
 9011به تابستان  9911آمارهای جریان نیروی کار از تابستان 

 
 

 مقدمه

 کار بازار یهاییجاجابه اما کنند.می اعالم و محاسبه را یزمان مقاطع در یکاریب عمده یهاشاخص اغلب کشورها مروزها

 یالگو از که استفاده یزمان شود. ازینم انیب هاشاخص این در ،دهد رخ یزمان مقاطع نیا داخل درممکن است  که

 همه نظر دیتجد از پس .شد فراهم زین امکان نیا گرفت، قرار کار دستور در کشورها کار یروین یریگنمونه در یچرخش

 روش با یفصل طوربه کار یروین یری، آمارگ۴۸۳۱ سال از ،یکاریب و اشتغال یریآمارگ در رانیا آمار مرکز جانبه

 و کشور کل سطح در آن راتییو تغ کار یروین ساالنه و یفصل یهاشاخص به یابیدست هدف با و یچرخش یریگنمونه

 یهالیتحل امکان و کار یروین انیجر یبه آمارها یدسترس یریگنمونه نوع نیا یهاتیمز نیترمهم از .شد اجرا هااستان

 دوره دو نیب افراد کار یروین تیوضع رییتغ و کار یروین یخروج و یورود یآمارها همه ان،یجر یآمارها است. دیجد

 رفته نیب از یهاشغل و شده جادیا یهاشغل اشتغال، رییتغ انتقال، یهااحتمال آمارها، نیا اساس بر .دینما یم ارائه را

 (۴۸3۸)فالح و جوادی،  .است محاسبه قابل

 اجرای ناظران و گذارانسیاست برای است کار بازار پویایی گربیان که فردی، سطح در کار نیروی تغییرات از آگاهی

 .است ضروری آن عملکرد بررسی زایی، اشتغال راهبرد یک شدن اجرایی از بعد زیرا .است مهم بسیار اقتصادی هایبرنامه

 اند،داده دست از را خود اشتغال که افرادی جمعیتی های ویژگی و اندازه شده، گرفته نظر در دوره یک طی منظور، بدین

 کار نیروی وضعیت که افرادی جمعیتی هایویژگی و اندازه و اند کرده پیدا کار که افرادی جمعیتی هایویژگی و اندازه

 .است بررسی قابل و مهم بسیار است، کرده تغییر شده، گرفته نظر در زمان طی هاآن

 این مقایسه .گیردمی قرار مطالعه مورد بیکاری نرخ و اشتغال سطح فعال، جمعیت آمار از استفاده با طورکلیبه کار بازار

 مقاطع این داخل در هایی کهجاییجابه اما .دهدمی نشان زمان طی را کار بازار تغییرات مختلف، هایزمان در هاشاخص

 جریان آمارهای مقاطع، های داخلجاییجابه از آگاهی منظور به .شودنمی مشخص هاشاخص این با دهدمی رخ زمانی

 برای .دهدمی پوشش را ندهند نشان مقطع هایداده است ممکن که تغییراتی همه جریان، هایداده .شودمی محاسبه

 نیاز مکمل عنوان به کار نیروی جریان آمارهای به کار نیروی مقطع آمارهای کار، بازار هایسیاست بر نظارت و تدوین

 بررسی برای نیاز مورد اطالعات کل توانندنمی تنهاییبه کار نیروی مقطع هایداده زیرا ،(۴33۱ همکاران، و باکر) دارد

 هایسیاست کهاین خصوصبه .نمایند ارائه مختلف هایبرنامه وسیلهبه را شده گرفته نظر در هایجریان حرکت جزئیات

 مسیر تغییر یا جلوگیری تشویق، طریق از خواه هدف، جمعیت در هاجریان ساختن متأثر برای موارد، بیشتر در کار بازار

 .است شده طراحی هاآن

 ورودی و خروجی هایجریان زیرا ،کندمی فراهم کار نیروی هایجریان تحلیل برای غنی اطالعات انتقال، ماتریس

