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و نماگرهای آن   (Decent Work)شایستهکار 
 در ایران

 
 ∗فاطمه هرندی: نویسنده

 

 چکیده

بـه  المللی بـازار کـار وارد شـده و           یمی است که اخیراً در ادبیات بین       از مفاه  شایستهکار  
از . شـود  یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است و موجب کاهش فقـر مـی             اعتقاد بسیاری   

های خود را بر مبنـای کـار    یتارچوب فعالهای اخیر، رکن اصلی چ      در سال  1 ILO١یفطر
آوری اطالعات نیـروی    قرار داده است و در نظر دارد به جای تمرکز سنتی جمع        شایسته

 اطالعات موردنیاز بـرای     آوری  کشورها را به جمع    ،کار بر اشتغال، بیکاری، و ساعت کار      
 . تشویق نمایدشایستهتهیه نماگرهای کار 

 به عنوان مفهومی جامع برای سنجش وضـعیت         شایستهدر این مقاله، تعریف کار           
؛ سپس نماگرهای آماری پیشنهادی     شود اشتغال کشور بیان و ابعاد گوناگون آن تبیین می        

ILO  شود و در پایـان مقـادیر تعـدادی از            توضیح داده می   شایستهکار  گیری   برای اندازه
 .شود ن محاسبه آن وجود داشته، ارائه می کشور که امکاشایستهنماگرهای کار 

شایان ذکر است که تعاریف و مفاهیم اقالمی که در تعریـف نماگرهـا بـه آن اشـاره            
، منطبق بر آخرین تعاریف و مفـاهیم        )اشتغال، بیکاری، اشتغال ناقص و از این قبیل       (شده  

 .است) 1382هرندی،  (ILOاستاندارد 

                                                           
 عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار ∗

١ . International Labour Office 
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 مقدمه

ز جمله ایران به شدت به نرخ بیکاری به عنوان نماگر وضـعیت اشـتغال   در حال حاضر، اغلب کشورها ا     
ی با درآمـد پـایین، بـه تنهـایی     اما واقعیت این است که این نرخ، بخصوص در کشورها     متکی هستند،   

 را بر آن داشت که به دنبال مفهـومی          ILOاین موضوع   . تواند وضعیت بازار کار را مشخص کند       نمی
 مطـرح   ILOبار دبیر کـل      را اولین    "شایستهکار  "ارت  عب. دشمع تر برای بیان وضعیت بازار کار با       جا

هایی برای زنان و مردان جهت به دست آوردن و           فرصت"ن   را به عنوا   شایستهوی کار   ). 1999(کرد  
 تعریف  "نیت و وقار انسانی   ودمند از لحاظ اقتصادی در شرایط آزادی، برابری، ام        سحفظ کار خوب و     

 .کرد
توانایی افراد در یافتن و حفظ ) 1: در این تعریف شش بعد مختلف قابل تفکیک است که عبارتند از   

توانایی کار برای تأمین معـاش قابـل        ) 3انجام کار بدون وجود اجبار،      ) 2کاری که خواهان آن هستند،      
هـای یکسـان و بـدون تبعـیض در      فتار و فرصتوجود ر) 4قبول برای فرد و خانواده تحت تکفل وی،      

 احســاس امنیــت در کــار از جهــت حفــظ ســالمتی و تــأمین مــالی در زمــان بازنشســتگی، ) 5کــار، 
 شـاغالن از طریـق مشـارکت در    حفـظ شـأن و وقـار انسـانی    ) 6از کار افتادگی یـا حـوادث شـغلی و       

  مـورد بعـدی بـه      4 و    قابل قبول  وجود کار دو بعد اول به     . گیری برای تعیین شرایط کاری خود      تصمیم
 . مذکور اشاره داردهای کار ن ویژگی بودمناسب 

ای از    کـامالً ملمـوس اسـت امـا بـدون وجـود یـک مجموعـه هسـته                  شایستههر چند مفهوم کار      
، کشورها قادر به بیان و ارزیابی وضعیت نیروی کار خـود، رونـد          شایستهنماگرهای مشخص کننده کار     

 ILOبه همین منظـور     . المللی دارند، نخواهند بود    و جایگاهی که در سطح بین     تغییرات آن طی زمان     
این مجموعه شامل   .  را پیشنهاد نموده است    شایستهمجموعه حداقلی از نماگرهای مشخص کننده کار        

یـری کننـد یـا      رود در آینده نزدیک اکثر کشورها بتوانند آنهـا را انـدازه گ              نماگر است که انتظار می     30
آوری اطالعات موردنیاز برای محاسبه ایـن نماگرهـا بیندیشـند، بـدون              حداقل به تمهیداتی برای جمع    

در انتخاب مجموعه نماگرهای پیشنهادی، عالوه بر لحاظ نمودن         . اینکه با مشکل خاصی مواجه باشند     
هـای الزم بـرای       داده ، معنادار بودن نماگرها در کشورهای مختلـف و وجـود          شایستهابعاد مختلف کار    
توسعه یافته، در حال    (در طیف وسیعی از کشورها      ) در حال حاضر یا در آینده نزدیک      (محاسبه نماگرها   

 .نیز مدنظر بوده است) توسعه، در حال گذار
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و حتی  ( از کشوری به کشور دیگر متفاوت است         شایستههای مختلف کار     گرچه اهمیت نسبی جنبه    
توان گفت   به بیان دیگر، می   . مفهوم و عناصر تشکیل دهنده آن یکسان هستند       ،  )از فردی به فرد دیگر    

بـرای مثـال اصـل      . های آن نسبی هستند     کامالً مطلق و بعضی جنبه     شایستههای کار    که بعضی جنبه  
، یک اصل پذیرفته شده جهـانی اسـت امـا سـطح پرداخـت               »مناسب بودن دریافتی فرد در قبال کار      «

 .تواند متفاوت باشد ف میکشورهای مختلمناسب در 
هر چند مجموعه نماگرهای پیشنهادی، نهایی و کامل نیست، این اعتقاد وجود دارد که با گذشـت                  

ای اسـتاندارد از     توان به تعریف مجموعـه     ، در آینده می   ILOها بین کشورها و      زمان و با تبادل تجربه    
 به تمامی کشورها توصیه نموده کـه  ILOه همین جهت  ب  دست یافت،  شایستهنماگرهای آماری کار    

های آماری ملی خود قرار دهند و تالش          را به عنوان بخشی استاندارد از برنامه       شایستهگیری کار    اندازه
 .هایی که داده وجود ندارد، اقدامات الزم را برای تولید داده انجام دهند نمایند در زمینه

ریـزی   مر آگـاه شـوند و برنامـه        آمار نیروی کار کشور نیز به اهمیت این ا         اندرکاران  دستت  امید اس  
 .الزم برای نیل به هدف مذکور را در دستور کار قرار دهند

 
 نماگرهای آماری کار مناسب

اد مختلـف    نماگر است که با توجه به ابع       30 شامل   ILOفهرست پیشنهادی   همان گونه که ذکر شد،      
 گروه قابـل تقسـیم    11کار مناسب در نگاه مردم جهان و زمینه اجتماعی اقتصادی بروز کار مناسب به               

 منتسـب   شایستهالزم است یادآوری شود که هر چند برخی از نماگرها به بیش از یک بعد کار                 . هستند
 .اند، تعریف هر نماگر فقط یک بار ذکر شده است شده

 
 1های اشتغال فرصت. 1

جوی و های اشتغال برای تمامی افراد آماده و در جست       از این منظر به معنی وجود فرصت       شایستهکار  
در بعد مثبت، برحسب اشتغال و فعالیت نیروی کار نسبت به جمعیت پایه و              را  توان آن    کار است که می   

 .دهای اشتغال بیان نمو در بعد منفی، برحسب بیکاری و اشتغال ناقص و یا فقدان فرصت

                                                           
١ . Employment Opportunities 
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 :در مورد این بعد از اشتغال مناسب، شش نماگر پیشنهاد شده که عبارتند از 
قسیم جمعیت فعال شامل شاغل و بیکار به جمعیت در سن کار بـه              تاز   (میزان مشارکت نیروی کار    •

 .)آید دست می
یت فعـال   نماگری کلی از سطح فعالیت بازار کار است و تفکیک آن بر حسب سن و جنس، توزیع جمع                 

 .دهد اقتصادی کشور را نشان می
 .)آید از تقسیم جمعیت شاغل به جمعیت در سن کار به دست می (نسبت اشتغال به جمعیت •

تجربه نشان داده است که این نسبت       . دهد کند، نشان می    را که اقتصاد کشور، کار تولید می       یمیزان 
این همبسـتگی   .  دارد 1عه اقتصادی در مقایسه با میزان مشارکت نیروی کار، همبستگی بیشتری با توس          

 سـاله و بـرای شـاغالن مـزد و           54-25به ویژه زمانی که نسبت اشتغال بـه جمعیـت بـرای جمعیـت               
 ).1996آکیم پونگ، (شود، بسیار قوی است  گیری می بگیر کشوری اندازه حقوق

 .)آید از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال به دست می (میزان بیکاری •
گیری تعداد افراد فاقد کـار گسـترش یافتـه            برای اندازه  1930سال  اری از بحران بزرگ     مفهوم بیک  
دهـد، در اغلـب    نوان درصدی از نیروی کار نشان مـی      میزان بیکاری که تعداد افراد بیکار را به ع        . است

کشورهای صنعتی به عنوان نماگر مهمی از وضعیت بازار کار مطرح است، اما در کشورهای بـا درآمـد                   
هـای   ایین، مفهوم و معنی نرخ بیکاری بسیار محدودتر است زیرا در غیاب بیمه بیکاری و سایر برنامه                پ

توانند مدتی بیکار باقی بمانند و در نتیجه بخـش قابـل             رفاهی عمومی، تعداد افراد کمی هستند که می       
 شـمول بیکـاران   دهنـد و از  دی هر چند نامناسب و محدود تن مـی توجهی از افراد به هر فعالیت اقتصا   

 .شوند خارج می
سـهم اشـتغال    نکته حایز اهمیت دیگری که در تفسیر میـزان بیکـاری بایـد بـه آن توجـه شـود،                      

