬826هاي ملی برابر ســتانده ســیســتم حســاب
LFS هاي دادهدرصــد ناســازگاري و اگر اطالعات جدول 9/6دهنده تر باشــد، نشــاندقیق-

درصد ناسازگاري بین دو منبع آماري است.  5/6دهنده باشد، نشان ترستانده دقیق
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ساب سعه ح شابه براي تو سبات م شتغال در ایران در بخشمحا صادهاي ا  هاي دیگر اقت
شود. ملی، یعنی صنعت و خدمات نیز در ادامه ارائه می

صنعت بخش در اشتغال حساب -3-2
ن نفوس و مسک یعموم يکار، سرشمار يروین يریبخش صنعت شامل آمارگ يآمار منابع

سرشمار يروین يریاست. از منابع آمارگ تاندهس-دادههاي جدولو   نفوس یعموم يکار و 
برق و گاز و  نیتاماســتخراج معدن، ســاخت،  تیرشــته فعال 5 نیو مســکن، اطالعات شــاغل

ــانهوا، آب هیبخار و تهو ــالب و فعال تیریمد ،یرس ــماند، فاض ــف تیپس ــاخت هیتص مان و س
شده است. منبع  صنعت،  يبرا یاطالعات سوماستخراج  هاي جدولحساب اشتغال در بخش 

طالعات ا براساس. دیآیم دست به یثبت منابع و یکارگاه يهاطرح از که است تاندهس-داده
حال بهره يریمنبع آمارگ دو کارگاه يریو آمارگ يبرداراز معادن در  ـــنعت يهااز  ه ب یص
 استخراج معدن و ساخت استفاده شده است.  تیرشته فعال نیشاغل يبرا بیترت

شاغل نکهیتوجه به ا با شته فعال نیاطالعات   و هوا هیهوت و بخار و گاز و برق نیتام تیر
سانآب نیهمچن سماند، تیریمد ،یر ضالب پ صف تیفعال و فا از  تاندهس-داده منبع در هیت

اجرا  ياقتصاد تیرشته فعال نیا يبرا ییمجزا يریآمارگ ،نیبنابرا د،یآیم دستهب یمنابع ثبت
 براســاس تنها ســاختمان، بخش اطالعات تانده،ســ-جدول داده ازینشــده اســت. با توجه به ن

ختمانسا يهابخش هیبق که است بوده یساختمان يهاشرکت يبرا يریآمارگ طرح ياجرا
ــاغل ،نیبنابرا. دهدینم پوشــش را ــتغال ق حســاب هیته يبخش برا نیا نیاطالعات ش ابل اش

ستفاده  ست ا صل علت ونی  يآمار منبع از صنعت بخش شاغل ونیلیم 3 حدود اختالف یا
 ،نینابراب. است ساختمان بخش به مربوط کار يروین يریآمارگ طرح با تاندهس-داده جدول

ستند يرمعتبرت منابع از که ساختمان بخش نیشاغل يبرا کار يروین يریآمارگ جیتااز ن ه
.است شده استفاده تاندهس-داده منبع يهاداده لیتعد يبرا

هاي لجدوحساب اشتغال در بخش صنعت با  ،يحساب اشتغال در بخش کشاورز مشابه
کار  يورین یاز دو منبع اصل یاختالفات ناش ییو پس از شناسا شودیشروع م )ب(و  )الف(
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  انجام تیفعال چند همزمان ،يکشاورز بخش نیشاغل مانند صنعت بخش نیشاغل که آنجا از
شمار لیبخش، تعد نیدر ا ،نیبنابرا ،دهندینم شغل  لی. در مورد تعدمیندار يتکرار و چندباره 

درصــد 67 حدود شــد، مشــخص کار يروین يریآمارگ طرح جیتاهمانطور که از ن زین یاصــل
خدمات بخش در درصد 23 و صنعت بخش در درصد 10 ،يکشاورز بخش در دوم يهاشغل
ست شاغل ،نیبنابرا. ا شد ن ینیتعداد  صنعت با شغل دوم آنان  س زیکه  ست ( اریب  47حدود کم ا

ــ يهادر داده زین لیتعد نیاز ا توانیکار) و م يرویهزار از طرح ن .  کرد نظرصــرف تاندهداده س
  ،ياوسسهم ي(خانوارها پوشش فیتعر لیتعد و مقطع به انیجر لیتعد به مربوط لیتعد نیسوم