 مربوط دوم فصل هایوزن از جدول، این براوردهای ارائه برای که شود توجه .نمایدمی تولید را بیکار و شاغل غیرفعال،

 به مربوط اتاطالع نیز جنسیت مانند فردی هایویژگی برای همچنین .شودمی استفاده فصل دو در مشترک افراد به

 .شودمی گرفته نظر در دوم فصل

آمارهای جریان را بررسی خواهد کرد. در تحلیل حاضر  ۴۱11به تابستان  ۴۸33تحلیل حاضر آمارهای جریان از تابستان 

 های عمده فعالیت اقتصادی ارائه شده است.بخش و وضع فعالیت اقتصادیبر حسب جنسیت، 



 

 های عمده اقتصادیو فعالیت یان برحسب وضع فعالیت، جنسآمارهای جر

 

 ماتریس کمک بهاست.  (۴)جدول  ترین رویکردها جهت بررسی آمارهای جریان، ساخت ماتریس انتقالیکی از متداول

 فصل دو در که افرادی و اندداده تغییر وضعیت فصل دو در که افرادی. نمود تقسیم قسمت دو به را افراد توان می انتقال

 .دندهمی تشکیل را کار نیروی جاییهاند، جابداده وضعیت فصل تغییر دو در که افرادی. اند داشته یکسان فعالیت وضع

 نیروی پایداری و میزان است بیشتر و ساله ۴1 جمعیت کل به نسبت افراد این تعداد درصد کار، نیروی جاییهجاب میزان

 فصل دو در که افرادی درصد از عبارت است که است جاییهجاب میزان منهای یک یعنی جاییهجاب میزان مکمل کار،

های های فصل دوم برای نمونهبا استفاده از وزن ۴در تحلیل صورت گرفته مقادیر جدول  .اندداشته یکسان فعالیت وضع

 های وضع فعالیت به وضوح قابل مشاهده است.نیز جریان ۴در نمودار  است. مشترک برآورد شده

 
 )درصد( 9011به تابستان  9911سال و بیشتر برحسب وضع فعالیت و جنس از تابستان  91برای جمعیت   آمار جریان -9جدول 

 

 ۴۱11تابستان 
 شرح

 شاغل بیکار غیرفعال جمع

 مرد و زن 

تابستان 

۴۸33 

 

 شاغل ۳10۱ ۸01 ۴۴0۱ ۴1101

 بیکار ۸.06 ۸۳06 6۱0۱ ۴1101

 غیرفعال ۱0۱ 60۴ 3۴01 ۴1101

 ساله۴۱جمعیت  ۸03 10۸ 3103 ۴1101

 مرد 

 شاغل ۳303 ۸06 ۱03 ۴1101

 بیکار ۱۳0۴ ۸.0۱ ۴۱0۱ ۴1101

 غیرفعال ۴۸03 ۱0۱ ۳۴0۱ ۴1101

 ساله ۴۱جمعیت  103 101 .3۸0 ۴1101

 زن 

 شاغل ۱601 60۸ ۸106 ۴1101

 بیکار ۴60۴ ۱106 .۱.0 ۴1101

 غیرفعال ۸0۳ ۴0۸ 3۱03 ۴1101

 ساله ۴۱جمعیت  ۴01 101 3۳01 ۴1101

 

 

 

 



 )درصد( کل کشور 9011به تابستان  9911ساله و بیشتر بر اساس وضع فعالیت از تابستان  91آمارهای جریان جمعیت  -9نمودار

 

 
 

 

درصد بیکار  .۸0درصد شاغل،  ۸۳0۴ ۴۸33، در تابستان ۴۱11و  ۴۸33فصل تابستان از جمعیت در سن کار مشترک در 

درصد شاغل،  1۳01، ۸0۳، .۸.0به ترتیب  ۴۱11اند، که وضع فعالیت این افراد در تابستان درصد غیرفعال بوده 1۳06و 

شاهده مدر جمعیت غیرفعال  بیشترین کاهش در جمعیت شاغل و بیشترین افزایش بنابرایناند. بیکار و غیرفعال بوده

