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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 شاخصیافتگي جوامع تلقي ميهای توسعهشاخص

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

آغاز شد و از آن زمان تاكنون در  6731اولین بار در سال  "كاررح آمارگیری نیرویط" به اجرا درآید. "كارآمارگیری نیرویطرح "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 در سطح كل كشور های نیروی كاری شاخصتغییرات 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 نميرح اعضای خانوارهای معمولي غیر ساكن و اعضای خانوارهای موسسهشهری یا روستایي كشور هستند. لذا، این ط

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

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

 خارج نمونه زا يمتوال فصل دو برای موقت طور به سپس است، نمونه در متوالي فصل دو خانوار، كه ترتیب این به آید،مي عمل به آمارگیری
 ارجخ نمونه از هیپا نمونه دوره به مربوط یهاسال یانتها تا آن از پس و گرددمي باز نمونه به يمتوال فصل دو برای مجدداً بعد شود،مي
ای است مونهی پایه، نی پایه است. منظور از نمونهكارگیری نمونهگیری چرخشي، مستلزم بهالزم به ذكر است كه انجام بهینه نمونه .شودمي

 یمرحله یریگنمونه چارچوب هایي انتخاب كرد.ارگیری، زیرنمونهتوان از آن برای تأمین نیازهای چند آمارگیری یا چند دوره از یك آمكه مي
ها( اول )خوشه یمرحله یریگنمونه یواحدها . نمونه پایه،است یخانوار یهایریآمارگ هیپانمونه  چهارمین ،6733از فصل بهار سال  ،اول

ك كوچ یاز چند بلوک/آباد یامجموعه یدر موارد ایبزرگ  یبلوک/آباد كیاز  يبخش ،یبلوک/آباد كی. هر خوشه، شامل شوديرا شامل م
 يتیو تحوالت جمع رییتغ. همچنین با توجه به ساخته شده است 6731نفوس و مسکن سال  يعموم یاست كه بر اساس اطالعات سرشمار

 هیپا نمونه یهاخوشه یمحدوده در خانوارها از يبخش هنگام، به و مناسب چارچوب یهیته منظور بهشهری، در نقاط  يمسکون یو واحدها
 نجاما از یيروستا نقاط در يمسکون یواحدها و يتیجمع محدود تحوالت و رییتغ به توجه باولي  .شدند یبردارفهرست 6731در زمستان 

 شد. نظرصرف( خاص موارد در جز)به نقاط نیا در یبردارفهرست

برای شاخص نرخ بیکاری ارائه گردیده است. از نظر  %31 7در انتشار نتایج این آمارگیری، فاصله اطمینان 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  %31ها یك فاصله اطمینان برای مقدار واقعي نرخ بیکاری جامعه محاسبه شود، انتظار داریم اس هركدام از این نمونهو بر اس
 اطمینان ، مقدار واقعي نرخ بیکاری را شامل شود.

                                                           
-International Labour Organization (ILO) 

-Master Sample 

- Confidence Interval  
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  هايافته

در جدول  6731نسبت به سال  6733و تغییرات آن در سال كار بازارهای ترین شاخص، عمده6733سال  در آمارگیریبراساس نتایج این     

 .به تفکیك استان ارائه شده است كار بازاری های عمدهنیز شاخص صفحات بعدول ادر جد .ه شده استئارا 6

 
 دهد.را در یك نگاه نشان مي 6733های عمده بازار كار در سال شاخص 6نمودار 

 

 تر(ساله و بیش 61) درصد جمعیت در سن كار 111 كه دهدتر نشان ميساله و بیش 61فعالیت( جمعیت بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ 

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 نقاطنسبت به  شهری نقاطدر و بین زنان نسبت به مردان 

تر و بیش ساله 61بررسي نسبت اشتغال جمعیت داشته است. درصد افزایش  1/1(، 6731دهد 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 ) 1/71بیانگر آن است كه 

 تر از نقاط شهری بوده است.روستایي بیش

ساله و بیشتر61جمعیت 

11،331

غیر فعال

73،316(13/1)%

(نرخ مشاركت اقتصادی)فعال 

23،131(11/1)%

(ارینرخ بیک)بیکار 

7،216(62/1)%

(نرخ اشتغال)شاغل 

27،367(33/1)%

غایب موقت

333

(1/6)%

ساعت11كمتر از 

3،326 (11/3)%

سایر

3،673 (37/1)%

ناقصاشتغال 

2،132 (21/1)%

11اشتغال با 
در ساعت و بیشتر
هفته مرجع

67،611 (11/1)%
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 نرخ، سهم و نسبت: درصد( –)تعداد: نفر  1931 سالنسبت به  1931سال تفکیک جنس، نقاط شهري و روستایی دركار و تغییرات آن بههاي عمده  بازارشاخص -1جدول 

