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 مقدمه

ضوع       شتغال و بیکاری، از جمله مو ست، به       ا شوری ا صاد هرك سي اقت سا شتغال و كاهش بیکاری، به گونههای ا عنوان ای كه افزایش ا
شور  هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی ك   شود. نرخ بیکاری یکي از شاخص  یافتگي جوامع تلقي ميهای توسعه یکي از شاخص 

حاصل  "های اشتغال و بیکاری خانوارآمارگیری از ویژگي" از طریق طرحاطالعات بازار كشور  1376ز سال اگیرد. مورد استفاده قرار مي
، مورد بازنگری قرار گرفت تا به 1المللي كارویژه سددازمان بینالمللي بهتر با مفاهیم بینشددک كه به منرور بودود كیفیت و اناداب بیشمي

آغاز شک   1384اولین بار در سال   "كاررح آمارگیری نیرویط" به اجرا در آیک. "كارگیری نیرویطرح آمار"صورت طرح فعلي و با عنوان  
 و از آن زمان تاكنون در ماه میاني هر فصل اجرا شکه است.

راورد ب»شود. این هکف از طریق  با هکف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی كار و تغییرات آن اجرا مي    "كارطرح آمارگیری نیروی"
ساالنه   شاخص  صلي و  ستان    های ف شور و ا ساح كل ك ساال »، «های نیروی كار در  ستان    براورد تعکاد  شور و ا ساح كل ك  ،«هانه در 

ساالنه  » صلي و  شاخص براورد تغییرات ف شور   های نیروی كاری  ساح كل ك ستان  در  ساالنه »و « هاو ا شاخ براورد تغییرات  های صی 
 .شودتأمین مي« هانیروی كار در ساح استان

جامعه تحت پوشش طرح آمارگیری نیروی كار مجموعه افرادی است كه طدق تعریف، عضو خانوارهای معمولي ساكن یا گروهي در نقاط 
هک. دای را پوشش نميرح اعضای خانوارهای معمولي غیر ساكن و اعضای خانوارهای موسسهشوری یا روستایي كشور هستنک. لذا، این ط

 راتییتغ براورد ساوح، براورد بر عالوه طرح، نیا دراست.    شکه یبنکطدقه یامرحله دو یاخوشهروش آمارگیری در این طرح به صورت 
 واحکهای زا بخشي داشتننگه ثابت با چرخشي گیرینمونه  .شودمي استفاده چرخشي گیرینمونه روش از رو این از است، نرر مورد زین

 اهکاف به وجهت با  كنک.واحکها، به بوترین نحو، امکان براورد ساوح و تغییرات را فراهم مي ن دو فصل آمارگیری و تغییر بقیهبی نمونه
 حکاكثر نمونه، خانوار هر از 2پایه ینمونه یدوره طي یعني است،« 2-2-2 الگوی» یك طرح، این برای انتخابي چرخش الگوی طرح،
 يمتوال لفص دو برای موقت طور به سپس است، نمونه در متوالي فصل دو خانوار، كه ترتیب این به آیک،مي عمل به آمارگیری بار چوار

 هیپا نمونه دوره به مربوط یهاسال یانتوا تا آن از پس و گرددمي باز نمونه به يمتوال فصل دو برای مجکداً بعک شود،مي خارج نمونه از
ی مونهی پایه است. منرور از نكارگیری نمونهگیری چرخشي، مستلزم بهالزم به ذكر است كه انجام بوینه نمونه .شودمي خارج نمونه از

 هایي انتخاب كرد.آمارگیری، زیرنمونه توان از آن برای تأمین نیازهای چنک آمارگیری یا چنک دوره از یكای است كه ميپایه، نمونه

 یواحکها . نمونه پایه،است یخانوار یهایریآمارگ هیپانمونه  چوارمین ،1397از فصل بوار سال  ،اول یمرحله یریگنمونه چارچوب
 یددر موار ایبزرگ  یبلوک/آباد كیاز  يبخش ،یبلوک/آباد كی. هر خوشه، شامل شوديها( را شامل ماول )خوشه یمرحله یریگنمونه

