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های نشریات مرکز آمار ایران   نشانه      �
 

آمار گردآوری نشده است.           -          

    آمار در دسترس نیست.            ٠ ٠ ٠

 X                 .ذاتاً یا عمالً وجود ندارد

X X       .جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی معنی است         

          رقم کمتر از نصف واحد است.           

  نظرکردن است.             رقم (نسبت)  ناچیز و قابل صرف         

رقم غیر قطعی است.      *        

  تخمینی دارد.         رقم جنبه   ** 

        به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.     �

   

ها قبل از  ها و شاخص  نسبت ها به علت سرراست کردن ارقام است.  محاسبه اختالف در سرجمع

سرراست کردن ارقام صورت گرفته است.   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار

نیازهـای  ، در گذشـته  شـود. ای اقتصادی یک کشور محسـوب مـی  هحلیل سیاستکار، مبنایی برای ارزیابی و تآمارهای مربوط به ساختار نیروی

مین أگیـری وزارت کـار و امـور اجتمـاعی تـ     های نمونـه جمعیتی مرکز آمار ایران و طرحآماری های از طرحدر کشور آماری بخش نیروی انسانی 

 :  است از است، عبارت صورت نشریه منتشر شدهها که نتایج آن بهترین این طرحشد. از جمله مهممی

 .1347ایران در سال  توسط مرکز آمار ،ای نفوسآمارگیری نمونه -

 .  1351و  1350، 1349، 1348های توسط اداره کل آمار و نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی در سال ،آمارگیری نیروی انسانی  -

 .  ار ایرانتوسط مرکز آم ،1350مارگیری جمعیت شهری و روستایی در سال آ  -

 .  ایران در سطح شهر تهران توسط کارکنان داوطلب مرکز آمار 1358آمارگیری اشتغال و بیکاری در تابستان   -

 1361ل کلی نیروی انسانی و اشتغال که بر اساس توصیه اداره کل نیروی انسانی وزارت کار و امـور اجتمـاعی در بهـار    ئطرح بررسی مسا  -

 . ها و فقط در بین خانوارهای شهری انجام گرفته استوسط بانکهمراه با توزیع کوپن ارزاق ت

در  1374تـا   1371هـای  در دوازده مرحله و نیز در سال 1368تا  1366های اقتصادی که در سال ـطرح آمارگیری خصوصیات اجتماعی  -

 انجام گرفته است.  تعاقبیصورت چهار مرحله به

 یهمـواره حـاوی اطالعـاتی در زمینـه     1375و  1365، 1355، 1345، 1335های سال مسکن های عمومی نفوس وعالوه بر این، سرشماری

 های اشتغال و بیکاری بوده است.شاخص

 زمـانی ده  یهمچنین با توجـه بـه فاصـله   و  کار نبودههای نیرویشاخص به یابیدست، ای نفوسهای نمونهآمارگیریکه هدف کلی  جاآن از

. در سـال  انـد کـار نبـوده  نیـروی هـای  شاخص یریزی در زمینهنیازهای برنامه گویی کاملقادر به پاسخ منابع ، اینهاریسرشما ساله بین اجرای

 توسـط مرکـز آمـار    کـار، های نیرویشاخص اطالعات آماری در زمینه ارائههای اشتغال و بیکاری خانوار با هدف طرح آمارگیری از ویژگی 1373

ایـران در اجـرای سرشـماری     دلیل درگیری مرکز آماربه 1375و  1374د. در سال شی وزارت کار و امور اجتماعی اجرا ایران طراحی و با همکار

فرهنگـی کشـور مبنـی بـر ضـرورت       و اجتماعی، اقتصادی یهای توسعهکید برنامهأبا ت اما. اجرا نشدطرح مزبور  ،1375عمومی نفوس و مسکن 

 1379و  1378 ،1377 ،1376هـای  ماه سـال های اشتغال و بیکاری خانوار در آبانطرح آمارگیری از ویژگی ،کارهای نیرویبه شاخص یابیدست

هزار خـانوار اجـرا    110ای در حدود با حجم نمونه هاکار در کل کشور، نقاط شهری و روستایی و استانهای نیرویبه شاخص یابیدستبا هدف 

از  ورذکطـرح مـ   کـار، فصلی نیـروی  هایشاخص در خصوصاجتماعی کشور  -گذاران اقتصادیزان و سیاستری. پس از آن، با ابراز نیاز برنامهشد

بـر اسـاس    1383ایـن رونـد ادامـه یافـت. در سـال       1382و تا سـال   اجرا شد ،فصل های میانی هرهای خود در ماهویژگیبا حفظ  1380سال 



 

هـای  بـه شـاخص   یـابی دسـت ها و در فصل پاییز با هدف در فصل بهار با همان ویژگین مرکز آمار ایران، طرح مزبور های مسئوالگذاریتسیاس

 هزار خانوار اجرا شد. 12ای در حدود حجم نمونه با ، نقاط شهری و روستاییکار در سطح کل کشورنیروی

های اشتغال و بیکاری ارگیری از ویژگیاجرای طرح آم زمان باهم کار وهای فصلی نیرویریزی کشور به شاخصدر پی اعالم نیاز بخش برنامه

تر در منظور دقت بیشرا بهکار آمارگیری نیروی طرح ،ایران بنا به درخواست مرکز آمارآمار  یپژوهشکده ،1380صورت فصلی از سال  خانوار به

کار و تغییـرات آن در سـطح   نیروی ینههای فصلی و ساالبه شاخص یابیدستتهیه نمود. این طرح با هدف کار های نیرویشاخصبه  یابیدست

 اجرا شده است.   1384ها، از بهار کل کشور و استان

نماید. عالوه بر این بـا عنایـت   بازار کار را فراهم می یریزی کشور در زمینهکار بخشی از نیازهای برنامهنتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی

تر بـرای تعیـین   مئنتواند مبنایی مطدر طراحی و اجرای طرح، نتایج حاصل از طرح مذکور می 1ی کارالمللهای سازمان بیناستفاده از توصیه به

 های کلیدی بازار کار مورد استفاده واقع شود.شاخص یعنوان منبعی برای محاسبه بین سایر کشورهای جهان قرار گیرد و به جایگاه کشور

کـار و  هـای نیـروی  ، عالوه بـر شـاخص  ساالنه یدر نشریه شود.های فصلی و ساالنه منتشر میکار در قالب نشریهنتایج طرح آمارگیری نیروی

شـود. در  تـر در اختیـار کـاربران گذاشـته مـی     صورت تفصیلیآوری شده بهشود و اطالعات جمعکار نیز ارائه میتغییرات آن، براورد تعداد نیروی

ها در کل کشور، نس، سن، نقاط شهری و روستایی و استان و همچنین تغییرات این شاخصکار  بر حسب جهای نیرویفصلی، شاخص ینشریه

 شود.  نقاط شهری و نقاط روستایی در هر فصل نسبت به فصل گذشته و فصل مشابه سال قبل ارائه می

 یهـای عمـده  رد تغییـرات شـاخص  همچنین در این نشـریه بـراو   اختصاص دارد. 1394سال  تابستان نشریه حاضر به نتایج طرح مزبور در فصل