لـب اشـتغال اسـت، میـزان بیکـاری          ، فرم غا  یدر کشورهایی که خوداشتغال   . مزدبگیری در کشور است   
ن بیکـاری خـاص مـزد و        میـزا در ایـن گونـه مـوارد        . تواند نماگر خوبی از وضعیت اقتصاد باشـد        نمی

برای محاسبه این میزان کافی است از بیکاران، نوع کـاری           . تواند نماگر مناسبی باشد     می بگیران حقوق
، پرسـیده شـود و سـپس بیکـارانی کـه در             )یمزدبگیری، خوداشـتغال  (که در جست و جوی آن هستند        

                                                           
 .شود رانه محاسبه می سGDPبرحسب . 1
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بین میزان بیکـاری    . ه شوند و جوی کار خوداشتغالی هستند از محاسبه میزان بیکاری کنار گذاشت           جست
 : ، رابطه زیر برقرار استr)( و میزان بیکاری ′r)(خاص مزد و حقوق بگیران 

)١( rar
rr
−+

=′  

ری که تمامی به این ترتیب در کشو. دهد  ، نسبت اشتغال مزدبگیری در کل اشتغال را نشان می    aکه  
rrشاغالن مزدبگیر هستند   . خواهد بود=′

های بیشتر ضروری است تا پس از سنجش همه ابعاد آن به             البته در مورد نماگر اخیر انجام بررسی       
های مهمی که در مورد این نماگر بایـد          یکی از جنبه  . عنوان یکی از نماگرهای کار مناسب مطرح شود       

 .میزان تغییر تمایل افراد بیکار در مورد نوع اشتغال در مقاطع مختلف سال استبررسی شود، 
 )آید از تقسیم جمعیت بیکار جوان به جمعیت فعال جوان به دست می (میزان بیکاری جوانان •

در اغلب کشورها بیشترین جمعیتی که در معرض بیکاری قرار دارند، افراد جـوانی هسـتند کـه بـرای                     
 برابر بیش از    3 تا   2عموماً  )  ساله 24-15افراد  (میزان بیکاری جوانان    . شوند  بازار کار می   اولین بار وارد  

سازمان ملل نیز به لحـاظ اهمیـت موضـوع،          ). 1997هی گینز،   اُ(ان بیکاری بالغان در کل دنیاست       میز
میـزان   گانه هزاره خود را فراهم کردن کار مناسب بـرای جوانـان قـرار داده اسـت و                    8یکی از اهداف    

 .باشد  می1 نماگر هدف هزاره48بیکاری جوانان یکی از 

 کلـی، ایـن اسـت کـه       بیکـاری    جوانـان نسـبت بـه میـزان          ییک علت باال بـودن میـزان بیکـار         
و دستیابی محدود بـه اطالعـات       جست و جوکنندگان کار برای اولین بار به دلیل نداشتن تجربه کاری             

 هستند و چون اغلب ایـن افـراد، جـوان هسـتند، نـرخ               های شغلی، با مشکالت بیشتری مواجه      فرصت
جـا بـه جـایی      (دلیل دیگر اینکه میزان تـرک شـغل         . شود بیکاری آنها باالتر از نرخ بیکاری بالغان می       

تر بیشتر است و این احتمال هم وجود دارد که در فاصله دستیابی به شغل                در بین کارکنان جوان   ) شغل
 .)ILO ،2001(دیگر، مدتی هم بیکار بمانند 

وه برخورد با افـراد     ای که در مورد این نماگر باید به آن توجه شود، حساسیت آن نسبت به نح                نکته 
ها در محل مؤسسات آموزشی انجام       در کشورهایی که این آموزش    . ی است ا های حرفه  در حین آموزش  

اهش و نـرخ بیکـاری   شوند، اندازه نیـروی کـار کـ    شود و این افراد خارج از نیروی کار محسوب می   می
                                                           

١ . Millennium Goal Indicators 
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ها به عنوان بخشـی از فرآینـد تولیـد اسـت،             ما در کشورهایی که این آموزش     ا. یابد جوانان افرایش می  
یش، و نـرخ بیکـاری جوانـان کـاهش          شوند، بنابراین نیروی کار افزا     افراد ذی ربط شاغل محسوب می     

 .یابد می
جای نیروی کار جوان، کل جمعیت      به  ) مخرج کسر (اگر مبنای مقایسه    با توجه به حساسیت فوق،       

تـوان   نماگر حاصـل را مـی     . یابد  المللی، افزایش می    ها در سطح بین    قایسه پذیری شاخص  جوان باشد، م  
های بیشتری   نوز الزم است روی این نسبت بررسی      البته ه . نامیدنسبت بیکاری جوانان به کل جمعیت       

گیری وضـعیت   اندازه مکمل ارزشمندی برایتواند نماگر  ا مشخص گردد که چه هنگام می   تانجام شود   
 .بیکاری جوانان باشد

 .)شود  توضیح داده میشایستهدر قسمت ساعت کار  ( 1میزان اشتغال ناقص زمانی •
از تقسـیم تعـداد شـاغل مزدبگیـر بخـش            (سهم اشـتغال مزدبگیـری در اشـتغال غیرکشـاورزی          •

 .)یدآ غیرکشاورزی به کل شاغالن بخش غیرکشاورزی به دست می
 ز اهمیـت اسـت، چـون دربـاره ماهیـت          ئاین نماگر بخصوص برای کشورهای در حال توسـعه حـا           

با شهرنشینی و مهاجرت سریع از روستا به        . دهد های اشتغال، اطالعات قابل توجهی را ارائه می        فرصت
. سـت های اخیر اشتغال مزدبگیری قادر به حفظ تعادل با نرخ رشد جمعیت شهری نبوده ا           شهر، در سال  

عمده ترین دلیل این پدیده این است که اقتصاد غیرکشاورزی قادر به جذب فوری مهاجران روسـتایی                 
از طرفی افراد شهری ناموفق در یافتن شغل مزدبگیری مناسب نیز، برای تأمین خود و خانواده                . نیست

یـن دو پدیـده،     ینـد ا  ابر. دهنـد  خود به کارهای خود اشتغالی در اقتصاد غیررسمی حمایت نشده تن می           
 .کاهش سهم کلی اشتغال مزدبگیری است

، مفهوم و تفسیر متفاوتی برای مزد و حقوق بگیـران و            شایستههای کار    به طور کلی برخی از جنبه      
شود هر جا که الزم اسـت نماگرهـای مربـوط برحسـب وضـع                خوداشتغاالن دارند، بنابراین توصیه می    

 کاربرد ابزار فنی مناسـب در بـین خوداشـتغاالن، ناشـی از              برای مثال کوتاهی در   . شغلی محاسبه شود  
بگیران، عالوه بـر علـل       فقدان آگاهی یا عدم استطاعت مالی است، در صورتی که در بین مزد و حقوق              

 .ها باشد ای از تمایل کارفرما به صرفه جویی در هزینه تواند نشانه فوق، این قصور می
                                                           

١ . Time Related Underemployment 
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 1کار غیرقابل قبول. 2

 د کاری باشد که در جامعه قابل قبول است، بنابراین برای حصـول اطمینـان از حـذف                 ، بای شایستهکار  
گیری میزان موفقیـت در از بـین بـردن چنـین             های اشتغال و همچنین اندازه     چنین کارهایی از فرصت   

کـار  : دو شکل از کار غیرقابل قبول مطرح اسـت        . شود  از این بعد نیز بررسی می      شایستهکارهایی، کار   
 .2و کار جبری) به ویژه اشکال پرخطر و بدکار کودکان(کودکان 

نماگرهـای کـار جبـری و       . ، تنهـا دو نمـاگر پیشـنهاد شـده اسـت           شایستهدر مورد این بعد از کار        
نماگرهای اشکال بد و خطرناک کار کودکان، با توجه به مشکالت اندازه گیری، مشکالت مفهـومی و                 

 .محاسبه نیستبل قانبود اطالعات موردنیاز، در حال حاضر 
در هـر گـروه سـنی از         (های مزدبگیری یا خود اشتغالی به تفکیک سـن         درصد کودکان در فعالیت    •

 .)آید تقسیم تعداد کودکان مزدبگیر یا خوداشتغال به تعداد کل کودکان به دست می
اخـتالل در   آور باشد، آزار جسمی یا روحی و ایجـاد      زیان اتواند برای آنه   کان از دو جنبه می    دکار کو  

هـای اشـتغال     تجربی، مهارتی و تخصصی کودک، گزینه     های   مدرسه رفتن که با مختل نمودن انباشته      
 .شود وی را در بزرگسالی محدود نموده و به دایمی کردن فقر او منتهی می

 ILO         ال  س 15اد زیر    بنابراین کار افر   3. سال تعریف کرده است    15 به طور کلی حداقل سن کار را
کـار کودکـان بـه عنـوان مزدبگیـر یـا خوداشـتغال، اغلـب         . کنـد  را به عنوان کـار کـودک تلقـی مـی       

ای شرایط کار     از طرفی در پاره   . استثمارگرایانه و برای سالمتی، امنیت و اخالق کودکان زیان آور است          
به همین . ی، مفید باشدهای زندگ زش مسئولیت پذیری و افزایش مهارتتواند از طریق آمو   کودکان می 

دلیل هم، نماگر پیشنهادی، کار فامیلی بدون مزد را، که اغلب مشروعیت ملی دارد و برای کودک نیـز                   
 .شود تواند سودمند باشد، شامل نمی می

                                                           
١ . Unacceptable Work 
٢ . Forced Labour 

 سال پیش بینی 15استثنائات احتمالی برای حداقل سن ) 1973(المللی کار،  ین سازمان ب138ر قطعنامه د. 3
توان از  گسترش کافی، میبا به این ترتیب که در کشورهای فاقد امکانات آموزشی و اقتصادی . شده است

