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 مقدمه

ضوع     شتغال و بیکاری، از جمله مو ست، بها شوری ا صاد هرك سي اقت سا شتغال و كاهش بیکاری، بهگونههای ا کي از عنوان یای كه افزایش ا
ستفاده شود. نرخ بیکاری یکي از شاخصیافتگي جوامع تلقي ميهای توسعهشاخص هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی كشور مورد ا
سال گیرقرار مي شتغال و بیکاری خانوارآمارگیری از ویژگي"شور از طریق طرح ك كار اطالعات بازار 6731د. از  صل مي "های ا شد كه به حا

، مورد بازنگری قرار گرفت تا به صورت طرح فعلي و با 6المللي كارویژه سازمان بینالمللي بهتر با مفاهیم بینمنظور بهبود كیفیت و انطباق بیش
آغاز شااد و از آن زمان تاكنون در ماه  6731اولین بار در سااال  "كارطرح آمارگیری نیروی"به اجرا در آید.  "كارطرح آمارگیری نیروی"عنوان 

 میاني هر فصل اجرا شده است.
راورد ب»از طریق شود. این هدف و تغییرات آن اجرا مي كشور با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی كار "كارطرح آمارگیری نیروی"

ساالنهشاخص صلي و  ستانهای ف شور و ا سطح كل ك ستان»، «های نیروی كار در  شور و ا سطح كل ك ساالنه در   براورد»، «هابراورد تعداد 
های نیروی كار در سااطح ی شاااخصبراورد تغییرات ساااالنه»و « های نیروی كار در سااطح كل كشااور ی شاااخصتغییرات فصاالي و ساااالنه

 .شودتأمین مي« اهاستان

جامعه تحت پوشش طرح آمارگیری نیروی كار مجموعه افرادی است كه طبق تعریف، عضو خانوارهای معمولي ساكن یا گروهي در نقاط شهری 
یری دهد. روش آمارگای را پوشش نميیا روستایي كشور هستند. لذا، این طرح اعضای خانوارهای معمولي غیر ساكن و اعضای خانوارهای موسسه

 از ت،اس نظر مورد زین راتییتغ براورد سطوح، براورد بر عالوه طرح، نیا دراست.  شده یبندطبقه یامرحله دو یاخوشهدر این طرح به صورت 
 ل آمارگیرین دو فصبی نمونه واحدهای از بخشي داشتننگه ثابت با چرخشي گیرینمونه  .شودمي استفاده چرخشي گیرینمونه روش از رو این

 این برای انتخابي چرخش الگوی طرح، اهداف به توجه با  كند.واحدها، به بهترین نحو، امکان براورد سطوح و تغییرات را فراهم مي و تغییر بقیه
 ترتیب این به آید،مي عمل به آمارگیری بار چهار حداكثر نمونه، خانوار هر از 2پایه ینمونه یدوره طي یعني است،« 2-2-2 الگوی» یك طرح،
 يتوالم فصل دو برای مجددا   بعد شود،مي خارج نمونه از يمتوال فصل دو برای موقت طور به سپس است، نمونه در متوالي فصل دو خانوار، كه
الزم به ذكر است كه انجام بهینه  .شودمي خارج نمونه از هیپا نمونه دوره به مربوط یهاسال یانتها تا آن از پس و گرددمي باز نمونه به

چند  توان از آن برای تأمین نیازهایای است كه ميی پایه، نمونهی پایه است. منظور از نمونهكارگیری نمونهگیری چرخشي، مستلزم بهنمونه
نمونه  چهارمین ،6733از فصل بهار سال  ،اول یمرحله یریگنمونه چارچوب هایي انتخاب كرد.آمارگیری یا چند دوره از یك آمارگیری، زیرنمونه

 ،یبلوک/آباد كی. هر خوشه، شامل شوديها( را شامل ماول )خوشه یمرحله یریگنمونه یواحدها . نمونه پایه،است یخانوار یهایریآمارگ هیپا
و  نفوس يعموم یالعات سرشماركوچك است كه بر اساس اط یاز چند بلوک/آباد یامجموعه یدر موارد ایبزرگ  یبلوک/آباد كیاز  يبخش