 برای کل کشور آورده شده است. 1394بهار نسبت به  1394تابستان و در  1393تابستان نسبت به  1394تابستان کار در نیروی
 ییتـه و همکـاران کم  هـا ریزی اسـتانداری معاونت برنامه ن اجرای طرح درمسئوال یهای صمیمانهاین زمینه، از زحمات فراوان و همکاری در

 ،ده در این نشریهش هئود. امید است اطالعات اراشایران تشکر و قدردانی می در مرکز آمار مربوطن کار و سایر مسئوالفنی طرح آمارگیری نیروی

 قرار گیرد.محترم گران ریزان و پژوهشگذاران اقتصادی، برنامهسیاست یمورد استفاده
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 مقدمه

کار، از جمله نرخ مشارکت نیروی یهای فصلی و ساالنهشاخص یریزان و با هدف محاسبهکار بر اساس نیاز برنامهمارگیری نیرویطرح آ

امکان بهتری المللی کار است و های سازمان بینها طراحی شده است. این طرح منطبق بر آخرین توصیهاقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آن

 کند. ار فراهم میک های نیرویالمللی شاخصینب یبرای مقایسه

به براوردهای فصلی و با توجـه بـه    یابیدستگیری چرخشی استفاده شده است. برای در این طرح، برای بهبود براورد تغییرات، از روش نمونه

نامه در مـورد  های پرسشبرخی سؤالشود و مشخص انجام می یهای پرسشنامه، آمارگیری در ماه میانی فصل در دو هفتهماهیت اقالم و سؤال

 شود.های مرجع) پرسیده می(هفته ی مورد نظرقبل از دو هفته یهفته

توان از آن برای چند دوره ای است که میپایه، نمونه یشود. نمونهپایه استفاده می یچنین در این طرح به دلیل ماهیت ادواری آن از نمونههم

طی  1387لغایت  1384های این طرح برای سال یپایه یهایی انتخاب کرد. نمونهیا چند آمارگیری، زیر نمونه از یک آمارگیری ادواری

برداری از خانوارهای مربوط پایه، فهرست یساخته شده است که پس از ساخت نمونه 1381فرایندی از چارچوب سرشماری عمومی کارگاهی 

انجام گرفت تا بر اساس آن بتوان خانوارهای نمونه را با توجه به الگوی چرخش مورد نظر برای  1383پایه در پاییز  یهای نمونهبه خوشه

 1385بر اساس اطالعات فایل سرشماری سال  1388بعدی طرح از ابتدای سال  یپایه یهای مختلف آمارگیری انتخاب نمود. نمونهدوره

استفاده شده است. در این راستا با توجه به  1390فعلی، از اطالعات فایل سرشماری  یپایه یطراحی و مورد استفاده قرار گرفت. در نمونه

نظر برداری در این نقاط (به جز در موارد خاص) صرفتغییر و تحوالت محدود جمعیتی و واحدهای مسکونی در نقاط روستایی از انجام فهرست

ی چارچوب شود. اما در نقاط شهری به منظور تهیهاستفاده می 1390برداری سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های فهرستو از فرم

 برداری شدند. فهرست 1393و 1392، 1391های های نمونه پایه در سالی خوشههنگام، بخشی از خانوارها در محدودههمناسب و ب

هـای اشـتغال و بیکـاری خـانوار، دارای     گـی کـار در مقایسـه بـا طـرح آمـارگیری از ویژ     دهد که طرح آمارگیری نیرویمطالب فوق نشان می

است از: تعاریف و مفـاهیم، پرسشـنامه، زمـان آمـارگیری، زمـان       ها در طرح موضوعی، عبارتهای قابل توجهی است. برخی از این تفاوتتفاوت

 گیری چرخشی است.  پایه و روش نمونه یها شامل، نمونهگیری تفاوتآماری، اقالم آماری و در طرح نمونه

بهینـه از   یتـر و اسـتفاده  ها، به منظور شناخت و آگاهی بیششاخص یمحاسبه یدر ادامه، مشخصات کلی طرح، تعاریف و مفاهیم و طریقه

 نتایج طرح ارائه شده است.
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 مشخصات کلی طرح

 

 

 
ی براورد فصلی و ساالنه« آن است. این هدف از طریق هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات     

های نیروی کـار در  ی شاخصبراورد تغییرات فصلی و ساالنه« ، »ها براورد تعداد ساالنه در سطح کل کشور و استان« ، »های نیروی کارشاخص

 شود.ین میتأم» ها های نیروی کار در سطح استانی شاخصبراورد تغییرات ساالنه«و » سطح کل کشور

 
ی هدف طـرح را  ی افرادی که طبق تعریف، عضو خانوارهای معمولی ساکن یا گروهی در نقاط شهری یا روستایی کشور هستند، جامعهمجموعه

 .دهدای را پوشش نمیخانوارهای مؤسسهو خانواهای معمولی غیرساکن اعضای دهند. لذا این طرح تشکیل می

 
ی مرجـع آن مـاه   ی تقویمی (شنبه تا جمعه) ماه میانی هر فصل اسـت کـه هفتـه   اری برای تعیین وضع فعالیت، دومین و سومین هفتهزمان آم

   شود.نامیده می

صورتی که در  ی مرجع است. (دری پس از هفتهیعنی هفته ،ی بعد از آنی تقویمی ماه میانی و هفتهزمان آمارگیری در هر فصل، سومین هفته

شود ی مرجع تکمیل میی تقویمی به عنوان هفتهها با در نظر گرفتن دومین هفتهی تقویمی ماه به خانوار مراجعه شود پرسشنامهسومین هفته

 شود.)ی مرجع در نظر گرفته میی ماه، هفتهو در صورت مراجعه به خانوار در چهارمین هفته، سومین هفته

 گیريروش نمونه

ی دوم، گیـری مرحلـه  ی اول، خوشـه و واحـد نمونـه   گیری مرحلهبندی شده است که واحد نمونهای طبقهای دو مرحلهگیری، خوشهنمونهروش 

 گروهی شامل سه خانوار مجاور (گروه چرخش) است.  

گیـری  شـود. نمونـه  ی چرخشی استفاده مـی گیردر این طرح، عالوه بر براورد سطوح، براورد تغییرات نیز مورد نظر است، از این رو از روش نمونه

ی واحدها، به بهتـرین نحـو، امکـان بـراورد سـطوح و      داشتن بخشی از واحدهای نمونه بین دو فصل آمارگیری و تغییر بقیهچرخشی با ثابت نگه

ای اسـت کـه   ی پایه، نمونهر از نمونهی پایه است. منظوکارگیری نمونهگیری چرخشی، مستلزم بهی نمونهکند. انجام بهینهتغییرات را فراهم می

هـای ادواری، اسـتفاده   هایی انتخاب کرد. در آمارگیریتوان از آن برای تأمین نیازهای چند آمارگیری یا چند دوره از یک آمارگیری، زیرنمونهمی

هـای مختلـف آمـارگیری را فـراهم     ر دورههـا د پوشـانی نمونـه  ی اقتصادی، امکان کنترل بهتر عملیات اجرایی و هـم ی پایه ضمن صرفهاز نمونه

 .کندمی
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ی اول گیـری مرحلـه  است که واحـدهای نمونـه   2خانواری هایی آمارگیریی پایهی اول در این طرح، سومین نمونهگیری مرحلهچارچوب نمونه

ای از چنـد بلوک/آبـادی   یک بلوک/آبادی بزرگ یا در مواردی مجموعه شود. هر خوشه، شامل یک بلوک/آبادی، بخشی ازها) را شامل می(خوشه

خـانوار   250ای ساخته شده است کـه حـداقل شـامل    گونهبه 1390کوچک است که بر اساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 باشد.

