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 مهمقد

وان یکي از عنای كه افزایش اشتغال و كاهش بیکاری، بهگونههای اساسي اقتصاد هركشوری است، بهاشتغال و بیکاری، از جمله موضوع    
اده هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی كشور مورد استفشود. نرخ بیکاری یکي از شاخصامع تلقي ميیافتگي جوهای توسعهشاخص

 شد كه بهميحاصل  "های اشتغال و بیکاری خانوارآمارگیری از ویژگي" اطالعات بازار كار كشور از طریق طرح 6731از سال گیرد. قرار مي
، مورد بازنگری قرار گرفت تا به صورت طرح فعلي 6المللي كارویژه سازمان بینالمللي بهبا مفاهیم بینتر منظور بهبود كیفیت و انطباق بیش

آغاز شد و از آن زمان تاكنون در  6731اولین بار در سال  "كاررح آمارگیری نیرویط" به اجرا درآید. "كارطرح آمارگیری نیروی"و با عنوان 
 ماه میاني هر فصل اجرا شده است.

براورد »شود. این هدف از طریق با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی كار و تغییرات آن اجرا مي "كارطرح آمارگیری نیروی"
راورد ب»، «هانه در سطح كل كشور و استانبراورد تعداد ساال»، «های نیروی كار در سطح كل كشور و استانهای فصلي و ساالنهشاخص

ار در های نیروی كصی شاخبراورد تغییرات ساالنه»و « هاو استان های نیروی كار در سطح كل كشوری شاخصنهتغییرات فصلي و ساال
 .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 نميي كشور هستند. لذا، این طرح اعضای خانوارهای معمولي غیر ساكن و اعضای خانوارهای موسسهشهری یا روستای

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

 الگوی طرح، اهداف به توجه با  كند.واحدها، به بهترین نحو، امکان براورد سطوح و تغییرات را فراهم مي ن دو فصل آمارگیری و تغییر بقیهبی
 آمارگیری بار چهار حداكثر نمونه، خانوار هر از 2پایه ینمونه یدوره طي یعني است،« 2-2-2 گویال» یك طرح، این برای انتخابي چرخش

 شود،مي جخار نمونه از يمتوال فصل دو برای موقت طور به سپس است، نمونه در متوالي فصل دو خانوار، كه ترتیب این به آید،مي عمل به
الزم  .ودشمي خارج نمونه از هیپا نمونه دوره به مربوط یهاسال یانتها تا آن از پس و گرددمي باز نمونه به يمتوال فصل دو برای مجدداً بعد

توان ت كه ميای اسی پایه، نمونهی پایه است. منظور از نمونهكارگیری نمونهگیری چرخشي، مستلزم بهبه ذكر است كه انجام بهینه نمونه
از  ،اول یمرحله یریگنمونه چارچوب هایي انتخاب كرد.ا چند دوره از یك آمارگیری، زیرنمونهاز آن برای تأمین نیازهای چند آمارگیری ی

ها( را شامل اول )خوشه یمرحله یریگنمونه یواحدها . نمونه پایه،است یخانوار یهایریآمارگ هیپانمونه  چهارمین ،6733فصل بهار سال 
كوچك است  یاز چند بلوک/آباد یامجموعه یدر موارد ایبزرگ  یبلوک/آباد كیز ا يبخش ،یبلوک/آباد كی. هر خوشه، شامل شوديم

و  يتیو تحوالت جمع رییتغ. همچنین با توجه به ساخته شده است 6731نفوس و مسکن سال  يعموم یكه بر اساس اطالعات سرشمار
ر د هیپا نمونه یهاخوشه یمحدوده در خانوارها از يبخش هنگام، به و مناسب چارچوب یهیته منظور بهشهری، در نقاط  يمسکون یواحدها

 مانجا از یيروستا نقاط در يمسکون یواحدها و يتیجمع محدود تحوالت و رییتغ به توجه باولي  .شدند یبردارفهرست 6731زمستان 
 شد. نظرصرف( خاص موارد در جز)به نقاط نیا در یبردارفهرست

برای شاخص نرخ بیکاری ارائه گردیده است. از نظر  %31 7ر انتشار نتایج این آمارگیری، فاصله اطمیناند 6733شایان ذكر است از بهار      
راج شود گیری یکسان استخروش شناسي آماری، این فاصله اطمینان به این معناست كه اگر از جامعه آمارگیری چندین نمونه با روش نمونه

از این فواصل  %31ه اطمینان برای مقدار واقعي نرخ بیکاری جامعه محاسبه شود، انتظار داریم ها یك فاصلو بر اساس هركدام از این نمونه
 اطمینان ، مقدار واقعي نرخ بیکاری را شامل شود.