  بخش يهالیتعد مشــابه که اســت...) و ســال 10 ریز نیشــاغل رســاکن،یغ یمعمول يخانوارها
نشان جینتا اصالحات، اعمال از پس اعمال شده است. راتییتغ زیدر بخش صنعت ن يکشاورز

برابر  ســتانده-دادههاي جدولو از  6٬858٬046کار  يرویطرح ن جینتا از نیشــاغل تعداد دهدیم
 دو منبع است. نیدرصد اختالف ب 2دهنده حدود است که نشان 6٬733٬238

 منبع ،)11(جدول  جینتا در شــده لیتعد آمار و هیاول آمار نیب تفاوت اریمع براســاس
 )12(دول دارد. ج تیارجح ستانده داده منبع به نسبت صنعت بخش اشتغال يبرا کار يروین

-دادههاي جدولمتناظر  يهاداده اگر. دهدیرقم تراز اشــتغال در بخش صــنعت را نشــان م
ــ ــوند، گرفته نظر در ترقیدق تاندهس کار يروین يریآمارگ اگر و) -5/2( یمنف تراز رقم ش
) خواهد بود. 5/2( مثبت تراز رقم شود، گرفته نظر در ترقیدق

اي نتایج اولیه و نتایج نهایی حساب اشتغال (تعداد شاغلین شغل اصلی) مقایسهجدول  -11جدول 
1390ستانده: -هاي دادهدر بخش صنعت از دو منبع نیروي کار و جدول

منبعشرح
تاندهس-داده هايجدول کار نیروي آمارگیري صنعت بخش اشتغال

3٬744٬503 6٬846٬846 اولیه نتایج
6٬733٬238 6٬905٬217 شده تعدیل نتایج

2٬988٬735 11٬200 اختالف
درصد 80 درصد 0٫16 تغییرات درصد

پژوهش هايیافته: ماخذ
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اي تعداد شاغلین بخش خدماتهاي مقایسهجدول -13 جدول

هاي پژوهشماخذ: یافته
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سه -14جدول  شغلجدول مقای شاغلین  شتغال (تعداد  ساب ا اي هاي نتایج اولیه و نتایج نهایی ح
 1390ستانده: -هاي دادهاصلی و دوم به بعد) در بخش خدمات از دو منبع نیروي کار و جدول

منبعشرح
تاندهس-داده هايجدول کار نیروي آمارگیري خدمات بخش اشتغال

9٬121٬252 9٬853٬245 اولیه نتایج
10٬420٬898 10٬215٬667 شده تعدیل نتایج

1٬299٬646 362٬422 اختالف
درصد 14٫2 درصد 3٫7 تغییرات درصد

پژوهش هايیافته: ماخذ

ساس نتایج جدول ( تر در نظر ستانده دقیق-هاي دادههاي متناظر جدول)، اگر داده15برا
ـــوند، رقم تراز مثبت ( تر در نظر گرفته نیروي کار دقیق) و اگر آمارگیري -97/1گرفته ش

خواهد بود. ) 2شود، رقم تراز مثبت (

 1390: یبررس مورد منبع دو از خدمات بخش در اشتغال تراز رقم -15 جدول
تاندهس-داده هايجدول ارک نیروي آمارگیري 1390در بخش خدمات در سال  اشتغال

 اهداف، در اختالفات براي حسابداري از پس
10٬215٬66710٬420٬898تعاریف و پوشش

- 205٬231 )مثبت(تراز  نیامده حساببه اختالفات
-205٬231- )منفی(تراز  نیامده حساببه اختالفات

پژوهش هايیافته: ماخذ

 حساب نهایی اشتغال در ایران -4
 )الف( نوع هايجدول -4-1

ـــتغال در کل 17) و (16هاي (جدول ) به ترتیب به معرفی و ارائه اطالعات منابع آماري اش
 پردازد. می 1390ستانده در سال -هاي دادهکشور از آمارگیري نیروي کار و جدول
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1390: ياقتصاد تینوع فعال کیکار به تفک يروین يریاز آمارگ نیتعداد شاغل -16 جدول
شاغلیناقتصادي فعالیت رشته

934٬809٬3کشاورزي
846٬846٬6صنعت
245٬853٬9خدمات
025٬510٬20کل

 1390کار،  یروين یريطرح آمارگ نتایج: ماخذ

 تیفعال نوع کیتفک به تاندهس-دادههاي جدول متناظرهاي جدولاز  نیشاغل تعداد -17 جدول
1390: ياقتصاد