. ساخته شکه است 1395نفوس و مسکن سال  يعموم یكوچك است كه بر اساس اطالعات سرشمار یاز چنک بلوک/آباد یامجموعه
 يبخش ام،هنگ به و مناسب چارچوب یهیتو منرور بهشوری، در نقاط  يمسکون یو واحکها يتیو تحوالت جمع رییتغهمچنین با توجه به 

 يتیجمع محکود تحوالت و رییتغ به توجه باولي  .شکنک یبردارفورست 1396در زمستان  هیپا نمونه یهاخوشه یمحکوده در خانوارها از
 شک. نررصرف( خاص موارد در جز)به نقاط نیا در یبردارفورست انجام از یيروستا نقاط در يمسکون یواحکها و

برای شاخص نرخ بیکاری ارائه گردیکه است. از  %95 3در انتشار نتایج این آمارگیری، فاصله اطمینان 1397شایان ذكر است از بوار      
سان گیری یکنرر روش شناسي آماری، این فاصله اطمینان به این معناست كه اگر از جامعه آمارگیری چنکین نمونه با روش نمونه

صله اطمینان برای مقکار واقعي نرخ بیکاری جامعه محاسده شود، انترار داریم ها یك فااستخراج شود و بر اساس هركکام از این نمونه
 از این فواصل اطمینان ، مقکار واقعي نرخ بیکاری را شامل شود. 95%
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های به عمل آمکه، به دلیل تحوالت اجتماعي صددورت گرفته در زمینه سددن ورود به بازار كار در شددایان گفت اسددت بر اسدداس بررسددي
سن    های سال  شورهای مختلف حکاقل  شاخص    ،سال  15اخیر در ك سي  كه به دلیل  ،شکه گرفته های كلیکی بازار كار در نرربرای برر

تر محاسده و ارائه  ساله و بیش  15های عمکه بازار كار كشور براساس جمعیت   شاخص  1398از فصل بوار  تحوالت مشابه در كشورمان،   
 .شکه است

  هاافتهي

در  1398نسدت به بوار  1399و تغییرات آن در بوار كار بازارهای ترین شاخص، عمکه1399بوار  در آمارگیریبراساس نتایج این     
  .به تفکیك استان ارائه شکه است كار بازاری های عمکهنیز شاخص 2در جکول  .ه شکه استئارا 1جکول 

 .دهکنشان ميیك نگاه  را در 1399بازار كار در بوار های عمکه شاخص 1نمودار 

 

   

ساله و   15) در سن كار  درصک جمعیت  041 كه دهکتر نشان مي ساله و بیش  15نرخ فعالیت( جمعیت بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )     
صادی فعال بوده  تر(بیش شان مي نتایج  چنین. همانکقرار گرفته شاغالن یا بیکاران  گروهیعني در  ؛انکاز نرر اقت شاركت  ن كه دهکن رخ م

صادی   سدت به مردان  در اقت سدت به    نقاطدر و بین زنان ن ستایي   نقاطشوری ن ست كمرو سي رونک تغییرات نرخ م تر بوده ا شاركت  . برر
شان مي     شور ن صادی كل ك سال قدل )       اقت شابه در  صل م سدت به ف شاخص، ن صک   3.7(، 1398بواردهک كه این  ست.   ش كاهدر شته ا دا

شتغال جمعیت       سدت ا سي ن ست كه  و بیش ساله  15برر سن كار )    36.9تر بیانگر آن ا صک از جمعیت در  شاغل  و بیش ساله  15در تر( 
 تر از نقاط شوری بوده است.تر از زنان و در نقاط روستایي بیششاخص در بین مردان بیش انک. اینبوده

 