ی پایـه  هـای انتخـاب شـده از نمونـه    گروهی در خوشـه  ی دوم، فهرستی از نام و نشانی خانوارهای معمولی ساکن وگیری مرحلهچارچوب نمونه

 است. روش ساخت این چارچوب، در مناطق شهری و روستایی متفاوت از یکدیگر است.

ی جغرافیـایی مشـخص،   در مناطق شهری، برای ساخت این چارچوب، در هر خوشه پیش از اجرای طـرح، خانوارهـای سـاکن در یـک محـدوده     

ای بـه گونـه   1390جغرافیایی مربوط به هر سال، بر مبنای اطالعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن های شوند. محدودهفهرست می

ی شوند که شامل تعداد خانوار مورد نظر در آن سال باشند. برای اولین سالی که طرح آمارگیری نیروی کار بر مبنای سومین نمونـه مشخص می

هـر   خانوار و برای سـال دوم بـه بعـد    85ی مذکور در هر خوشه شامل حدود ) محدوده1392ود (سال شهای خانواری اجرا میی آمارگیریپایه

های تعیـین  برداری، تعداد خانوارهای فهرست شده در محدودهشود. بدیهی است پس از انجام عملیات فهرستخانوار می 35خوشه شامل حدود 

و بـرای بـار    1391برداری برای اولین سال در اسـفند مـاه   های مفروض باشد. عملیات فهرستتواند برابر، کمتر یا بیشتر از تعداد خانوارشده می

، بـرای انتخـاب   1391بـرداری در سـال   . از فهرست حاصل از عملیات فهرسـت 3انجام شد 1393و برای بار سوم در آذرماه  1392دوم در آذرماه 

 1393ی سـال  شود. خانوارهای جدید نمونهها، استفاده میو مراجعه به آن 1392 ی مربوط به چهار فصل آمارگیری نیروی کارخانوارهای نمونه

، برای انتخـاب خانوارهـای جدیـد    نیز 1394شوند. در سالاستخراج می 1392برداری اجرا شده در سال از فهرست حاصل از عملیات فهرست یزن

 استفاده خواهد شد. 1393ی مربوط به سال شده ها، از خانوارهای فهرستنمونه (طبق الگوی چرخش) و مراجعه به آن

ی دوم از دو منبع حاصل شده است. این چارچوب در اکثر منـاطق روسـتایی، شـامل فهرسـت     گیری مرحلهدر مناطق روستایی، چارچوب نمونه

هـا،  تعداد انـدکی از آبـادی   است. در 1390برداری سرشماری عمومی نفوس و مسکن های فهرستهای مورد نظر بر اساس فرمخانوارهای خوشه

ی دوم در منـاطق  گیـری مرحلـه  حاصل شـده اسـت. از چـارچوب نمونـه     1391برداری در اسفند این چارچوب از طریق اجرای عملیات فهرست

ل اجـرای  ها اجرا شده یا نشده است) برای انتخاب خانوارهای نمونـه طـی چهـار سـا    برداری در آنروستایی (اعم از مناطقی که عملیات فهرست

های خانوارهـا در منـاطق روسـتایی بسـیار انـدک اسـت، بـه نظـر         که جابجاییجاییشود. از آن) استفاده می1395تا زمستان  1392طرح (بهار 

 ی فهرست خانوارهای ساکن در این مناطق، ضرورت ندارد.هنگام کردن ساالنههرسد بمی

طی چهار سال از هر خانوار نمونـه، چهـار بـار    است، یعنی » 2-2-2الگوی «، یک ابی برای این طرحبا توجه به اهداف طرح، الگوی چرخش انتخ

آید، به این ترتیب که خانوار، دو فصل متوالی در نمونه است، سپس به طور موقت برای دو فصـل متـوالی از نمونـه خـارج     آمارگیری به عمل می

شـود. در هـر فصـل، در داخـل هـر      گردد و پس از آن برای همیشه از نمونه خارج مـی ه باز میشود، بعد مجدداً برای دو فصل متوالی به نمونمی

 شود:  اند، آمارگیری میجوار تشکیل شدهخوشه، از چهار گروه چرخش که هر یک از سه خانوار هم

 گروهی که برای اولین بار وارد نمونه شده است، -1

 ست،گروهی که برای دومین بار در نمونه ا - 2       

 گروهی که پس از دو فصل خروج موقت، مجدداً به نمونه وارد شده است، -3       

 گروهی که برای آخرین بار در نمونه است. - 4       

اسـت کـه    %55و بین دو سال متوالی،  %50به این ترتیب حداکثر میزان تداخل نمونه بین دو فصل متوالی و دو فصل یکسان از دو سال متوالی، 

 اند اهداف طرح را تأمین کند.تومی

شـود تـا تمـام خانوارهـای     های چرخش، به هر فصل آمارگیری، بر اساس الگوی چرخش، چهار گروه چـرخش منتسـب مـی   پس از ساخت گروه

_____________________________________________________________________________________ 
 طراحی شده است. 1392-95و  1388-91، 1384-87های زمانی های خانواری به ترتیب برای دورهی پایه برای آمارگیریتا کنون سه نمونه ٢
 ارائه شده است.» خانواری هایی آمارگیریی پایهطراحی سومین نمونه«تر در گزارش جزئیات بیش ٣
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 شود.ها آمارگیری شود. به این ترتیب در هر فصل آمارگیری به دوازده خانوار در هر خوشه مراجعه میمتعلق به آن

 

 
ی زیر محاسبه سپس ماکزیمم هاهای نمونه با استفاده از رابطهبا هدف براورد نرخ بیکاری و تعداد بیکاران کل کشور در هر فصل، تعداد خوشه

nمقدار 
  ،n

nو 
 شده است: ی کل کشور انتخابی نمونهعنوان اندازه ، به 
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 که در آن:

�n : های نمونه برای براورد نرخ بیکاری با کنترل خطای نسبیتعداد خوشه 

n : های نمونه برای براورد نرخ بیکاری با کنترل خطای مطلقتعداد خوشه 

n : ای براورد تعداد بیکاران با کنترل خطای نسبیهای نمونه برتعداد خوشه 

�n 
 )12ی بهینه در هر خوشه (برابر با : تعداد خانوارهای نمونه

A 
: متوسط تعداد افراد فعال در خانوار براساس اطالعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 )15/1(برابر با  1390

 درصد) 4/0: خطای نسبی براورد ( برابر با  �

r ی : مقدار مفروض نرخ بیکاری کشور (برای محاسبه�n  ی ام و برای محاسبه15از چندکn  از چندک

استفاده شده  1391تا زمستان سال 1384های بهار سال ام براوردهای نرخ بیکاری در طول فصل85

 است)