 *كارهاي نیرويشاخص
 كل كشور

 

 زن مرد

 سال 1931سال

1931** 
 سال 1931سال تغییرات

1931** 
 سال 1931سال تغییرات

1931** 
 تغییرات

ساله و  11جمعیت 

 تربیش
 733372 72316331 77716313 713733 77617311 77177616 313723 11611126 11331313 تعداد

مشاركت اقتصادي 

ساله و  11جمعیت 

 تربیش

 1/1 61/3 61/6 1/1 11/1 11/3 1/1 11/6 11/1 نرخ

 632331 1612313 1711333 711137 26716113 26363111 113137 21161713 23137316 تعداد

 11اشتغال جمعیت 

 ساله

 ترو بیش

 1/1 62/1 67/1 1/2 13/3 13/6 1/7 71/7 71/1 نسبت

 632263 1617111 1711232 236361 63631112 63113332 117323 27713663 27367111 تعداد

 11بیکاري جمعیت 

 ساله

 ترو بیش

 1/3- 63/1 63/3 1/7 61/6 61/1 1/6 66/3 62/1 نرخ

 137 6113311 6161123 31332 2611731 2211213 31111 7611216 7211331 تعداد

 11بیکاري جمعیت 

 ترساله و بیش

 1/3- 63/1 63/3 1/7 61/6 61/1 1/6 62/1 62/6 نرخ

 6213 6113216 6161113 36331 2612113 2211126 37637 7616113 7211376 تعداد

 بیکاري جوانان

 ساله 42-11

 7/1- 17/7 73/3 1/6 21/2 21/7 1/1- 23/2 23/3 نرخ
 23321- 232312 211612 27176- 113623 117133 16716- 311131 333373 تعداد

 بیکاري جوانان

 ساله 43-11

 6/3- 11/1 73/1 1/1 21/3 26/2 1/1 21/6 21/6 نرخ
 22337- 163111 131133 63113 6661713 6672161 1211- 6376333 6321136 تعداد

 11بیکاري جمعیت 

تر ساله و بیش

التحصیل آموزش فارغ

 عالی

 2/1- 71/6 23/6 1/6- 67/1 62/3 1/3- 63/1 63/6 نرخ

 63223 113673 111711 12773 121711 133132 33113 6631137 6211111 تعداد

اشتغال در بخش 

 كشاورزي

 2/6- 26/3 63/3 1/3 61/1 63/2 1/2 63/1 63/3 سهم
 13117- 311111 311612 631213 7636311 7713111 671311 1133716 1267613 تعداد

اشتغال در بخش 

 صنعت

 6/2 21/3 21/3 1/1- 77/3 77/2 1/7- 72/7 72/1 سهم
 33171 6113721 6613312 61131- 1131737 1113333 32316 3111313 3123111 تعداد

اشتغال در بخش 

 خدمات

 6/1 12/1 17/1 1/6- 13/3 13/1 1/6 11/2 11/7 سهم
 612333 2631363 2763363 617311 3111131 3113113 211317 66326111 66313713 تعداد

 اشتغال ناقص
 1/3 1/6 1/3 1/1 66/1 62/1 1/7 61/1 61/3 سهم
 16663 262131 217337 32363 2271111 2723716 671171 2113621 2132611 تعداد

ساله و  11سهم جمعیت بیکار 

التحصیل آموزش تر فارغبیش

 عالی از كل بیکاران

73/1 73/6 6/1 21/6 21/1 6/3 11/3 11/7 6/1 

ساله و  11شاغل سهم جمعیت 

التحصیل آموزش تر فارغبیش

 عالی از كل شاغالن

27/3 26/1 2/1 21/1 63/7 2/6 73/2 71/7 2/3 

 اختالف در سرجمع ناشي از گرد كردن ارقام است.* علت 
 اند .بروز رساني شده 6731های جمعیتي مبتني بر نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال ** ارقام بر اساس پیش بیني
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 1931ل نسبت به سا 1931تفکیک جنس، نقاط شهري و روستایی در سالكار و تغییرات آن بههاي عمده  بازارشاخص -1جدول 

 )ادامه(نرخ، سهم و نسبت: درصد(  –)تعداد: نفر                                                                                                                                                                                         

 * علت اختالف در سرجمع ناشي از گرد كردن ارقام است.
 اند .بروز رساني شده 6731های جمعیتي مبتني بر نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال ** ارقام بر اساس پیش بیني

 

  

 *كارهاي نیرويشاخص

 نقاط شهري

 