ی کارهای سبک، برای کارهای پرخطر و سایر  سال برا12 سال استفاده کرد و از سن 14حداقل سن کار 
 . سال منظور شده است18اشکال کار سخت نیز حداقل سن کار 
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هـای اشـتغال و نـرخ     میزان کار کودکان مزدبگیر یا خوداشتغال، ارتباط معکوس با میـزان فرصـت    
اطالعات الزم برای محاسـبه ایـن       . دارد) ص شاغالن بالغ با دستمزد کم     بخصو(دستمزد شاغالن بالغ    

هـای نیـروی کـار      سال در آمـارگیری 15کمتر از توان از طریق پرسش وضع فعالیت افراد  نماگر را می  
 .کشور به دست آورد

نحوه محاسـبه و تحلیـل ایـن نمـاگر در دسـت بررسـی          (کودکان غیرمحصل برحسب وضع شغلی     •
 .) است
گیری مستقیم انواع کارهای بـد و         ذکر شد، در حال حاضر نماگری برای اندازه        ن گونه که قبالً   هما 

درصد سنی کودکـان در کارهـای       : محاسبه نماگری به صورت   . خطرناک کودکان پیشنهاد نشده است    
نه تنهـا مخفـی اسـت بلکـه     کار خطرناک . ها و ابزار آمارگیری است نیز نیازمند بهبود روش 1خطرناک

غیر اخالقی و غیرقانونی بودن این نوع کارها        زیان آور بودن،    . اشکال است  نیزدارای آن المللی بین اریفتع
 .گیری آن با دقت کافی در سطح ملی را در بسیاری از کشورها تقریباً غیرممکن ساخته است نیز اندازه

 
 2درآمد مناسب و کار سودمند از لحاظ اقتصادی. 3

م ترین ویژگی یک شغل، دستمزد آن است و تقریباً همه افراد شـاغل یـا در                 برای بسیاری از مردم مه    
جست و جوی کار، برای دریافت مزد مناسب و اطمینان از رفاه اقتصادی خود و خانواده خود در تالش                   

هـای پویـای اسـتمرار در فـراهم نمـودن درآمـد               باید جنبه  شایستهدر کنار درآمد مناسب، کار      . هستند
، توانایی افراد در بهبود کار و درآمد آینده خـود از            شایستهیک جنبه پویایی کار     . دارا باشد مناسب را نیز    

گیری این بعد از کار مناسب پـنج نمـاگر پیشـنهاد             برای اندازه . طریق آموزش و تحصیالت بیشتر است     
 .شده است

درصد شاغالن با دستمزد زیر  (میزان دستمزد نامناسب  •
2
 میانه یا مینیمم مطلق دسـتمزد سـاعتی   1

 ) برحسب وضع شغلی– هر کدام که بیشتر است –
دهد و برحسـب میـزان پرداختـی ناخـالص            این نماگر درصد کارکنان با دستمزد پایین را نشان می          

بگیـران    برای محاسبه این نماگر کافی است توزیع مزد و حقوق         . شود  برای یک ساعت کار محاسبه می     
                                                           

١ . Hazardous Works 
٢ . Adequate Earnings and Productive Work 
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پس از تعیین میانـه توزیـع، نصـف آن مشـخص، و بـا               . یافتی ساعتی ناخالص ترسیم شود    برحسب در 
هر کدام از دو رقم مذکور که بیشتر باشد، مبنای تعیین دستمزد . شود مینیمم دستمزد کشور مقایسه می

چـون در هـیچ   . شـوند  گیرد و سپس درصد شاغالن دارای دسـتمزد پـایین محاسـبه مـی        پایین قرا می  
کننـد، تعیـین    تلقی نمـی  » مناسب«شود     را که منجر به فقر غیرقابل قبول می        ینرخ دستمزد ای    جامعه

یک کف مینیمم مطلق برای کشورهایی الزم است که نماگر، نرخ دستمزد مناسب را زیـر ایـن سـطح           
در . یک رهیافت، براساس آستانه خط فقر ملی یا هزینه حداقل نیازهـای غـذایی اسـت               . دهد نشان می 
. اشتغاالن نیز برای محاسبه نماگر، داشتن درآمد ناخالص جاری و ساعت کار ضـروری اسـت               مورد خود 

گیری این نماگر بسیار  هر چند در عمل برای خوداشتغاالن و کارکنان فامیلی بدون مزد، تعریف و اندازه    
را بـه   گیری این اطـالع       های ملی نیروی کار، اندازه      مشکل است و به همین دلیل بسیاری از آمارگیری        

 .کنند بگیران محدود می مزد و حقوق
 درآمد متوسط در مشاغل منتخب •

هـای   مد و دستمزد شغلی برای مقایسه بین روند دستمزد و اختالف دستمزدها بـین گـروه               آهای در   داده
 .مختلف کارکنان مفید است

 کنـد و در   یند دستمزد نسبی در مشاغل خـاص کمـک مـی          اهای روند به مشخص شدن فر       مقایسه 
های یک شغل در یک دوره زمانی در مقایسه با مشاغل دیگر کمتر یا بیشتر              واقع میزانی را که دستمزد    

مشاغل مختلف به تشریح تـأثیر جنسـیت، سـطح          دستمزد   مقایسه اختالف    .دهد  تغییر کرده، نشان می   
بایـد بـه    هـا     برای این مقایسه  انتخاب مشاغل   . کند  مهارت و نظایر آن در تفاوت دستمزدها، کمک می        

تفکیک مشاغل خاص مردان از مشاغل خاص زنان؛ مشاغل بخـش کسـب و کـار از    . دقت انجام شود 
 .تواند یک ضابطه خوب باشد ای می ای از مشاغل غیرحرفه ها و مشاغل حرفه مشاغل سایر بخش

 .)شود  توضیح داده میکار شایستهدر قسمت ساعت  (1ساعت کار بیش از حد •
 .)شود  توضیح داده میکار شایستهدر قسمت ساعت ( زمانیمیزان اشتغال ناقص  •
 مـاه گذشـته کـه دولـت یـا کارفرمـا             12 درصد مزد و حقوق بگیران با آموزش حین خدمت طی            •

بگیران با چنین آموزشی بـه کـل مـزد و             از تقسیم درصد مزد و حقوق     ( کند  هایشان را تأمین می     هزینه
 .)آید حقوق بگیران به دست می

                                                           
١ . Excessive Hours of Work  
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گذاری انسانی است که ضمن افزایش مهارت، احتمال اشتغال           هایی از سرمایه    سواد جنبه آموزش و    
کارکنان به آموزش به عنوان عاملی برای پیشـرفت و درآمـد بیشـتر در             . دهد  و سود آتی را افزایش می     

ر وری بیشتری که ناشـی از آمـوزش کارکنـان اسـت، د              د با بهره  رکارفرما نیز انتظار دا   . نگرند  آینده می 
کار بـه عنـوان شاخصـی از          به این ترتیب، مشارکت در آموزش حین      . آینده سود بیشتری به دست آورد     

کـار  هـای     ژگـی   و درآمد مناسب در آینده تلقی شده و تأمین مالی آن توسط کارفرما یکی از وی               اشتغال  
الن نیـز   های آموزشی توسط دولت برای خود اشتغا        در کشورهایی که برنامه   . شود   محسوب می  شایسته

هـا   این آمـوزش . توان محاسبه این نماگر را به خود اشتغاالن نیز گسترش داد          میشود،    تدارک دیده می  
های مربوط به کار باشند، یعنی دانستن آنها برای انجام کار الزم باشد یا به بهبود عملکرد  باید در زمینه

 .فرد در کارش کمک کنند
. تواند ثبت نام در یک دوره آموزشی رسمی باشد          ، می یک ضابطه ساده برای شمول یا عدم شمول        

به دلیل نادر بودن موارد وقوع، دوره مرجع سنجش، یک سال در نظر گرفته شده است و هـر آمـوزش                     
و » کار شایسته «سرانجام برای تمرکز روی     . شود  حین خدمت بدون توجه به مدت آن پوشش داده می         

شود ایـن     ا بیکاری جوانان، پیشنهاد می    بولتی برای مبارزه    های آموزش شغلی د     اجتناب از شمول برنامه   
 . ساله محاسبه شود54-25 ساله یا 44-25 ، ساله64-25نماگر برای گروه سنی 

 
 1کار شایستهساعت . 4

 و  6،  3،  1بندهای  (توان به ساعت کار مرتبط نمود          را می  کار شایسته در حال حاضر حداقل چهار جنبه       
آور باشـد، مـانع تعـادل بـین کـار و              تواند برای سالمتی جسمی و روانی زیان         می کار بیش از اندازه   ). 7

کمتـر از حـد   (مدت  کار کوتاه. ای از دستمزد ساعتی نامناسب است زندگی خانوادگی شود و اغلب نشانه 
 دو نماگر کار شایستهگیری این جنبه  برای اندازه. های اشتغال نامناسب است   نیز دال بر فرصت   ) دلخواه

 .یشنهاد شده استپ
از تقسیم شاغالن بـا سـاعت کـار         (  درصد شاغالن با ساعت کار بیش از حد برحسب وضع شغلی           •
 .)آید یش از حد به کل شاغالن به دست میب

                                                           
١ . Decent Hours of Work 
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 اسـت،   کار شایسـته  های متعددی از      نماگر مفیدی از جنبه   سهم کارکنان با ساعت کار بیش از حد،          
است، در تعارض با تعادل بین کار و زندگی خانوادگی اسـت،            زیرا تهدیدی برای سالمت جسم و روان        

 1قطعنامـه شـماره     . دهد  وری را نیز کاهش می      ای از میزان پرداختی نامناسب است و بهره         اغلب نشانه 
.  سـاعت باشـد    48کند که ساعت کار هفتگی نباید بـیش از            تصریح می ) 1919(المللی کار     سازمان بین 

 ساعت آن را برای افراد با سـاعت         48برای افراد با ساعت کار بیش از        گر  توان عالوه برمحاسبه نما     می
رود گـروه اخیـر عمـدتاً از          انتظار می . نیز محاسبه نمود  ) ساعت کار خیلی زیاد   ( ساعت یا بیشتر     60کار  

باید توجه نمود که این نماگر به سهم خوداشتغالی در کل اشتغال کشـور حسـاس                . خوداشتغاالن باشند 
ـ این امر، آزادی بیشتر خوداشتغاالن در تعیین برنامه کاری و           علت  . است هـای    داخل سـاعت فعالیـت    ت