Nr  15/0ریزش خانوارهای نمونه (برابر با : نرخ( 

Deff 
 )7/1: اثر طرح (برابر با 

d  درصد) 04/0: خطای مطلق براورد (برابر با 

B 
ی نفوس و ساله و بیشتر در خانوار براساس اطالعات حاصل از سرشماری عموم : متوسط تعداد افراد ده

 )3(برابر با  1390مسکن سال 
p ی : مقدار مفروض نسبت بیکاری کشور (برای محاسبهn  ام براورد نسبت  بیکاری در طول 15از چندک

استفاده شده که نسبت بیکاری از تقسیم تعداد بیکاران  1391تا زمستان سال 1384های بهار سال فصل

 ساله و بیشتر به دست آمده است.)به تعداد افراد ده

ی اولیه برای هر استان به دست آمده ی نمونهی نمونه در سطح کل کشور، با استفاده از روش تخصیص بینابین، اندازهی اندازهپس از محاسبه

 است.
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٤ 
دهی در شوند. وزندهی میها وزنارهای نمونه و اعضای آنهای مربوط به هر یک از خانوبرای دستیابی به براوردهای مورد نظر، ابتدا باید داده

انجام » های جمعیتیبینیتعدیل وزن بر اساس پیش«و » پاسخی کاملتعدیل وزن برای بی«، »اعمال وزن پایه«ی هر فصل در سه مرحله

» ی چند نفر در جامعهفرد در نمونه، نمایندههر «کنـد که آید، تعیین میدست میدهی بهگیرد. وزنـی که پس از اعمال این مراحل وزنمی

ی زمانی از اختالف ها، براورد ترخ از تقسیم براوردهای تعداد و براورد تغییرات بین دو دورهدهی، براورد تعداد از جمع وزناست. پس از وزن

 آید.براوردهای دو دوره به دست می
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_____________________________________________________________________________________ 
 آمده است. 1394سال  -گیری مربوط به آمارگیری نیروی کارتر، در طرح نمونهجزییات بیش 4
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 لگوي چرخشا

 يدوره              

آمارگیري 

 

 گروه چرخش

 1395سال  1394سال  1393سال  1392سال 

 زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار

A A4 - - - - - - - - - - - - - - - 

B B3 B4 - - - - - - - - - - - - - - 

C C2 - - C3 C4 - - - - - - - - - - - 

D D1 D2 - - D3 D4 - - - - - - - - - - 

E - E3 E4 - - - - - - - - - - - - - 

F - F1 F2 - - F3 F4 - - - - - - - - - 

G - - G3 G4 - - - - - - - - - - - - 

H - - H1 H2 - - H3 H4 - - - - - - - - 

I - - - I1 I2 - - I3 I4 - - - - - - - 

J - - - - J1 J2 - - J3 J4 - - - - - - 

K - - - - - K1 K2 - - K3 K4 - - - - - 

L - - - - - - L1 L2 - - L3 L4 - - - - 

M - - - - - - - M1 M2 - - M3 M4 - - - 

N - - - - - - - - N1 N2 - - N3 N4 - - 

O - - - - - - - - - O1 O2 - - O3 O4 - 

P - - - - - - - - - - P1 P2 - - P3 P4 

Q - - - - - - - - - - - Q1 Q2 - - Q3 

R - - - - - - - - - - - - R1 R2 - - 

S - - - - - - - - - - - - - S1 S2 - 

T - - - - - - - - - - - - - - T1 T2 

U - - - - - - - - - - - - - - - U1 

 
 

گــروه «در جــدول بــاال، حــروف و اعــداد بــه ترتیــب، نمــاد 

 است.» نوبت آمارگیری از گروه چرخش« و » چرخش

 ساختار تداخل نمونه: 

   %50تداخل دو فصل متوالی                            = 

های چرخش، اعـداد  در پنج فصل اول، برای تعدادی از گروه

قراردادی است و لزوماً نوبت آمارگیری از گـروه چـرخش را   

 دهد.نشان نمی

 %50یکسان در دو سال متوالی     =  تداخل دو فصل 

 %55تداخل دو سال متوالی                             = 
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 1394 تابستان شده براي آمارگیري در فصلعداد خانوار نمونه اعالمت

 تعداد خانوار نمونه کد استان نام استان

  ................................................................................ آذربایجان شرقی

�  ................................................................................. آذربایجان غربی

�  ................................................................................................. اردبیل

�  ............................................................................................... اصفهان

�  .................................................................................................... البرز

�  .................................................................................................... ایالم

�  ................................................................................................. بوشهر

�  .................................................................................................. تهران

�  ....................................................................... هارمحال و بختیاریچ

�  .................................................................................. خراسان جنوبی

�  .................................................................................. خراسان رضوی

�  .................................................................................. خراسان شمالی

�  ............................................................................................ خوزستان

�  ................................................................................................. زنجان

�  ................................................................................................ سمنان

�  ........................................................................ و بلوچستانسیستان 

�  .................................................................................................. فارس

�  ................................................................................................. قزوین

   ....................................................................................................... قم

�  ............................................................................................ کردستان

�  ................................................................................................. کرمان

�  ............................................................................................. کرمانشاه

�  ........................................................................ یلویه و بویراحمدگکه

�  ............................................................................................... لستانگ

  ................................................................................................. یالنگ

�  ............................................................................................... لرستان

�  ............................................................................................. مازندران

�  ................................................................................................ مرکزی

�  ............................................................................................. انگهرمز

�  ................................................................................................ همدان

�  ...................................................................................................... یزد
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 تعاریف و مفاهیم

 

 

 خانوار معمولی

خورنـد.  خرج هستند و معموالً با هم غـذا مـی  کنند، با یکدیگر همشود که با هم در یک اقامتگاه زندگی میخانوار معمولی از افرادی تشکیل می

عبارت دیگر، خانوار لزوماً با خانواده یکی نیست. اوندی داشته باشند. بهخویش یبنابراین، الزم نیست که اعضای یک خانوار حتماً با یکدیگر رابطه

 شود.کند نیز، خانوار تلقی میتنهایی زندگی میفردی که به

 

 خانوار معمولی ساکن

 شوند.عنوان خانوار معمولی ساکن تلقی می دسته از خانوارهای معمولی که در یک اقامتگاه ثابت سکونت دارند، به آن

 

 سن

 شود.گیری میاندازه شده های کامل سپریسن، عبارت از فاصله زمانی بین تاریخ تولد فرد تا تاریخ پرسش است، که برحسب سال

 

 باسواد

ای را بخوانند و بنویسند، خواه مدرک رسمی داشته یـا نداشـته باشـند، باسـواد     توانند به زبان فارسی یا هر زبان دیگری متن سادهکسانی که می

 شوند.قی میتل

 

 سوادبی

 شوند.سواد تلقی میتوانند بخوانند، بیتوانند بخوانند و بنویسند و کسانی که فقط میکسانی که نمی

 

 در حال تحصیل

 های رسمی آموزشی کشور به تحصیل اشتغال دارد.شود که طبق برنامهدر حال تحصیل، به فردی گفته می

 

 التحصیلفارغ

آموزش رسمی را فرا گرفتـه و حـائز شـرایط دریافـت      یهای علمی و عملی مربوط به یک دورهشود که آموزشگفته میالتحصیل، به فردی فارغ