 نقاط روستایی

 1931سال
 سال

1931** 
 1931سال تغییرات

 سال

1931** 
 تغییرات

 11763- 61111311 61111137 371111 13173326 11131711 تعداد ساله و بیشتر 11جمعیت 

 11مشاركت اقتصادي جمعیت  

 ترساله و بیش

 1/3 16/3 12/1 1/2 73/1 73/3 نرخ

 661173 1331311 1331317 113111 63173116 21131333 تعداد

 ساله 11اشتغال جمعیت 

 و بیشتر 

 1/3 73/1 73/2 1/6 71/7 71/1 نسبت

 662731 1721131 1172311 716111 63123171 63731131 تعداد

 ساله  11بیکاري جمعیت 

 ترو بیش

 1/2- 3/6 3/3 1/2 67/7 67/1 نرخ

 2771- 111263 117337 33336 2113126 2311362 تعداد

ساله و  11بیکاري جمعیت 

 تربیش

 1/6- 3/6 3/1 1/2 67/7 67/1 نرخ

 7733- 111733 116336 31113 2111231 2312373 تعداد

 بیکاري جوانان

 ساله 42-11

 6/1- 21/1 63/3 1/6- 76/1 76/1 نرخ

 21313- 631372 611317 71736- 111613 127331 تعداد

 بیکاري جوانان

 ساله 43-11

 6/1- 63/7 61/3 1/3 23/1 23/2 نرخ

 66116- 722331 766171 1211 6113366 6161611 تعداد

ساله و  11بیکاري جمعیت 

التحصیل اموزش  بیشتر فارغ

 عالی

 2/7- 21/1 22/7 1/3- 63/1 63/3 نرخ

 6321 671111 672771 33317 6117331 6626363 تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 1/3- 13/3 13/6 1/3 1/1 1/6 سهم

 3311 7611111 7613331 623311 323711 6111211 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 1/3 21/3 21/1 1/3- 71/3 71/1 سهم

 31131 6123113 6367612 2371- 1363216 1361113 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 1/6- 21/1 21/7 1/6 13/3 13/3 سهم

 63113 6112131 6116363 223261 61633171 61111113 تعداد

 اشتغال ناقص
 6/2 67/1 61/1 1/1 3/1 3/1 سهم

 33311 311611 316311 71233 6111161 6111237 تعداد

التحصیل تر فارغساله و بیش 11سهم جمعیت بیکار 

 آموزش عالی از كل بیکاران
16/1 11/1 6/1 27/3 27/1 1/1 

تر بیش ساله و 11سهم جمعیت شاغل 

 التحصیل آموزش عالی از كل شاغالنفارغ
71/1 23/6 2/3 3/2 1/7 1/3 
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ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده درصد بیش 7/11 دهد كه بخش خدمات باعمده فعالیت اقتصادی نشان مي هایبررسيي اشتغال در بخش 

نسبت  6733درصد قرار دارند. سهم شاغالن بخش كشاورزی در سال  3/63درصد و كشاورزی با  1/72های صينعت با  اسيت. در مراتب بعدی، بخش 

درصد  6/1درصد كاهش  و سهم شاغالن بخش خدمات  7/1است ؛ در حالي كه سهم شاغالن بخش صنعت درصد افزایش داشته  2/1به سال قبل  

 افزایش داشته است.

 %31همچنین بر اساس فاصله اطمینان  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 1/62كه  دهدتر نشان ميساله و بیش 61بررسي نرخ بیکاری جمعیت 

درصد،  31درصد بدست آمده است؛ بدین معني كه این فاصله با اطمینان  1/62درصد با نقطه مركزی  7/62 درصد تا 3/66نرخ بیکاری كل كشور بین 

 نقاطبت به شهری نس نقاطدر و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان گیرد. بر اساس این نتایج، مقدار واقعي نرخ بیکاری كل كشور را در بر مي

درصد افزایش  6/1(، 6731دهد كه این شاخص، نسبت به سال قبل )است. بررسي روند تغییرات نرخ بیکاری كل كشور نشان ميوده تر بروستایي بیش

 داشته است. 

نرخ بیکاری در بین بر اساس این نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 6/62كه  دهدتر نشان ميسياله و بیش  61بررسيي نرخ بیکاری جمعیت  

درصد افزایش داشته  6/1نسبت به سال قبل  6733وده است. این نرخ در سالتر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و ن نسبت به مردان زنا

 است.

