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قهرمان روغين شهركي
دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد شهر كرد

چكيده
يك مسئله ي متداول در همه ي جوامع بشري، پايش و 
كنترل شاخص هاي مهم اقتصادي ـ اجتماعي است. نرخ 
اعمال  و  پايش  كه  اين شاخص هاست  از  يكي  بيكاري 
سياست در خصوص كنترل يا ايجاد تغيير دلخواه در آن 
از دغدغه هاي دولتمردان محسوب مي شود. در اين مقاله، 
نحوه ي محاسبه ي نرخ بيكاري و مؤلفه هاي مهم تأثيرگذار 

بر آن با نثري ساده ارايه شده است.

كليدواژه ها: نرخ بيكاري، شاغل، بيكار، وضع فعاليت.

مقدمه
يكي از مهم ترين شاخص هاي آماري كه براي مردم و مسئوالن 
از اهميت ويژه اي برخوردار است، نرخ بيكاري است. اما نرخ بيكاري 

چگونه محاسبه مي شود و عوامل مؤثر بر آن كدامند؟

در اين نوشته سعي شده است نرخ بيكاري و عوامل مؤثر بر آن 
با بياني ساده به همراه يك مثال معرفي گردد.

براي محاسبه ي نرخ بيكاري در يك جامعه، ابتدا جمعيت را به 
دو مجموعه تقسيم مي كنند [۱]:

مجموعه ي اول: مجموعه ي افراد ده ساله و باالتر
مجموعه ي دوم: مجموعه ي افراد كمتر از ده سال

با توجه به اين كه افراد مجموعه ي دوم (افراد كمتر از ۱۰ سال) 
افراد  تنها  فعاليت،  وضع  بررسي  در  لذا  نرسيده اند،  فعاليت  سن  به 

مجموعه ي اول مدنظر قرار مي گيرند.
پس از بررسي روي وضع فعاليت افراد ۱۰ ساله و باالتر، اين 

مجموعه به مجموعه هاي كوچك تر زير افراز مي شود [۱].
۱) مجموعه افراد شاغل
۲) مجموعه افراد بيكار
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۳) مجموعه افراد داراي درآمد بدون كار
۴) مجموعه افراد خانه

۵) مجموعه افراد در حال تحصيل
۶) ساير

الزم به ذكر است اين تقسيم بندي بر اساس تعاريف و قراردادهاي 
زير انجام مي گيرد:

شاغل: فرد ۱۰ ساله يا باالتر از ۱۰ساله اي كه در طول هفته ي 
مرجع (بازه ي زماني هفت روزه اي كه وضع فعاليت افراد در اين بازه ي 

زماني مدنظر مي باشد) حداقل يك ساعت كار كرده باشد [۱].
بيكار: فرد ۱۰ ساله يا باالتر از ۱۰ ساله اي كه سه شرط زير را 

توامان دارا باشد [۱].
�در هفته ي مرجع حتي يك ساعت هم كار نكرده باشد.

� آمادگي براي انجام كار داشته باشد.
� در هفته ي مرجع و سه هفته قبل از آن، جوياي كار بوده باشد 
(اقدامات مشخصي را به منظور جستجوي اشتغال مزدبگيري يا خود 

اشتغالي به عمل آورده باشد.)
به استناد تعاريف مورد استفاده، خانم هاي خانه دار، دانشجويان، 
افراد معلول و مريض احوال و افراد بدون شغلي كه به دليل نااميدي 
از پيدا كردن شغل در جست وجوي كار نبوده اند، متعلق به مجموعه 

بيكاران نخواهند بود.
نرخ بيكاري: از تقسيم تعداد افراد بيكار جوياي كار بر مجموع 
نرخ،  اين  بيان راحت تر  براي  بيكار و شاغل حاصل مي شود.  افراد 