 آن دوره شناخته شده است. ینامهگواهی

 

 کار

یـد کـاال یـا    منظور کسب درامد (نقدی و یا غیرنقدی) صورت پـذیرد و هـدف آن تول   های اقتصادی (فکری و یا بدنی) که بهآن دسته از فعالیت

 شود.خدمت باشد، کار محسوب می یارائه

 

 جمعیت فعال اقتصادي

مرجع) طبـق تعریـف کـار، در     یآمارگیری (هفته یتقویمی قبل از هفته یتر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفتهساله و بیش 10تمام افراد 

اند (بیکـار)، جمعیت فعــال اقتصــادی محســوب    ارکت برخـوردار بـودهتولیـد کـاال و خدمـات مشارکت داشتـه (شـاغـل) و یا از قابلیت مشـ
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 شـوند.می

 جمعیت غیرفعال اقتصادي

گیرند، جمعیت غیرفعال یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمیمرجع طبق تعریف، در هیچ یتر که در طول هفتهساله و بیش 10تمام افراد 

 شوند. اقتصادی محسوب می

 

 شاغل

طـور موقـت کـار را    مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی بـه  یتر که در طول هفتهساله و بیش 10ام افراد تم

شوند. ترک موقـت کـار   بگیران و خوداشتغاالن میطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق شوند. شاغالن بهترک کرده باشند، شاغل محسوب می

عنـوان اشـتغال محسـوب    بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشـتغاالن، بـه  مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق یدر هفته

 شوند:لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب میشود. افراد زیر نیز بهمی

کننـد (کارکنـان   خانوار خود که با وی نسـبت خویشـاوندی دارنـد کـار مـی     افرادی هستند که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای  �

 فامیلی بدون مزد).

دهند، یعنی مستقیماً در تولید کاال یا کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزی انجام می �

 شود.  محسوب می "کار"ها خدمات سهیم هستند و فعالیت آن

 اند.مرجع مطابق تعریف، کار کرده یمحصالنی که در هفته �

داران، کنند (نیروهای مسلح پرسنل کادر و سـربازان، درجـه  صورت کادر دائم یا موقت خدمت میتمام افرادی که در نیروهای مسلح به �

 افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی).

 

 فعالیت اصلی محل کار

کرده اسـت. ایـن فعالیـت برحسـب     مرجع در آن کار می یکار، فعالیت کارگاهی است که فرد شاغل در طول هفته منظور از فعالیت اصلی محل

 شود.کند، مشخص مینوع کاالی تولید شده یا خدمت عرضه شده توسط کارگاهی که فرد در آن کار می

بنـدی شـده و   طبقـه  4ISIC, REV (5 -8200قتصـادی ( هـای ا المللی فعالیتبندی بینفعالیت اصلی محل کار افراد شاغل بر اساس طبقه

 بندی زیر در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ارائه شده است:  نتایج آن بر اساس تقسیم

 
 

 کشاورزي شامل: 

 گیری. داری و ماهیپروری، شکار، جنگلداری، دامزراعت، باغ

 
 

 صنعت شامل:

 و گاز. استخراج معدن، صنعت، ساختمان، تأمین آب و برق 

 
 

 خدمات شامل: 

موتوری، موتورسیکلت و کاالهای شخصی و خانگی، هتل و رسـتوران، حمـل و نقـل، انبـارداری،     فروشی، تعمیر وسایل نقلیهفروشی و خردهعمده

هـای  تهـا و هیـأ  دکاری اجتماعی، سـازمـانهای کسب و کار، آموزش، بهداشت و مدهای مالی، مستغالت، اجاره و فعالیتگریارتباطات، واسطه

 اجتماعی.  تأمین و مـرزی، دفـاتـر و ادارات مـرکـزی، خـانـوارهای معمـولی دارای مستخـدم، اداره امـور عمـومـی، دفاع بـرون

_____________________________________________________________________________________ 
٥ International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, Fourth Revision ٢٠٠٨ 
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 وضع شغلی

شده اسـت  بندی و با توجه به شرایط کشور طبقه ICSE(6-1993المللی وضعیت اشتغال (بندی بینوضع شغلی شاغالن بر اساس آخرین طبقه

بگیر بخش خصوصی و کارکن فـامیلی بـدون مـزد) و بخـش     تفکیک بخش خصوصی (شامل کارفرما، کارکن مستقل، مزد و حقوق و نتایج آن به

   بگیر بخش عمومی) ارائه شده است.عمومی (شامل مزد و حقوق

 

 ساعت کار معمول

 باشد.  می ساعت کار معمول، متوسط ساعت کار فرد در یک هفته از فصل آمارگیری

 

 زمانی اشتغال ناقص

دالیـل  مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، بـه   یشامـل تمام شاغالنی است که در هفتهزمانی افراد دارای اشتغـال ناقص 

ساعت کار کرده، خواهان و آماده  44 تر ازتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمکاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش اقتصادی نظیر رکود

 اند.بودهی مرجع هفتهبرای انجام کار اضافی در 

 

  مقدار اشتغال ناقص

 ساعت). 44مجموع ساعت کار اضافی است که افراد دارای اشتغال ناقص تمایل به انجام آن دارند (تا سقف 

 

 بیکار

 شود که:تر اطالق میساله و بیش 10بیکار به تمام افراد 

 فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند).ی مرجع هفتهر د )1

 و یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشند).ی مرجع هفتهدر  )2

ظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی من و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را بهی مرجع هفتهدر  )3

 عمل آورده باشند).به

اند نیز بیکـار  دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده افرادی که به

 شوند.محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
٦ International Classification of Status in Employment,١٩٩٣ 



 

 هاشاخص

 

 )رخ فعالیتنرخ مشارکت اقتصادي (ن

 15یـا  (تر ساله و بیش10در سن کار،  تر) به جمعیتساله و بیش 15تر (یا ساله و بیش 10جمعیت فعال (شاغل و بیکار) نسبت عبارت است از 

 .100در  ضرب ،تر)ساله و بیش

 

                                                              100                   ×                                                    = 

 

 

 )سنی يسنی (نرخ فعالیت ویژه ينرخ مشارکت اقتصادي ویژه

 .100در  ضرب ،جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در یک گروه سنی معین به جمعیت همان گروه سنینسبت عبارت است از 

 

 

 نرخ مشارکت اقتصادی ویژه سنی×                                                = 100                                                                      

 

 

 نرخ اشتغال

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

 

 نرخ اشتغال×                        = 100                                                                                                                           

 
 

 سنی يویژهنرخ اشتغال 

 .100در  ضرب ،شاغل در یک گروه سنی معین به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) همان گروه سنینسبت جمعیت عبارت است از 

 

 نرخ اشتغال ویژه سنی×                                                = 100                                                                                     

 
 

 نسبت اشتغال

 ضـرب  ،)ترو بیش ساله 15ا (یتر و بیشساله  10) به کل جمعیت ترو بیش ساله 15(یا تر و بیش ساله 10 جمعیت شاغلنسبت عبارت است از 

 .100در 

 

 نسبت اشتغال×                                                                          = 100                                                                       

 

 نرخ بیکاري

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

 