شاخص در بین زنان این  اند.بودهبیکار درصد از جمعیت فعال این گروه سني  3/23حاكي از آن است كه  سياله  61-21بررسيي نرخ بیکاری جوانان    

ساله كل كشور نشان  61-21تر بوده است. بررسي روند تغییيرات نرخ بیکاری جوانان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 .درصد كاهش یافته است 1/1دهد كه این شاخص نسبت به در سال گذشته مي

شاخص در بین زنان نسبت این  .اندبودهبیکار ساله  61-23 درصد از جمعیت فعال 6/21آن است كه نیز حاكي از  ساله 61 - 23نرخ بیکاری جوانان   

دهد كه این ساله نشان مي 61-23 بررسي روند تغییيرات نرخ بیکاری جوانان .تر بوده استبه مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 شاخص نیز نسبت به سال گذشته هیچ گونه تغییری نداشته است.

درصد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالي بیکار  6/63دهد ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالي، نشان مي 61بررسي نرخ بیکاری جمعیت 

بررسي روند تغییيرات این نرخ حاكي از آن  .تر بوده استنقاط روستایي نسبت به نقاط شهری بیشنرخ در بین زنان نسبت به مردان و در این اند. بوده

 درصد كاهش داشته است . 3/1است كه نسبت به سال قبل 

ان و در تر از زنشاخص در بین مردان بیشاین . اندبوده، دارای اشتغال ناقص شاغل تدرصد جمعی 3/61كه  دهدسيهم اشيتغال ناقص نشيان مي        

 درصد افزایش داشته است. 7/1نسبت به سال قبل  6733تر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در سال نقاط روستایي بیش

درصيد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در   1/73سيهم جمعیت بیکار فارغ التحصيیل آموزش عالي از كل بیکاران    6733در سيال  

درصد  1/6نسبت به سال قبل های مذكور شاخصدهد كه نسيبت به نقاط روسيتایي باالتر است. بررسي تغییرات این شاخص نشان مي   نقاط شيهری 

 ته است.یافافزایش 

درصد بوده است. این سهم  3/27، سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالي از كل شاغالن 6733اسيت كه در سال  همچنین، نتایج گویای آن

سال قبل  شود، این شاخص نسبتدر بین زنان نسيبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي باالتر است. با بررسي تغییرات مشاهده مي 

 ته است.یافدرصد افزایش  1/2

 

ساعت و  13طور معمول، درصد شاغلین، به 7/73دهد، تر نشان ميساعت و بیش 13تر با ساعت كار معمول ساله و بیش 61 بررسي سهم شاغلین  

د ر از استاندارتدهد در كشور سهم زیادی از شاغلین بیشكنند. این شاخص كه یکي از نماگرهای كار شایسته است نشان ميتر در هفته كار ميبیش

 درصد كاهش داشته است. 3/1كنند. این شاخص نسبت به سال قبل كار مي
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 دهد.نشان مي 4337تا  4334هاي نرخ مشاركت اقتصادي را در سال 2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهدنشان مي 4337تا  4334هاي نرخ بيكاري را در سال 3نمودار
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نرخ بیکاری در كل كشور-7نمودار 
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 دهد.نشان مي 4337تا  433۰هاي نرخ بيكاري را در فصول مختلف سال 4نمودار 
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بهار  تابستان پاییز زمستان

6733-6731نرخ بیکاری در فصول مختلف سال های -1نمودار 

6731 6736 6732 6737 6731 6731 6731 6733
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 1931-31هاي ي نیروي كار به تفکیک استان در سالهاي عمدهشاخص -4جدول