شاغلیناقتصادي فعالیت رشته
108٬506٬12کشاورزي
503٬744٬3صنعت
252٬121٬9خدمات
863٬371٬25کل

پژوهش هايیافته: ماخذ

)ب( نوع هايجدول -4-2
از دو  يقتصادا هايیترشته فعال یککل کشور به تفک ینتعداد شاغل یسهبه مقا )18( جدول
صلپردازدیم تاندهس-دادههاي جدولکار و  یرويمنبع ن شاغل ی. علت ا از  نیاختالف تعداد 

ر بخش د ینشــاغل ياز جمله چندباره شــمار یبه موضــوعات مربوطبیشــتر دو منبع نامبرده و 
ـــاورز ـــش، کم یم،و مفاه یفتعار ي،کش ـــمارپوش در  کهو... بوده  ISIC يبندطبقه ي،ش

 شده است.     یانب ییاتاشاره شده با جز يهابخش
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 يهاتیرشته فعال کیکل کشور به تفک نیتعداد شاغل ياسهیمقاهاي جدول -18 جدول
 1390: ياقتصاد

تاندهس-داده هايجدول کار نیروي آمارگیري اقتصادي فعالیت رشته
934٬809٬3 کشاورزي  108٬506٬12  
846٬846٬6 صنعت  503٬744٬3  
245٬853٬9 خدمات  252٬121٬9  
25٬371٬863 20٬510٬025 کل

پژوهش هايیافته: ماخذ

)ج( نوع هايجدول -4-3
ــایی دالیل اختالف و اعمال تعدیل ــناس هاي نوع (ج) براي هاي الزم که در جدولپس از ش

شده است، تعداد شاغلین کل کشور (تعدیل بخش صنعت و خدمات ارائه  هاي کشاورزي، 
 ) است. 19به شرح جدول ( 1390هاي اقتصادي در سال شده) به تفکیک رشته فعالیت

1390): شده لی(تعد کشور کل نیشاغل تعداد ياسهیمقاهاي جدول -19 جدول
تاندهس-داده هايجدول کار نیروي آمارگیري اقتصادي فعالیت رشته

5٬130٬826 4٬798٬468 کشاورزي
6٬733٬238 6٬905٬217 صنعت
10٬420٬898 10٬215٬667 خدمات

21٬919٬35222٬284٬962 کل
پژوهش هايیافته: ماخذ  

)د( نوع هايجدول -4-4
)، منبع 20براســاس معیار تفاوت بین آمار اولیه و آمار تعدیل شــده براســاس نتایج جدول (

نیروي کار براي اشتغال کل کشور نسبت به منبع داده ستانده ارجحیت دارد و حساب نهایی 
 ود. شتر بودن منبع طرح نیروي کار درنظر گرفته میاشتغال در ایران براساس دقیق
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 يرویاز دو منبع ن رانیحساب اشتغال در ا یینها جینتا و هیاول جیتان ياسهیجدول مقا -20 جدول
 1390: تاندهس-دادههاي جدولکار و 

منبعشرح
تاندهس-داده هايجدول کار نیروي آمارگیري

25٬371٬863 20٬510٬025 اولیه نتایج
22٬284٬962 21٬919٬352 شده تعدیل نتایج

3٬086٬901 1٬409٬327 اختالف
درصد 12٫16 درصد 6٫9 تغییرات درصد

پژوهش هايیافته: ماخذ

رانیا در اشتغال یینها حساب -4-5
سازمانده ینا در شتغال در ا يهاداده یبخش،  ست که در آن داده یمعرف یرانا  يهاشده ا

-دادههاي جدولبا  متناظرهاي جدولمربوطه از  يهاکار و داده یروين یريحاصل از آمارگ
ستمس تاندهس ساب ی سه)، مقا)الف( نوعهاي جدول( گردآوري یمل يهاح (جدول نوع   ی
ـــازگار (جدول نوع  یق)، تلف)ب(  يهاداده ینب یماندهنامشـــخص باق يها) و تفاوت)ج(و س

شده است (جدول نوع  شده، تراز  شده است.  )21(آن در جدول  نتایجو ) )د(سازگار  ارائه 
ــ-دادهاي هجدولمتناظر  يهااگر داده ــوند، گرفته نظر در تردقیق تاندهس نفیم تراز رقم ش