البته در مقایسه بین کشورها عالوه بر مورد فوق به          . اقتصادی و غیراقتصادی در بیان ساعت کار است       
گیری ساعت کار و نوع ساعت کار مـورد اسـتفاده بـرای               حساسیت نماگر نسبت به درجه صحت اندازه      

الزم است یادآوری شود که در صـورت وجـود اطـالع،            . نیز باید توجه نمود   ) معمول یا واقعی  (ش  سنج
چنانچه پرسشی مبنی بـر علـت کـار         .  نماگر، ارجحیت دارد   هاستفاده از ساعت کار معمول برای محاسب      

اضافی در آمارگیری نیروی کار مطرح شود، کار بیش از حد به دلیل پرداختی نامناسـب نیـز مشـخص                    
سـاعت کـار اضـافی بـه دالیـل          گیری نماگر دیگری تحـت عنـوان          در این صورت اندازه   . واهد شد خ

ساعات کار بـیش از حـد       با محاسبه این نماگر، موارد      . خواهد بود  مفید   اقتصادی برحسب وضع شغلی   
هـای کـاری از       طلبـی   به دالیلی از قبیل اشتیاق شدید به کار، ماهیت کار، پیشامدهای استثنایی و جـاه              

 .شوند دالیل اقتصادی جدا می
از تقسیم تعداد شاغالن دارای اشتغال ناقص زمانی به کل شاغالن به            ( میزان اشتغال ناقص زمانی    •

 .)آید دست می
از دیدگاه اقتصاد کالن، اشتغال ناقص زمانی مشابه بیکاری است، زیرا از نیروی کـار افـرادی کـه                    

 .شود ه ناقص می استفادکنند، کمتر از ساعت دلخواه کار می
تواند مفید باشد اما در حال حاضر فقط کشورهای صنعتی            نماگر دیگری که در مورد ساعت کار می        

 است که به زمان و نحوه انجام        1قاعده یا غیرمعمول    ساعت کار بی  کنند    میآوری    اطالعات آن را جمع   

                                                           
١ . Atypical or Asocial Work Hours 
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ساعت کار تعادل بین کـار و زنـدگی   این نوع . گردد می بر) کار شبانه، کار آخر هفته و از این قبیل   (کار  
 .اندازد طور سالمت جسمی و روانی فرد را به مخاطره می زند و همین خانوادگی را برهم می

 
 1ثبات و امنیت شغلی. 5

از دست دادن کار واقعـه مهمـی اسـت و از ایـن رو، امنیـت شـغلی از دیـدگاه                      برای بسیاری از مردم،     
از دست دادن کار حتی اگر به سرعت کار دیگری .  استار شایستهکهای  بسیاری از افراد، یکی از جنبه

شغل از دست رفتـه  ها و دانش خاص       کند و مهارت    یند تجمع سرمایه انسانی را مختل می      اپیدا شود، فر  
دستیابی به مزایای بازنشستگی و سایر مزایای رفاهی را دچـار  فقدان کار همچنین    . کند  ارزش می   را بی 

گیـری و     انـدازه . تواند مشکالتی برای تمام خانواده بـه وجـود آورد           زاست و می    رسکند، است   اختالل می 
 .تفسیر نماگرهای امنیت شغلی مشکل است

بـرای مثـال،    .  قابل بیان است   کار شایسته برخی از پیامدهای از دست دادن کار با سایر نماگرهای            
به شغل بعـدی و در نتیجـه   تیابی وجود نرخ بیکاری باال در کشور، تصریحی بر طوالنی بودن زمان دس 

دسـت دادن   از   ،های شغلی، قبل یا بعـد از        طوالنی بودن فقدان درآمد است؛ امکان دستیابی به آموزش        
هـای    بخشد و در صورت وجود بیمه بیکاری و سایر پرداخت           کار، دورنمای یافتن کار جدید را بهبود می       
 .شود جبرانی، بخشی از فقدان درآمد، جبران می

ینـد  اغم اهمیت امنیت شغلی و پیامدهای سوءعدم امنیت شغلی، نباید فراموش نمود کـه در فر      به ر  
رشد و توسعه اقتصادی وجود میزانی از عدم امنیت شغلی گریزناپذیر است که ریشه در ادغام یا حـذف                   

نهاد شـده   دو نماگر پیش  ،  کار شایسته گیری این جنبه از       برای اندازه . ها دارد   ها و فعالیت    مشاغل، شرکت 
 .است
از تقسیم تعداد افراد شـاغلی کـه        (کمتر از یک سال برحسب سن         2درصد شاغالن با تصدی شغل     •

 .)آید گذرد، به کل افراد شاغل به دست می کمتر از یک سال از اشتغال آنها در این شغل می
ل طـوالنی در    تصـدی شـغ   . البته این نماگر دارای معایبی است که در تفسیر باید مدنظر قرار گیرد             

ی سریع تحول یا    ها  این موضوع بخصوص در دوره    . گذشته لزوماً به معنی امنیت شغلی در آینده نیست        
                                                           

١ . Stability and Security of Work 
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مدت لزوماً دال بر امنیت شغلی پـایین نیسـت،            از طرفی تصدی کوتاه   . رکود اقتصادی باید مدنظر باشد    
 نماگر برای قضاوت در مـورد     این. چون ممکن است ناشی از تأثیر ورود تازه واردان به نیروی کار باشد            

هم مفید نیست، زیرا طی دوره رکود اقتصادی، کارکنـان  های اقتصادی     تغییرات امنیت شغلی طی دوره    
مدت با احتمال بیشتری نسبت به کارکنان با تصدی شغلی طوالنی، کار خـود را                 با تصدی شغلی کوتاه   

، در صـورتی کـه مفهـوم آن افـزایش           یابد  دهند، بنابراین متوسط مدت تصدی افزایش می        از دست می  
شـوند و     همین طور طی دوره بهبود اقتصادی، افراد بیکاری که وارد بازار کار مـی             . امنیت شغلی نیست  

دهند، حال آنکه مفهوم آن       را کاهش می  آنها صفر است، متوسط مدت تصدی شغل        شغل  مدت تصدی   
 .کاهش امنیت شغلی نیست

. گیری کند   تواند امنیت شغلی را به طور غیرمستقیم اندازه         ا می به همین دالیل نماگر پیشنهادی تنه      
ای است، این اعتقـاد وجـود دارد کـه ایـن معیـار، اثـر سـاختار                    هر چند انتخاب معیار یک سال، سلیقه      

 .کند دموگرافی نیروی کار بر نماگر را برطرف می
 بگیرانـی کـه کـار خـود را          از تقسیم تعداد مزد و حقـوق      ( 1درصد مزد و حقوق بگیران با کار موقت        •

 .)آید اند، به کل مزد و حقوق بگیران به دست می موقت اعالم کرده
نامحـدود دارنـد، گرچـه      /به طور معمول کارهای موقتی امنیت کمتری نسبت به کارهـای دایمـی             

پذیری  البته برای اینکه قابلیت مقایسه. میزان دقیق کمتر بودن امنیت مشاغل موقت قابل تعیین نیست
این نماگر بین کشورها وجود داشته باشد شاید بهتر باشد در آینده این نماگر به تفکیـک طـول مـدت                     

این . اشتغال در شغل موقت و یا بر مبنای تعریف استاندارد شغل موقت فارغ از نظر پاسخگو تهیه شود                 
 .کند گیری نمی نماگر نیز، امنیت شغلی را به طور مستقیم اندازه

نیز دربارۀ امنیت شغلی مطرح است که چون هنوز نیازمند بحث و بررسی بیشتر              نماگرهای دیگری    
برداشت فرد راجـع    از جملۀ این موارد نماگرهایی است که        . اند  است، جزو نماگرهای پیشنهادی نیامده    

 را  های تنـاوبی بـودن اشـتغال و حفاظـت قـانونی از اخـراج                به امنیت شغلی خود در آینده، مقیاس      
 .کنند یگیری م اندازه

                                                           
١ . Temporary Work 
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 1تعادل بین کار و زندگی خانوادگی. 6

ایـن موضـوع    .  عمومی مهم در بسـیاری از کشورهاسـت        تطبیق کار با زندگی خانوادگی، یک سیاست      
بخصوص در مورد زنان که مسئولیت اصلی نگهداری از خانواده را در کنار کار بـه عهـده دارنـد، حـائز              

هـای ملـی     این نکته تأکید نموده است که سیاست    بر) 1981 (156 نیز در قطعنامه     ILO. اهمیت است 
های خانوادگی دارند و برای پیوستن به بازار کار تمایل            افرادی که مسئولیت  «ای باشند که      باید به گونه  

دهند یا در بازار کار حضور دارند، بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند بـدون اینکـه در               نشان می 
 دوسـت  –ای مربوط به اشتغال خـانواده  ه ها و دیدگاه سه گروه از سیاست   . »معرض تبعیض قرار گیرند   

 :عبارتند از) کند یعنی اشتغالی که بین کار و زندگی خانوادگی تعادل برقرار می(
حفاظت شغلی در مواردی که کارکن به دلیل حـوادث احتمـالی عمـده در خـانواده از قبیـل                     -

 ز کار دارد؛زایمان و مراقبت از فرزند، غیبت طوالنی ا
 تأمین مزایای پولی در هنگام وقوع حوادث عمده غیرمترقبه خانوادگی؛ -

از قبیل (تأمین تسهیالت روزمره برای کارکنان به نحوی که تابع زندگی خانوادگی آنها باشد  -
 ).ساعت کار قابل انعطاف و تسهیالت نگهداری فرزند

دل بین کار و زنـدگی خـانوادگی را   از تعا ابعاد فوق OECD 2در حال حاضر فقط کشورهای عضو
 فقـط دو نمـاگر پیشـنهاد        کار شایسـته  گیری این جنبه      کنند، به همین دلیل برای اندازه       گیری می   اندازه

 :شده است
 49-20نسبت میزان اشتغال زنان دارای فرزند زیر سن اجباری مدرسه به میزان اشـتغال زنـان                  •