 نرخ بیکاري نسبت اشتغال نرخ مشاركت اقتصادي استان

 1931 فاصله اطمینان 1931 1931 1931 1931 1931

 4403 (42.3-44,3) 420۰ 35/3 35/6 4۰04 4۰05 كل كشور

 4۰06 (42,۰-3.3) 4۰03 37/5 ۰036 42/۰ 4۰04 آذربایجان شرقی

 4403 (46.2-43.2) 4407 36/3 36/4 4204 4203 آذربایجان غربی

 4۰02 (4۰,5-3,4) 303 33/3 4۰/2 4403 4403 اردبیل

 4404 (44.3-42.5) 4307 35/5 37/5 4404 4304 اصفهان

 4303 (45,3-43.5) 4407 32/4 33/4 3706 3303 البرز

 4407 (42,3-3,5) 4402 3۰/3 32 3403 3604 ایالم

 4402 (44,7-3,3) 4۰05 33/4 34/3 3703 3303 بوشهر

 4404 (43,4-44.4) 4202 35/7 34/3 4۰02 3303 تهران

 2۰07 (43.4-45.7) 4704 34/2 33/7 3304 4۰03 چهارمحال و بختیاري

 4402 (3,5-7,5) 305 36/4 36/7 4۰06 4۰04 خراسان جنوبی

 4402 (44,6-3,3) 4۰07 33/4 33/5 440۰ 4304 خراسان رضوي

 307 (44,5-3.4) 4۰04 4۰/7 4۰/2 450۰ 4403 خراسان شمالی

 4405 (46,3-44,5) 4507 33/4 33/4 3304 3306 خوزستان

 4۰03 (3.5-7,5) 305 37/4 33/3 4404 4206 زنجان

 703 (3.2-6,2) 702 36/3 34/3 3304 3706 سمنان

 4403 (43.2-43.3) 460۰ 26/3 23/5 3۰05 3303 سیستان و بلوچستان

 4۰03 (3.7-3.۰) 303 36/4 36/7 4۰02 4۰02 فارس

 4۰07 (42,2-4۰,۰) 440۰ 34/3 37/2 330۰ 4403 قزوین

 4۰03 (44.32-3.74) 4۰03 ۰032 34/4 3503 3502 قم

 4306 (46,۰-43.2) 4406 36/3 36/7 420۰ 430۰ كردستان

 4406 (42.3-4۰,۰) 4404 34/3 34/3 3303 3303 كرمان

 2402 (2۰,7-46.7) 4307 32/5 35/4 4403 4302 كرمانشاه

 4206 (45.4-44,4 4303 32/4 34/7 3603 3606 كهگیلویه و بویراحمد

 4202 (4۰,3-3,7) 303 33/2 34/6 3703 3303 گلستان

 4۰07 (42,6-4۰,2) 4404 ۰033 ۰033 4205 440۰ گیالن

 4202 (45,2-44.3) 4305 ۰034 34/3 3503 3603 لرستان

 303 (3,5-7.5) 305 ۰037 37/3 4404 4404 مازندران

 706 (3,4-7,4) 304 32/3 34/3 3505 3403 مركزي

 30۰ (42,7-3.7) 4402 34/3 35/2 3304 3307 هرمزگان

 4۰06 (3.3-7.3) 303 36/6 33/4 4۰03 4403 همدان

 4207 (45.4-42,4) 4303 36/3 36/2 4203 420۰ یزد
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 1931كار بر حسب فصل و به تفکیک استان در سال ي نیرويهاي عمدهشاخص -9جدول 

