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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
ور هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی كش    شود. نرخ بیکاری یکي از شاخص  یافتگي جوامع تلقي ميهای توسعه یکي از شاخص 

ستفاده قرار مي  سال  د. گیرمورد ا شتغال و بیکاری خانوار آمارگیری از ویژگي" از طریق طرحشور  ك كار اطالعات بازار 1376از   "های ا
، مورد بازنگری قرار گرفت 1المللي كارویژه سازمان بین المللي بهتر با مفاهیم بینشد كه به منظور بهبود كیفیت و انطباق بیش ميحاصل  

آغاز  1384اولین بار در سال   "كارطرح آمارگیری نیروی" به اجرا در آید. "كارطرح آمارگیری نیروی"تا به صورت طرح فعلي و با عنوان  
 شد و از آن زمان تاكنون در ماه میاني هر فصل اجرا شده است.

ضعیت جاری نیروی كار     "كارطرح آمارگیری نیروی" ساختار و و شناخت  شور  با هدف  شود. این هدف از طریق  و تغییرات آن اجرا مي ك
 ،«هانه در سطح كل كشور و استانبراورد تعداد ساال»، «های نیروی كار در سطح كل كشور و استانهای فصلي و ساالنهبراورد شاخص»
كار در  های نیرویصی شاخ براورد تغییرات ساالنه »و «  های نیروی كار در سطح كل كشور  ی شاخص براورد تغییرات فصلي و ساالنه  »

 .شودتأمین مي« هاسطح استان

جامعه تحت پوشش طرح آمارگیری نیروی كار مجموعه افرادی است كه طبق تعریف، عضو خانوارهای معمولي ساكن یا گروهي در نقاط 
هد. دای را پوشش نميموسسهشهری یا روستایي كشور هستند. لذا، این طرح اعضای خانوارهای معمولي غیر ساكن و اعضای خانوارهای 

 راتییتغ براورد سطوح، براورد بر عالوه طرح، نیا دراست.    شده یبندطبقه یامرحله دو یاخوشهروش آمارگیری در این طرح به صورت 
 واحدهای زا بخشي داشتننگه ثابت با چرخشي گیرینمونه  .شودمي استفاده چرخشي گیرینمونه روش از رو این از است، نظر مورد زین

 اهداف به جهتو با  كند.واحدها، به بهترین نحو، امکان براورد سطوح و تغییرات را فراهم مي ن دو فصل آمارگیری و تغییر بقیهبی نمونه
 حداكثر نمونه، خانوار هر از 2پایه ینمونه یدوره طي یعني است،« 2-2-2 الگوی» یك طرح، این برای انتخابي چرخش الگوی طرح،
 از يمتوال فصل دو برای موقت طور به سپس است، نمونه در متوالي فصل دو خانوار، كه ترتیب این به آید،مي عمل به آمارگیری بار چهار
 از هیاپ نمونه دوره به مربوط یهاسال یانتها تا آن از پس و گرددمي باز نمونه به يمتوال فصل دو برای مجدداً بعد شود،مي خارج نمونه
ی پایه، هی پایه است. منظور از نمونكارگیری نمونهگیری چرخشي، مستلزم بهالزم به ذكر است كه انجام بهینه نمونه .شودمي خارج نمونه
 چوبچار هایي انتخاب كرد.توان از آن برای تأمین نیازهای چند آمارگیری یا چند دوره از یك آمارگیری، زیرنمونهای است كه مينمونه
 یریگنمونه یواحدها . نمونه پایه،است یخانوار یهایریآمارگ هیپانمونه  چهارمین ،1397از فصل بهار سال  ،اول یرحلهم یریگنمونه
 یامجموعه یدر موارد ایبزرگ  یبلوک/آباد كیاز  يبخش ،یبلوک/آباد كی. هر خوشه، شامل شوديها( را شامل ماول )خوشه یمرحله

. همچنین با ساخته شده است 1395نفوس و مسکن سال  يعموم یكوچك است كه بر اساس اطالعات سرشمار یاز چند بلوک/آباد
 خانوارها زا يبخش هنگام، به و مناسب چارچوب یهیته منظور بهشهری، در نقاط  يمسکون یو واحدها يتیو تحوالت جمع رییتغتوجه به 

 یواحدها و يتیجمع محدود تحوالت و رییتغ به توجه باولي  .شدند یبردارفهرست 1397در زمستان  هیپا نمونه یهاخوشه یمحدوده در
 شد. نظرصرف( خاص موارد در جز)به نقاط نیا در یبردارفهرست انجام از یيروستا نقاط در يمسکون