 نرخ بیکاری×                        = 100                                                                                                                           

 نرخ مشارکت اقتصادی
 تر)ساله یا بیش 15تر (یا ساله و بیش 10جمعیت فعال 

 تر)یشساله یا ب 15تر (یا ساله و بیش 10جمعیت 

 جمعیت فعال در گروه سنی معین

 جمعیت همان گروه سنی

 جمعیت شاغل

 جمعیت فعال

 جمعیت شاغل در گروه سنی معین

 جمعیت فعال همان گروه سنی

 تر)ساله و بیش 15تر (یا ساله و بیش 10جمعیت شاغل 

 تر)ساله و بیش 15تر (یا ساله و بیش 10جمعیت 

 جمعیت بیکار

 لجمعیت فعا



 

 

 سنی يویژهنرخ بیکاري 

 .100در  ضرب ،روه سنی معین به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) همان گروه سنیجمعیت بیکار در یک گنسبت عبارت است از 

 

 نرخ بیکاری ویژه سنی×                                              = 100                                                                                         

 
 

 ساله) 15 -29 ساله (یا 15 -24نرخ بیکاري جمعیت 

 .100در  ضرب ،ه)ـسال 15 -29 ساله (یا 15 -24ه) به جمعیت فعال ـسال 15 -29ه (یا ـسال 15 -24 ارـت بیکـجمعینسبـت عبارت است از 

 

 ساله) 15 -29ساله (یا  15 -24خ بیکاری جمعیت نر×                                                              = 100                                   

 
 

 نرخ اشتغال ناقص

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

 

 نرخ اشتغال ناقص×                                    = 100                                                                                                          

 

 زمانی سهم اشتغال ناقص

 .100در  ضرب ،جمعیت شاغل بهجمعیت دارای اشتغال ناقص نسبت عبارت است از 

 

 سهم اشتغال ناقص×                                      = 100                                                                                                     

 

 اشتغال ناقص مقدار نرخ

 ضـرب  ،مشاغل + مقدار اشتغال نـاقص)  تمامن در ن (ساعت کار واقعی شاغالمقدار اشتغال ناقص به زمان بالقوه کار شاغالنسبت عبارت است از 

 .100در 

 

 = نرخ مقدار اشتغال ناقص                                                                                               ×                 100                

 

 

 نسهم شاغال

 .100در  ضرب ،به کل جمعیت شاغلویژگی مورد نظر جمعیت شاغل با نسبت عبارت است از 

 

 سهم شاغالن×                                                  = 100                                                                                              

 

 

 

 

 جمعیت بیکار در گروه سنی معین           

 جمعیت فعال همان گروه سنی           

 ساله) 15-29ساله (یا  15 -24جمعیت بیکار 

 ساله) 15-29ساله (یا  15 -24جمعیت فعال 

 جمعیت دارای اشتغال ناقص

 جمعیت فعال

 جمعیت دارای اشتغال ناقص

 جمعیت شاغل

 مورد نظر جمعیت شاغل دارای ویژگی

 جمعیت شاغل

 مقدار اشتغال ناقص 

 زمان بالقوه کار شاغالن (ساعت کار واقعی شاغالن در تمام مشاغل + مقدار اشتغال ناقص)
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 نرخ مشارکت اقتصادي و تغییرات آن 

، در دست آمدهمطابق نتایج به هستند. ؛ یعنی شاغل یا بیکاراز جمعیت در سن کار، فعالدهد، چند درصد نرخ مشارکت اقتصادی نشان می

 2/64 این شاخص در بین مردان .درصد بوده است 9/38تر در کل کشور ساله و بیش 10، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت تابستانفصل 

تر در نقاط روستایی ساله و بیش 10جمعیت فعال درصد  ،دهدان میدرصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نش 8/13درصد و در بین زنان 

 درصد بوده است. 1/38 درصد و در نقاط شهری 1/41که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی یطورتر از نقاط شهری است، بهبیش

آید. میدست بهدرصد  4/42ر کل کشور فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی د ، جمعیت در سن کارترساله و بیش 15جمعیت که درصورتی

دست درصد به 2/45درصد و در نقاط روستایی 5/41درصد، در نقاط شهری  9/14درصد و در بین زنان  2/70شاخص در بین مردان این 

 ) .1، نمودار 1-1(جدول  یدآمی

 

  نقاط شهري و روستایی ،تفکیک جنسنرخ مشارکت اقتصادي به  -1-1

 نقاط روستایی ط شهرینقا زن مرد کل شرح

       .... ترساله و بیش 10نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 

       .... ترساله و بیش 15نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 

   
 
 

 



 

 

 

 30-34 سنی هايدر گروه درصد) 6/56( ترین نرخ مشارکت اقتصاديبیشدهد، هاي سنی نشان میمقایسه نرخ مشارکت اقتصادي در گروه

براي زنان در جمعیت درصد و  4/94ساله با  35 -39این شاخص در بین مردان گروه سنی  .ساله بوده است 40 -44ساله و  35 -39ساله، 

  .اندترین مقادیر را به خود اختصاص دادهدرصد بیش 8/22ساله با  25-29 گروه سنی

ساله و  10، این شاخص در جمعیت 1393تابستان نسبت به  1394 تابستاندهد که در دي نشان میبررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصا

در بین درصد،  3/1در نقاط روستایی  ،درصد 9/1این شاخص در نقاط شهري این در حالی است که ش داشته است. افزای درصد 8/1تر بیش

 .درصد افزایش یافته است 0/2درصد و در بین زنان  5/1مردان 

این داشته است.  افزایشدرصد  9/0، 1394 بهارنسبت به  1394 تابستانتر در ساله و بیش 10همچنین نرخ مشارکت اقتصادي در جمعیت 

 3/1یافته است. همچنین این نرخ، در بین مردان  افزایشدرصد  8/0در نقاط روستایی  و 9/0این شاخص در نقاط شهري در حالی است که 

 ) .1-2درصد افزایش داشته است (جدول  5/0ن درصد و در بین زنا

 نشان داده شده است. 1-2تر در جدول ساله و بیش 15تر و ساله و بیش 10تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادي در جمعیت 

 

 1394 هاربو  1393تابستان  نسبت به 1394تابستان  تغییرات نـرخ مشـارکت اقتصادي برحسب جنـس، نقاط شهري و روستایی در -2-1

 شرح

 نقاط روستایی نقاط شهري زن مرد کل

 تابستان

93 

 بهار

94 

 تابستان

93 

 بهار

94 

 تابستان

93 

 بهار

94 

 تابستان

93 

 بهار

94 

 تابستان

93 

 بهار

94 

تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي 

  ............... ترساله و بیش 10جمعیت 
/    /      

قتصادي تغییرات نرخ مشارکت ا

  ............... ترساله و بیش 15جمعیت 
    /      

 

 نرخ بیکاري و تغییرات آن

، چند درصد از جمعیت دهدهستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، بیکاربیکاري نشان می نرخشاخص 

فصل دست آمده در بر اساس نتایج به. را نیز در بر داردطور ضمنی بررسی نرخ اشتغال ري بهبررسی نرخ بیکا ،فعال، شاغل هستند. بنابراین