ساله و بیشتر15جمعیت 
62،183

غیر فعال

36،715(59.0)%

(نرخ مشاركت اقتصادی)فعال 

25،468(41.0)%

(نرخ بیکاری)بیکار 

2،505(9.8)%

(نرخ اشتغال)شاغل 

22،963(90.2)%

غایب موقت

1،658

(7.2)%

44كمتر از 
ساعت

8،433
(36.7)%

سایر

6،614
(78.4)%

ناقصاشتغال 

1،818
(21.6)%

44اشتغال با 
تر ساعت و بیش

در هفته مرجع

12،872
(56.1)%
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 نرخ، سهم و نسبت: درصد( -)تعداد نفر1398 بهار به نسبت 1399بهار در روستایی و شهري نقاط جنس، تفکیکبه آن تغییرات و كاربازار  عمده هايشاخص -1 جدول

 كارهاي نیرويشاخص
 زن مرد كل كشور

 تغییرات 1398بهار  1399بهار  تغییرات 1398بهار  1399بهار  تغییرات 1398بهار  1399بهار 

 443765 30691861 31135625 323825 30723257 31047081 767589 61415119 62182708 تعداد 1ترساله و بیش 15جمعیت 

 15مشاركت اقتصادي جمعیت  

 ترساله و بیش

 -3.5 17.6 14.1 -3.9 71.8 67.9 -3.7 44.7 41.0 نرخ

 -1020665 5412402 4391737 -972021 22048266 21076245 -1992685 27460668 25467983 تعداد

 ترو بیش ساله 15اشتغال جمعیت 
 -2.4 14.6 12.2 -3.3 65.1 61.8 -2.9 39.8 36.9 نسبت

 -684773 4474436 3789663 -814509 19987492 19172983 -1499282 24461929 22962647 تعداد

 ترساله و بیش 15بیکاري جمعیت 
 -3.6 17.3 13.7 -0.3 9.3 9.0 -1.1 10.9 9.8 نرخ

 -335891 937965 602074 -157511 2060773 1903262 -493403 2998739 2505336 تعداد

 ساله  15-24بیکاري جوانان
 -5.9 37.4 31.5 -0.9 23.9 23.0 -2.0 26.5 24.5 نرخ

 -74313 196004 121691 -89600 527930 438330 -163914 723935 560021 تعداد

 ساله  18-35گروه سنی بیکاري 
 -4.5 28.8 24.3 -0.3 15.3 15.0 -1.5 18.2 16.7 نرخ

 -288089 758019 469930 -208694 1479449 1270755 -496784 2237469 1740685 تعداد

تر ساله و بیش 15بیکاري جمعیت 

 عالیآموزش التحصیل فارغ

 -5.2 25.4  20.2 -2.2 12.5 10.3  -3.3 16.8 13.5  نرخ

 -176324 609442 433118  -132099 601391  469292 -308427 1210837 902410  تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 -2.0 21.8 19.8 0.0 18.3 18.3 -0.3 18.9 18.6 سهم

 -225002 974772 749770 -140015 3654872 3514857 -365018 4629645 4264627 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 -1.7 24.9 23.2 0.5 32.9 33.4 0.3 31.5 31.8 سهم

 -235015 1114948 879933 -167395 6578438 6411043 -402410 7693386 7290976 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 3.7 53.3 57.0 -0.6 48.8 48.2 0.1 49.6 49.7 سهم

 -224967 2384715 2159748 -507766 9752960 9245194 -732734 12137676 11404942 تعداد

 اشتغال ناقص
 -3.0 6.2 3.2 -2.0 10.9 8.9 -2.1 10.0 7.9 سهم

 -155253 275872 120619 -478967 2176780 1697813 -634220 2452652 1818432 تعداد

ساله و  15سهم جمعیت بیکار 

لی عاآموزش التحصیل تر فارغبیش

 از كل بیکاران

 6.9 65.0 71.9  -4.5 29.2 24.7  -4.4 40.4  36.0 سهم 

ساله و  15شاغل سهم جمعیت 

 آموزش التحصیلتر فارغبیش

 عالی از كل شاغالن

 5.1 40.0 45.1 0.2 21.1 21.3  0.7 24.5 25.2 سهم 

 فعالیت اقتصادی است. های عمکهبخش ناشي از وجود اظوار نشکه ه بخشاختالف در جمع كل شاغالن با جمع شاغالن س -