برای شاخص نرخ بیکاری ارائه گردیده است. از  %95 3در انتشار نتایج این آمارگیری، فاصله اطمینان 1397شایان ذكر است از بهار      
ان استخراج گیری یکسنظر روش شناسي آماری، این فاصله اطمینان به این معناست كه اگر از جامعه آمارگیری چندین نمونه با روش نمونه

از این  %95محاسبه شود، انتظار داریم  ها یك فاصله اطمینان برای مقدار واقعي نرخ بیکاری جامعهشود و بر اساس هركدام از این نمونه
 فواصل اطمینان ، مقدار واقعي نرخ بیکاری را شامل شود.

                                                 

1 -International Labour Organization (ILO) 

-Master Sample 

- Confidence Interval  
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های به عمل آمده، به دلیل تحوالت اجتماعي صااورت گرفته در زمینه ساان ورود به بازاركار در شااایان گفت اساات بر اساااس بررسااي 
سن    سال  شورهای مختلف حداقل  س  ،سال  15های اخیر در ك شاخص برای برر ست كه به     گرفته های كلیدی بازار كار در نظري  شده ا

شاخص     شورمان، از این پس  شابه در ك ساس جمعیت    دلیل تحوالت م شور برا سبه و ارائه  ساله و بیش  15های عمده بازار كار ك تر محا

 .گرددمي

  هاافتهي

در  1397پاییزنسبت به  1398 پاییزو تغییرات آن در كار بازارهای ترین شاخص، عمده1398 پاییزدر  آمارگیریبراساس نتایج این     
 كار به تفکیك استان ارائه شده است. ی بازارهای عمدهنیز شاخص 2-1و  2ول ا. در جده شده استئارا 1جدول 

 .دهدنشان ميیك نگاه  را در 1398 پاییزبازار كار در های عمده شاخص 1نمودار 
 

 1398پاییز - شاخص های عمده بازار کار

 ) ارقام به هزار نفر(

 

ساله و  15) درصد جمعیت در سن كار 344 كه دهدتر نشان ميساله و بیش 15بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ فعالیت( جمعیت     
صادی فعال بوده  تر(بیش شان نتایج  چنین. هماندقرار گرفته شاغالن یا بیکاران  گروهیعني در  ؛انداز نظر اقت شاركت  ن كه دهدمي ن رخ م

صادی   سبت به مردان  در اقت سبت به    نقاطدر و بین زنان ن ستایي كم  نقاطشهری ن ست رو ش  تر بوده ا سي روند تغییرات نرخ م اركت . برر
شان مي     شور ن صادی كل ك سال قبل )       اقت شابه در  صل م سبت به ف شاخص، ن صد   2/0(، 1397پاییزدهد كه این  ست.   ش كاهدر شته ا دا

شتغال جمعیت       سبت ا سي ن ست كه  و بیش ساله  15برر سن كار )    6/39تر بیانگر آن ا صد از جمعیت در  شاغل  و بیش ساله  15در تر( 
 تر از نقاط شهری بوده است.تر از زنان و در نقاط روستایي بیششاخص در بین مردان بیش اند. اینبوده

ساله و بیشتر15جمعیت 
61،749

غیر فعال

34،410(55/7)%

(نرخ مشاركت اقتصادی)فعال 

27،339(44/3)%

(نرخ بیکاری)بیکار 

2،893(10/6)%

(نرخ اشتغال)شاغل 

24،446(89/4)%

غایب موقت

987

(4/1)%

44كمتر از 
ساعت

10،086
(41/3)%

سایر

7،139 (73/4)%

ناقصاشتغال 

2،582 (26/6)%

44اشتغال با 
ر ساعت و بیشت

در هفته مرجع

13،677
(55/9)%
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 نرخ، سهم و نسبت: درصد( -)تعداد نفر 13971پاییز به نسبت 1398پاییز در روستایی و شهري نقاط جنس، تفکیکبه آن تغییرات و بازاركار  عمده هايشاخص -1 دولج

 2كارهاي نیرويشاخص

. 