 یهیته منظور بهشهری، در نقاط  يمسکون یو واحدها يتیو تحوالت جمع رییتغ. همچنین با توجه به ساخته شده است 6731مسکن سال 
 به توجه باولي  .شدند یبردارفهرست 6733در زمستان  هیپا نمونه یهاخوشه یمحدوده در خانوارها از يبخش هنگام، به و مناسب چارچوب

 ظرنصرف( خاص موارد در جز)به نقاط نیا در یبردارفهرست انجام از یيروستا نقاط در يمسکون یواحدها و يتیجمع محدود تحوالت و رییتغ
 شد.
برای شاخص نرخ بیکاری ارائه گردیده است. از نظر  %31 7در انتشار نتایج این آمارگیری، فاصله اطمینان 6733شایان ذكر است از بهار      

ود و گیری یکسان استخراج شروش شناسي آماری، این فاصله اطمینان به این معناست كه اگر از جامعه آمارگیری چندین نمونه با روش نمونه
از این فواصل اطمینان  %31محاسبه شود، انتظار داریم  ها یك فاصله اطمینان برای مقدار واقعي نرخ بیکاری جامعهبر اساس هركدام از این نمونه

 ، مقدار واقعي نرخ بیکاری را شامل شود.

                                                 

6 -International Labour Organization (ILO) 

-Master Sample 

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

های ، از این پس شاخصداندسال به باال را مجاز به انجام كار مي 61همچنین قانون كار كشور در زمینه سن ورود به كار كه افراد و  كشورمان
 گردد.تر محاسبه و ارائه ميو بیشساله  61عمده بازار كار كشور براساس جمعیت 

 هاافتهي

در  6733زمستاننسبت به  6733 زمستانو تغییرات آن در كار بازارهای ترین شاخص، عمده6733 زمستاندر  آمارگیریبراساس نتایج این   
شایان ذكر است در هر فصل  شده است.كار به تفکیك استان ارائه  ی بازارهای عمدهنیز شاخص 2-6و  2ول ا. در جده شده استئارا 6جدول 

كار، اطالعات وضع فعالیت افراد در هفته دوم تقویمي كامل و هفته پس از آن در براساس استانداردهای مربوطه و طرح فني آمارگیری نیروی
بوده كه متأثر از شرایط  7336بهمن ماه  21لغایت  62شود؛ لذا اطالعات فصل زمستان طرح مذكور مربوط به ماه میاني هر فصل جمع آوری مي

 شیوع بیماری كرونا در كشور نبوده است.

 .دهدنشان ميرا دریك نگاه  6733زمستانبازار كار در های عمده شاخص 6نمودار 
 8931 زمستان-شاخص های عمده بازار کار 

 ) ارقام به هزار نفر(

 

صادی )نرخ فعالیت( جمعیت      شاركت اقت سي نرخ م شان ميبیشساله و  61برر سن كار 112 كه دهدتر ن صد جمعیت در  ساله و  61) در
اركت اقتصادی نرخ مش كه دهدنشان مينتایج  چنین. هماندقرار گرفته شاغالن یا بیکاران گروهیعني در  ؛انداز نظر اقتصادی فعال بوده تر(بیش
شور . بررسي روند تغییرات نرخ مشاركت اقتصادی كل كتر بوده استروستایي كم نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بین زنان نسبت به مردان در 

شان مي سال قبل )ن شابه در  صل م سبت به ف شاخص، ن ستان دهد كه این  صد كاهش  6/6(، 6733زم ست. در شته ا شتغال دا سبت ا سي ن برر
شاخص در بین مردان  اند. اینتر( شاغل بودهو بیش ساله 61درصد از جمعیت در سن كار ) 3/73تر بیانگر آن است كه و بیش ساله 61جمعیت 