 ارقام است.علت اختالف در سر جمع، ناشی از گرد کردن  -
 باشند.جمعیت هدف طرح آمارگیری نیروی کار، افراد در سن کار خانوارهای معمولی ساکن و گروهی مناطق شهری و روستایی کشور می 1
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  ادامه نرخ، سهم و نسبت: درصد( -)تعداد نفر1398بهار به نسبت 1399بهار در روستایی و شهري نقاط جنس، تفکیکبه آن تغییرات و كاربازار  عمده هايشاخص -1 جدول

 كارهاي نیرويشاخص
 روستایی نقاط شهري نقاط

 تغییرات 1398بهار  1399بهار  تغییرات 1398بهار  1399بهار 

 -70240 14715066 14644825 837829 46700053 47537881 تعداد 1ترساله و بیش 15جمعیت 

 ترساله و بیش 15مشاركت اقتصادي جمعیت  
 -4.3 48.3 44.0 -3.6 43.6 40.0 نرخ

 -668550 7112348 6443798 -1324135 20348320 19024184 تعداد

 ترو بیش  ساله 15اشتغال جمعیت 
 -4.0 44.8 40.8 -2.6 38.3 35.7 نسبت

 -615603 6586767 5971164 -883679 17875162 16991483 تعداد

 ترساله و بیش 15بیکاري جمعیت 
 -0.1 7.4 7.3 -1.5 12.2 10.7 نرخ

 -52947 525581 472634 -440456 2473158 2032702 تعداد

 ساله  15-24بیکاري جوانان
 -0.5 19.7 19.2 -2.7 29.5 26.8 نرخ

 -30412 166302 135890 -133501 557632 424131 تعداد

 ساله  18- 35 گروه سنیبیکاري 
 -0.4 13.1 12.7 -1.9 19.9 18.0 نرخ

 -69535 397089 327554 -427248 1840379 1413131 تعداد

التحصیل تر فارغساله و بیش 15بیکاري جمعیت 

 عالیآموزش 

 -1.5 20.9 19.4  -3.5 16.4 12.9  نرخ

 -25242 138203 112961 -283182 1072631 789449 تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 0.2 51.8 52.0 0.0 6.8 6.8 سهم

 -307427 3415115 3107688 -57590 1214530 1156940 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 1.2 24.8 26.0 -0.1 33.9 33.8 سهم

 -86178 1635791 1549613 -316232 6057595 5741363 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 -1.3 23.3 22.0 0.1 59.3 59.4 سهم

 -222451 1535860 1313409 -510282 10601815 10091533 تعداد

 اشتغال ناقص
 -1.3 12.8 11.5 -2.4 9.0 6.6 سهم

 -150521 840138 689617 -483697 1612513 1128816 تعداد

التحصیل تر فارغساله و بیش 15سهم جمعیت بیکار 

 عالی از كل بیکارانآموزش 
 -2.4 26.3 23.9  -4.6 43.4 38.8  سهم 

 ترساله و بیش 15سهم جمعیت شاغل 

 عالی از كل شاغالن آموزش التحصیلفارغ
 -0.1 7.9 7.8  0.7 30.6 31.3  سهم 

فعالیت اقتصادی است. های عمکهبخش ناشي از وجود اظوار نشکه ه بخشاختالف در جمع كل شاغالن با جمع شاغالن س -

 علت اختالف در سر جمع، ناشی از گرد کردن ارقام است. -
 باشند.جمعیت هدف طرح آمارگیری نیروی کار، افراد در سن کار خانوارهای معمولی ساکن و گروهی مناطق شهری و روستایی کشور می 1
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شتغال در بخش   شان مي  فعالیت های عمکه بررسي ا شتغال را به خود   درصک بیش  49.7 دهک كه بخش خکمات بااقتصادی ن ترین سوم ا
درصک قرار دارنک. سوم شاغالن بخش كشاورزی      18.6و كشاورزی با   31.8صنعت با  های بخش ،راتب بعکیاختصاص داده است. در م  