  .شودمی

به تابستان  33از تابستان درصد  3۴01با مقدار مرد و زن جمعیت غیرفعال  ۴مقادیر جدول و همچنین  ۴نمودار با توجه به 

و برای زنان  ۳303وضع فعالیت است. ولی برای مردان، وضع فعالیت شاغل با میزان  ثبات دردارای بیشترین میزان  ۴۱11

  باشد.میدر وضع فعالیت  ثباتدرصد دارای بیشترین  3۱03وضع فعالیت غیرفعال با میزان 

درصد و  ۸.0۱این میزان برای مردان باشد. درصد می ۸۳06کمترین ثبات در وضع فعالیت نیز مربوط به بیکاران با مقدار 

 درصد است.  ۱106برای زنان 

به  ۴۸33مربوط به وضع فعالیت بیکار به شاغل از تابستان  درصد، ۸.06بیشترین درصد تغییرات در وضع فعالیت با میزان 

زنان تغییر وضع فعالیت درصد و در  ۱۳0۴در مردان تغییر وضع فعالیت از بیکار به شاغل با مقدار  باشد.می ۴۱11تابستان 

ود ربنابراین همانطور که انتظار میباشد. بیشترین درصد تغییرات در وضع فعالیت می .۱.0از بیکار به غیرفعال با مقدار 

 ثبات ترین وضع فعالیت است. باشد و بیکاری بیبیشترین تغییرات در وضع فعالیت مربوط به بیکاران می



درصد است. در زنان  60۴مربوط به تغییر از وضع فعالیت غیرفعال به بیکار با میزان الیت کمترین میزان تغییر در وضع فع

درصد است. اما در  ۴0۸نیز کمترین مقدار تغییر در وضع فعالیت مربوط به تغییر از وضع فعالیت غیرفعال به بیکار با میزان 

 درصد است. ۸06فعالیت شاغل به بیکار با میزان مردان کمترین میزان تغییر در وضع فعالیت مربوط به تغییر از وضع 

اند سطری جداگانه در نظر به جمعیت در سن کار اضافه شده ۴۱11که در تابستان  33ساله در تابستان  ۴۱برای جمعیت 

 ودرطور که انتظار میهمان دهند،با توجه به اینکه اکثر جمعیت در این سن را دانش آموزان تشکیل میگرفته شده است. 

این اند. اضافه شده به جمعیت بیکار 10۸درصد به جمعیت شاغل و  ۸03، از این جمعیت به جمعیت غیرفعالدرصد  3103

 باشد. درصد می 101و  ۴01، 3۳01درصد و در زنان  101و  103، .3۸0مقادیر به ترتیب در مردان برابر 
 

 9011به تابستان  9911های عمده فعالیت اقتصادی از تابستان سال و بیشتر در بخش 91آمار جریان جمعیت شاغل  -2جدول 

 )درصد(

 9011تابستان 
 شرح

 کشاورزی صنعت خدمات

 کشاورزی ۳.0۱ 01. 101

 صنعت ۸0۳ ۳101 ۴۴06 9911تابستان 

 خدمات .۴0 ۳01 ۳303

 

 
به تابستان  9911از تابستان  فعالیت اقتصادیهای عمده حسب گروهبر  ساله و بیشتر 91 شاغل آمارهای جریان جمعیت -2نمودار

 کل کشور )درصد( 9011

 



سال و بیشتر، بیشترین ثبات در بحث اشتغال مربوط  ۴1مربوط به شاغالن  6مقادیر جدول و همچنین  6نمودار با توجه به 

 ۳101و  ۳.0۱یر درصد است. در گام بعدی بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب یا مقاد ۳303به بخش خدمات با مقدار 

 درصد قرار دارند. 

 ۴۴06های عمده فعالیت اقتصادی مربوط به تغییر از بخش صنعت به خدمات با مقدار ترین میزان جابجایی در بخششبی

  درصد است.  .۴0کشاورزی با مقدار به  خدماتجابجایی از بخش مقدار درصد و کمترین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