 زن مرد كل كشور

 تغییرات 1397پاییز 1398پاییز تغییرات 1397پاییز 1398پاییز تغییرات 1397پاییز 1398پاییز

 351479 30516122 30867601 316247 30565134 30881381 667726 61081256 61748982 تعداد ترساله و بیش 15جمعیت 

ساله و  15مشاركت اقتصادي جمعیت  

 تربیش

 -0.4 17.9 17.5 -0.1 71.1 71.0 -0.2 44.5 44.3 نرخ

 -55621 5459518 5403897 203451 21731472 21934923 147826 27190994 27338820 تعداد

 ساله 15جمعیت اشتغال 

 ترو بیش 

 -0.2 14.7 14.5 0.9 63.8 64.7 0.4 39.2 39.6 نسبت

 -4495 4472390 4467895 476665 19501534 19978199 472170 23973924 24446094 تعداد

 ترساله و بیش 15بیکاري جمعیت 
 -0.8 18.1 17.3 -1.4 10.3 8.9 -1.2 11.8 10.6 نرخ

 -51130 987132 936002 -273218 2229942 1956724 -324349 3217075 2892726 تعداد

 ساله  15-24بیکاري جوانان
 -0.3 38.6 38.3 -1.4 23.7 22.3 -1.2 27.0 25.8 نرخ

 -16778 250026 233248 -50178 533770 483592 -66957 783797 716840 تعداد

 3ساله  18-35بیکاري جوانان
 -1.2 30.5 29.3 -1.4 16.1 14.7 -1.4 19.3 17.9 نرخ

 -46569 824723 778154 -156854 1537860 1381006 -203423 2362583 2159160 تعداد

تر ساله و بیش 15بیکاري جمعیت 

 عالی آموزش التحصیلفارغ

 -0.8 28.1 27.3 -1.1 13.7 12.6 -1.2 18.6 17.4 نرخ

 -31199 673910 642711 -25746 635342 609596 -56947 1309254 1252307 تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 0.2 18.6 18.8 -0.1 16.9 16.8 -0.1 17.2 17.1 سهم

 9154 830619 839773 61188 3289343 3350531 70341 4119963 4190304 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 0.5 29.9 30.4 -0.1 33.5 33.4 0.1 32.8 32.9 سهم

 22052 1337801 1359853 134391 6536831 6671222 156443 7874632 8031075 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 -0.7 51.5 50.8 0.2 49.6 49.8 0.1 49.9 50.0 سهم

 -35917 2303913 2267996 284329 9670659 9954988 248412 11974572 12222984 تعداد

 اشتغال ناقص
 -0.2 6.4 6.2 -1.5 13.0 11.5 -1.1 11.7 10.6 سهم

 -8673 284979 276306 -222377 2525971 2303594 -231050 2810950 2579900 تعداد

تر ساله و بیش 15سهم جمعیت بیکار 

عالی از كل آموزش التحصیل فارغ

 بیکاران

 0.4 68.3 68.7 2.7 28.5 31.2 2.6 40.7 43.3 سهم 

تر ساله و بیش 15سهم جمعیت شاغل 

از كل  عالیآموزش التحصیل فارغ

 شاغالن

 -0.4 38.6 38.2 0.7 20.6 21.3 0.5 23.9 24.4 سهم 

ساله و  10مشاركت اقتصادي جمعیت  

 تربیش
 -0.4 16.3 15.9 -0.1 64.3 64.2 -0.3 40.4 40.1 نرخ

 -0.2 13.4 13.2 0.8 57.7 58.5 0.3 35.6 35.9 نسبت ساله و بیشتر 10اشتغال جمعیت 

 -0.7 18.0 17.3 -1.4 10.3 8.9 -1.2 11.8 10.6 نرخ ترساله و بیش 10بیکاري جمعیت 
 ی فعالیت اقتصادی است.های عمدهی بخشناشي از وجود اظهار نشده اختالف در جمع كل شاغالن با جمع شاغالن سه بخش

 

                                                 
 .است ساله و بيشتر  بروز رساني شده 15هاي جمعيتي بر اساس پيش بيني 1397ارقام سال 

.علت اختالف در سر جمع، ناشي از گرد کردن ارقام است

ساله تغيير يافته است. 18-35ساله به  15-29سن جواني از  دامنه ،شوراي عالي جوانان 17/02/1398مورخ  98/ص/249/100مصوبه شماره  4بر اساس بند 
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  ادامهنرخ، سهم و نسبت: درصد(  -)تعداد نفر1397 1پاییز به نسبت 1398 پاییز در روستایی و شهري نقاط جنس، تفکیکبه آن تغییرات و كار بازار  عمده هايشاخص -1 جدول