 تر از نقاط شهری بوده است.تر از زنان و در نقاط روستایي بیشبیش

ساله و بیشتر61جمعیت 
16،361

غیر فعال

71،132(13/1)%

(نرخ مشاركت اقتصادی)فعال 

21،221(12/1)%

(نرخ بیکاری)بیکار 

2،333(60/1)%

(نرخ اشتغال)شاغل 

27،171(33/1)%

غایب موقت

336

(7/3)%

11كمتر از 
ساعت

3،300
(73/1)%

سایر

1،732
(32/1)%

ناقصاشتغال 

2،123
(23/1)%

11اشتغال با 
تر ساعت و بیش

در هفته مرجع

67،311
(13/3)%



  8931 زمستانكار چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي

 كار و سرشماري دفتر جمعيت، نيروي

9 

 نرخ، سهم و نسبت: درصد( -)تعداد نفر11931زمستان به نسبت1931 زمستاندر وروستایی شهري جنس،نقاط تفکیکبه آن تغییرات و کاربازار عمده هايشاخص -1 جدول

 2کارنیرويهاي شاخص
. 

 زن مرد کل کشور

 تغییرات 1931زمستان 1931زمستان تغییرات 1931زمستان 1931زمستان تغییرات 1931زمستان 1931زمستان

ساله و  11جمعیت 
 تربیش

 616611 66361643 66911161 619144 66316941 66936116 366431 31414316 31911916 تعداد

مشارکت اقتصادي  
ساله و  11جمعیت 

 تربیش

 126- 1326 1126 126- 6626 3921 121- 1621 1421 نرخ

 416416- 1996164 1666619 166663- 41336161 41196146 166666- 43311666 43446616 تعداد