 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 

مشاركت 

 اقتصادي

نسبت 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاري

 62/6 71/3 73/1 66/3 71/3 11/1 62/2 71/3 11/3 62/6 71/6 16/6 كل كشور

 62/1 71/3 73/1 66/1 71/3 11/1 61/1 71/1 11/3 3/3 71/3 11/3 یجان شرقیآذربا

 61/1 71/6 16/1 67/1 71/7 12/1 61/3 73/6 17/1 61/3 71/3 12/6 آذربایجان غربی

 67/7 73/1 17/7 3/3 73/1 17/1 3/1 16/1 11/3 3/3 12/2 11/3 اردبیل

 62/7 71/3 12/6 61/6 73/1 11/3 61/1 73/6 11/3 67/7 71/7 16/3 اصفهان

 67/1 72/3 73/3 61/3 72/3 73/3 67/3 77/1 73/1 61/1 77/1 73/1 البرز

 61/7 71/3 71/1 61/1 72/2 71/6 66/3 72/1 71/7 66/3 77/1 73/1 ایالم

 3/6 71/2 73/3 61/3 77/1 73/1 66/1 71/1 73/2 61/3 71/6 11/1 بوشهر

 61/3 71/3 11/6 62/1 71/2 73/1 67/7 71/1 73/3 62/7 71/2 11/6 تهران

 61/1 77/2 73/1 63/1 76/7 73/3 67/3 71/1 12/2 22/3 71/1 11/1 چهارمحال و بختیاري

 3/1 71/7 73/1 3/2 73/7 16/3 3/3 71/1 11/2 3/1 73/3 16/6 خراسان جنوبی

 62/3 71/3 73/3 3/1 12/3 11/3 61/3 73/1 12/6 61/3 73/3 17/1 خراسان رضوي

 62/1 73/1 12/1 61/3 73/3 11/1 3/3 12/2 11/3 3/3 12/1 11/1 خراسان شمالی

 61/3 72/3 73/1 61/3 71/1 73/3 61/1 77/1 73/3 61/1 77/2 73/7 خوزستان

 66/7 71/6 11/3 3/1 73/3 16/3 3/6 11/3 17/3 3/2 11/2 17/3 زنجان

 3/1 71/6 73/6 1/1 71/7 71/3 3/6 71/1 73/6 3/6 71/3 73/3 سمنان

 61/7 21/3 76/7 61/1 23/6 72/1 61/7 23/3 71/6 63/1 76/1 73/6 سیستان و بلوچستان

 3/7 71/3 73/2 3/3 71/3 11/2 3/3 73/1 11/1 3/3 71/3 16/1 فارس

 61/3 71/1 73/3 66/6 73/7 16/3 66/1 73/6 17/3 66/2 73/1 16/3 قزوین

 3/1 76/1 71/3 66/1 71/2 71/1 62/6 76/3 71/6 61/6 72/2 71/3 قم

 63/1 71/7 12/1 61/1 73/2 17/1 66/7 73/7 17/2 67/1 73/1 12/1 كردستان

 66/1 71/2 73/3 61/7 71/6 73/2 62/1 71/1 11/1 66/2 77/3 73/3 كرمان

 21/3 77/1 12/7 63/2 71/1 17/7 61/1 71/6 17/2 63/1 71/1 11/1 كرمانشاه

 62/1 71/1 71/7 62/3 76/2 71/3 61/1 72/6 73/1 62/7 77/1 73/7 بویراحمدكهگیلویه و 

 61/3 72/1 71/1 61/3 71/6 73/2 3/3 71/1 73/3 3/3 73/6 11/3 گلستان

 66/3 73/3 17/1 66/7 73/2 17/6 62/1 73/1 17/6 61/1 12/6 11/3 گیالن

 62/1 76/2 71/3 62/3 72/1 73/6 62/3 72/3 73/1 61/3 71/3 71/1 لرستان

 1/7 73/1 11/1 3/3 71/1 73/3 61/1 73/1 16/1 3/3 73/3 17/3 مازندران

 3/2 76/3 71/3 1/3 72/1 71/3 3/1 76/3 71/6 3/3 76/1 71/1 مركزي

 61/3 71/1 73/1 61/1 71/1 73/7 62/1 77/3 73/3 66/1 73/7 17/7 هرمزگان

71 73/1 3/7 73/1 11/7 1/1 16/3 11/3 3/2 73/7 12/3 همدان 1/  66/1 

 67/6 71/1 11/3 62/3 71/1 16/3 61/6 73/7 17/1 61/1 71/1 12/6 یزد
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 1931-31هاي در سالبه تفکیک استان  اقتصادي فعالیت يهاي عمدهبخشاشتغال در  سهم -2جدول 

 استان

 خدمات صنعت كشاورزي

 31سال  31سال  31سال  31سال  31سال  31سال 

 5۰02 5۰03 3203 320۰ 4705 4707 كل كشور

 4۰04 43 3303 3507 4306 2402 آذربایجان شرقی

 4403 4602 2406 2205 3۰06 3403 آذربایجان غربی

 4406 4405 2403 2403 3306 3306 اردبیل

 4503 4303 4404 4۰03 4۰03 4۰02 اصفهان

 5304 5403 4303 4204 207 30۰ البرز

 4303 4303 2705 2406 2305 2505 ایالم

 5303 6۰06 2707 2703 4205 4405 بوشهر

 6407 6305 3404 350۰ 404 405 تهران

 4305 4405 3304 3702 4704 4302 چهارمحال و بختیاري

 4406 4403 2302 2305 3۰02 2307 خراسان جنوبی

 4705 4704 3404 3306 2404 4303 خراسان رضوي

 3603 3302 2507 2504 3704 3604 خراسان شمالی

 5407 5204 2303 2303 2۰04 430۰ خوزستان

 3402 3606 3204 3304 3303 3۰03 زنجان

 4304 5۰04 3303 3۰07 4603 4307 سمنان

 5405 4503 3203 330۰ 4507 4604 سیستان و بلوچستان

 5۰03 4307 2303 2707 4304 2206 فارس

 4306 4402 3302 3604 4302 4302 قزوین

 5305 5503 4204 4۰0۰ 404 303 قم

 5۰02 540۰ 2407 2403 2504 2403 كردستان

 3303 3704 2702 2704 3304 3503 كرمان

 5۰0۰ 5۰04 2403 220۰ 2302 230۰ كرمانشاه

 5403 4303 2602 2303 2205 2405 كهگیلویه و بویراحمد

 4507 4505 2604 2603 2304 2707 گلستان

 4307 4605 2307 2604 2703 2703 گیالن

 4603 4302 2303 2704 2304 2403 لرستان

 520۰ 520۰ 2307 2302 4304 4303 مازندران

 4306 4204 4۰03 4۰06 46/۰ 4703 مركزي

 4306 530۰ 3۰03 3۰03 4306 4607 هرمزگان

 4403 4307 2605 2703 2302 2305 همدان

 4403 4302 470۰ 440۰ 304 703 یزد
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  1931درسال  به تفکیک استاناقتصادي بر حسب فصل و  يهاي عمدهبخشسهم اشتغال در  -1جدول 