 2كارهاي نیرويشاخص
 روستایی نقاط شهري نقاط

 تغییرات 1397پاییز 1398پاییز تغییرات 1397پاییز 1398پاییز

 -72562 14751347 14678785 740288 46329909 47070197 تعداد ترساله و بیش 15جمعیت 

 ترساله و بیش 15مشاركت اقتصادي جمعیت  
 0.1 47.6 47.7 -0.3 43.5 43.2 نرخ

 -12158 7019623 7007465 159990 20171365 20331355 تعداد

 ترساله  و بیش 15اشتغال جمعیت 
 0.5 43.9 44.4 0.3 37.8 38.1 نسبت

 33575 6479613 6513188 438595 17494311 17932906 تعداد

 ترساله و بیش 15جمعیت بیکاري 
 -0.6 7.7 7.1 -1.5 13.3 11.8 نرخ

 -45739 540016 494277 -278609 2677058 2398449 تعداد

 ساله  15-24بیکاري جوانان
 1.1 17.7 18.8 -2.3 31.2 28.9 نرخ

 1524 158437 159961 -68481 625360 556879 تعداد

 3ساله  18- 35بیکاري جوانان
 -0.7 13.4 12.7 -1.6 21.2 19.6 نرخ

 -30825 401207 370382 -172598 1961376 1788778 تعداد

التحصیل تر فارغساله و بیش 15بیکاري جمعیت 

 عالیآموزش 

 -1.1 23.1 22.0 -1.3 18.2 16.9 نرخ

 4233 138655 142888 -61177 1170595 1109418 تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 0.2 47.0 47.2 0.1 6.1 6.2 سهم

 30360 3045825 3076185 39982 1074137 1114119 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 -0.4 29.0 28.6 0.1 34.3 34.4 سهم

 -14061 1878402 1864341 170504 5996230 6166734 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 0.1 24.0 24.1 -0.2 59.6 59.4 سهم

 16761 1555254 1572015 231651 10419318 10650969 تعداد

 اشتغال ناقص
 -2.4 16.3 13.9 -0.7 10.0 9.3 سهم

 -146939 1054203 907264 -84110 1756746 1672636 تعداد

التحصیل تر فارغساله و بیش 15سهم جمعیت بیکار 

 عالی از كل بیکارانآموزش 
 3.2 25.7 28.9 2.6 43.7 46.3 سهم 

تر ساله و بیش 15سهم جمعیت شاغل 

 عالی از كل شاغالنآموزش التحصیل فارغ
 0.7 7.1 7.8 0.2 30.2 30.4 سهم 

 -0.2 42.8 42.6 -0.4 39.7 39.3 نرخ ترساله و بیش 10مشاركت اقتصادي جمعیت  

 0.1 39.5 39.6 0.3 34.4 34.7 نسبت ساله و بیشتر 10اشتغال جمعیت 

 -0.7 7.7 7.0 -1.5 13.3 11.8 نرخ ترساله و بیش 10بیکاري جمعیت 
 ی فعالیت اقتصادی است.های عمدهی بخشناشي از وجود اظهار نشده اختالف در جمع كل شاغالن با جمع شاغالن سه بخش

                                                 
.است ساله و بيشتر  بروز رساني شده 15هاي جمعيتي بر اساس پيش بيني 1397ارقام سال 

علت اختالف در سر جمع، ناشي از گرد کردن ارقام است

ساله تغيير يافته است. 18-35ساله به  15-29سن جواني از  دامنه ،شوراي عالي جوانان 17/02/1398مورخ  98/ص/249/100مصوبه شماره  4بر اساس بند 
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ترین سهم اشتغال را به خود درصد بیش 0/50 دهد كه بخش خدمات باهای عمده فعالیت اقتصادی نشان ميبررسي اشتغال در بخش

درصد قرار دارند. سهم شاغالن بخش كشاورزی  1/17و كشاورزی با  9/32های صنعت با اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش

 افزایشدرصد  1/0 و خدمات  صنعتهای بخشدر  سهم شاغالنو كاهش درصد  1/0نسبت به فصل مشابه سال قبل  1398 پاییزدر 

 .داشته است

همچنین بر اساس فاصله  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 6/10كه  دهدتر نشان ميساله و بیش 15سي نرخ بیکاری جمعیت برر 
درصد بدست آمده است؛ بدین معني كه این  6/10درصد با نقطه مركزی  0/11درصد تا  2/10نرخ بیکاری كل كشور بین  %95اطمینان 