 11اشتغال جمعیت 
 ساله

 ترو بیش 

 623- 1626 1426 626 36/6 3626 621- 6624 6626 نسبت

 111166- 1631116 6946116 196166 19616116 19111611 14116 46664666 46161131 تعداد

 11بیکاري جمعیت 
 ترساله و بیش

 126- 1621 1624 123- 1626 924 126- 1426 1623 نرخ

 114119- 941641 614964 666334- 4613616 1961361 164661- 6461636 4666166 تعداد

 11-22بیکاري جوانان
 ساله 

 626- 6926 6321 426- 4126 4626 421- 4621 4126 نرخ

 41166- 416666 163416 69314- 116411 136196 161469- 616613 316666 تعداد

گروه سنی  بیکاري 
 9ساله  91-11

 121- 6621 4926 126- 1323 1129 123- 1921 1626 نرخ

 96341- 619611 333146 411113- 1161114 1666163 616161- 4611666 1993663 تعداد

 بیکاري جمعیت 
التحصیل آموزش فارغ
 عالی

 421- 4624 4126 123- 1426 1124 426- 1623 1123 نرخ

 63331- 366164 131966 31611- 191666 143669 114616- 1466661 1666466 تعداد

اشتغال در بخش 
 کشاورزي

 621- 1324 1126 626- 1129 1123 621- 1326 1123 سهم

 63931- 313311 319366 16661- 6669666 6661331 66669- 6661366 6311611 تعداد

اشتغال در بخش 
 صنعت

 621 4326 4321 626- 6623 6426 623- 6426 6126 سهم

 63361- 1666613 1666664 96136- 3169631 3691693 166114- 6119146 6149436 تعداد

اشتغال در بخش 
 خدمات

 626 1621 1626 126 1621 1126 126 1126 1426 سهم

 66111- 4666139 4436141 661166 9611466 16666661 431616 14664616 14616966 تعداد

 اشتغال ناقص
 121- 326 129 121- 1423 1121 121- 1121 1621 سهم

 11164- 416963 194661 -466411 4116414 4461961 416666- 4366119 4146613 تعداد

سهم جمعیت بیکار 
التحصیل آموزش فارغ

 عالی از کل بیکاران
 6/1 3926 39/1 1/1 4124 43/3 121 6623 6926 سهم 

سهم جمعیت شاغل 
التحصیل آموزش فارغ

 عالی از کل شاغالن
 126 14/6 1626 6/1 4629 41/1 621 4123 4121 سهم 

مشارکت اقتصادي  
ساله و  11جمعیت 

 تربیش
 126- 1129 1629 121- 31 3423 124- 6921 6626 نرخ

 11اشتغال جمعیت 
 ساله و بیشتر

 623- 1421 1121 621- 16 1329 621- 6126 6126 نسبت

 11بیکاري جمعیت 
 ترساله و بیش

 121- 1621 1621 123- 1626 924 126- 1426 1623 نرخ

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

                                                 
.است ساله و بيشتر  بروز رساني شده 11هاي جمعيتي بر اساس پيش بيني 1696ارقام سال 

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

ساله تغيير يافته است. 16-61ساله به  11-49سن جواني از  شوراي عالي جوانان، دامنه 1626421696مورخ  296ص41921662مصوبه شماره  1بر اساس بند 
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 ادامهنرخ، سهم و نسبت: درصد(  -)تعداد نفر11931زمستان به نسبت1931 زمستاندر وروستایی شهري جنس،نقاط تفکیکبه آن وتغییراتکاربازار عمده هايشاخص -1 جدول

 2کارنیرويهاي شاخص
 نقاطروستایی نقاطشهري

 تغییرات 1931زمستان 1931زمستان تغییرات 1931زمستان 1931زمستان

 61361- 11664649 11336311 611916 13116619 16411439 تعداد ترساله و بیش 11جمعیت 

 ترساله و بیش 11مشارکت اقتصادي جمعیت  
 626- 1121 1123 126- 1429 1123 نرخ

 111691- 3391913 3116611 466166- 19919166 19366396 تعداد

 ترساله  و بیش 11اشتغال جمعیت 
 623- 1121 1626 626- 6624 6329 نسبت

 114163- 3166961 1966641 131349 16461666 16113163 تعداد

 ترساله و بیش 11بیکاري جمعیت 
 621- 629 621 426- 1621 1121 نرخ

 69611- 191611 111666 116633- 4366646 4461416 تعداد

 ساله  11-22بیکاري جوانان
 126- 4126 4621 429- 6626 4629 نرخ

 19669- 163996 116316 61619- 161616 193169 تعداد

 9ساله  11- 91گروه سنی بیکاري 
 626- 1126 1126 129- 4629 1926 نرخ

 16111- 141666 666463 499649- 1919119 1319146 تعداد

 عالیآموزش التحصیل فارغ بیکاري جمعیت 
 621- 4126 4123 424- 1624 1126 نرخ

 1946 166661 164614 116911- 1699116 911161 تعداد

 اشتغال در بخش کشاورزي
 626- 1324 1129 621- 126 124 سهم

 36136- 4616661 4616941 14666- 916496 961146 تعداد

 بخش صنعتاشتغال در 
 624- 4626 4621 629- 61/6 6621 سهم

 16416- 1366966 1316666 69911- 1661116 1661163 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 621 4321 4321 126 3626 3126 سهم

 1196- 1196916 1169136 439161 16166696 16616164 تعداد

 اشتغال ناقص
 129- 1323 1126 626- 926 629 سهم

 166146- 1614116 666964 141413- 1361369 1119636 تعداد

عالی از آموزش التحصیل سهم جمعیت بیکار فارغ

 کل بیکاران
 426 44/6 4126 126 1121 1426 سهم 

عالی از آموزش التحصیل سهم جمعیت شاغل فارغ

 کل شاغالن
 626 626 621 621 6621 61/6 سهم 

 126- 1626 6926 124- 6921 6629 نرخ ترساله و بیش 11مشارکت اقتصادي جمعیت  

 626- 6624 6321 626- 6629 6623 نسبت ساله و بیشتر 11اشتغال جمعیت 

 621- 626 621 426- 1621 1121 نرخ ترساله و بیش 11بیکاري جمعیت 
 ی فعالیت اقتصادی است.های عمدهی بخشوجود اظهار نشده ناشي از اختالف در جمع كل شاغالن با جمع شاغالن سه بخش*

                                                 
.است ساله و بيشتر  بروز رساني شده 11هاي جمعيتي اساس پيش بينيبر  1696ارقام سال 

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

ساله تغيير يافته است. 16-61ساله به  11-49سن جواني از  دامنه ،شوراي عالي جوانان 1626421696مورخ  296ص41921662مصوبه شماره  1بر اساس بند 
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ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص درصد بیش 3/12دهد كه بخش خدمات باهای عمده فعالیت اقتصادی نشان ميبررسي اشتغال در بخش