                                                           
-International Labour Organization (ILO) 

2-Master Sample 

3- Confidence Interval  
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های های به عمل آمده، به دلیل تحوالت اجتماعي صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازاركار در سالشایان گفت است بر اساس بررسي
های كلیدی بازار كار در نظر گرفته شده است كه به دلیل تحوالت سال، برای بررسي شاخص 61در كشورهای مختلف حداقل سن اخیر 

 گردد.تر محاسبه و ارائه ميساله و بیش 61های عمده بازار كار كشور براساس جمعیت مشابه در كشورمان، از این پس شاخص

 

  هايافته

در جدول  6733نسبت به سال  6733و تغییرات آن در سال كار بازارهای ترین شاخص، عمده6733سال  در رگیریآمابراساس نتایج این     

 .به تفکیك استان ارائه شده است كار بازاری های عمدهنیز شاخص 2در جدول  .ه شده استئارا 6

 
 هد.درا در یك نگاه نشان مي 6733های عمده بازار كار در سال شاخص 6نمودار 

 

 تر(ساله و بیش 61) درصد جمعیت در سن كار 1146 كه دهدتر نشان ميساله و بیش 61بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ فعالیت( جمعیت 

در صادی نرخ مشاركت اقت كه دهدنشان مينتایج  چنین. هماندقرار گرفته شاغالن یا بیکاران گروهیعني در  ؛انداز نظر اقتصادی فعال بوده

كشور  . بررسي روند تغییرات نرخ مشاركت اقتصادی كلتر بوده استروستایي كم نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و ن زنان نسبت به مردان بی

تر و بیش ساله 61بررسي نسبت اشتغال جمعیت داشته است. درصد كاهش  1/0(، 6733دهد كه این شاخص، نسبت به سال قبل )نشان مي

تر از زنان و در نقاط شاخص در بین مردان بیش اند. اینتر( شاغل بودهو بیش ساله 61درصد از جمعیت در سن كار ) 7341بیانگر آن است كه 

 تر از نقاط شهری بوده است.روستایي بیش

ساله و بیشتر61جمعیت 

16،111

غیر فعال

71،133(11/3)%

(نرخ مشاركت اقتصادی)فعال 

23،613(11/6)%

(ارینرخ بیک)بیکار 

2،331(60/3)%

(نرخ اشتغال)شاغل 

21،231(33/7)%

غایب موقت

313

(7/2)%

ساعت11كمتر از 

3،311 (71/1)%

سایر

1،171 (32/3)%

ناقصاشتغال 

2،103 (23/2)%

11اشتغال با 
در ساعت و بیشتر
هفته مرجع

61،117 (10/1)%
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 نرخ، سهم و نسبت: درصد( –داد: نفر )تع 93311 سالنسبت به  1931سال تفکیک جنس، نقاط شهري و روستایی دركار و تغییرات آن بههاي عمده  بازارشاخص -1جدول 

 2كارهاي نیرويشاخص

 كل كشور
 

 زن مرد

 تغییرات 1933سال 1931سال تغییرات 1933سال 1931سال تغییرات 1933سال 1931سال

ساله  15جمعیت 
 ترو بیش

616666160381186303830666 تعداد

 مشاركت
اقتصادي 

ساله  15جمعیت 
 ترو بیش

114111411143 نرخ

 تعداد

اشتغال جمعیت 
 ساله 15

 *ترو بیش

0.4161411143 نسبت

313106111..63..31033636 تعداد

بیکاري جمعیت 
 ساله 15

 ترو بیش

1341.4311461.43 نرخ

38.06881.163.1.183.1 تعداد

 بیکاري جوانان
 ساله 22-15

364333410848 نرخ

1103801.611031186. تعداد

گروه بیکاري 
 سنی

 9ساله 95-11

11483.41.114 نرخ

3111381 تعداد


1086616


161661


جمعیت بیکاري 
التحصیل فارغ

 آموزش عالی

164113413364333 نرخ

13311.6681636633313 تعداد

اشتغال در بخش 
 كشاورزي

114111431.48 سهم

  تعداد

اشتغال در بخش 
 صنعت

034303430041364. سهم

 تعداد

اشتغال در بخش 
 خدمات

63401.416040 سهم

 تعداد

 اشتغال ناقص
3134.1343646.4. سهم

3131160316861330.161 تعداد

سهم جمعیت 
بیکار 

التحصیل فارغ
وزش عالی از آم

 كل بیکاران

043  سهم 

سهم جمعیت 
شاغل 

التحصیل فارغ
آموزش عالی از 

 كل شاغالن

 سهم 

مشاركت  
اقتصادي جمعیت 

 ترساله و بیش 11
 614016461643.0.4 نرخ

 11اشتغال جمعیت 
 ساله و بیشتر

064168461348 نسبت

 11بیکاري جمعیت 
 ترساله و بیش

1346.431146 نرخ

 اقتصادی است.ی فعالیت های عمدهی بخشناشي از وجود اظهار نشده اختالف در جمع كل شاغالن با جمع شاغالن سه بخش*

 است. ساله و بيشتر  بروز رساني شده 11هاي جمعيتي بر اساس پيش بيني 1331ارقام سال  1
 علت اختالف در سرجمع ناشي از گرد كردن ارقام است. 2

ساله تغيير يافته است. 19-31ساله به  11-23سن جواني از  دامنه ،شوراي عالي جوانان 11/12/1339مورخ  39/ص/243/111مصوبه شماره  4بر اساس بند   3           

 

 

 19331نسبت به سال  1931تفکیک جنس، نقاط شهري و روستایی در سالكار و تغییرات آن بههاي عمده  بازارشاخص -1جدول 
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 )ادامه(نرخ، سهم و نسبت: درصد(  –)تعداد: نفر                                                                                                                                                                                         