 49-20رزند زیر سن اجباری مدرسه به میزان اشتغال زنان      از تقسیم میزان اشتغال زنان دارای ف       (ساله
 .)آید ساله به دست می

دهـد، البتـه ایـن نمـاگر دارای نقـاط             بین مادر بودن و کار را نشان مـی        این نسبت میزان مصالحه      
مقادیر باالی این نسبت لزوماً داللت بر بهتر بـودن تعـادل   . ضعفی است که در تفسیر باید مدنظر باشد     

شود زنـان بـا       تواند به دلیل پیشامدهای اقتصادی باشد که موجب می          بلکه می ندارد   زندگی   –کار  بین  
از طرفی بازگشـت زنـان بـه کـار     . وجود تسهیالت قابل قبول برای نگهداری کودک، به کار باز گردند          

                                                           
١ . Balancing Work and Family Life 
٢ . Organization for Economic Cooperation and Development 
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 همچنـین بعضـی زنـان بـا وجـود تسـهیالت           . دار شدن نیست    لزوماً با همان حجم اشتغال قبل از بچه       
آل، نماگر مناسـب بایـد مشـخص     به طور کلی در حالت ایده. مطلوب، تمایلی به بازگشت به کار ندارند   

کرد که آیا زنان گزینۀ بازگشت به کار را دارند یا خیر، یعنی شرایط و تسـهیالت موجـود را در حـد                         می
. ورت مـذکور نیسـت    اما متأسفانه اطالعات موجود، قادر به تهیه نمـاگر بـه صـ            . دانند یا نه    مطلوبی می 

نماگرهای اضافی که در حال حاضر قابل تهیه نیست اما در آینده پس از بررسی بیشـتر در مـورد ایـن                      
 :توانند تهیه شوند، عبارتند از جنبه اشتغال مناسب می

های شغلی برای والدین به تفکیک بخش خصوصـی           میزان شیوع مؤثر و طول مدت حمایت       -
 و عمومی؛

و متوسط سطح مزایای پولی بـرای زایمـان و نگهـداری از فرزنـد                طول مدت    ،میزان شیوع  -
 توسط پدر به تفکیک بخش خصوصی و عمومی؛

ساعت کار قابل تغییر، مرخصی بـرای بیمـاری         (پذیری کار در قبال نیازهای خانواده         انعطاف -
 ؛)فرزند، آوردن بچه به محل کار، دسترسی به تلفن برای استفاده شخصی

فیت و میزان دسترسی بـه تسـهیالت مراقبـت از فرزنـد و اسـتطاعت                 در مورد کی   یاطالعات -
 ؛)های مالیاتی های عمومی و سیاست شامل کمک هزینه(استفاده از آن 

 .های محل کار در مورد جمعیت مسن دیدگاه -

ی نیـروی کـار یـا       هـا  گیری ایـن نماگرهـا مسـتلزم کـاری طـوالنی و پرسـش از طریـق طـرح                    اندازه
 .های خاص است ی آمارگیر

 .) توضیح داده شده استکار شایستهدر قسمت ساعت ( ساعت کار بیش از حد •
 
 1طرفانه در اشتغال رفتار بی. 7

ی اشتغال، نوع مشاغل و سـطح پرداخـت   ها توان برحسب برابری فرصت  را میکار شایستهاین ویژگی  
تبعـیض را بـه     ) 1958(ر  المللی کا    سازمان بین  111قطعنامه شماره   . برای مقدار مساوی کار بیان نمود     

هر تفاوت، حذف یا ترجیح براساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت و اصـل و                 «عنوان  

                                                           
١ . Fair Treatment in Employment 
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» های شغلی یـا رفتـار در اشـتغال دارد           ثیری مخرب بر کیفیت فرصت    أنسب یا خاستگاه اجتماعی که ت     
قطعنامـه  . توان سن، ناتوانی و بیماری را نیز اضافه کـرد           ها می   به فهرست این ویژگی   . بیان کرده است  

به مسئله تبعیض درپرداخت و لزوم اجرت مساوی در برابـر          ) 1951(المللی کار      سازمان بین  100شماره  
عالوه بر رفع تبعیض در کـار و در دسـتیابی بـه کـار، رفتـار بـی طرفانـه                     . کار مساوی اختصاص دارد   

نین به معنی کـار بـدون آزار و خشـونت، داشـتن اسـتقالل نسـبی و رسـیدگی بـی طرفانـه بـه                          همچ
 .های مربوط به کار است شکایت

نماگرهای پیشنهادی در این بخش صرفاً بر اختالف رفتار بین زنان و مردان متمرکز هستند، به دو       
شترین توجه را به خود نخست اینکه، تبعیض جنسی یک پدیده عمومی در همه کشورهاست و بی: علت

تـر از سـایر       دوم اینکه، اطالعات موجود در زمینه تبعیض جنسـی بهتـر و کامـل             . اختصاص داده است  
 .ض استیهای تبع جنبه
همچنـین پیشـنهاد شـده      . برای بررسی این جنبه اشتغال مناسب چهار نماگر ویژه طرح شده است            

سبه، و نسـبت یـا اخـتالف آنهـا بـه عنـوان              سایر نماگرهای اشتغال مناسب به تفکیک زن و مرد محا         
 .طرفانه جنسی در اشتغال تهیه شوند نماگرهایی دیگر از چگونگی رفتار بی

یا ( برحسب جنس شامل درصد اشتغال غیرکشاورزی در مشـاغل خاص مـردان 1تبعیض شغلی •
اص زنان شاغل در مشاغل غیرکشاورزی خ/ از تقسیم تعداد مردان( 2و شاخص عدم تجانس) زنان
/ ن در این مشاغل، درصد اشتغال غیرکشاورزی در مشاغل خاص مردانزنان به کل شاغال/ مردان

برای محاسبه شاخص عدم تجانس ابتدا باید نسبت زنانی که در مشاغل خاص . آید زنان به دست می
سپس نسبت مردانی که در مشاغل خاص زنانه .  به کل زنان شاغل محاسبه شود،کنند زنانه کار می

از تفاضل این دو نسبت، شاخص عدم تجانس به .  به کل مردان شاغل محاسبه شود،کنند ار میک
 )) .1993سیلتنن، (آید  دست می

 در صورتی که حداقل ،تقریباً نیمی از کارکنان در کل دنیا در مشاغل خاص جنسی اشتغال دارند
دهد که باعث کاهش  ر را نشان میناپذیری بازار کا این پدیده انعطاف. شاغالن، مرد هستند درصد 80

در . دهد یی اقتصادی را کاهش میاشود و در نتیجه کار های شغلی بخصوص برای زنان می فرصت
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. )1998آنکر،  ( برابر این مشاغل برای زنان است7 مشاغل غیرکشاورزی خاص مردان تقریباً ،واقع
نابرابری نرخ دستمزد و مرتبۀ های شغلی به   گذشته از نابرابری فرصت،تبعیض شغلی برحسب جنس

در واقع مشاغل خاص زنان اغلب دارای پرداختی کمتر، مقام . شغلی برحسب جنس نیز اشاره دارد
تر و امکانات محدودتر برای پیشرفت در مقایسه با مشاغل خاص مردان است و حتی ثابت  پایین
رخ دستمزد در آن شغل ر نب معکوس هایشود که افزایش برابری زن و مرد در یک شغل، اثر می
 .)2002گولدن،  (گذارد می

. است) ID(ترین نماگر سطح تبعیض جنسی شغلی در یک کشور، شاخص عدم تجانس  معمول
تواند تغییر کند، گرچه در اغلب کشورها عمالً  می) تبعیض کامل (1و ) عدم تبعیض (0مقدار آن بین 

بندی براساس  قع تمایل بازار کار به تقسیم در واID. متغیر است75/0 تا 35/0مقادیر در محدوده 
تر  های مستقیم مقیاس. کند گیری نمی  بنابراین مستقیماً تبعیض را اندازه،کند گیری می جنس را اندازه
گیری تبعیض جنسی، نماگرهایی هستند که میزان جدایی بازار کار به مشاغل مردانه و  برای انـدازه
عنی مشاغلی که ترکیب جنسی آن بسیار نامتناسب است و در نتیجه ی(کنند  گیری می  زنانه را اندازه

به همین دلیل توصیه شده است که عالوه بر ). دانند اکثر مردم آن را مشاغل مردانه یا زنانه می
مردان و مشاغل / مردان در مشاغل غیرکشاورزی خاص زنان/ شاخص عدم تجانس، درصد زنان

 . باشندکار شایستههای غیرکشاورزی خاص جنسی نیز جزو نماگر
مرد ( کارکنان آن از یک جنس  درصد80منظور از مشاغل خاص جنسی مشاغلی است که حداقل 

یکی از . اشتغال کشاورزی به دالیل متعددی در محاسبه این نماگرها منظور نشده است. باشند) یا زن
مفهومی نیز تبعیض از جنبه . دالیل، عدم گزارش کامل اشتغال کشاورزی بخصوص برای زنان است

با مشاغل غیرکشاورزی ) شود که اغلب توسط نیروی کار خانوار انجام می(شغلی در مشاغل کشاورزی 
 .متفاوت است

 حساسیت این نماگرها به ،دکرنکته مهمی که در تفسیر نماگرهای تبعیض شغلی باید به آن توجه 
بندی شغل در   انتخاب کد طبقه،ربه بیان دیگ. بندی شغلی در محاسبه این نماگرهاست سطح طبقه

معموالً با ID برای مثــال . گذارد سطح یک، دو، سه یا چهار رقمی در مقادیر نماگرها تأثیر می
شود برای داشتن نماگرهای استوار، حداقل از  پیشنهاد می. یابد بندی افزایش می شدن سطح طبقهریز

در محاسبه نماگرها استفاده ) یرکشاورزی شغل غ50با بیش از (بندی شغلی در سطح دو رقمی  طبقه
 .)1998آنکر،  (شود
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نسبت سهم اشتغال زنان در مشاغل اجرایی و مدیریتی به سهم اشتغال زنان در مشاغل  •
از تقسیم سهم اشتغال زنان در مشاغل اجرایی و مدیریتی به سهم اشتغال زنان در کل ( غیرکشاورزی