 استان
 زمستان پاییز تابستان بهار

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

 54/6 32/4 46/۰ 4303 3203 4702 43/5 34/6 43/3 5۰/4 34/2 43/7 كل كشور

 45/5 36/5 47/3 4304 3407 2403 44/۰ 34/6 24/3 42/2 36/3 2۰/3 آذربایجان شرقی

 43/2 23/4 23/3 4702 2206 3۰04 42/3 24/۰ 36/4 46/5 23/۰ 3۰/5 آذربایجان غربی

 44/6 26/6 23/3 4203 2507 3405 33/7 23/4 37/3 4۰/3 24/2 35/5 اردبیل

 43/2 44/6 3/2 4304 4۰03 4۰03 43/7 4۰/4 4۰/3 43/5 4۰/6 4۰/۰ اصفهان

 55/۰ 42/2 2/3 5503 4407 205 54/3 42/2 3/۰ 54/۰ 42/4 3/3 البرز

 54/۰ 24/3 24/4 4303 26/۰ 2404 43/3 25/3 25/4 43/3 24/7 23/4 ایالم

 63/۰ 23/3 43/7 5304 2302 4404 6۰/6 23/4 4۰/3 53/6 23/3 4۰/4 بوشهر

 64/5 34/4 4/4 6407 3303 405 62/3 35/3 4/3 62/5 35/3 4/7 تهران

 44/4 33/4 46/3 4403 4302 45/۰ 45/4 34/5 2۰/4 47/۰ 32/7 2۰/3 چهارمحال و بختیاري

 43/3 23/3 26/3 4۰04 3۰03 2304 44/3 3۰/5 27/7 44/3 26/3 34/3 خراسان جنوبی

 43/7 33/۰ 47/3 4۰03 3303 4302 43/3 34/3 43/3 5۰/5 23/۰ 2۰/5 خراسان رضوي

 42/3 27/3 23/3 3306 26/۰ 3404 37/3 23/6 33/4 34/2 24/3 44/6 خراسان شمالی

 52/2 23/3 43/4 5203 2305 4706 52/4 23/5 43/4 5۰/7 34/5 47/3 خوزستان

 37/2 34/7 23/4 33/۰ 3303 23/۰ 36/۰ 34/7 32/3 35/3 32/3 32/4 زنجان

 5۰/6 34/2 43/4 5۰/۰ 3405 4304 43/2 34/4 43/3 54/3 23/۰ 43/6 سمنان

 47/6 36/4 46/4 4607 3303 4405 43/7 33/5 47/3 45/6 33/3 46/4 سیستان و بلوچستان

 5۰/3 23/6 2۰/6 4302 2303 2205 43/6 23/6 22/3 54/۰ 24/6 24/4 فارس

 45/6 33/2 45/3 4207 3702 4303 43/۰ 36/3 2۰/7 45/5 34/2 2۰/2 قزوین

 55/3 4۰/3 4/2 5605 3303 404 56/۰ 33/3 4/۰ 56/۰ 44/۰ 3/۰ قم

 53/2 23/۰ 23/3 5۰06 24/۰ 2504 43/6 24/4 26/۰ 5۰/6 25/5 23/3 كردستان

 33/7 27/۰ 34/2 3607 2603 37/۰ 35/5 27/2 37/3 37/5 27/3 34/7 كرمان

 52/7 24/7 25/7 4303 2404 2704 43/2 2۰/5 34/4 5۰/3 24/6 27/5 كرمانشاه

 43/5 3۰/3 2۰/4 5۰07 2302 2404 5۰/4 23/4 2۰/5 43/3 27/3 23/3 كهگیلویه و بویراحمد

 46/4 27/6 26/۰ 4603 2303 2403 46/3 26/4 27/3 42/6 24/3 32/7 گلستان

 43/4 23/7 24/3 5۰07 2704 2403 45/2 23/5 34/3 42/2 23/3 33/7 گیالن

 47/4 27/7 25/4 4703 2303 2303 46/4 23/3 24/4 54/3 23/2 24/3 لرستان

 54/2 32/4 46/4 5204 3۰03 4607 53/6 24/5 24/3 5۰/7 25/4 24/2 مازندران

 44/4 33/6 46 3303 43/۰ 47/۰ 42/۰ 4۰/3 47/7 42/۰ 33/5 43/5 مركزي

 54/4 23/4 43/5 5203 2304 4703 57/2 23/3 43/3 54/2 33/4 45/6 هرمزگان

 46/3 27/7 25/4 4307 2307 2705 44/۰ 26/3 32/2 43/6 23/۰ 23/4 همدان

 43/2 43/4 7/3 4606 4604 7/۰ 47/4 44/7 3/۰ 43/7 42/۰ 3/3 یزد
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:تعاريف و مفاهيم   

بر اساس  و كه ممکن است از تعاریف و مفاهیم بین المللي جدید مار ایران تا جایيآنیروی كار مركز آمارگیری گیری اشتغال و بیکاری در طرح اندازه