 2كارهاي نیرويشاخص
 نقاط روستایی نقاط شهري  

 تغییرات 1933سال 1931سال تغییرات 1933سال 1931سال

16.1166111681866 تعداد ترساله و بیش 15جمعیت 

مشاركت اقتصادي جمعیت 

 ترساله و بیش 15

10431140 نرخ

 تعداد

 ساله 15اشتغال جمعیت 

 *ترو بیش

08431048 نسبت

118133306100016 تعداد

 ساله 15بیکاري جمعیت 

 ترو بیش

1148140843 نرخ

3080601613363 تعداد

 بیکاري جوانان

 ساله 22-15

3.411.41 نرخ

6600.816.886 تعداد

 گروه سنیبیکاري 

 9ساله 95-11

134. 1.46 نرخ

11111.1010386 تعداد

بیکاري جمعیت 

 التحصیل آموزش عالیفارغ

16403141 نرخ

1368616106183 تعداد

 كشاورزي اشتغال در بخش
6401.43 سهم

 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
01433646343.004 سهم
 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
6.413143 سهم

 ادتعد

 اشتغال ناقص
8481041 سهم

1666318813616 تعداد

سهم جمعیت بیکار 

التحصیل آموزش عالی فارغ

 از كل بیکاران
 سهم 

سهم جمعیت شاغل 

التحصیل آموزش عالی غفار

 از كل شاغالن
 سهم 

 11مشاركت اقتصادي جمعیت  
 ترساله و بیش

0.431340 نرخ

ساله و  11اشتغال جمعیت 
 بیشتر

01460.43 نسبت

-ساله و بیش 11بیکاري جمعیت 

 تر
1148140843 نرخ

 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 11هاي جمعيتي بر اساس پيش بيني 1331ارقام سال  1
 م است.علت اختالف در سرجمع ناشي از گرد كردن ارقا 2
 ساله تغيير يافته است. 19-31ساله به  11-23سن جواني از  دامنه ،شوراي عالي جوانان 11/12/1339مورخ  39/ص/243/111مصوبه شماره  4بر اساس بند  3
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شتغال در بخش سي ا شان ميبرر صادی ن صد بیش 1047 دهد كه بخش خدمات باهای عمده فعالیت اقت شتغال را به خدر سهم ا ود ترین 

ست. در مراتب بعدی، بخش صاص داده ا صنعت با اخت شاورزی با  7240های  صد و ك شاغالن بخش 6343در سهم  صد قرار دارند.  های در

 هیچ تغییری نداشته است. 6733نسبت به سال  6733مختلف در سال 

همچنین بر اساس فاصله اطمینان  اند.بودهار بیک ،درصد از جمعیت فعال 6043كه  دهدتر نشان ميساله و بیش 61بررسي نرخ بیکاری جمعیت 

درصد بدست آمده است؛ بدین معني كه این فاصله با  6043درصد با نقطه مركزی  6043درصد تا  6041نرخ بیکاری كل كشور بین  31%

در و دان بین زنان نسبت به مرنرخ بیکاری در گیرد. بر اساس این نتایج، درصد، مقدار واقعي نرخ بیکاری كل كشور را در بر مي 31اطمینان 

اخص، نسبت به دهد كه این شوده است. بررسي روند تغییرات نرخ بیکاری كل كشور نشان ميتر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاط

 درصد كاهش داشته است.  641(، 6733سال قبل )

نرخ بر اسییاس این نتایج،  اند.بودهبیکار  ،جمعیت فعال درصیید از 6041كه  دهدتر نشییان ميسییاله و بیش 60بررسییي نرخ بیکاری جمعیت 

سبت به مردان  سبت به  نقاطدر و بیکاری در بین زنان ن ستایي بیش نقاطشهری ن سالتر برو ست. این نرخ در  سال  6733وده ا سبت به  ن

 درصد كاهش داشته است. 641قبل 

شاخص در این  اند.بودهبیکار درصد از جمعیت فعال این گروه سني  2140حاكي از آن است كه  ساله 61-21بررسي نرخ بیکاری جوانان   

 61-21تر بوده است. بررسي روند تغییییییرات نرخ بیکاری جوانان بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 .فته استدرصد كاهش یا 643دهد كه این شاخص نسبت به در سال گذشته ساله كل كشور نشان مي

شاخص این  اند.بودهبیکار درصد از جمعیت فعال این گروه سني  6343حاكي از آن است كه  ساله 63 -71 گروه سنيبررسي نرخ بیکاری   

 -71 روه سني گتر بوده است. بررسي روند تغیییرات نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 .درصد كاهش یافته است 643دهد كه این شاخص نسبت به سال گذشته ساله كل كشور نشان مي 63

شان مي صیل آموزش عالي، ن سي نرخ بیکاری فارغ التح صیل آموزش عالي بیکار بوده 6143دهد برر صد جمعیت فعال فارغ التح این اند. در

بررسي روند تغیییییرات این نرخ حاكي از آن  .تر بوده استقاط شهری بیشنرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایي نسبت به ن

 درصد كاهش داشته است. 641است كه نسبت به سال قبل 

شاخص در بین مردان این . اندبوده، دارای اشتغال ناقص شاغل تدرصد جمعی 343كه  دهداشتغال ناقص نشان ميجمعیت دارای سهم      

ستایي بیش تر از زنان و در نقاطبیش سال رو شتغال ناقص در  سهم ا ست.  شهری بوده ا سال قبل  6733تر از نقاط  سبت به  صد  640ن در

 كاهش داشته است.