سال قدل        1399در بوار  شابه  صل م سدت به ف صک   0.3ن شاغالن    و كاهش در صنعت  سوم  صک   0.3بخش  شاغالن بخش     ودر سوم 
 است. افزایش داشتهدرصک  0.1خکمات 

همچنین بر اساس فاصله  انک.بودهبیکار  ،درصک از جمعیت فعال 9.8كه  دهکتر نشان ميساله و بیش 15جمعیت  سي نرخ بیکاریبرر 
 آمکه است؛ بکین معني كه این درصک بکست 9.8مركزی  درصک با نقاه 10.2درصک تا  9.4بیکاری كل كشور بین نرخ  %95اطمینان 

ت به نرخ بیکاری در بین زنان نسدبر اساس این نتایج،  گیرد.درصک، مقکار واقعي نرخ بیکاری كل كشور را دربر مي 95فاصله با اطمینان 
دهک كه این بررسي رونک تغییرات نرخ بیکاری كل كشور نشان مي. وده استتر بروستایي بیش نقاطشوری نسدت به  نقاطدر و مردان 

 درصک كاهش داشته است. 1.1(، 1398بوار صل مشابه در سال قدل )شاخص، نسدت به ف

شاخص  این  انک.بودهبیکار درصک از جمعیت فعال این گروه سني    24.5حاكي از آن است كه   ساله  15-24بررسي نرخ بیکاری جوانان    
وانان . بررسي رونک تغییددددرات نرخ بیکاری ج تر بوده است در بین زنان نسدت به مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي بیش    

 .كاهش یافته استدرصک  2.0دهک كه این شاخص نسدت به فصل مشابه در سال گذشته ساله كل كشور نشان مي 24-15

شاخص  این  .انکبودهبیکار ساله   18-35 درصک از جمعیت فعال  16.7نیز حاكي از آن است كه   ساله  18 - 35 گروه سني نرخ بیکاری   
 گروه سنيبررسي رونک تغییدرات نرخ بیکاری   .تر بوده استدر بین زنان نسدت به مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي بیش

 پیکا كرده است. شدرصک كاه 1.5دهک كه این شاخص نیز نسدت به فصل مشابه در سال گذشته ساله نشان مي 35-18
 

سي نرخ   صیل      15بیکاری جمعیت برر شتر فارغ التح شان مي آموزش ساله و بی صک   13.5دهک عالي، ن صیل  جمعیت فعاز در ال فارغ التح
سدت به نقاط شوری     در بین ز نرخاین انک. عالي بیکار بودهآموزش  سدت به مردان و در نقاط روستایي ن بررسي   .ست تر بوده ابیش نان ن

 .تاس نسدت به فصل مشابه سال قدل 1399 در بوار درصکی 3.3حاكي از كاهش نرخ این رونک تغییدرات 

زنان  تر ازشاخص در بین مردان بیش این . انکبوده دارای اشتغال ناقص  ،شاغل  تدرصک جمعی  7.9كه  دهکسوم اشتغال ناقص نشان مي   
ستایي و در نقاط  ست.  شوری تر از نقاط بیش رو شتغال ناقص در بوار    بوده ا سال قدل      1399سوم ا شابه  صل م سدت به ف صک   2.1 ن در

 كاهش پیکا كرده است.

 ،طور معمولبه ،درصک شاغلین   33.5دهک، تر نشان مي ساعت و بیش  49تر با ساعت كار معمول  ساله و بیش  15 بررسي سوم شاغلین     
سته    كدر هفته كار ميتر و بیشساعت   49 شای ست ننک. این شاخص كه یکي از نماگرهای كار  شان مي  ا از  دهک در كشور سوم زیادی  ن

 درصک كاهش داشته است. 5.8این شاخص نسدت به فصل مشابه سال قدل  كننک.مي تر از استانکارد كارشاغلین بیش