 ).آید اشتغال غیرکشاورزی به دست می

زیع متناسب زنان و مردان برحسب سطح مسئولیت در اشتغال، اندازه مهمی از رفتار برابر در تو  
و اجرایی، نماگری است که این ) مدیریت(گیری   تصمیممشاغلمیزان مشارکت زنان در . اشتغال است

 شود این نماگر برحسب سهم زنان در اشتغال غیرکشاورزی هم پیشنهاد می. دهد میاندازه را نشان 
به طور ( آید شمارارائه شود تا تفاوت کشورها از نظر سهم کلی زنان در مشاغل غیرکشاورزی هم به 

کشورهایی که اشتغال زنان سهم کمی دارد، سهم آنها در اشتغال غیرکشاورزی در  رود  انتظار مییطبیع
 ).هم کم باشد

غال توضیح داده شده های اشت در قسمت فرصت( سهم زنان در اشتغال مزدبگیری غیرکشاورزی •
 ) .است

در هر یک از مشاغل منتخب، از تقسیم ( نسبت دستمزد ساعتی زنان به مردان در مشاغل منتخب •
توضیحات تکمیلی در قسمت . آید متوسط دریافتی ساعتی زنان به مردان در آن شغل به دست می

 ) .درآمد مناسب آمده است

خوبی جا افتاده اما به دلیل تفاوت ه ت که باصلی اس» پرداختی مساوی برای کار مساوی«اصل 
براساس نسبت دستمزد . شود مشاغل و ساعات کار، معموالً اشکاالت مربوط به این مسئله دیده نمی

از انواع مختلف مشاغل (خوبی انتخاب شده باشد ه ساعتی زنان به مردان در مشاغل معینی که ب
نسبت متوسط یا میانه نرخ دریافتی . شتغال داشتتوان تقریب خوبی در مورد وضعیت کل ا می) باشند

 گرچه دقت آن از نماگر ،ساعتی زنان به مردان در مشاغل غیرکشاورزی نیز نماگر مکمل خوبی است
 بخصوص برای کشورهایی  وتواند مقیاسی کلی از نابرابری جنسی دستمزد باشد  می،قبلی کمتر است

 .خب، دریافتی ساعتی برحسب جنس را ندارندکه به تفکیک مشاغل منتتواند مفید باشد  می
 نسبت یا اختالف سایر نماگرهای اشتغال مناسب زنان و مردان  •

.  همه نماگرها به تفکیک جنس محاسبه شوندتا حد امکانهای موجود، باید  بسته به ظرفیت داده
وجود دارد مقیاس خوبی از موقعیت نسبی زنان، نسبت برخی از نماگرهاست که به تفکیک زن و مرد 

 ).برای مثال نسبت بیکاری زنان به مردان(
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 1کار امن .8

های ناشی از   میلیون نفر از کارکنان بر اثر حوادث و بیماری2 ساالنه بیش از ILO برآوردهای براساس
 6 تا 1های شغلی بین  های ناشی از حوادث و بیماری مجموع هزینه. )2002تاکاال،  (کنند کار فوت می

همه . )2000دورمن،  (شود که عمده این هزینه بر عهده خود کارکنان است د می برآورGDPدرصد 
های  مشاغل در معرض میزانی از خطر قرار دارند که بسته به نوع شغل، نوع فعالیت اقتصادی، ویژگی

تواند  ا میهانواع این خطر. ، میزان این خطر متفاوت استنظایر آنمحل کار، خصوصیات فرد شاغل و 
کارهای تکراری، ساعت کار طوالنی، در معرض مواد مضر بودن، سر و صدای زیاد و فشار ناشی از 

های حفظ سالمتی و امنیت در محیط   باشد که با آموزش روش از این قبیلروانی، خطرات فیزیکی و
خطرتر و  پذیر، جایگزینی مواد کم های آسیب کار، کاربرد لوازم حفاظتی، محدود کردن مشارکت گروه

نماگرهای پیشنهادی در .  جلوگیـری و یا میزان آن را کاهش دادهاتوان از بروز این خطر ، میر آننظای
 سطح امنیت محل کار با توجه به وضعیت موجود،) 1: ای از  این بخش مقیاس یا نماینــده

 ای در حوادث شغلی و پوشش بیمه) 3های انجام شده برای ایجاد شرایط امن کاری ،  تالش) 2
 .گیرند می را دربر نماگر زیر چهارعت کار طوالنی هستند که سا) 4
   شاغل مزدبگیر100000 در هر 2میزان حوادث کشنده •

های بیمه  چنانچه موارد فوت از لیست. های آن است علت انتخاب حوادث کشنده، مشکالت کمتر داده
 کردن میزان به علت منحصر. ، کامل نیستاستبه دست آید چون منحصر به شاغالن بیمه شده 

 سعی شود ددر آینده بای. ن استاین گروه از شاغال موجود برای های داده تر بودن ن مزدبگیر، کاملشاغال
 .تعریف شوند از این قبیل و) پاره وقت یا تمام وقت(ط کاری نماگرهای این بخش براساس سن، شرای

 شاغل مزدبگیر 100000زای هر اه  شاغل مزدبگیر و ب100000 به ازای هر 3میزان بازرسان کار •
 تحت پوشش 

تعداد بازرسان کار، نماینده خوبی برای نشان دادن میزان اجرای اصول کار امن و قوانین مربوط است 
 پوشش بازرسی کار نیز معموالً در قوانین ملی کشورها ۀدامن. آید میو از اطالعات ثبتی به دست 

 .مشخص شده است
                                                           

١ . Safe Work 
٢ . Fatal Injury 
٣ . Labour Inspectors 
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 ). توضیح داده شده استکار شایستهقسمت مربوط به ساعت در ( ساعت کار بیش از حد •

بگیر تحت  از تقسیم تعداد افراد مزد و حقوق( بگیران میزان پوشش بیمه حوادث شغلی مزد و حقوق •
 ).آید بگیران به دست می پوشش بیمه حوادث شغلی به کل مزد و حقوق

 
 1حمایت اجتماعی  .9

، ILO (های اجتماعی دسترسی دارند ار دنیا به حمایت نیروی ک درصد20فقط  ILO براساس مطالعات
در قطعنــامه  ILO .های اجتماعی موجود نیز بین کشورها متفاوت است نوع و میزان حمایت. )2001

 : گروه مزایای اجتماعی به شرح زیر را مطرح نموده استهنُ) 1952 (202شمــاره 
کاری، مزایای زمان پیری، مزایای حوادث های پزشکی، مزایای دوران بیماری، مزایای بی مراقبت

 .شغلی، مزایای خانوادگی، مزایای زایمان، مزایای بازماندگان و مزایای ازکارافتادگی
خصوصی، عمومی یا ( دارد ساختار سازمانی متفاوتی    هر چند سیستم تأمین اجتماعی در دنیا 

یستم در اغلب موارد وابسته به شغل است و ، این س)از این قبیلترکیبی از هر دو؛ اجباری یا اختیاری و 
اهم نمودن حمایت اساسی در برابر عواقب فرها، هدف مشترک تأمین اجتماعی،  نظر از این تفاوت صرف

 . مالی حوادث عمده زندگی برای کارکنان و خانواده آنهاست
 مزایا و  جمعیت تحت پوشش، سطوح،گیری شود های اجتماعی که باید اندازه سه بعد مهم حمایت

 نماگر پیشنهاد شده است که پوشش مؤثر و سطوح هفتبرای این بخش . های مربوط است هزینه
 .کنند گیری می های مربوط را اندازه مزایای واقعی و هزینه

 هزینه تأمین اجتماعی عمومی به تفکیک کل، خدمات بهداشتی و حق بازنشستگی افراد مسن •
 )GDPدرصد از (

کند و برای مقایسه بین کشورها نیز  گیری می زیع مجدد درآمد عمومی را اندازهاین نماگر میزان تو
تواند نماگر مکمل   دولت نیز می های تأمین اجتماعی از کل هزینه درصد هزینه. نماگر مفیدی است

 .مفیدی باشد
 )GDPدرصد از ( 2های نقدی برای تأمین نیازهای اولیه هزینه عمومی حمایت •

                                                           
١ . Social Protection 
٢ . Public Expenditure on Needs-Based Cash Income Support 
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 )درصد از فقرا( های نقدی گان از حمایتکنند استفاده •

یعنی افرادی که درآمد کاری آنها (های فقیر است  یک بعد مهم تأمین اجتماعی، حمایت آن از گروه
کمتراز حد آستانه ملی است، افرادی که قادر به کار نیستند، افرادی که بنا به دالیلی موقتاً شاغل 

مزایای تأمین اجتماعی شامل مزایای خاص افراد مسن، ). ینیستند و افراد مسن فاقد مزایای بازنشستگ
  از این قبیلمزایای بازماندگان، مزایای ازکارافتادگی، مزایای خانواده، مزایای فرزند، مزایای بیکاری و

های اجتماعی نقدی  است که همه آنها لزوماً نقدی نیستند اما به دلیل مشکالت موجود، صرفاً کمک
 .استن نماگر مدنظر برای رفع فقر در ای

 65از تقسیم جمعیت (کنند   ساله و بیشتر که از حق بازنشستگی استفاده می65سهم جمعیت  •
 ساله و بیشتر به دست 65کنند به کل جمعیت  ساله و بیشتری که از حق بازنشستگی استفاده می

 ).آید می

م تعداد جمعیت فعال از تقسی( سهم مشارکت جمعیت فعال اقتصادی در یک صندوق بازنشستگی •
 ).آید عضو یک صندوق بازنشستگی به کل جمعیت فعال به دست می

مشارکت در یک صندوق بازنشستگی در خالل سن فعالیت و استفاده از مزایای بازنشستگی در سن 
 .  استکار شایستهپیری، اشکال مهمی از حمایت در برابر فقر و یکی از ابعاد 