)  7/1( مثبت تراز رقم شـــود، گرفته نظر در تردقیق کار نیروي آمارگیري اگر و) -6/1(
دهنده اختالف نشــان ،هاتعدیل اعمال و اختالف علل شــناســایی از پس نتایج.بود خواهد

س صد) ب 7/1کم (حدود  یارب ست. همچن یندر شان تایجن یندو منبع اطالعات ا که دهدمی ن
شتغال حساب شاغل یرويمنبع طرح ن براساس ایران در ا دود ح ین،کار، پس از پوشش همه 

ــد ب 7 ــتردرص ــاغل تایج(ن اولیه تایجاز ن یش ــده) و تعداد ش با  طمرتبهاي جدولاز  یناعالم ش
ها به درصــد یندارد که ا یهاول نتایج از تردرصــد کم 12حدود  تانده،ســ-دادههاي جدول
). )21(است (جدول  یشترصنعت و خدمات ب ي،کشاورز یتسه رشته فعال یکتفک
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 1390: تاندهس-دادههاي جدولکار و  يرویاز دو منبع ن رانیرقم تراز اشتغال در ا -21 جدول
تاندهس-داده هايجدول کار نیروي آمارگیري 1390در سال  یراندر ا اشتغال

 اهداف، در اختالفات براي حسابداري از پس
 تعاریف و پوشش

21٬919٬352 22٬284٬962

- 365٬610 )مثبت(تراز  نیامده حساببه اختالفات
-365٬610- )منفی(تراز  نیامده حساببه اختالفات

پژوهش هايیافته: ماخذ

گیري  بندي و نتیجهجمع -5
صول شتغال از  يهاداده یسامانده يمناسب برا یچارچوب مفهوم یک ،کار حسابداري ا ا

ـــورها ین. در اکندیفراهم م یرانمنابع مختلف در ا به کش له، مشـــا ـــروپ يمقا  هیدر ته یش
 يآمار با استفاده از منابع یسدانمارك و انگل یس،هلند، سوئ یا،مانند استرال ،کار يهاحساب

ــاب یناول يموجود برا ــبه حس ــتغال پرداخ يهابار به محاس ــده اســت به گونه تهاش که  ياش
ـــتانده-دادههاي جدولمتناظر با  يهاکار و داده یروين یريآمارگ يهاداده  ،گردآوري س
 گذارانستیاو س یزانرکاربران، برنامه ییعالوه بر آشنا تاو تراز  شده است  یلتعد یسه،مقا

ــتفاده از آمارها، م یبا چگونگ ــور فارغ از منبع اطالعات یزاناس ــتغال در کل کش  یزآن ن یاش
 شود.   یمعرف

تایج غال از دو منبع ن یهاول ن ـــت ـــ-دادههاي جدولکار و  یروياش ندهس یببه ترت تا
شاغل از  یلیونم 5اختالف حدود  یلنفر شاغل بوده است. دل 25٬371٬863و  20٬510٬025

ــ-دادههاي جدولکار و  یرويدو منبع ن ــ یقتحق یناز ا تاندهس ــودیم یناش که همه منابع  ش
ساکنغ يجامعه هدف و پوشش (خانوارها یه،فوق، اهداف اول یاطالعات سه یر س و  ياو مو
) غلمشا تمامی یا اصلی(شغل  اشتغال متفاوت مفاهیم و تعاریفسال و...)،  10 یرز شاغلین

 و یممفاه و عاریفت سازيیکسان از پس مقاله این در. دارند متفاوت تناوب و مرجع دوره و
شش شتغال کامل پو نفر  22٬284٬962و  21٬919٬352اعداد به  ین... او تکرارها حذف و ا

ــاغل به ترت ــاغل يبرا یبش ــ-دادههاي جدولکار و  یروين ینش ــده تبدیل تاندهس ــ ش .  تاس
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نده اختالف ما نگ از پس باقی ماه ــــازيه ها یلبه دل س طا نه يوجود خ و  یريگنمو
 نشده است.  ییاختالف شناسا یاو  گیريیرنمونهغ

ــال  دهدینشــان م نتایج ــتغال در کل کشــور در س کار، اختالف  یروياز منبع ن 1390اش
ــاس  1٬409٬327 ــاغل و براس ــ-دادههاي جدولبا  متناظرهاي جدولنفر ش اختالف  تانده،س
اعالم شـــده از طرح  ینتعداد شـــاغل یگر،دارد. به عبارت د برنفر شـــاغل را در 3٬086٬901