 
صیل    1399در بوار  صک بوده   36.0عالي از كل بیکاران آموزش سوم جمعیت بیکار فارغ التح سدت به     در سوم در بین زنان ن ست. این  ا

ابه سال  كه نسدت به فصل مش   دهک این شاخص نشان مي  مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي باالتر است. بررسي تغییرات      
 ش داشته است.كاهدرصک  4.4قدل 
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است. این سوم در بین زنان نسدت به     بوده درصک  25.2عالي از كل شاغالن  آموزش سوم جمعیت شاغل فارغ التحصیل     1399در بوار 
ابه سال  كه نسدت به فصل مش   دهک نشان مي  این شاخص  مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي باالتر است. بررسي تغییرات     

 درصک افزایش داشته است. 0.7قدل 

 

 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.است ساله و بیشتر  بروز رسانی شده 15های جمعیتی بر اساس پیش بینی 1397ارقام سال 
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1399تا 1397ساله و بیشتر در فصول متوالی سال هاي 15نرخ بیکاري جمعیت -2نمودار 
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 . دهکنشان مي 1398در مقایسه با بوار  1399تر را به تفکیك استان در بوار ساله و بیش 15های عمکه بازار كار برای جمعیت برخي از شاخص 2جکول 

1398 بهاردر مقایسه با  1399 بهار به تفکیک استان در ترساله و بیش 15جمعیت  هاي عمده بازار كارشاخص -2جدول   )درصد( 

 نرخ بيكاري نسبت اشتغال نرخ مشاركت اقتصادي  استان 

1398بوار   1399بهار  1398بهار   1399بهار   1398بهار   1399بهار    
 % 95فاصله اطمينان ايبرآورد نقطه