سال  صیل آموزش عالي از كل بیکاران  6733در  سبت به  1641سهم جمعیت بیکار فارغ التح سهم در بین زنان ن ست. این  صد بوده ا در

درصد  740دهد كه نسبت به سال قبل روستایي باالتر است. بررسي تغییرات این شاخص نشان ميمردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط 

 افزایش داشته است.

درصد بوده است.  2143، سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالي از كل شاغالن 6733است كه در سال همچنین، نتایج گویای آن

سبت به مردان و در ن سهم در بین زنان ن شاهده مياین  سي تغییرات م ست. با برر ستایي باالتر ا سبت به نقاط رو شهری ن شود، این قاط 

 درصد افزایش داشته است. 043شاخص نسبت سال قبل 
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 13طور معمول، درصد شاغلین، به 0/73دهد، تر نشان ميساعت و بیش 13تر با ساعت كار معمول ساله و بیش 61 بررسي سهم شاغلین  

ن دهد در كشور سهم زیادی از شاغلیكنند. این شاخص كه یکي از نماگرهای كار شایسته است نشان ميدر هفته كار مي ترساعت و بیش

 درصد كاهش داشته است. 7/0كنند. این شاخص نسبت به سال قبل تر از استاندارد كار ميبیش
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 1933-31هاي ک استان در سالبه تفکیساله و بیشتر  15جمعیت ي نیروي كار هاي عمدهشاخص -9جدول

 نرخ بیکاري نسبت اشتغال نرخ مشاركت اقتصادي استان

 1931 فاصله اطمینان 1933 1931 1933 1931 1933

) 4441  3344  كل كشور 1143 – 1144 ) 1141 

)  4444  4141  آذربایجان شرقی 1143 – 341 ) 1141 

)  4146  4141  آذربایجان غربی 1244 – 343 ) 1142 

)  4149  4341  اردبیل 1146 – 946 ) 1141 

)  4142  4144  اصفهان 1149 – 341 ) 1141 

)  4444  3941  البرز 1343 – 1149 ) 1249 

)  3944  3142  ایالم 341 – 141 ) 943 

)  4143  3142  بوشهر 1141 – 941 ) 343 

)  4241  3943  تهران 1141 – 943 ) 349 

)  4449  3143  چهارمحال و بختیاري 1142 – 1341 ) 1144 

)  4141  4143  خراسان جنوبی 143 – 143 ) 643 

)  4143  4343  خراسان رضوي 342 – 141 ) 943 

)  4942  4349  ن شمالیخراسا 1141 – 943 ) 342 

)  4349  3144  خوزستان 1141 – 1343 ) 1441 

)  4341  4141  زنجان 341 – 141 ) 941 

)  3349  3646  سمنان 341 – 643 ) 941 

)  3141  3246  سیستان و بلوچستان 1446 – 1146 ) 1341 

)  4241  3949  فارس 949 – 141 ) 941 

)  4141  4142  قزوین 1142 – 941 ) 343 

)  3341  3141  قم 1142 – 341 ) 1141 

)  4641  4141  كردستان 1141 – 1341 ) 1444 

)  4143  3142  كرمان 1241 - 11 ) 1143 

)  4144  3343  هكرمانشا 1143 – 1346 ) 1149 

)  3343  3146  كهگیلویه و بویراحمد 1244 – 343 ) 1149 

)  4241  3141  گلستان 1244 – 341 ) 1143 

)  4646  4149  گیالن 1141 – 949 ) 1143 

)  4141  3441  لرستان 1646 – 1441 ) 1144 

)  4641  4243  مازندران 1144 – 943 ) 344 

)  3643  3343  مركزي 343 – 141 ) 942 

)  4941  4143  هرمزگان 1141 – 1249 ) 1343 

)  4646  4342  همدان 942 – 644 ) 143 

)  4642  4141  یزد 1449 – 1141 ) 1342 
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 1933-31هاي به تفکیک استان در سالساله و بیشتر  11جمعیت ي نیروي كار هاي عمدهشاخص 9 -1جدول