و  یهاول نتایج و شــده تعدیل تایجن یندرصــد اختالف ب 7حدود  ،1390کار در ســال  یروين
 یندرصد اختالف ب 12حدود  تاندهس-دادههاي جدولبا  مرتبطهاي جدولاز  ینتعداد شاغل

کشاورزي، لیتفعا رشته سه تفکیک به هادرصد این که دارد اولیه نتایج و شده تعدیل تایجن
هر از دهش تعدیل آمار و اولیه آمار بین تفاوت معیار براساس. است بیشتر خدمات و صنعت
کار نیروي منبع هشد تعدیل نتایج و اولیه تایجن ینتر ببا توجه به اختالف کم اطالعاتی منبع
ساب سه هر در شتغال ح شاورزي، بخش در ا  براي کار نیروي منبع خدمات، و صنعت ک

ــتغال ــور کل اش ــبت کش ــتانده داده منبع به نس ه منابع با توجه ب ،بنابراین. دارد ارجحیت س
کار  رويیبودن منبع طرح ن تریقبراساس دق یراناشتغال در ا ییموجود، حساب نها یاطالعات

 درنظر گرفته شده است.
اريخانو برآوردهاي اشتغال، حساب مانند هاحساب برخی در که است این دیگر نکته
کار ازارب اطالعات چراکه ،باشد اعتمادتر قابل تواندمی اداقتص کل سطح در شاغلین تعداد

ستخراج کار نیروي آمارگیري از که خانواري هايطرح از سروش يدارا ،شودمی ا  یشنا
افراد و  ياقتصاد یتوضع فعال ییشناسا يبرا واالتسازگار از س ياسازگار است و مجموعه

کســـب یريآمارگ یچ. در مقابل، هکندیم گردآورياســـتوار  يهااز نمونه ینتعداد شـــاغل
صاد را پوشش نم وکاري شاغل دهدیتمام اقت شده از يهاشغل یا ینو برآورد تعداد  شغال  ا
يهاکارگاه آمارگیري جمله از متعددي هايآمارگیري از کار تقاضاي و وکارکسب طرف

شاورزي بخش هايآمارگیري صنعتی، ست به ثبتی آمارهاي و... و خدمات و ک  دآیمی د
 ت. متفاوت اس سواالت و متفاوت نمونه متفاوت، شناسیروش داراي اطالعاتی منبع هر که

 در ناهماهنگ و گوناگون يآمار منابع مانند ،ياریبســ عوامل شــد، اشــارهکه  همانطور
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ـــال مرجع، اختالف در  یزمان يهادوره در تفاوت مرجع، تیجمع بودن متفاوت ه،یپا س
عدم  ز،یر یدر مورد اقالم ســطوح موضــوع يریگنمونه يوجود خطاها م،یو مفاه فیتعار

ـــش و همپوشـــانو جایگزین آماري يهاوجود داده به پوش  فرآیند ی... مســـائل مربوط 
 تامینبنابراین، ســاخته اســت.  یرممکنغ يرا در موارد يســازو هماهنگ ســازيیکپارچه

ــال يآمار یازهاين یبرخ ــانبرطرف کردن خطاها و  ی،آت يهادر س ــازيیکس  و یفتعار س
ــانی جمله از هايبندطبقهو  یممفاه ــازکس در یکارگاه يهاطرح یتمام يهاپرســش يس
شترك يهابخش  انیرکار در ا يهاکردن حساب تریقدر دق تواندیپوشش م يخطاها و م

 . داد هئارااشتغال در کشور  يبرا تريیقدق گذاريیاستبتوان س تاکمک کند 
 مشــاغل افزایش و طرف یک از ســوم و دوم هايشــغل ایجاد روند افزایش به توجه با

شکل و غیررسمی  و بعد هب دوم شغل در شاغلین تردقیق گیرياندازه دیگر، طرف از غیرمت
 يضـرور کار نیروي آمارگیري در غیرمتشـکل و غیررسـمی مشـاغل گیرياندازه همچنین
ست سیار شاغلین از نوع این گیرياندازه. ا ساب تهیه در توجه مورد ب ست کار هايح  و ا
ـــاغل نتایج اختالف اصـــلی دالیل تواندمی  هايیريخانوار و آمارگ هايیرياز آمارگ ینش