 10.9 )10.۲ - 9.4( 9.۸ 39.۸ 3۶.9 44.7 41.0 كل كشور

 10.3 )10.۸ - 7.3( 9.0 39.7 3۸.۸ 44.3 4۲.7 آذربایجان شرقي

 4۲.3 4۶.۸ 37.1 41.۸ 1۲.1 )10.0 - 14.۲( 10.7آذربایجان غربي

 43.۶ 4۸.۶ 41.0 44.1 ۶.0 )4.4 - 7.7( 9.2اردبیل

 41.۲ 4۶.۲ 3۶.3 41.۲ 11.9 )9.۸ - 14.1( 10.8اصفوان

 14.1 )14.3 - 10.۲( 1۲.3 37.9 34.۶ 44.1 39.4 الدرز

 9.4 )۸.4 - 4.۶( ۶.5 3۶.0 31.9 39.7 34.1 ایالم

 9.4 )11.۶ - 7.9( 9.۸ 37.7 33.9 41.۶ 37.۶ بوشور

 10.2 )10.1 - 7.4( ۸.۸ 3۸.۸ 3۶.۸ 43.۲ 40.3 توران

 16.9 )۲۲.0 - 1۶.1( 19.1 3۶.5 3۶.۲ 43.9 44.7 چوارمحال و بختیاری

 8.7 )5.3 - ۲.۶( 4.0 4۲.۲ 39.4 4۶.۲ 41.0 خراسان جنوبي

 9.4 )۸.4 - 5.7( 7.0 41.0 39.7 45.3 4۲.7 خراسان رضوی

 8.0 )13.۸ - 10.۲( 1۲.0 45.۸ 39.0 49.۸ 44.3 خراسان شمالي

 16.3 )14.1 - 10.۸( 1۲.4 3۶.9 35.۲ 44.1 40.۲ خوزستان

 8.4 )۸.1 – 5.0( ۶.۶ 44.5 41.9 4۸.۶ 44.۸ زنجان

 8.3 )10.۲ - ۶.1( ۸.1 37.5 34.9 40.9 3۸.0 سمنان

 13.8 )15.9 - 10.۲( 13.1 34.5 ۲9.1 40.0 33.4 سیستان و بلوچستان

 7.1 )۸.1 - 5.1( ۶.۶ 39.9 35.4 4۲.9 37.9 فارس

 10.8 )10.9 - 7.4( 9.1 41.5 39.0 4۶.5 4۲.9 قزوین

 10.3 )1۲.4 - ۸.5( 10.4 35.7 33.3 39.۸ 37.۲ قم

 12.7 )14.7 – 11.1( 1۲.9 41.9 3۸.۶ 4۸.0 44.4 كردستان

 12.2 )1۲.0 - ۸.۲( 10.1 37.0 35.1 4۲.۲ 39.1 كرمان

 14.8 )15.7 – 1۲.0( 13.۸ 40.۸ 37.۲ 47.9 43.1 كرمانشاه

 11.7 )14.۸ - 10.4( 1۲.۶ 35.9 31.۲ 40.۶ 35.7 كوگیلویه و بویراحمک

 11.1 )11.9 - ۸.1( 10.0 3۸.3 3۶.4 43.1 40.4 گلستان

 8.3 )11.3 - ۶.۸( 9.0 47.5 41.1 51.۸ 45.۲ گیالن

 16.3 )۲3.۶ - 1۸.4( ۲1.0 34.1 31.1 40.7 39.4 لرستان

 9.5 )7.7 - 4.7( ۶.۲ 43.۶ 41.4 4۸.1 44.1 مازنکران

 8.4 )۸.1 - 4.۸( ۶.5 34.3 33.4 37.5 35.۸ مركزی

 16.2 )14.3 - 10.7( 1۲.5 41.۶ 40.4 49.۶ 4۶.1 هرمزگان

 6.2 )9.9 - 5.7( 7.۸ 45.1 40.4 4۸.1 43.۸ همکان

(5.7 - 9.5) 7.۶ 40.3 37.9 4۶.1 41.0 یزد  12.7 
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 :ريف و مفاهيم تعا

 

بر اساس  و كه ممکن است از تعاریف و مفاهیم بین المللي جکیک مار ایران تا جایيآنیروی كار مركز آمارگیری گیری اشتغال و بیکاری در طرح انکازه
 .كنکتدعیت مي ،( 1983ICLS) برگزار گردیک1983كه در سال  1دهمین كنفرانس بین المللي آمارشناسان كارسیز

 

ری یا بکني( است های اقتصادی )فکبرای تعیین چگونگي فعالیت اقتصادی افراد از كلمه كلیکی كار استفاده شکه است. كار آن دسته از فعالیت كار:

طور عمکه به دو كننک بهافرادی كه كار مي .خکمت باشکمنرور كسب درامک )نقکی یا غیرنقکی( صورت پذیرد و هکف آن تولیک كاال یا ارائه كه به
 ونک. شگیرنک( تقسیم ميبگیر )افرادی كه در قدال كار خود مزد و حقوب ميكننک( و مزد و حقوب)افرادی كه برای خود كار مي گروه خود اشتغال

ه ( ماه میاني هر فصل است كتقویمي )شنده تا جمعه تهوضع فعالیت، دومین و سومین هفزمان آماری برای تعیین  :

 شود. مرجع نامیکه مي هفته

ان را طور موقت كارش مرجع، طدق تعریف كار، حکاقل یك ساعت كار كرده و یا بنا به دالیلي به  تر كه در طول هفتهساله و بیش  15د افرا شاغل: 

فامیلي  كننک )كاركنانترک كرده باشنک. افرادی كه بکون دریافت مزد برای یکي از اعضای خانوار خود كه با وی نسدت خویشاونکی دارنک، كار مي    
ر تولیک د طور مسددتقیمبهدهنک، یعني محل كارآموزی انجام مي با فعالیت مؤسددسددهزی فعالیتي در ارتداط كارآمو ون مزد(؛ كارآموزاني كه در دورهبک

صالني كه در هفته    خکمات ارائه كاال یا  ستنک؛ مح سلح به مرجع ماابق تعریف، كار كرده سویم ه كادر  صورت انک و تمام افرادی كه در نیروهای م
سنل كادر، درجه     )نیروهاكننک دائم یا موقت خکمت مي شامل پر سلح  سربازان وظیفه ی م ای هازجمله گروه ،ی نیروهای نرامي و انترامي(داران و 
 شونک. افراد شاغل محسوب مي