معموًال آن را در ۱۰۰ ضرب كرده و به درصد بيان مي كنند [۲].
 PE تعداد جمعيت شاغل را با ،PUNE اگر تعداد جمعيت بيكار را با
و نرخ بيكاري را با RUNE نشان دهيم، فرمول محاسبه ي نرخ بيكاري 

به صورت زير خواهد بود:
UNE

UNE
UNE E

P
R

P P
= ×

+
100

مثال: در سرشماري از روستاي فرضي «فرض آباد»، كل جمعيت 
۵۴۰ نفر و جمعيت افراد كمتر از ۱۰ سال ۱۴۰ نفر بوده است. تركيب 
جمعيت ۱۰ ساله و باالتر اين روستا (از نظر وضع فعاليت) به صورت 

جدول زير بوده است.

با  بر  ا بر ري  بيكا نرخ  جدول،  اطالعات  به  توجه  با 

 خواهد بود.
UNER %= × =

+
80 100 4080 120

عوامل مؤثر بر نرخ بيكاري
 PUNE با توجه به اين كه در محاسبه ي نرخ بيكاري تنها دو مؤلفه
(جمعيت بيكار) و PE (جمعيت شاغل) در نظر گرفته شده اند، لذا هر 
عاملي كه باعث تغيير يكي از اين دو مؤلفه (و يا هر دو مؤلفه) گردد، 

نرخ بيكاري را دستخوش تغيير خواهد نمود.
با توجه به توضيحات فوق، مي توان روش هاي كاهش نرخ بيكاري 

را در قالب ۲ روش كلي خالصه نمود.
در  اشتغال  جديد  فرصت هاي  ايجاد   (۱ روش 

جامعه:
با ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال در جامعه، تعدادي از افراد 
بيكار شاغل شده و در نتيجه از جمعيت بيكاران كاسته مي شود و 

نهايتًا اين كاهش، منجر به كاهش نرخ بيكاري مي گردد.
جمعيت  و   UNER 1 بيكار  جمعيت  تعداد   ،۱ زمان  در  اگر  مثًال 
EP1 باشد، و پس از آن براي K نفر از بيكاران شغل ايجاد  شاغل 
UNE و تعداد  UNER R K= −2 1 شود، در زمان ۲ تعداد بيكاران برابر 
E  خواهد بود. اكنون با محاسبه ي نرخ بيكاري  EP P K= +2 1 شاغلين 

در زمان هاي ۱ و ۲ خواهيم داشت:

جدول (۱)

شرحتعداد جمعيت ۱۰ ساله و باالتر (نفر)

جمعيت شاغل۱۲۰

جمعيت بيكار۸۰

داراي درآمد بدون كار۲۰

خانه دار۷۰

در حال تحصيل۶۰

ساير (نا اميد از پيدا شدن كار، مريض ۵۰

احوال و ...)

جمع كل۴۰۰
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با مقايسه ي نرخ بيكاري در دو زمان ۱ و ۲ مشاهده مي شود كه 
مخرج كسر در هر دو كسر يكسان ولي صورت كسر در نرخ بيكاري 

در زمان ۲ كمتر از زمان ۱ بوده و لذا:
UNE UNER R<2 1

به عنوان مثال  اگر در آبادي فرض آباد ۱۰ فرصت شغلي جديد 

ايجاد گردد، آن گاه تعداد شاغلين به ۱۳۰ نفر و تعداد بيكاران آبادي 

به ۷۰ نفر تغيير خواهد يافت و با اين تغييرات، نرخ بيكاري از ۴۰٪ به 

UNER  كاهش خواهد يافت. = × = %
+

2 70 100 3570 130

ايجاد  بدون  بيكار  جمعيت  از  كاستن   (۲ روش 
اشتغال

گاهي اوقات بدون ايجاد فرصت شغلي جديد، با اعمال برخي از 
سياست ها جمعيت بيكار كاهش مي يابد ولي جمعيت شاغل افزايش 
نمي يابد. در اين حالت، صورت و مخرج كسر در فرمول نرخ بيكاري 
آهنگ كاهش  از  آهنگ كاهش صورت  ولي  هردو كاهش مي يابد 
كاهش كل كسر  به  منجر  تغييرات  نتيجه  در  و  بوده  بيشتر  مخرج 