در و بخش صنعت شاغالن بخش كشاورزی  درصد قرار دارند. سهم 1/61و كشاورزی با  3/76های صنعت با داده است. در مراتب بعدی، بخش

 افزایشدرصد  0/6خدمات  بخشدر  سهم شاغالنو كاهش درصد  1/0و درصد  1/0به ترتیب  نسبت به فصل مشابه سال قبل 6733زمستان

 .داشته است

همچنین بر اساس فاصله اطمینان  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 1/60كه  دهدتر نشان ميساله و بیش 61سي نرخ بیکاری جمعیت برر
درصد بدست آمده است؛ بدین معني كه این فاصله با اطمینان  1/60درصد با نقطه مركزی  6/66درصد تا  2/60نرخ بیکاری كل كشور بین  31%
شهری  نقاطر دو نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان بر اساس این نتایج،  گیرد.درصد، مقدار واقعي نرخ بیکاری كل كشور را دربر مي 31

صل مشابه در دهد كه این شاخص، نسبت به فوده است. بررسي روند تغییرات نرخ بیکاری كل كشور نشان ميتر بروستایي بیش نقاطنسبت به 
 درصد كاهش داشته است. 3/6(، 6733زمستان سال قبل )

شاخص در بین این  اند.بودهبیکار درصد از جمعیت فعال این گروه سني  3/21حاكي از آن است كه  ساله 61-21بررسي نرخ بیکاری جوانان   
ساله كل  61-21تر بوده است. بررسي روند تغییااارات نرخ بیکاری جوانان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 .كاهش یافته استدرصد  1/2مشابه در سال گذشته  دهد كه این شاخص نسبت به فصلكشور نشان مي

شاخص در بین این  .اندبودهبیکار ساله  63-71درصد از جمعیت فعال 3/63نیز حاكي از آن است كه  ساله 63 - 71 ينگروه سنرخ بیکاری   
ساله  63-71گروه سني بررسي روند تغییااارات نرخ بیکاری  .تر بوده استزنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

 پیدا كرده است. شدرصد كاه 1/6دهد كه این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته نشان مي
 

اند. بودهعالي بیکار آموزش ال فارغ التحصیل جمعیت فعاز درصد  1/61دهد عالي، نشان ميآموزش بیکاری جمعیت فارغ التحصیل بررسي نرخ 
سبت به مردان و در نقاط روستایي نسبت به نقاط شهریدر بین ز نرخاین  ستبیش نان ن حاكي از نرخ این بررسي روند تغییاااارات  .تر بوده ا

 .تاس نسبت به فصل مشابه سال قبل 6733زمستاندر  درصدی0/2كاهش 

تر از زنان و در شاخص در بین مردان بیشاین . اندبودهدارای اشتغال ناقص  ،شاغل تجمعیاز درصد 1/60كه  دهدسهم اشتغال ناقص نشان مي
درصد كاهش پیدا  6/6نسبت به فصل مشابه سال قبل 6733زمستان سهم اشتغال ناقص در  تر از نقاط شهری بوده است.نقاط روستایي بیش

 كرده است.

شاغلین   سهم  سي  ساعت كار معمول ساله و بیش 61برر شان ميساعت و بیش 13تر با  شاغلین 7/71دهد، تر ن صد   13،طور معمولبه ،در
شان ميدر هفته كار ميتر و بیشساعت  ست ن سته ا شای شاخص كه یکي از نماگرهای كار  شاغلین كنند. این  سهم زیادی از  شور  دهد در ك
 د كاهش داشته است .درص 2/0این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل  كنند.تر از استاندارد كار ميبیش

 
است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان درصد بوده  0/73عالي از كل بیکاران آموزش سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل 6733زمستاندر 

سي تغییرات  ست. برر ستایي باالتر ا سبت به نقاط رو شهری ن شان ميو در نقاط  شاخص ن سال قبل دهد این  شابه  صل م سبت به ف  1/6كه ن
 ش داشته است.افزایدرصد 
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ستاندر صیل 6733 زم شاغل فارغ التح شاغالن آموزش سهم جمعیت  صد 6/21عالي از كل  سبت به  بوده در سهم در بین زنان ن ست. این  ا
ست. بررسي تغییرات شان مي این شاخص مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي باالتر ا سالدهد ن سبت به فصل مشابه  قبل  كه ن