 نرخ بیکاري نسبت اشتغال نرخ مشاركت اقتصادي استان

 1931 فاصله اطمینان 1933 1931 1933 1931 1933

)3343 3141  كل كشور 1143 – 1144 ) 1146 

)4146 3646  آذربایجان شرقی 1143 – 341 ) 1141 

)4144 3649  آذربایجان غربی 1244 – 343 ) 1141 

)4341 3343  اردبیل 1141 – 946 ) 1141 

)4141 3141  اصفهان 1141 – 341 ) 1146 

)4144 3142  البرز 1343 – 1149 ) 1249 

)3446 3141  المای 341 – 141 ) 943 

)3646 3341  بوشهر 1141 – 941 ) 343 

)3341 3143  تهران 1141 – 943 ) 349 

)4144 3442  چهارمحال و بختیاري 1142 – 1341 ) 1143 

)3342 3644  خراسان جنوبی 143 – 641 ) 643 

)4242 3941  خراسان رضوي 342 – 141 ) 943 

)4249 3943  خراسان شمالی 1411 – 942 ) 341 

)3343 3346  خوزستان 1141 – 1343 ) 1441 

)4141 4144  زنجان 341 – 141 ) 941 

)3644 3344  سمنان 342 – 141 ) 941 

)3149 2141  سیستان و بلوچستان 1446 – 1146 ) 1341 

)3942 3141  فارس 949– 141 ) 941 

)4144 3143  قزوین 1141 – 941 ) 343 

)3144 3143  قم 1142 – 341 ) 1141 

)4242 3642  كردستان 1141 – 1341 ) 1444 

)3141 3343  كرمان 1241 – 1141 ) 1142 

)4341 3649  كرمانشاه 1149 – 1341 ) 1141 

)3142 3144  كهگیلویه و بویراحمد 1244 – 342 ) 1149 

)3144 3343  گلستان 1244 – 341 ) 1143 

)4341 3341  گیالن 1141 – 949 ) 1143 

)3641 3141  لرستان 1646 – 1441 ) 1144 

)4344 3343  مازندران 1144 – 943 ) 344 

)3441 3142  مركزي 343 – 141 ) 942 

)4246 3641  هرمزگان 1141 – 1249 ) 1343 

)4241 3344  همدان 429 – 643 ) 143 

)4146 3641  یزد 1449 – 1141 ) 1343 
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 1931بر حسب فصل و به تفکیک استان در سال  ساله و بیشتر 15جمعیت كار ي نیرويهاي عمدهشاخص -2جدول 

 استان

 زمستان پاییز تابستان بهار

نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي

نسبت 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاري

نرخ 

مشاركت 

 دياقتصا

نسبت 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاري

نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي

نسبت 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاري

نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي

نسبت 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاري

 4443 3346 1146 4244 3149 1146 كل كشور

 4441 3341 1142 4243 3943 341 آذربایجان شرقی

 4142 4142 1141 4146 3146 1441 ربایجان غربیآذ

 4941 4343 1146 4642 4143 1141 اردبیل

 4641 4141 1141 4249 3944 1143 اصفهان

 4146 3346 1341 4242 3141 1141 البرز

 06433143 3449 941 3141 3444 141 ایالم

  4141 3141 344 4141 3641 1143 بوشهر

 4141 3149 344 4141 3941 949 تهران

 4441 3141 1641 4449 3942 1441 چهارمحال و بختیاري

 4641 4346 144 4341 4143 641 خراسان جنوبی

 11431244 4341 643 4343 4141 943 خراسان رضوي

 8434941 4349 949 4643 4141 1142 خراسان شمالی

 4343 3141 1441 4341 3146 1244 خوزستان

 4343 4142 344 4146 4341 343 زنجان

 3949 3149 146 3941 3143 943 سمنان

 13433141 3243 1241 3642 3241 1143 سیستان و بلوچستان

 4246 3946 344 3343 3643 141 فارس

 4449 4142 1142 4444 3341 1146 قزوین

 3341 3141 1141 3943 3441 341 قم

 18434143 4141 1243 4441 3149 2141 كردستان

 01434143 3141 1144 4149 3644 1146 كرمان

 4144 3341 1643 4141 3141 1143 كرمانشاه

 4141 3149 1141 3941 3443 1141 كهگیلویه و بویراحمد

 4242 3942 346 4149 3143 1241 گلستان

 4341 3941 1149 4341 3143 1143 گیالن

 4144 3141 1349 4142 3344 1649 لرستان

 4641 4141 349 4144 4141 343 مازندران

 3141 3346 341 3146 3342 643 مركزي

 4144 4141 1341 4343 4441 1143 هرمزگان

 4141 4341 946 4341 3341 343 همدان

 4641 3343 1344 4146 4143 1146 یزد
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 1931بر حسب فصل و به تفکیک استان در سال ساله و بیشتر  11جمعیت كار ي نیرويهاي عمدهشاخص 2 -1جدول 