ت به نرخ بیکاری در بین زنان نسببر اساس این نتایج،  گیرد.درصد، مقدار واقعي نرخ بیکاری كل كشور را دربر مي 95فاصله با اطمینان 
دهد كه این كشور نشان ميوده است. بررسي روند تغییرات نرخ بیکاری كل تر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و مردان 

 درصد كاهش داشته است. 2/1(، 1397 پاییزشاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )

شاخص  این  اند.بودهبیکار درصد از جمعیت فعال این گروه سني    8/25حاكي از آن است كه   ساله  15-24بررسي نرخ بیکاری جوانان    
سبت به نقاط روستایي بیش      سبت به مردان و در نقاط شهری ن ست. بررسي روند تغییاااارات نرخ بیکاری جوانان   در بین زنان ن  تر بوده ا

 .كاهش یافته استدرصد  2/1دهد كه این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ساله كل كشور نشان مي 24-15

ست كه   ساله  18 - 35نرخ بیکاری جوانان    صد از جمعیت فعال  9/17نیز حاكي از آن ا شاخص در  این  .اندبودهبیکار ساله   18-35 در
-35 بررسي روند تغییاااارات نرخ بیکاری جوانان .تر بوده استبین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 پیدا كرده است. شدرصد كاه 4/1در سال گذشته دهد كه این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه ساله نشان مي 18
 

سي نرخ   صیل      15بیکاری جمعیت برر شتر فارغ التح شان مي آموزش ساله و بی صد   4/17دهد عالي، ن صیل  جمعیت فعاز در ال فارغ التح
شهری     در بین ز نرخاین اند. عالي بیکار بودهآموزش  سبت به نقاط  ستایي ن سبت به مردان و در نقاط رو س بیش نان ن سي   .تتر بوده ا برر

 .تاس نسبت به فصل مشابه سال قبل 1398 پاییزدر  درصدی 2/1حاكي از كاهش نرخ این روند تغییارات 

شان مي    شتغال ناقص ن شتغال ناقص   ،شاغل  تجمعیاز درصد   6/10كه  دهدسهم ا تر از شاخص در بین مردان بیش این . اندبودهدارای ا
ستایي   ست.   بیشزنان و در نقاط رو شهری بوده ا شتغال ناقص در     تر از نقاط  سال قبل       1398 پاییزسهم ا شابه  صل م سبت به ف  1/1 ن

 درصد كاهش پیدا كرده است.

 ،طور معمولبه ،درصد شاغلین   5/36دهد، تر نشان مي ساعت و بیش  49تر با ساعت كار معمول  ساله و بیش  15 بررسي سهم شاغلین     
شان مي       كار ميدر هفته تر و بیشساعت   49 ست ن سته ا شای شاخص كه یکي از نماگرهای كار  سهم زیادی ا  كنند. این  شور  ز دهد در ك

 داشته است.هیچگونه تغییری ناین شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل  كنند.تر از استاندارد كار ميشاغلین بیش

 
صیل    1398 پاییزدر  صد بوده   3/43عالي از كل بیکاران آموزش سهم جمعیت بیکار فارغ التح سبت به     در سهم در بین زنان ن ست. این  ا

ابه سال  كه نسبت به فصل مش   دهد این شاخص نشان مي  مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي باالتر است. بررسي تغییرات      
 ش داشته است.افزایدرصد  6/2قبل 
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است. این سهم در بین زنان نسبت به     بوده درصد  4/24عالي از كل شاغالن  آموزش سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل     1398 پاییزدر
ابه سال  كه نسبت به فصل مش   دهد نشان مي  این شاخص  مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي باالتر است. بررسي تغییرات     

 درصد افزایش داشته است. 5/0قبل 

سي نرخ بیکاری جمعیت   شان مي  ترساله و بیش  10برر صد از جمعیت فعال  6/10كه  دهدن ساس این نتایج،   اند.بودهبیکار  ،در نرخ برا
سبت به مردان   سبت به     نقاطدر و بیکاری در بین زنان ن ستایي بیش  نقاطشهری ن ست. این نرخ در  تر برو سبت به   1398 پاییزوده ا ن

 درصدی را تجربه كرده است. 2/1فصل مشابه سال قبل كاهش 
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 .دهدنشان مي 1397 پاییزدر مقایسه با  1398 پاییزرا به تفکیك استان در تر ساله و بیش 15 برای جمعیت  كار عمده بازار هایبرخي از شاخص 2جدول 