 درصد افزایش داشته است. 1/0

سي نرخ بیکاری جمعیت  شان ميساله و بیش 60برر صد از جمعیت فعال1/60كه  دهدتر ن ساس این نتایج، بودهبیکار  ،در نرخ بیکاری در اند.برا
نسبت به فصل مشابه سال  6733 زمستانوده است. این نرخ در تر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و بین زنان نسبت به مردان 

 درصدی را تجربه كرده است. 3/6قبل كاهش 
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 .دهدنشان مي 6733 زمستاندر مقایسه با  6733زمستانرا به تفکیك استان در تر ساله و بیش 61برای جمعیت  كار هایعمده بازاربرخي از شاخص 2جدول 

 )درصد( 1931 زمستاندر مقایسه با  1931زمستان تر به تفکیک استان در ساله و بیش 11جمعیت  در کار  هاي عمده بازارشاخص  -2جدول 

 نرخ بيكاری نسبت اشتغال نرخ مشارکت اقتصادی  استان 

 8931زمستان 8931زمستان 8931زمستان 8931زمستان
 6733  زمستان 8931زمستان

 % 39فاصله اطمينان ایبرآورد نقطه

 62/7 (2/60-6/66) 60/1 73/2 73/3 17/1 12/1 كل كشور

 62/1 (3/3-6/66) 3/1 73/3 73/7 17/6 12/7 آذربایجان شرقي

 61/3 (3/66-6/63) 61/1 73/3 71/1 11/3 16/1 آذربایجان غربي

 11/2 13/3 10/3 16/7 66/1  (3/67-6/3) 67/1اردبیل

 12/3 11/6 73/1 10/7 60/7 (3/66-3/3) 62/1اصفهان

 67/3 (1/3-3/62)  66/6 71/1 73/1 16/7 12/2 البرز

 60/1 (7/1-3/3)  3/0 77/3 71/1 73/3 73/0 ایالم

 3/1 (1/3-0/62)  60/7 73/1 71/1 12/1 10/3 بوشهر

 66/0 ( 2/3-7/60)  3/3 73/3 73/0 17/1 16/3 تهران

 61/3 (3/66-6/63)  61/1 71/3 73/2 17/1 11/3 چهارمحال و بختیاری

 3/1 (1/1-1/3) 1/0 73/0 10/3 12/1 17/1 خراسان جنوبي

 62/3 (2/3-1/60)  3/3 73/3 10/0 11/1 17/3 خراسان رضوی

 62/3 (1/3-3/62) 66/2 12/0 16/6 13/2 11/7 خراسان شمالي

 63/2 (3/60-2/61)  62/1 71/3 73/1 11/1 17/0 خوزستان

 66/1 (7/3-7/66) 3/7 73/1 17/6 11/1 13/1 زنجان

 3/2 (3/1-3/3)  3/7 73/6 71/7 10/1 73/1 سمنان

 61/1 (6/3-1/67)  66/7 76/1 72/6 71/3 71/2 سیستان و بلوچستان

 3/7 (6/1-2/3)  3/3 73/1 71/3 12/3 73/3 فارس

 66/0 (1/3-3/62) 60/1 73/6 73/3 17/3 11/1 قزوین

 3/3 (0/3-1/66) 3/3 71/0 71/1 73/3 73/7 قم

 63/3 (3/63-7/22) 20/0 73/3 71/3 13/6 11/3 كردستان

 66/3 (1/3-3/62) 60/1 73/6 71/1 11/7 10/3 كرمان

 26/6 (1/61-2/26) 63/3 71/2 73/1 11/3 11/3 كرمانشاه

 62/3 (3/3-1/62) 60/6 71/0 71/7 73/0 73/6 كهگیلویه و بویراحمد

 60/3 (3/3-0/61) 62/0 71/1 71/3 10/3 10/3 گلستان

 66/3 (3/3-6/61) 66/3 10/3 73/3 11/6 17/0 گیالن

 62/3 (1/61-6/63) 61/3 71/1 77/1 73/1 10/2 لرستان