 استان

 زمستان پاییز تابستان بهار

نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي

نسبت 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاري

نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي

نسبت 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاري

نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي

نسبت 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاري

نرخ 

كت مشار

 اقتصادي

نسبت 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاري

10،671،360،173،771،760،1 كل كشور

 10،1 71،0 66،2 73،1 71،3 3،1 آذربایجان شرقی

 10،3 71،7 66،6 73،3 72،7 61،1 آذربایجان غربی

 11،7 73،1 60،1 12،6 73،7 66،1 اردبیل

 12،2 73،1 66،0 73،6 71،6 60،7 اصفهان

 16،1 71،0 67،0 73،3 71،1 66،6 البرز

 71،6 76،7 3،6 77،2 70،3 3،0 ایالم

 73،0 77،1 3،1 71،6 72،1 60،2 بوشهر

 73،1 71،0 3،1 73،1 71،0 3،3 تهران

 73،3 77،1 61،6 10،7 71،1 61،1 چهارمحال و بختیاري

73،3 73،1 1،1 ،373 خراسان جنوبی  71،1 1،3 

 11،3 17،3 1،7 73،1 71،3 3،3 خراسان رضوي

 12،1 73،3 3،3 10،3 71،7 66،7 خراسان شمالی

 73،7 77،1 61،1 73،7 77،1 62،1 خوزستان

11،1 6،21 زنجان  3،7 17،1 73،1 3،7 

 71،1 72،3 3،3 71،3 72،0 3،7 سمنان

 76،3 23،3 62،0 70،3 23،2 66،7 سیستان و بلوچستان

 73،1 71،3 3،1 71،7 77،1 3،3 فارس

 10،1 71،1 60،2 10،6 71،3 60،1 قزوین

 71،2 76،3 60،0 71،2 70،3 3،3 قم

 16،1 71،2 62،3 10،1 72،1 20،0 كردستان

 73،6 72،3 66،1 71،1 72،1 60،1 كرمان

 17،1 71،1 61،2 12،2 71،3 63،3 كرمانشاه

 71،3 76،1 66،3 77،1 70،2 60،6 كهگیلویه و بویراحمد

 73،2 77،3 3،1 71،0 76،3 66،3 گلستان

 10،7 71،1 66،3 10،2 71،1 66،3 گیالن

 71،3 76،3 67،3 71،0 70،0 61،3 لرستان

 17،0 73،3 3،3 12،6 73،2 3،7 مازندران

 71،2 76،6 3،6 72،3 70،1 1،3 مركزي

16،0 71،1 67،1 17،1 3،17 هرمزگان  66،3 

 12،3 73،2 3،1 73،3 71،0 3،7 همدان

 16،1 71،3 67،1 10،3 71،0 66،3 یزد
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 1933-31هاي در سالبه تفکیک استان  ساله و بیشتر 15جمعیت  اقتصادي فعالیت يهاي عمدهبخشاشتغال در  سهم -5جدول 

 استان

يكشاورز  خدمات صنعت 

 31سال  33سال  31سال  33سال  31سال  33سال 

 1141  3241  1143 كل كشور

  2143  3641  4341 آذربایجان شرقی

  3343  2344  4343 آذربایجان غربی

  3242  2146  4243 اردبیل

  1141  4141  4143 اصفهان

  349  4143  1143 البرز

  2442  2149  4149 ایالم

  1241  2143  6241 بوشهر

  144  3441  6441 تهران

  1143  4241  4241 چهارمحال و بختیاري

  2941  3141  4149 خراسان جنوبی

  1944  3343  4141 ويخراسان رض

  3441  2143  3941 خراسان شمالی

  1641  3143  1341 خوزستان

  3341  3141  3146 زنجان

  1149  3441  4344 سمنان

  1641  3641  4146 سیستان و بلوچستان

  2149  2941  1141 فارس

  2143  3143  4349 قزوین

  443  4141  1146 قم

  2149  2441  4341 كردستان

  3643  2143  3143 كرمان

  2344  2241  4143 كرمانشاه

  2244  2142  1144 كهگیلویه و بویراحمد

  2946  2942  4343 گلستان

  2943  2449  4643 گیالن

  2641  2141  4146 لرستان

  1343  2141  1341 مازندران

  1941  4146  3343 مركزي

  1943  2341  1241 هرمزگان

  2344  2944  4242 همدان

  141  4341  4343 یزد
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 1933-31هاي در سالبه تفکیک استان  ساله و بیشتر 11جمعیت  اقتصادي فعالیت يهاي عمدهبخشاشتغال در  سهم 5 -1جدول 

 استان

 خدمات صنعت كشاورزي

 31سال  33سال  31سال  33سال  31سال  33سال 

 1149 3241 1142 كل كشور

 2141 3143 4341 آذربایجان شرقی

 3341 2343 4341 آذربایجان غربی

 3243 2141 4242 اردبیل

 1141 4141 4143 اصفهان

 349 4149 1144 البرز

 2442 2149 4149 ایالم

 1242 2143 6241 بوشهر

 144 3441 6441 تهران

 1143 4241 4246 چهارمحال و بختیاري

 2941 3141 4149 خراسان جنوبی

 1941 3343 4146 خراسان رضوي

 3443 2143 3149 خراسان شمالی

 1643 3142 1243 خوزستان

 3441 3141 3143 زنجان

 1143 3441 4344 سمنان

 1646 3641 4144 سیستان و بلوچستان

 2149 2941 1141 فارس

 2144 3149 4349 قزوین

 443 4141 1146 قم

 2141 2449 4341 كردستان

 3643 2142 3149 كرمان

 2349 2246 4141 كرمانشاه

 2241 2141 1144 كهگیلویه و بویراحمد

 2946 2942 4342 گلستان

 2943 2449 4642 گیالن

 2649 2146 4141 لرستان

 1343 2149 1341 مازندران

 1941 4141 3343 مركزي

 1944 2341 1143 هرمزگان

 2346 2943 4241 همدان

 141 4341 4344 یزد
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  1931درسال  به تفکیک استانبر حسب فصل و  ساله و بیشتر 15جمعیت ادي اقتص يهاي عمدهبخشسهم اشتغال در  -6جدول 