)دارای اشددتغال مزدبگیری یا مرجع فاقک كار باشددنک  در هفته -1دارا باشددنک:  زمانهمكه سدده ضدداباه را به طور  تراله و بیشسدد 15اد افر بيكار:

منرور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا   )اقکامات مشخصي را به   هفته قدل از آن جویای كار باشنک   مرجع و سه  در هفته -2شتغالي نداشنک(؛   خودا
كه  افرادی. برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي، آماده برای كار باشنک   بعک از آن  مرجع و یا هفته تهدر هف -3 عمل آورده باشنک( وداشتغالي به  خ
 شونک.سوب ميانک، نیز بیکار محدلیل آغاز به كار در آینکه و یا انترار بازگشت به شغل قدلي جویای كار ندوده، ولي فاقک كار و آماده برای كار بودهبه

 است. مجموع جمعیت شاغل و بیکار : جمعيت فعال(ر )كانيروي
 

شامل تمام    : شتغال ناقص  سركار یا غایب موقت از محل كار بوده و به    شاغالني است كه در هفته  افراد دارای ا مرجع، حاضر در 

، خواهان و ساعت كار كرده  44تر از تر، قرار داشتن در فصل غیركاری و... كم  دالیل اقتصادی نریر ركود كاری، پیکا نکردن كار با ساعت كار بیش  
 انک.آماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده

 

 

 

 

 

                                                 
. ILO, Thirteenth International Conference of Labour Statisticians (Geneva, ).
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 هاشاخص

 .100در ضرب ،ترساله و بیش15در سن كار،  به جمعیت ترساله و بیش 15)شاغل و بیکار(  جمعیت فعالنسدت عدارت است از 

 

 

 .100در ضرب ،تر یاساله و بیش15 ،در سن كاربه كل جمعیت یا  ترساله و بیش 15جمعیت شاغلنسدت عدارت است از 

 

 =  نسبت اشتغال                                                                                   × 100                                                              

.100در ضرب ،بیکار()شاغل و  بیکار به جمعیت فعالجمعیت نسدت عدارت است از 
 

 . 100در بیکار(، ضرب) شاغل و  عدارت است از نسدت جمعیت شاغل به جمعیت فعال

 

.100در  ضرب ،ساله 15-24به جمعیت فعال  ساله 15-24 جمعیت بیکارنسدت عدارت است از 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1399بهار كار چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي

          كار و سرشماري دفتر جمعيت، نيروي 

10 

.100در  ضرب ، ساله 18-35به جمعیت فعال  ساله 18-35 جمعیت بیکارنسدت عدارت است از 
 

 

 

 .100در  ضربعالي،  آموزشفارغ التحصیل  به جمعیت فعال عالي آموزشفارغ التحصیل  جمعیت بیکارنسدت عدارت است از  

 

 عالي آموزش النالتحصیفارغ 

 .100در  ضربتر، ساله و بیش 15بیکار جمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  جمعیت بیکارنسدت عدارت است از 

 

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 15سوم جمعیت بیکار 

 

 .100در  ضربتر، ساله و بیش 15 شاغلجمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  شاغلجمعیت نسدت عدارت است از 

 

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 15 شاغلسوم جمعیت 

 
 

 .100در  ضرب ،ترساله و بیش 15 جمعیت شاغل به دارای اشتغال ناقصتر ساله و بیش 15جمعیت نسدت عدارت است از     
 

 

 

 

 
 

 

 عالي آموزش لفارغ التحصی
  

 عالي آموزش لفارغ التحصی
 

 

ترساله و بیش 15جمعیت بیکار    

 

 يعال آموزش فارغ التحصیل ترساله و بیش 15 

 

 

ترساله و بیش 15 شاغلجمعیت    

 

 يعال آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 15 

 

 

  

 

 