 )درصد( 1397 پاییزدر مقایسه با   1398 پاییزتر به تفکیک استان در ساله و بیش 15جمعیت  در كار  هاي عمده بازارشاخص  -2جدول 

 نرخ بیكاری نسبت اشتغال نرخ مشارکت اقتصادی  استان 

 1397پاییز 1398پاییز 1397پاییز 1398پاییز
 1397پاییز   1398پاییز

 % 95فاصله اطمینان ایبرآورد نقطه

 11/8 (2/10-0/11) 10/6 39/2 39/6 44/5 44/3 كل كشور

 11/1 (4/9-9/12) 11/2 39/1 39/5 44/0 44/5 آذربایجان شرقي

 45/2 46/2 40/2 39/8 11/1 (1/13-2/9) 13/8آذربایجان غربي

 48/5 47/3 43/3 43/2 10/6  (8/12-5/8) 8/8اردبیل

 46/1 48/8 41/1 41/9 11/0 (8/12-3/9) 14/1اصفهان

 16/1 (1/11-8/14)  13/0 36/0 39/6 42/9 45/6 البرز

 10/8 (3/6-9/9)  8/1 35/0 34/8 39/2 37/9 ایالم

 11/1 (2/7-6/11)  9/4 37/0 37/5 41/6 41/5 بوشهر

 12/5 ( 0/8-9/10)  9/4 37/0 37/8 42/3 41/7 تهران

 17/1 (4/13-7/18)  16/1 34/7 37/0 41/8 44/1 چهارمحال و بختیاری

 8/4 (1/4-8/6) 5/4 43/6 43/6 47/6 46/1 خراسان جنوبي

 9/1 (1/5-5/7)  6/3 47/3 49/1 52/1 52/4 خراسان رضوی

 10/8 (1/7-5/10) 8/8 44/7 43/8 50/2 48/0 خراسان شمالي

 14/9 (5/12-4/16)  14/5 38/0 37/5 44/6 43/9 خوزستان

 7/6 (5/7-2/11) 9/4 42/6 45/2 46/1 49/9 زنجان

 6/7 (9/5-2/9)  7/6 37/1 35/8 39/8 38/8 سمنان

 15/7 (6/9-6/14)  12/1 32/1 32/9 38/1 37/5 سیستان و بلوچستان

 8/7 (7/7-1/11)  9/4 40/2 38/6 44/1 42/6 فارس

 11/2 (2/8-2/12) 10/2 41/0 40/2 46/1 44/8 قزوین

 11/4 (5/8-6/11) 10/0 33/4 35/5 37/7 39/5 قم

 14/6 (1/11-7/14) 12/9 41/1 40/0 48/1 45/9 كردستان

 10/5 (6/9-2/13) 11/4 39/0 37/1 43/6 41/9 كرمان

 18/4 (3/13-2/19) 16/3 38/4 39/7 47/0 47/4 كرمانشاه

 13/1 (4/9-9/13) 11/7 34/9 35/8 40/2 40/5 كهگیلویه و بویراحمد

 10/9 (4/7-8/11) 9/6 38/2 38/2 42/9 42/2 گلستان

 11/4 (9/9-8/13) 11/8 40/9 38/0 46/2 43/1 گیالن

 12/9 (9/11-6/15) 13/8 35/7 35/7 41/0 41/4 لرستان

 8/8 (2/8-5/11) 9/8 39/1 41/5 42/9 46/1 مازندران

 7/1 (7/6-5/11) 9/1 35/4 33/6 38/1 37/0 مركزی

 10/3 (8/11-3/15) 13/5 39/1 41/0 43/6 47/4 هرمزگان

 7/4 (8/6-3/10) 8/6 41/2 43/0 44/5 47/0 همدان

 12/9 (3/11-4/15) 13/4 39/9 39/9 45/8 46/1 یزد
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 دهد.نشان مي 1397 پاییزدر مقایسه با  1398 پاییزدر را به تفکیك استان تر ساله و بیش 10برای جمعیت كار های عمده بازاربرخي از شاخص 2-1جدول

 1397 پاییزدر مقایسه با  1398 پاییزتر به تفكیك استان در ساله و بیش 10جمعیت  در کار  های عمده بازارشاخص  -2-1جدول 
 )درصد(