 باشد.  هایترشته فعال یبه خصوص در برخ یکارگاه
ـــادي هايفعالیت بهنگام چارچوب نبود همچنین  ايهفعالیت کارگاهی، از اعم اقتص
اینترنت گسترش با که خانوار سکونت محل در اقتصادي هايفعالیت مکان، بدون اقتصادي
ـــهم از برخی متفاوت ماهیتدر نهایت و  دهدمی اختصـــاص خود به را توجهی قابل س
ـــته فعال ویژههب هافعالیت ـــاورز هايیتدر رش  هايطرح در ايتازهبه نگرش  یازن ي،کش
 دارد.  یريآمارگ

 هايطرح طریق از یرمقیمغ يدر واحدها یمکارکنان مق هايداده از صحیح اطالع کسب
ـــت مقدور کارگاهی آمارگیري  پذیرامکان خانواري هايآمارگیري طریق از تنها و نیس
یابی همچنین. اســــت ـــت نان غ هايداده به دس ها یرمقیمکارک حد  طریق از یممق ياز وا

ست مقدور خانواري هايآمارگیري  یرپذامکان کارگاهی هايیريآمارگ طریق از تنها و نی
 یک کردن هاضاف مستلزم کار هايحساب براي تردقیق اطالعات به یابیدست ،بنابراین. است
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سایی براي کارگاهی هايآمارگیري در سوال  و مقیم واحدهاي در غیرمقیم کارکنان شنا
واحدهاي در مقیم کارکنان شناسایی براي کار نیروي آمارگیري در سوال یک کردن اضافه

.است غیرمقیم
سبه براي  شتغال حساب محا - میمواجه بود هایییتبا محدود بار اولین براي ایران در ا
شاره هاآن بهادامه در  که  يابر یهاول يهااست که عنوان مقاله گام یلدل ینهم به -شودمی ا
شتغال در ا یهته ساب ا ست.  يگذارنام یرانح شترو دقت ب یمنابع اطالعات یشافزا باشده ا  ی

بعد فراهم خواهد شــد.  يهادر ســال تریقبه اعداد  دق یابیها، امکان دســتداده گردآوريدر 
ست، مطالعاتی طرح تایجمقاله که ن یندر ا ستف با الزم مفهومی هايسازگاري تمام ا از ادها
تجزیه یران،کار در ا يهاحســاب ،مثال عنوان به. اســت نبوده پذیرامکان موجود، هايداده

 طحسـ جنسـیت، کار، سـاعات مشـاغل، تفکیک به و فصـلی صـورت به اطالعات وتحلیل
 هايیکعدم وجود اطالعات از طرف عرضـــه و تقاضـــا به تفک یل... را به دلو تحصـــیالت

شامل نم شده،  شاره  شد از برخ یمنابع اطالعات یت. محدودشودیا اطالعات مانند  یباعث 
از  یريکار کودك از آمارگ ینشاغل ،1387کوچنده  ریعشا ياز سرشمار یرساکنغ ینشاغل

نه جمع يهاشـــاخص ـــالمت  یتچندگا بخش  ینتکرار شـــاغل هايیلو تعد 1394و س
شاورز شمار يک سر شاورز ياز  شود که اطالعات آن مربوط به  1393سال  يک ستفاده  ا

ــال ــال  یرغ يهاس  يهاو کمبود داده هایتاســت با رفع محدود یدبوده اســت. ام 1390از س
 .  یمباش یراناشتغال در ا يهادقت حساب یششاهد افزا یآت يهادر سال يآمار
 درآمد حساب و کار ساعات حساب جمله از کار هايحساب هايمولفه سایر محاسبه با

درآمد  ســهم جمله از کار بازار خصــوصدر یگرد يهاشــاخص یاز کار، امکان ارائه برخ
ايهبخش تولید در کار ســاعت یک یا شــغل یک تاثیر گیرياندازه ،GDPکار از  یروين

صادي شتغال در گذاريسرمایه واحد هر تاثیر گیرياندازه و اقت  اب. شد خواهد فراهم... و ا
درخصــوص دقیق گذاريســیاســت و دقیق هايتحلیل ارائه امکان هاشــاخص این محاســبه
.شد خواهد فراهم ارانذگسیاست و ریزانبرنامه توسط کشور در اشتغال
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