 .های نیروی کار قابل حصول است ن نماگر از طرحاطالعات الزم برای محاسبه ای

از تقسیم متوسط ( میانگین درآمد/ متوسط ماهانه مزایای بازنشستگی به عنوان درصدی از میانه •
 ).آید میانگین درآمد افراد شاغل به دست می/ مزایای بازنشستگی به میانه

 ).تدر قسمت کار امن توضیح داده شده اس( پوشش بیمه حوادث شغلی •

 
 1گفتمان اجتماعی.10

 خود در مورد موضوعات یاه، میزان اختیار و آزادی کارکنان در بیان نظرکار شایستهیک بعد مهم 
تواند از طریق نمایندگان  ا میهاین نظر. مربوط به کار و مشارکت در تعریف شرایط کاری خود است
های  کارکنان باید در دفاع از مجمع. ودکارکنان یا با تعامل مستقیم بین کارکنان و کارفرما منتقل ش

                                                           
١ . Social Dialogue 
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موضوع اخیر یکی از عناصر محوری دموکراسی در . موردنظر خود برای مذاکره با کارفرما، آزاد باشند
گفتمان اجتماعی به بیان کلی، هرنوع مذاکره، مشورت یا تبادل اطالعات بین . محل کار است

های اجتماعی  دنظر است که به کار یا سیاستم نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارکنان در موضوعات
 .گیری این جنبه اشتغال مناسب سه نماگر تعریف شده است برای اندازه. ربط، ارتباط دارد اقتصادی ذی

دست  از تقسیم نیروی کار عضو اتحادیه به کل نیروی کار مزدبگیر به( 1میزان تراکم اتحادیه •
 ).آید می

های مختلف اقتصادی و برحسب جنس  نماگر برحسب بخشدر صورت امکان بهتر است این 
درصد زنان از اعضای اتحادیه و درصد در صورت اخیر دو نماگر اضافی دیگر یعنی . محاسبه شود

 . نیز قابل محاسبه خواهند بودزنان در بین رهبران اتحادیه

زنی  رتیبات چانهاز تقسیم تعداد نیروی کار تحت پوشش ت( 2زنی جمعی دستمزد میزان پوشش چانه •
 ).آید بگیران به دست می  جمعی دستمزد به کل مزد و حقوق

با توجه به اهمیت دستمزد در شرایط اشتغال، این نماگر، مقیاس مناسبی از درجه مشارکت و قدرت 
 .های کارگری است نسبی سازمان

زنی جمعی  ش چانههای کارگری و میزان پوش باید به این نکته توجه نمود که میزان تراکم اتحادیه
زنی جمعی، درجه   خصوصیت مؤثر بر چانه، در واقع.کنند دستمزد همیشه همزمان با هم حرکت نمی

 .تمرکز و هماهنگی آن است

  شاغل مزدبگیر1000 در هر 3ها ها و تعطیلی میزان اعتصاب •

عتصاب، انبود  هر چند در بعضی موارد ، نقص گفتمان اجتماعی، توسل به اعتصاب استۀیک نشان
 . ای از فقدان آزادی در اعتصاب و در واقع گفتمان اجتماعی ضعیف است نشانه

ها و قدرت  در استقالل اتحادیه) عملی(های قانونی  توجه کنید که نماگرهای فوق، محدودیت
 .دهند مدنظر قرار نمی) به دلیل مشکالت موجود(زنی جمعی را  ترتیبات چانه

                                                           
١ . Union Density 
٢ . Collective Wage Bargaining 
٣ . Strikes and Lockouts 
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 1زمینه اجتماعی اقتصادی .11
 را کار شایسته ۀهای دهگان  نماگری که تاکنون ذکر شد و به طور مستقیم یکی از جنبه29بجز 
 کار شایستهتوانند برای تحلیل عملکرد  کردند، نماگرهای دیگری نیز وجود دارند که می گیری می اندازه

 ،دهد  رخ می در آنکار شایستهکه را این نماگرها زمینه اجتماعی اقتصادی . در کشورها مفید باشند
 پایدار، وجود بستر اجتماعی اقتصادی کار شایستهدر واقع برای نایل شدن به . کنند مشخص می

 .مناسب در جامعه ضروری است
    از نماگرهای این بخش، یک نماگر عالوه بر اینکه زمینه اقتصادی و ساختار اشتغال را نشان 

امین و   است و در واقع سیکار شایستهگیری  ندازهدهد، خود نیز یکی از نماگرهای پیشنهادی برای ا می
پس از معرفی این نماگر، عناوین نماگرهای تعیین کننده . است کار شایستهآخرین نماگر پیشنهادی 

 .شود زمینه اجتماعی اقتصادی کشور نیز بیان می
 ) یا اشتغال شهری(ز اشتغال غیرکشاورزی   ا2درصد اشتغال اقتصاد غیررسمی• 

اشتغال اقتصاد غیررسمی، اغلب با . ی سنتی اشتغال شامل دو بخش رسمی و غیررسمی استبند طبقه
 های اجتماعی حمایتاز قبیل درآمد کم و نداشتن های متعددی از اشتغال مناسب  فقدان حضور ویژگی

از . بیان شده است کار شایسته این نماگر جزو نماگرهای ،ین روا از .)ILO ،2002(شود  همراه می
طرفی با توجه به اینکه اغلب خصوصیات اشتغال اقتصاد غیررسمی از طریق سایر نماگرهای 

، این )های اجتماعی های اشتغال و حمایت نماگرهای فرصت(شود   بیان میکار شایستهپیشنهادی 
دلیل هم در این کند و به همین   فراهم نمیکار شایستهگیری   زیادی برای اندازهۀنماگر ارزش افزود

 .بخش بیان شده است
 برای تعیین زمینه اجتماعی اقتصادی کشور با توجه به موجود بودن ILOنماگرهای پیشنهادی 

 :استاند و به شرح ذیل  اطالعات این نماگرها در اکثر کشورها انتخاب شده
 ؛ppp(3سطح (به ازای هر فرد شاغل ) GDP(ستانده  •
 ؛)برحسب کل و بخش تولید(د شاغل رشد ستانده به ازای هر فر •
 ؛)های مصرف کننده در صورت امکان برحسب قیمت(تورم  •
 ؛)التحصیل دبیرستان ن فارغان، میزان بالغامیزان سواد بالغ(آموزش جمعیت بالغ  •

                                                           
١ . Economic and Social Context 
٢ . Informal Economy 
٣ . Purchasing Power Parity 
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 ؛)کشاورزی، صنعت، خدمات(های اقتصاد  ترکیب اشتغال برحسب بخش •
 ؛) پایین درآمد یا مصرفنسبت دهک باال به دهک(نابرابری درآمد  •
 .)کنند  دالر در روز زندگی می2 یا 1درصد جمعیتی که با کمتراز (فقر  •

، الزم کار شایسته در بررسی و تحلیل ، نیستندکار شایستههرچند نماگرهای فوق، جزو نماگرهای       
 .است به مقادیر این نماگرها نیز توجه شود

 
 )1381 و 1380های  الس (1 در ایرانکار شایستهنماگرهای 

 که محاسبه آنها با استفاده از اطالعات کار شایستهدر این قسمت برآورد مقادیر تعدادی از نماگرهای 
 1381 و 1380های   برای سال،پذیر بود طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران، امکان

 آمارگیری مذکور با توجه به احتمال انتخاب های خام حاصل از به این منظور ابتدا داده. شود ارائه می
های  بینی پاسخی و پیش های پایه براساس نرخ بی و سپس وزن) وزن پایه(دهی شده  ها، وزن نمونه

پاسخی و بهنگام نبودن چارچوب آمارگیری تعدیل   ناشی از بی سوءِهایجمعیتی تصحیح گردید تا اثر
 به تفکیک کل، مرد و زن برای کار شایسته نماگر 12یر برآورد مقاد). 1382هرندی و دیگران، (گردد 
 .  آمده است2 و 1 های  در جدول1381 و 1380های  سال

 الزم ،بررسی وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورهاه منظور استفاده از این نماگرها ببرای 
 سایر کشورها در است به این نکته توجه شود که مقایسه این ارقام با مقادیر نماگرهای مشابه در

در . پذیر است که تعاریف و مفاهیم اقالم مورد استفاده در محاسبه نماگرها یکسان باشد صورتی امکان
البته چنانچه طرح پیشنهادی . تواند کامالً گمراه کننده باشد  میها هغیر این صورت نتایج مقایس

 آمارگیری از اشتغال و بیکاری ، جایگزین طرح فعلی)1382هرندی و دیگران، (آمارگیری نیروی کار 
 قابل محاسبه خواهد بود، کار شایستهمرکز آمار ایران شود، عالوه بر اینکه تعداد بیشتری از نماگرهای 

 2.یابد پذیری نماگرها با اطالعات دیگر کشورها نیز افزایش می قابلیت مقایسه
                                                           

با توجه به جامعه آماری تحت پوشش طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران، این نماگرها . 1
مربوط به جمعیت خانوارهای معمولی ساکن در کشور است که براساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و 

البته در طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری سال . دهند می درصد جمعیت کشور را تشکیل 98، 1375مسکن 
بخش کمی از جمعیت خانوارهای دستجمعی از طریق خانوارهای معمولی ساکن پوشش داده شده بود 1381
دلیل مخدوش نمودن جامعه آماری تحت پوشش، از جمعیت مورد مطالعه برای محاسبه نماگرها، حذف ه که ب
 .دندش
 مورد استفاده در طرح پیشنهادی آمارگیری نیروی کار منطبق برآخرین تعاریف و مفاهیم تعاریف و مفاهیم. 2

 .کنند از آن استفاده میالمللی کار است که اکثر کشورهای جهان نیز  استاندارد سازمان بین
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ها یا   نسبت،گونه که در بخش تبعیض شغلی برحسب جنس توضیح داده شده است همان
توانند وضعیت تفاوت بین مردان   مردان و زنان نیز می11 و 9 تا 1های مقادیر نماگرهای ردیف  تفاضل