 نرخ بیكاری نسبت اشتغال نرخ مشارکت اقتصادی  استان 

 1397پاییز  1398پاییز 1397پاییز 1398پاییز  1397پاییز 1398پاییز 

 % 95فاصله اطمینان ایبرآورد نقطه

(2/10-0/11) 10/6 35/6 35/9 40/4 40/1 كل كشور  11/8 

(4/9-9/12) 11/2 35/9 36/0 40/4 40/5 آذربایجان شرقي  11/1 

40/8 42/0 36/3 36/3 11/1 (1/13-2/9)آذربایجان غربي  13/7 

44/3 43/4 39/6 39/6 10/6  (7/12-5/8)اردبیل  8/7 

42/2 44/8 37/6 38/5 11/0 (7/12-2/9)اصفهان  14/1 

(1/11-8/14)  13/0 32/6 36/0 38/9 41/4 البرز  16/0 

(3/6-9/9)  8/1 32/2 31/3 36/0 34/1 ایالم  10/8 

(2/7-6/11)  9/4 32/8 33/5 36/9 37/0 بوشهر  11/0 

( 0/8-9/10)  9/4 34/1 35/0 39/0 38/6 تهران  12/6 

(4/13-7/18)  16/1 31/3 33/4 37/7 39/8 چهارمحال و بختیاری  17/1 

(1/4-8/6) 5/5 38/2 37/6 41/6 39/7 خراسان جنوبي  8/3 

(1/5-4/7)  6/3 42/6 43/8 46/8 46/8 خراسان رضوی  9/1 

(0/7-4/10) 8/7 39/8 38/7 44/6 42/4 خراسان شمالي  10/8 

(6/12-4/16)  14/5 33/9 33/6 39/8 39/3 خوزستان  14/8 

(5/7-1/11) 9/3 38/7 41/2 41/9 45/4 زنجان  7/7 

(0/6-4/9)  7/7 34/3 32/7 36/8 35/4 سمنان  6/7 

(5/9-6/14)  12/0 26/9 27/9 31/9 31/7 سیستان و بلوچستان  15/7 

(7/7-1/11)  9/4 36/7 34/9 40/2 38/5 فارس  8/7 

(2/8-2/12) 10/2 37/3 36/5 42/0 40/6 قزوین  11/2 

(5/8-6/11) 10/0 30/1 31/7 34/0 35/2 قم  11/5 

(1/11-7/14) 12/9 37/2 36/2 43/6 41/6 كردستان  14/6 

(6/9-2/13) 11/4 35/1 32/9 39/2 37/1 كرمان  10/5 

(3/13-2/19) 16/2 35/4 36/4 43/4 43/4 كرمانشاه  18/3 

(4/9-9/13) 11/7 31/0 31/6 35/7 35/8 كهگیلویه و بویراحمد  13/1 

(4/7-8/11) 9/6 33/9 33/7 38/1 37/2 گلستان  10/9 

(9/9-7/13) 11/8 38/3 35/6 43/2 40/3 گیالن  11/4 

(9/11-6/15) 13/8 32/3 31/8 37/1 36/9 لرستان  12/9 

(2/8-5/11) 9/8 36/5 38/7 40/0 43/0 مازندران  8/9 

(7/6-5/11) 9/1 32/5 31/1 34/9 34/2 مركزی  7/0 

(8/11-3/15) 13/5 34/2 35/5 38/1 41/0 هرمزگان  10/2 

(8/6-2/10) 8/5 37/4 39/2 40/4 42/9 همدان  7/4 

(3/11-4/15) 13/4 36/4 35/9 41/8 41/4 یزد  13/0 
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 :ریف و مفاهیم تعا

 

بر اساس  و كه ممکن است از تعاریف و مفاهیم بین المللي جدید مار ایران تا جایيآنیروی كار مركز آمارگیری اندازه گیری اشتغال و بیکاری در طرح 
 .كندتبعیت مي ، )  1983ICLS(برگزار گردید 1983كه در سال  1سیزدهمین كنفرانس بین المللي آمارشناسان كار

 

ی یا بدني( است های اقتصادی )فکربرای تعیین چگونگي فعالیت اقتصادی افراد از كلمه كلیدی كار استفاده شده است. كار آن دسته از فعالیت كار:

طور عمده به دو كنند بهافرادی كه كار مي .منظور كسب درامد )نقدی یا غیرنقدی( صورت پذیرد و هدف آن تولید كاال یا ارائه خدمت باشدكه به
 وند. شگیرند( تقسیم ميبگیر )افرادی كه در قبال كار خود مزد و حقوق ميكنند( و مزد و حقوقگروه خود اشتغال)افرادی كه برای خود كار مي