 .كندتبعیت مي ،)  6337ICLS(برگزار گردید 6337كه در سال  1دهمین كنفرانس بین المللي آمارشناسان كارسیز

 

ا بدني( است كه های اقتصادی )فکری یبرای تعیین چگونگي فعالیت اقتصادی افراد از كلمه كلیدی كار استفاده شده است. كار آن دسته از فعالیت 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 ميبگیر )افرادی كه در قبال كار خود مزد و حقوق ميكنند( 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 :

 شود. مرجع نامیده مي

را  طور موقت كارشانی مرجع، طبق تعریف كار، حداقل یك ساعت كار كرده و یا بنا به دالیلي بهتر كه در طول هفتهساله و بیش 61افراد  شاال:: 

یلي كنند )كاركنان فامترک كرده باشييند. افرادی كه بدون دریافت مزد برای یکي از اعضييای خانوار خود كه با وی نسييبت خویشيياوندی دارند، كار مي

د كاال یا در تولیدهند، یعني مستقیماً ی محل كارآموزی انجام ميی كارآموزی فعالیتي در ارتباط با فعالیت مؤسيسيه  بدون مزد(؛ كارآموزاني كه در دوره

ا كادر دائم ی صورتاند و تمام افرادی كه در نیروهای مسيلح به ی مرجع مطابق تعریف، كار كردهخدمات سيهیم هسيتند؛ محصيالني كه در هفته   ارائه 

های افراد شاغل گروهی نیروهای نظامي و انتظامي( ازجمله داران و سربازان وظیفه)نیروهای مسيلح شيامل پرسينل كادر، درجه   كنندموقت خدمت مي

 شوند. محسوب مي

)دارای اشييتغال مزدبگیری یا خوداشييتغالي ی مرجع فاقد كار باشيينددر هفته -6دارا باشييند:  همزمانرا  معیاركه سييه  ترسيياله و بیش 61افراد  بيکار:

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

ل آغاز دلی. افرادی كه بهبرای اشيتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي،آماده برای كار باشند ی بعد از آن ی مرجع و یا هفتهدر هفته -7عمل آورده باشيند( و  

 د.شوناند، نیز بیکار محسوب ميد كار و آماده برای كار بودهبه كار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای كار نبوده، ولي فاق

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

 

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 11تر از تر، قرار داشتن در فصل غیركاری و... كمنظیر ركود كاری، پیدا نکردن كار با ساعت كار بیشدالیل اقتصادی 
 اند.آماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده

  

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

 



 7931كارسال نتايج طرح آمارگيری نيرویی چكيده  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44
 

 هاشاخص

 61)تر ساله و بیش61در سن كار،  تر( به جمعیتساله و بیش 61) ترساله و بیش 61)شاغل و بیکار(  جمعیت فعالنسيبت  عبارت اسيت از  
 .611در ضرب ،تر(ساله و بیش

 

 

ساله و  61)تر ساله و بیش61 ،در سين كار به كل جمعیت تر( سياله و بیش  61) ترسياله و بیش  61جمعیت شياغل نسيبت  عبارت اسيت از  
 .611در ضرب ،تر(بیش

 

 =  نسبت اشتغال                                                                                                ×4۰۰                                                             

.611در ضرب ،)شاغل و بیکار( بیکار به جمعیت فعالجمعیت نسبت عبارت است از 

 

 .  611در شاغل و بیکار(، ضرب) عبارت است از نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال
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 .611در  ضرب ،ساله( 61-23)ساله  61-21ساله( به جمعیت فعال  61-23) ساله 61-21 جمعیت بیکارنسبت عبارت است از     

 

 

 

 .611در  ضربعالي،  آموزشفارغ التحصیل  به جمعیت فعال عالي آموزشفارغ التحصیل  جمعیت بیکارنسبت عبارت است از  

 

 عالي آموزش النفارغ التحصی

 .611در  ضربتر، ساله و بیش 61بیکار جمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  بیکار جمعیتنسبت عبارت است از 

 

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 61سهم جمعیت بیکار 

 

 .611در  ضربتر، ساله و بیش 61 شاغلجمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  شاغلجمعیت نسبت عبارت است از 

 

عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 61 شاغلسهم جمعیت   

 

 .611در  ضرب ،جمعیت شاغل به جمعیت دارای اشتغال ناقصنسبت عبارت است از     

 

 

 

  

 

 

 

 عالي آموزش لفارغ التحصی

 عالي آموزش لفارغ التحصی

ترساله و بیش 61جمعیت بیکار    

 

 يعال آموزشفارغ التحصیل ترساله و بیش 61 

 

 

ترساله و بیش 61 شاغلجمعیت    

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 61 