 استان
 زمستان پاییز تابستان بهار

 خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي

 1141 3243 1141 1146 3141 1241 كل كشور

 2143 3641 4342 1941 3149 4144 شرقیآذربایجان 

 3146 2341 4443 2143 2344 4343 آذربایجان غربی

 3241 2644 4146 2343 2443 4644 اردبیل

 1143 4143 4149 346 4246 4149 اصفهان

 444 4141 1441 341 4141 1141 البرز

 2441 2944 4643 2142 2941 4646 ایالم

 1244 2641 6141 1344 2643 6143 بوشهر

 141 3344 6146 142 3149 6141 تهران

 1443 4441 4143 1146 4149 4246 چهارمحال و بختیاري

 2341 3141 3343 2443 3143 4349 خراسان جنوبی

 1941 3946 4241 1141 3143 1341 خراسان رضوي

 3144 2141 3144 3141 2941 4143 ان شمالیخراس

 1641 3143 1241 1141 2341 1344 خوزستان

 3244 3241 3141 2942 3242 3346 زنجان

 1141 3642 4949 1444 3444 1141 سمنان

 1144 3646 4941 1641 3141 4943 سیستان و بلوچستان

 2149 2943 4343 1341 2944 1241 فارس

 1944 3643 4441 1941 3949 4241 قزوین

 444 4149 1446 446 4143 1443 قم

 2141 2441 4346 2141 2241 1249 كردستان

 3143 2346 3941 3946 2141 3644 كرمان

 3143 2244 4641 2144 2441 1146 كرمانشاه

 2142 2643 1143 2142 2949 1141 دمكهگیلویه و بویراح

 2143 2941 4344 2441 2941 4143 گلستان

 2144 2141 1143 2141 2141 1241 گیالن

 2643 2944 4446 2343 2949 4144 لرستان

 1143 3141 1343 1441 2349 1149 مازندران

 1144 4143 4146 1149 4141 4342 مركزي

 1349 2144 1241 2141 2349 4342 هرمزگان

 2143 2343 4249 2442 2143 4941 همدان

 643 4643 4649 142 4242 1146 یزد
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  1931درسال  به تفکیک استانبر حسب فصل و ساله و بیشتر  11جمعیت اقتصادي  يهاي عمدهبخشسهم اشتغال در  6 -1جدول 

 استان
 زمستان پاییز تابستان بهار

 خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي

  11،2 32،9 43،3 11،1 31،1 12،6 كل كشور

 21،3 36،4 43،2 19،9 31،9 41،4 آذربایجان شرقی

 31،9 23،4 44،9 21،4 23،4 43،2 آذربایجان غربی

 32،1 26،3 41،6 23،4 24،4 46،1 اردبیل

 11،3 41،3 41،1 3،6 42،1 41،1 اصفهان

 4،4 41،1 14،1 3،1 41،1 11،1 البرز

 24،6 29،4 46،9 21،3 29،1 46،1 ایالم

 12،4 21،3 61،1 13،4 26،1 61،4 بوشهر

 1،1 33،1 61،1 1،2 31،9 61،1 تهران

 14،3 44،1 41،1 11،6 41،9 42،6 چهارمحال و بختیاري

 23،1 31،1 33،9 24،4 31،3 43،1 خراسان جنوبی

 19،1 39،6 42،1 11،2 31،3 12،3 خراسان رضوي

 31،1 21،3 31،3 31،2 29،1 41،1 خراسان شمالی

 16،3 31،9 11،3 11،2 23،4 13،4 خوزستان

 32،9 32،4 34،3 29،3 32،2 33،1 زنجان

 11،1 36،2 49،9 14،4 34،4 11،1 سمنان

 11،1 36،6 41،3 16،3 31،1 49،6 سیستان و بلوچستان

 21،9 29،2 11،1 13،1 29،4 12،2 فارس

 19،4 36،3 44،6 19،6 39،1 42،1 قزوین

 4،4 41،1 14،1 4،6 41،3 14،3 قم

 21،1 24،1 43،6 21،1 22،1 12،9 كردستان

 31،9 23،6 39،6 39،6 21،1 36،1 كرمان

 31،2 22،3 46،1 21،9 23،3 11،3 كرمانشاه

 21،2 26،3 11،3 21،4 29،1 11،3 كهگیلویه و بویراحمد

 29،1 29،1 43،3 24،1 29،9 41،2 گلستان

 21،4 21،1 11،9 21،1 21،9 12،6 گیالن

 21،1 29،3 44،1 23،3 29،9 41،4 لرستان

 11،3 31،2 13،3 14،1 23،1 11،9 مازندران

 11،1 42،1 41،6 11،9 41،1 43،1 مركزي

 13،3 21،4 12،1 21،2 23،9 43،1 هرمزگان

 21،6 23،9 42،1 24،3 21،3 49،4 همدان

 6،3 46،2 46،3 1،2 42،2 11،6 یزد
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:تعاريف و مفاهيم   

بر اساس  و كه ممکن است از تعاریف و مفاهیم بین المللي جدید مار ایران تا جایيآر مركز نیروی كاآمارگیری گیری اشتغال و بیکاری در طرح اندازه

 .كندتبعیت مي (،ICLS 1983) برگزار گردید6337كه در سال  1دهمین كنفرانس بین المللي آمارشناسان كارسیز

 

ا بدني( است كه های اقتصادی )فکری یاست. كار آن دسته از فعالیتبرای تعیین چگونگي فعالیت اقتصادی افراد از كلمه كلیدی كار استفاده شده  كار:

طور عمده به دو گروه خود كنند بهافرادی كه كار مي .منظور كسب درامد )نقدی یا غیرنقدی( صورت پذیرد و هدف آن تولید كاال یا ارائه خدمت باشدبه