كه  ه میاني هر فصل استی تقویمي )شنبه تا جمعه( مازمان آماری برای تعیین وضع فعالیت، دومین و سومین هفته :

 شود. ی مرجع نامیده ميهفته

شان  طور موقت كاری مرجع، طبق تعریف كار، حداقل یك ساعت كار كرده و یا بنا به دالیلي به تر كه در طول هفتهساله و بیش  15افراد  شاغل: 

ان  كنند )كاركنبا وی نساابت خویشاااوندی دارند، كار مي را ترک كرده باشااند. افرادی كه بدون دریافت مزد برای یکي از اعضااای خانوار خود كه  
اً در دهند، یعني مسااتقیمی محل كارآموزی انجام ميی كارآموزی فعالیتي در ارتباط با فعالیت مؤسااسااهفامیلي بدون مزد(؛ كارآموزاني كه در دوره

صورت  اند و تمام افرادی كه در نیروهای مسلح به ، كار كردهی مرجع مطابق تعریفتولید كاال یا ارائه خدمات سهیم هستند؛ محصالني كه در هفته   
ای هی نیروهای نظامي و انتظامي( ازجمله گروهداران و سربازان وظیفه كنند)نیروهای مسلح شامل پرسنل كادر، درجه   كادر دائم یا موقت خدمت مي

 شوند. افراد شاغل محسوب مي

ی مرجع فاقد كار باشااند)دارای اشااتغال مزدبگیری یا  در هفته -1را به طور توام دارا باشااند: تر كه سااه ضااابطه  ساااله و بیش 15افراد  بیكار:

منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا   ی مرجع و سه هفته قبل از آن جویای كار باشند)اقدامات مشخصي را به     در هفته -2خوداشتغالي نباشند(؛   
ی بعد از آن برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي،آماده برای كار باشند. افرادی ی مرجع و یا هفتهتهدر هف -3عمل آورده باشند( و خوداشتغالي به 

ار محساااوب اند، نیز بیکدلیل آغاز به كار در آینده و یا انتظار بازگشااات به شاااغل قبلي جویای كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده برای كار بودهكه به
 شوند.مي

 مجموع جمعیت شاغل و بیکار است.: جمعیت فعال(  (کارنیروی
 

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

، خواهان و ساعت كار كرده  44تر از ركاری و... كمتر، قرار داشتن در فصل غی  دالیل اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نکردن كار با ساعت كار بیش  
 اند.آماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده

 

 

 

 

 

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

یا )تر ساله و بیش 15در سن كار،   تر( به جمعیتساله و بیش  10تر)یا ساله و بیش  15جمعیت فعال)شاغل و بیکار(  نسبت  عبارت است از  
 .100در ضرب ،تر(ساله و بیش 10

 

 

ساله   10 ) تر یاساله و بیش 15 در سن كار، تر( به كل جمعیت ساله و بیش  10 یا ) ترساله و بیش  15جمعیت شاغل نسبت  عبارت است از  
 .100در ضرب ،تر(و بیش

 

 نسبت اشتغال×                                                                                    =  100                                                              

.100در ضرب ،جمعیت بیکار به جمعیت فعال)شاغل و بیکار(نسبت عبارت است از 
 

 .  100در جمعیت فعال) شاغل و بیکار(، ضربعبارت است از نسبت جمعیت شاغل به 

 

 .100در  ضرب ،ساله( 18-35)  ساله یا 15-24ساله( به جمعیت فعال  18-35) یا ساله 15-24 جمعیت بیکارنسبت عبارت است از     
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 .100در  ضربفارغ التحصیل آموزش عالي،  به جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالي جمعیت بیکارنسبت عبارت است از  

 

 فارغ التحصیالن آموزش عالي

 .100در  ضربتر، ساله و بیش 15بیکار جمعیت كل به  فارغ التحصیل آموزش عالي جمعیت بیکارنسبت عبارت است از 

 

 التحصیل آموزش عاليتر فارغساله و بیش 15سهم جمعیت بیکار 

 

 .100در  ضربتر، ساله و بیش 15شاغل جمعیت كل به  شاغل فارغ التحصیل آموزش عاليجمعیت نسبت عبارت است از 

 

 التحصیل آموزش عاليتر فارغساله و بیش 15سهم جمعیت شاغل 

 
 

 .100در  ضرب ،ترساله و بیش 15 جمعیت شاغل به اشتغال ناقص دارایتر ساله و بیش 15جمعیت نسبت عبارت 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 

 

 