 .های اشتغال را بیش از پیش نشان دهند و زنان از لحاظ فرصت
 

 1380 کشور در سال کار شایسته نماگرهای .1جدول 
 زن مرد کل نماگر ردیف

 5/43 میزان مشارکت نیروی کار 1
)2/0( 

3/73 2/13

 3/37 نسبت اشتغال به جمعیت 2
)2/0( 

8/63 4/10
 

 3/14 میزان بیکاری 3
)2/0( 

0/13 1/21
 

 3/34 میزان بیکاری جوانان 4
)5/0( 

9/31 6/43
 

 1/63 سهم اشتغال مزدبگیری در اشتغال غیرکشاورزی 5
)4/0( 

9/62 3/64
 

یا خوداشتغالی به های مزدبگیری  درصد کودکان شاغل در فعالیت 6
 1تفکیک سن

1/1 
)1/0( 

5/1 6/0 
 

 5/13 1 به تفکیک سن2درصد کودکان غیرمحصل مزدبگیر یا خوداشتغال 7
)8/0( 

9/29 2/5 
 

    ن با ساعت کار بیش از حد برحسب وضع شغلیدرصد شاغال 8
 1/69                    کل 

)8/0( 
9/73 2/39

 
 1/71 بگیران ق                   مزد و حقو 

)5/0( 
5/75 9/41

 
 0/70                    خوداشتغاالن 

)5/0( 
7/72 4/38

 
 0/49                    کارکنان فامیلی بدون مزد 

)1( 
7/64 1/35

 
    سال برحسب سن از یک ن با تصدی شغل کمتردرصد شاغال 9

 5/6                    کل 
)1/0( 

7/6 2/5 

 5/18  ساله15-24                    
)5/0( 

9/19 7/11

 7/3  ساله25-64                    
)1/0( 

7/3 0/3 
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 1ادامه جدول 
 زن مرد کل نماگر ردیف
 0/1  ساله و بیشتر65                    

)2/0( 
1/1 0 

  سال به میزان اشتغال زنان6نسبت میزان اشتغال زنان دارای فرزند کمتر از  10
  ساله20-49

1/88   

 9/11  سال6                   میزان اشتغال زنان دارای فرزند کمتر از  
)3/0( 

  

 5/13  ساله49-20                   میزان اشتغال زنان  
)3/0( 

  

    تبعیض شغلی برحسب جنس 11
 3/78 3                   درصد اشتغال غیرکشاورزی در مشاغل خاص مردان 

)3/0( 
3/87 3/17 

 
 4/5 3                   درصد اشتغال غیرکشاورزی در مشاغل خاص زنان 

)3/0( 
4/1 5/32 

 
 8/58                    شاخص عدم تجانس 

)9/0( 
  

نسبت سهم اشتغال زنان در مشاغل اجرایی و مدیریتی به سهم اشتغال زنان  12
 در مشاغل بخش غیرکشاورزی

4/25   

 3/3                 سهم اشتغال زنان در مشاغل اجرایی و مدیریتی    
)2/0( 

  

 0/13                    سهم اشتغال زنان در مشاغل بخش غیرکشاورزی 
)3/0( 

  

 سال در طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری مرکز آمار 10ا توجه به عدم پوشش وضع فعالیت افراد زیر ب. 1
 . ساله محاسبه شده است14-10ماگر فقط برای کودکان ایران، این دو ن

 تعریف و نحوه محاسبه این نماگر را به صراحت بیان نکرده بود، در اینجا مشابه نماگر ردیف ILOهر چند . 2
 . برای کودکان غیرمحصل محاسبه شده است6
) یا زن(ن آن، مرد  درصد شاغال80، مشاغلی است که حداقل )یا زنان( منظور از مشاغل خاص مردان .3

 .هستند
 : توضیح کلی 

بجز در مورد نماگرهایی که گروه سنی جمعیت تحت پوشش نماگر در تعریف آن تصریح شده، برای بقیه ) الف
 . ساله و بیشتر است15نماگرها، جمعیت تحت پوشش، جمعیت 

 . دهد مقادیر داخل پرانتز، خطای استاندارد برآورد نماگرها را نشان می) ب
 .باشد هر نماگر به صورت زیر قابل محاسبه می درصد 95د اطمینان حدو

yesy .1/96± 
 .دهد ، مقدار خطای استاندارد برآورد نماگر را نشان می.yes مقدار برآورد نماگر وyدر رابطه فوق،
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 1381  کشور در سالکار شایسته نماگرهای .2جدول 
 زن مرد کل نماگر ردیف

 7/42 میزان مشارکت نیروی کار 1
)2/0( 

8/72 3/12 

 1/37 نسبت اشتغال به جمعیت 2
)2/0( 

4/64 3/9 
 

 3/13 میزان بیکاری 3
)2/0( 

5/11 8/23 
 

 5/31 میزان بیکاری جوانان 4
)5/0( 

6/27 8/47 
 

 0/64 سهم اشتغال مزدبگیری در اشتغال غیرکشاورزی 5
)4/0( 

6/63 6/66 
 

های مزدبگیری یا خوداشتغالی به تفکیک  درصد کودکان شاغل در فعالیت 6
 1سن

0/1 
)1/0( 

5/1 5/0 
 

 0/14 1 به تفکیک سن2درصد کودکان غیرمحصل مزدبگیر یا خوداشتغال 7
)8/0( 

2/32 1/5 

    ن با ساعت کار بیش از حد برحسب وضع شغلیدرصد شاغال 8
 0/74 کل 

)9/0( 
4/78 3/43 

 
 5/75 بگیران مزد و حقوق 

)5/0( 
6/79 6/46 

 
 3/75 خوداشتغاالن 

)6/0( 
5/77 8/40 

 
 5/54 کارکنان فامیلی بدون مزد 

)1/1( 
0/71 8/38 

 
    سال برحسب سن ن با تصدی شغل کمتراز یکدرصد شاغال 9

 5/7 کل 
)1/0( 

8/7 7/5 

 4/20  ساله15-24 
)4/0( 

8/21 1/12 

 3/4  ساله25-64 
)1/0( 

4/4 6/3 

 2/1  ساله و بیشتر65 
)2/0( 

1/1 0/3 
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 2ادامه جدول 
 زن مرد کل نماگر ردیف
 سال به میزان اشتغال زنان 6نسبت میزان اشتغال زنان دارای فرزند کمتر از  10

  ساله20-49
1/91   

 2/11  سال6میزان اشتغال زنان دارای فرزند کمتر از  
)3/0( 

  

 3/12  ساله49-20ن میزان اشتغال زنا 
)3/0( 

  

    تبعیض شغلی برحسب جنس 11
 3/80 3درصد اشتغال غیرکشاورزی در مشاغل خاص مردان 

)3/0( 
6/88 4/19 

 
 5/4 3درصد اشتغال غیرکشاورزی در مشاغل خاص زنان 

)2/0( 
0/1 7/29 

 
 3/59 شاخص عدم تجانس 

)9/0( 
  

و مدیریتی به سهم اشتغال زنان نسبت سهم اشتغال زنان در مشاغل اجرایی  12
 در مشاغل بخش غیرکشاورزی

3/28   

 4/3 سهم اشتغال زنان در مشاغل اجرایی و مدیریتی 
)2/0( 

  

 0/12 سهم اشتغال زنان در مشاغل بخش غیرکشاورزی 
)3/0( 

  

 
ری مرکز آمار  سال در طرح آمارگیری از اشتغال و بیکا10ا توجه به عدم پوشش وضع فعالیت افراد زیر ب. 1

 . ساله محاسبه شده است14-10ایران، این دو نماگر فقط برای کودکان 
 تعریف و نحوه محاسبه این نماگر را به صراحت بیان نکرده بود، در اینجا مشابه نماگر ردیف ILOر چند ه .2
 . برای کودکان غیرمحصل محاسبه شده است6
) یا زن(ن آن، مرد  درصد شاغال80ی است که حداقل ، مشاغل)یا زنان( منظور از مشاغل خاص مردان .3

 .هستند
 : توضیح کلی 

بجز در مورد نماگرهایی که گروه سنی جمعیت تحت پوشش نماگر در تعریف آن تصریح شده، برای بقیه ) الف
 . ساله و بیشتر است15نماگرها، جمعیت تحت پوشش، جمعیت 

 . دهد نماگرها را نشان میمقادیر داخل پرانتز، خطای استاندارد برآورد ) ب
 .باشد هر نماگر به صورت زیر قابل محاسبه می% 95حدود اطمینان 

yesy .1/96± 
 .دهد ، مقدار خطای استاندارد برآورد نماگر را نشان می.yes مقدار برآورد نماگر وyدر رابطه فوق،
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 گیری نتیجه

 نماگر به 12 و نحوه محاسبه هر یک، مقادیر کار شایسته نماگر 30ن مقاله، ضمن معرفی در ای
 با استفاده از اطالعات طرح آمارگیری از 1381 و 1380های  تفکیک کل، مرد و زن برای سال

به این ترتیب با استفاده از روش ارائه . های اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران، محاسبه گردید ویژگی
ارقام . هایی که اطالعات آن وجود دارد، فراهم است ده امکان محاسبه نماگرها، برای هر یک از سالش

دهد تا با استفاده از آن و با توجه به  گران اقتصادی قرار می این نماگرها ابزار مفیدی را در اختیار تحلیل
در کشور، بتوانند تغییر  کار شایستهمقادیر نماگرهای تعیین کننده زمینه اجتماعی اقتصادی بروز 

 . را تحلیل نمایندکار شایستهنماگرهای 
 و کار شایستههمچنین این نتیجه به دست آمد که به منظور محاسبه تعداد بیشتری از نماگرهای 

طرح پذیری مقادیر نماگرهای کشور با سایر کشورها، الزم است  نیز برای ایجاد قابلیت مقایسه
ار، جایگزین طرح فعلی آمارگیری از اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران پیشنهادی آمارگیری نیروی ک

 .شود
سنجی محاسبه  نکته دیگری که از این مطالعه حاصل شد، لزوم انجام بررسی به منظور امکان

میزان تراکم اتحادیه، میزان پوشش چانه زنی جمعی دستمزد و از  (کار شایستهتعدادی از نماگرهای 
 .فاده از آمارهای ثبتی موجود استبا است) این قبیل
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