 شوند. گیرند( تقسیم ميافرادی كه در قبال كار خود مزد و حقوق ميبگیر )كنند( و مزد و حقوقاشتغال)افرادی كه برای خود كار مي

ی ی تقویمي )شنبه تا جمعه( ماه میاني هر فصل است كه هفتهزمان آماری برای تعیین وضع فعالیت، دومین و سومین هفته :زمان آماری )هفته مرجع(

 شود. مرجع نامیده مي

ساعت كار كرده و یا بنا به دالیلي بهفتهتر كه در طول هساله و بیش 60افراد  شاغل: شانی مرجع، طبق تعریف كار، حداقل یك  را  طور موقت كار

یلي كنند )كاركنان فامترک كرده باشییند. افرادی كه بدون دریافت مزد برای یکي از اعضییای خانوار خود كه با وی نسییبت خویشییاوندی دارند، كار مي

سهی بدون مزد(؛ كارآموزاني كه در دوره س ستقیماً در تولید كاال یی محل كارآموزی انجام ميكارآموزی فعالیتي در ارتباط با فعالیت مؤ ا دهند، یعني م

صالني كه در هفتهارائه  ستند؛ مح سهیم ه سلح بهی مرجع مطابق تعریف، كار كردهخدمات  ا كادر دائم ی صورتاند و تمام افرادی كه در نیروهای م

سنل كادر، درجه)نیروكنندموقت خدمت مي شامل پر سلح  سربازان وظیفههای م شاغل ی نیروهای نظامي و انتظامي( ازجمله گروهداران و  های افراد 

 شوند. محسوب مي

)دارای اشییتغال مزدبگیری یا خوداشییتغالي ی مرجع فاقد كار باشیینددر هفته -6دارا باشییند:  همزمانرا  معیاركه سییه  ترسییاله و بیش 60افراد  بيکار:

منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالي به )اقدامات مشخصي را به هفته قبل از آن جویای كار باشند ی مرجع و سهدر هفته -2نباشند(؛ 

شند( و  شندی بعد از آن ی مرجع و یا هفتهدر هفته -7عمل آورده با شتغالي،آماده برای كار با شتغال مزدبگیری یا خودا ل آغاز دلیكه به. افرادی برای ا

 د.شوناند، نیز بیکار محسوب ميبه كار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده برای كار بوده

 است. مجموع جمعیت شاغل و بیکار : ) جمعیت فعال( کارنيروی

 

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

، خواهان و ساعت كار كرده 11تر از تر، قرار داشتن در فصل غیركاری و... كمدالیل 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, 1983).
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 هاشاخص

 (اقتصادی نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ فعاليت

ست از  سبت عبارت ا شاغل و بیکار(  جمعیت فعالن سن كار،  تر( به جمعیتساله و بیش 61) ترساله و بیش 60)  61)تر ساله و بیش60در 
 .600در ضرب ،تر(ساله و بیش

 

 

 نسبت اشتغال

ست از  سبت عبارت ا شاغلن سن كاربه كل جمعیت تر( ساله و بیش 61) ترساله و بیش 60جمعیت  ساله و  61)تر ساله و بیش60 ،در 
 .600در ضرب ،تر(بیش

 

 =  نسبت اشتغال                                                                                                ×111                                                             

 

 نرخ بيكاری

 .600در ضرب ،)شاغل و بیکار( بیکار به جمعیت فعالجمعیت نسبت عبارت است از     

 

 

 نرخ اشتغال 

 .  600در شاغل و بیکار(، ضرب) عبارت است از نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال

 

- 
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 (ساله 51-42)ساله  51-42 جوانانبيكاری نرخ 

 .600در  ضرب ،ساله( 61-23)ساله  61-21ساله( به جمعیت فعال  61-23) ساله 61-21 جمعیت بیکارنسبت عبارت است از     

 

 

 

 عالی آموزش يالنفارغ التحصنرخ بيكاری 

 .600 در ضربعالي،  آموزشفارغ التحصیل  به جمعیت فعال عالي آموزشفارغ التحصیل  جمعیت بیکارنسبت عبارت است از  

 

 عالي آموزش النفارغ التحصی

 

 عالی آموزش فارغ التحصيلترشيساله و ب 51كار يت بيسهم جمع

 .600در  ضربتر، ساله و بیش 61بیکار جمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  جمعیت بیکارنسبت عبارت است از 

 

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 61سهم جمعیت بیکار 

 

 عالی آموزشل يالتحصتر فارغشيساله و ب 51 شاغلت يسهم جمع

 .600در  ضربتر، ساله و بیش 61 شاغلجمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  شاغلجمعیت نسبت عبارت است از 

 

عالي موزشآ التحصیلتر فارغساله و بیش 61 شاغلسهم جمعیت   

 

 سهم اشتغال ناقص

 .600در  ضرب ،جمعیت شاغل به جمعیت دارای اشتغال ناقصنسبت عبارت است از     

 

 

 

  

 

 

 

 عالي آموزش لفارغ التحصی

 عالي آموزش لفارغ التحصی

ترساله و بیش 61جمعیت بیکار    

 

 عالي آموزشتر ساله و بیش 61 

 

 

ترساله و بیش 61 شاغلجمعیت    

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 61 