درصد و در بین زنان  9/8درصد بوده است. این شاخص در بین مردان  9/10تر در کل کشـور سالـه و بیش 10، نرخ بیکاري جمعیت تابستان

که نرخ طوريتر از نقاط روستایی است، بهست که نرخ بیکاري در نقاط شهري بیششده است. همچنین نتایج بیانگر آن ا درصد محاسبه 9/19

نرخ  ،تر در نظر گرفته شودساله و بیش 15درصد است. چنانچه جمعیت فعال،  4/7 درصد و در نقاط روستایی 2/12بیکاري در نقاط شهري 

 . )2، نمودار1-3(جدول آید دست میدرصد به 9/10بیکاري 

 

تفکیک جنس، نقاط شهري و روستاییبیکاري به نرخ  -3-1

 نقاط روستایی نقاط شهري زن مرد کل شرح

       ..................... ترساله و بیش 10نرخ بیکاري جمعیت 

       ..................... ترساله و بیش 15نرخ بیکاري جمعیت 

 



 

 

درصد بوده است. بررسی  8/27سالـه با  20-24ن نرخ بیکاري در گروه سنی تریبیشدهد، هاي سنی نشان مینرخ بیکاري در گروه يمقایسه

درصد، باالترین نرخ  3/49درصد و در بین زنان با  8/22همین گروه سنی در بین مردان با دهد، این شاخص در بین مردان و زنان نشان می

 . )2-3بیکاري را به خود اختصاص داده است (جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش درصد  4/1، 1393تابستان نسبت به  1394تابستان دهد که این شاخص در تر نشان میساله و بیش 10ی نرخ بیکاري جمعیت بررس

درصد  0/1این نرخ مردان  جمعیتدرصد افزایش داشته است. در  4/0 نیز در نقاط روستـایی ودرصد  7/1یافته است. این نرخ در نقاط شهري 

 است. افزایش یافته درصد  9/1 در بین زنانو 

یافته است. این شاخص در نقاط شهري  افزایشدرصد  1/0 ،1394 بهارنسبت به  1394 تابستانتر در ساله و بیش 10نرخ بیکاري جمعیت 

بین  و درکاهش درصد  1/0تغییرات این نرخ در بین مردان ، یافته است. همچنین کاهش درصد 2/0در نقاط روستایی افزایش و  درصد 2/0

 ) .1-4(جدول است. افزایش یافته درصد  6/0زنان 

 نشان داده شده است. 1-4تر در جدول ساله و بیش 15تغییرات فصلی نرخ بیکاري در جمعیت 

  

 1394بهار و  1393 تابستان نسبت به 1394تابستان در تغییرات نرخ بیکاري برحسب جنـس، نقاط شهري و روستایی  -4-1

 شرح

 نقاط روستایی ط شهرينقا زن مرد کل

 تابستان

93 

 بهار

94 

 تابستان

93 

 بهار

94 

 تابستان

93 

 بهار

94 

 تابستان

93 

 بهار

94 

 تابستان

93 

 بهار
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تغییرات نرخ بیکاري جمعیت 

-     .................... ترساله و بیش 10   /     -  

تغییرات نرخ بیکاري جمعیت 

/    .................... ترساله و بیش 15  -  /    /   -  

 



 

 نسبت اشتغال
دهد نسبت نشان می تابستاندست آمده در فصل به . نتایجهستندشاغل  ،جمعیت واقع در سن کارچند درصد که  ددهنسبت اشتغال نشان می

که نسبت طورياز زنـان بوده است، به تراین نسبت براي مـردان به مراتب بیش .درصـد بوده است 7/34تر سـاله و بیش 10اشتغال جمعیت 

 دست آمده است.بهدرصد  0/11 زنان بیندرصد و در  4/58مردان  بینمذکور در 

به نحوي که این نسبت در نقاط  .تر از نقاط شهري بوده استتر در نقاط روستایی بیشساله و بیش 10همچنین نسبت اشتغال جمعیت 

 درصد بوده است. 5/33درصد و در نقاط شهري  1/38روستایی 

 

 نقاط شهري و روستایی ،تفکیک جنسنسبت اشتغال به -1 -5

 نقاط روستایی نقاط شهري زن مرد کل شرح

       ................ ترساله و بیش 10نسبت اشتغال جمعیت 

       ................ ترساله و بیش 15نسبت اشتغال جمعیت 

 

 

 

 

 عالیت اقتصاديه فهاي عمدخشسهم اشتغال در ب

ترین درصد شاغالن در ترین درصد شاغالن در بخش خدمات و کمدهد بیشفعالیت نشان می يهاي عمدهبررسی میزان اشتغال در بخش

 2/32درصد، در بخش صنعت  6/48در بخش خدمات تر ساله و بیش 10که سهم شاغالن  طورياند، بهکار بودهبخش کشاورزي مشغول به

 . )4نمودار  و 1-6(جدول  درصد بوده است 2/19درصد و در بخش کشاورزي 

 

 

 

 



 

 

 نقاط شهري و روستایی ،تفکیک جنسبه هاي عمده فعالیت اقتصاديسهم اشتغال در بخش -6-1

 نقاط روستایی نقاط شهري زن مرد کل شرح

       ....................................................................... کشاورزي

       ............................................................................ صنعت

       .......................................................................... خدمات

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي عمومی و خصوصیسهم اشتغال در بخش

بخش خصوصی  بگیرانمزد و حقوق دهد، درصد شاغالن در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل،بررسی وضع شغلی شاغالن نشان می

کـه سـهم    طـوري بـه  اسـت، بگیران بخش عمومی) (مزد و حقوقن در بخش عمومی کارکنان فامیلی بدون مزد) بیش از درصد شاغالو تعاونی و 

ر بـین مـردان و   دهمین وضعیت  بوده است. درصد 5/16 درصد و در بخش عمومی 5/83ی در بخش خصوصتر ساله و بیش 10جمعیت اشتغال 

 . )1-7شود (جدول زنان و نقاط شهري و روستایی مشاهده می

 

 نقاط شهري و روستایی ،تفکیک جنسبه هاي عمومی و خصوصیسهم اشتغال در بخش -7-1

 نقاط روستایی نقاط شهري زن مرد کل کشور شرح

      ........................................................... بخش خصوصی

      .............................................................. بخش عمومی
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کشاورزي صنعت خدمات

ساله و بیش تر به تفکیک جنس 10نسبت اشتغال در جمعیت  -4نمودار 
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 اشتغال ناقص

 6/7 تابستاندر فصل  دست آمدهاساس نتایج به د جمعیت فعال داراي اشتغال ناقص هستند. برچند درص دهدنرخ اشتغال ناقص نشان می

و رصد د 6/3درصد و در بین زنان  4/8 ردانـاین شاخص در بین م .اند، داراي اشتغال ناقص بودهترساله و بیش 10جمعیت فعالاز  درصد

 درصد بوده است. 6/10 درصد و در نقاط روستایی 4/6 همچنین در نقاط شهري

درصد از شاغالن،  5/8 دست آمده،نتایج بههد، چند درصد جمعیت شاغل، داراي اشتغال ناقص هستند. بر اساس دسهم اشتغال ناقص نشان می