(نرخ بيكاري) مي گردد.
براي درك بهتر اين مطلب، مجددًا روستاي فرض آباد را كه در 
آن ۸۰ بيكار در مقابل ۱۲۰ شاغل وجود داشت به ياد آوريد و تصور 
كنيد در اين روستا، به جاي ايجاد اشتغال فرصت تحصيل فراهم 
گردد و مثًال دانشگاهي ايجاد شود و تعداد ۴۰ نفر از بيكاران مشغول 
به تحصيل گردند. در اين صورت، تركيب وضعيت افراد ۱۰ ساله و 

باالتر آبادي به صورت جدول زير تغيير خواهد كرد:

به  ري  بيكا نرخ   ، مده آ به وجود  وضعيت  ر  د ين  ا بر بنا

UNER تقليل مي يابد. حال اگر عالوه بر  = × = %
+
40 100 2540 12

اين، تعداد ۲۰ نفر از ۴۰ نفر بيكار باقي مانده نيز از پيدا كردن شغل 
تعاريف  براساس   نباشند،  كار  در جست وجوي  ديگر  و  شده  نااميد 
به كار رفته در محاسبه ي نرخ بيكاري، ديگر بيكار محسوب نشده 
و تركيب جمعيت ۱۰ ساله  و باالتر جامعه تغيير وضعيت يافته و به 

صورت جدول زير خواهد شد.

جدول (۲)

شرحتعداد جمعيت ۱۰ ساله و باالتر (نفر)

جمعيت شاغل۱۲۰

جمعيت بيكار۴۰

داراي درآمد بدون كار۲۰

خانه دار۷۰

در حال تحصيل۱۰۰

ساير (نا اميد از پيدا شدن كار، مريض ۵۰

احوال و ...)

جمع كل۴۰۰

جدول (۳)
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شرحتعداد جمعيت ۱۰ ساله و باالتر (نفر)

جمعيت شاغل۱۲۰

جمعيت بيكار۲۰

داراي درآمد بدون كار۲۰

خانه دار۷۰

در حال تحصيل۱۰۰

ساير (نا اميد از پيدا شدن كار، مريض ۷۰

احوال و ...)

جمع كل۴۰۰
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با  بر  ا بر خير  ا ضعيت  و ر  د ي  ر بيكا خ  نر ا  لذ

بدون  اين كه  يعني  UNER مي باشد.  /= × = %
+
20 100 14 320 120

ايجاد حتي يك فرصت شغلي، نرخ بيكاري از ۴۰٪ به ۱۴/۳٪ كاهش 
يافته است.

طبيعي است كه هر كدام از روش هاي ۲ گانه ي فوق موجب آثار و 
تبعات اجتماعي فراواني در حال و آينده هستند. مثًال روش اول عالوه 
بر كاهش بيماري، باعث ايجاد درآمد براي خانوارها و در نتيجه گردش 
چرخ زندگي آنان و افزايش ثروت ملي مي گردد. اما در روش دوم، چون 
دانشجوياِن امروز جويندگان كار فردا هستند،  در واقع انتقال انتظار شغل 

به زمان آينده محسوب مي شوند و درصورتي كه با برنامه ريزي براي آينده 
نياز آنان در آينده پاسخ داده شود، مي توانند نويدبخش آينده اي روشن 
براي افراد جامعه (و در نتيجه كل جامعه) باشند. ليكن اگر برنامه اي براي 
آينده ي جامعه وجود نداشته باشد، روش دوم چيزي جز انتقال نرخ بيكاري 

و مشكالت ناشي از آن به زمان آينده محسوب نمي شود. 
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