درصد و در نقاط  3/7 همچنین در نقاط شهريو رصد د 6/4درصد و در بین زنان  2/9 ردانـاین نسبت در بین م .اندداراي اشتغال ناقص بوده

 درصد بوده است. 5/11 روستایی

نشان  دست آمدهبهنتایج  .دهددهد، چند درصد از زمان بالقوه کار شاغالن را مقدار اشتغال ناقص تشکیل میار اشتغال ناقص نشان مینرخ مقد

 7/2درصد و در بین زنان  1/3شاخص در بین مردان دهد. این درصد زمان بالقوه کار شاغالن را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می 1/3دهد، می

 .)1-8درصد بوده است (جدول  2/4 درصد و در نقاط روستایی 6/2 ین در نقاط شهريدرصد و همچن

 

 تفکیک جنس، نقاط شهري و روستاییهاي اشتغال ناقص بهشاخص -8-1

 نقاط روستایی نقاط شهري زن مرد کل کشور شرح

       ................................................................. نرخ اشتغال ناقص

       ............................................................... سهم اشتغال ناقص

       ...................................................... رخ مقدار اشتغال ناقصن

 

 تفکیک استانکار بهنیروي يهاي عمدهشاخص

 2/44با  گیالن تر در استانساله و بیش 10 نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت ،دهدهاي کشور نشان میبررسی نرخ مشارکت اقتصادي بین استان

 . در مقابل استانرصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده استد 6/43با  خراسان شمالی استان از آن بعدجایگاه نخست قرار دارد و  درصد در

. این در حالی است که نرخ مشارکت اندترین نرخ مشارکت اقتصادي را به خود اختصاص دادهپاییندرصد  5/29سیستان و بلوچستان با 

 ).1-9(جدول  دست آمده استدرصد به 9/38ر اقتصادي در کل کشو

 استان دهدها نشان میمقایسه این شاخص بین استان .دست آمده استدرصد به 9/10کل کشور  درتر ساله و بیش 10بیکاري جمعیت  نرخ

دیگر  درصد قرار گرفته است. از سوي 2/15با  کرمانشاه، استان از آن بعددرصد باالترین نرخ بیکاري را داشته و  0/16با و بختیاري  چهارمحال

 ).1-9(جدول  استکرمان  استانمربوط به درصد  5/6 رین نرخ بیکاري باتپایین

باالترین نسـبت اشـتغال را بـه خـود اختصـاص      درصد  3/39با  گیالن دهد، استانهاي کشور نشان مینسبت اشتغال در بین استان يمقایسه

 ورـال در کـل کشـ  ـ. نسبت اشتغـ انداص دادهـصخترا به خود اترین نسبت اشتغال پاییندرصد  0/26استان سیستان و بلوچستان با و داده است 

 ).  1-9(جدول  د بوده استـدرص 7/43

 خراسـان شـمالی  در استان  ترین شاغالنبخش کشاورزي بیشدر دهد، هاي عمده فعالیت اقتصادي نشان میها به لحاظ بخشمقایسه استان

شـاغالن بخـش    .درصد کمترین شاغالن در بخش کشـاورزي را داشـته اسـت    6/1 ن بااند و در مقابل استان تهرادرصد) مشغول کار بوده 4/44(

تـرین  درصـد کـم   2/20بـا   گیالنترین و استان بیشدرصد  1/46با  یزد در بخش صنعت، استان درصد بوده است. 2/19 کشاورزي در کل کشور

استان  در بخش خدمات،همچنین  درصد بوده است. 2/32 ،شوراند. سهم شاغالن در این بخش در کل کدرصد شاغالن را به خود اختصاص داده

انـد.  ترین درصد شاغالن در بخش خدمات را به خود اختصـاص داده درصد پایین 4/34با  خراسان شمالی درصد باالترین و استان 5/63با تهران 

 ).1-9(جدول  درصد بوده است 6/48 سهم شاغالن در این بخش در کل کشور

سـاله و   10 درصد باالترین سهم اشـتغال نـاقص جمعیـت    1/21 با گلستان دهد، استانها نشان میغال ناقص در بین استانمقایسه سهم اشت

هاي دیگر است. ایـن شـاخص بـراي کـل     تر از استانکم ،درصد 7/2با  شرقیآذربایجان این رقم در استان. تر را به خود اختصاص داده استبیش

 .)1-9دول (ج استبوده درصد  5/8 کشور



 

 تفکیک استانتر بهساله و بیش 10کار در جمعیت نیروي يهاي عمدهشاخص -9-1

 استان
 نرخ مشارکت

 اقتصادي
 نرخ بیکاري

نسبت 

 اشتغال

 سهم اشتغال سهم اشتغال در بخش

 خدمات صنعت کشاورزي ناقص زمانی

       

        ...................................... آذربایجان شرقی

        ....................................... آذربایجان غربی

        ....................................................... اردبیل

        ..................................................... اصفهان

        .......................................................... لبرزا

        .......................................................... ایالم

        ....................................................... بوشهر

        ........................................................ تهران

        ............................. هارمحال و بختیاريچ

        ........................................ خراسان جنوبی

        ........................................ خراسان رضوي

        ........................................ خراسان شمالی

        .................................................. خوزستان

        ....................................................... زنجان

        ...................................................... سمنان

        .............................. سیستان و بلوچستان

        ........................................................ فارس

        ....................................................... ینقزو

        ............................................................. قم

        .................................................. کردستان

        ....................................................... کرمان

        ................................................... کرمانشاه

        .............................. یلویه و بویراحمدگکه

        ..................................................... لستانگ

        ....................................................... یالنگ

        ..................................................... لرستان

        ................................................... مازندران

        ...................................................... مرکزي

   /     ................................................... انگهرمز

        ...................................................... همدان

        ............................................................ یزد



 

 تفکیک استانتر بهساله و بیش 15کار در جمعیت  نیروي يهاي عمدهشاخص-10-1

 استان
 نرخ مشارکت

 اقتصادي
 نرخ بیکاري

نسبت 

 اشتغال

 سهم اشتغال سهم اشتغال در بخش

 خدمات صنعت کشاورزي ناقص زمانی

        ...................................... کل کشور

         ...................................... آذربایجان شرقی

         ....................................... آذربایجان غربی

         ....................................................... اردبیل

 /        ..................................................... اصفهان

         .......................................................... لبرزا

         .......................................................... ایالم

         ....................................................... بوشهر

         ........................................................ تهران

         ............................. هارمحال و بختیاريچ

         ........................................ خراسان جنوبی

         ........................................ خراسان رضوي

         ........................................ خراسان شمالی

         .................................................. خوزستان

         ....................................................... زنجان

         ...................................................... سمنان

         .............................. تانسیستان و بلوچس

         ........................................................ فارس

         ....................................................... قزوین

         ............................................................. قم

         .................................................. کردستان

         ....................................................... کرمان

         ................................................... کرمانشاه

         .............................. یلویه و بویراحمدگکه

         ..................................................... لستانگ

         ....................................................... یالنگ

         ..................................................... لرستان

   /      ................................................... مازندران

         ...................................................... مرکزي

         ................................................... انگهرمز

         ...................................................... همدان

         ............................................................ یزد



 

فصـل دوم

 کل کشور يهاجدول
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 هاي استانیجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