 1/1 (1/3-2/66) 3/7 16/0 16/6 17/3 11/1 مازندران

 3/7 (7/1-1/3) 1/3 71/1 77/2 73/3 71/1 مركزی

 66/0 (2/60-1/67) 66/3 73/6 11/0 11/0 13/3 هرمزگان

 66/3 (1/3-2/66) 3/7 73/2 73/3 17/7 17/3 همدان

 67/0 (1/3-3/67) 66/1 73/0 10/7 11/3 11/1 یزد
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 .دهدنشان مي 6733زمستاندر مقایسه با  6733 زمستاندر را به تفکیك استان تر ساله و بیش 60برای جمعیت كار های عمده بازاربرخي از شاخص 2-6جدول

 8931 زمستاندر مقايسه با  8931زمستان تر به تفكيك استان در ساله و بيش81جمعيت  در کار  های عمده بازارشاخص  -2-8جدول 
 )درصد(

 نرخ بيكاری نسبت اشتغال نرخ مشارکت اقتصادی  استان 

 8931زمستان 8931زمستان 8931زمستان 8931زمستان
 8931زمستان 8931زمستان

 % 39فاصله اطمينان ایبرآورد نقطه

 62/7 (2/60-6/66) 60/1 71/3 71/7 73/1 73/7 كل كشور

 62/1 (3/3-6/66) 3/1 71/1 71/3 73/1 73/1 ایجان شرقيآذرب

 73/3 16/1 72/7 71/0 61/1 (6/63-3/66) 61/1آذربایجان غربي

 12/6 17/1 73/7 73/1 66/1  (3/67-6/3) 67/1اردبیل

 73/6 12/6 71/6 71/3 60/7 (3/66-3/3) 62/1اصفهان

 67/3 (1/3-3/62)  66/6 72/1 71/1 73/3 73/3 البرز

 60/1 (7/1-3/3)  3/0 70/3 70/3 71/1 77/2 ایالم

 3/1 (1/3-0/62)  60/2 71/6 72/1 73/3 71/6 بوشهر

 66/0 ( 2/3-7/60)  3/3 71/3 71/0 10/6 73/1 تهران

 61/3 (3/66-6/63)  61/1 77/2 71/1 73/1 10/7 چهارمحال و بختیاری

 3/1 (1/1-1/3) 1/3 71/2 71/1 73/7 73/3 خراسان جنوبي

 62/3 (2/3-1/60)  3/3 71/3 71/3 73/3 73/1 خراسان رضوی

 62/3 (1/3-0/67) 66/7 73/0 71/7 12/1 10/3 خراسان شمالي

 63/2 (3/60-2/61)  62/1 72/1 77/1 73/1 73/7 خوزستان

 66/7 (7/3-7/66) 3/7 71/6 73/1 10/3 17/1 زنجان

 3/2 (3/1-3/3)  3/7 71/6 72/0 73/2 71/3 سمنان

 61/1 (2/3-1/67)  66/7 21/3 23/2 76/7 70/3 سیستان و بلوچستان

 3/7 (6/1-2/3)  3/3 71/0 77/1 73/2 71/7 فارس

 66/0 (1/3-1/62) 60/1 71/1 71/3 73/3 10/6 قزوین

 3/3 (0/3-1/66) 3/3 76/1 70/3 71/3 71/2 قم

 63/3 (3/63-1/22) 20/0 71/7 72/1 12/3 10/1 كردستان

 66/3 (1/3-1/62) 60/1 71/2 72/1 73/3 71/1 كرمان

 26/0 (1/61-6/26) 63/3 77/1 71/3 12/1 12/2 كرمانشاه

 62/3 (3/3-1/62) 60/6 23/3 70/2 71/7 77/1 كهگیلویه و بویراحمد

 60/3 (3/3-3/67) 66/3 72/1 76/3 71/1 71/0 گلستان

 66/3 (3/3-0/61) 66/3 73/0 71/1 17/6 10/2 گیالن

 62/3 (1/61-2/63) 61/3 76/6 70/0 71/1 71/0 لرستان

 1/1 (1/3-2/66) 3/7 73/0 73/2 10/1 12/6 مازندران

 3/7 (7/1-1/3) 1/3 72/0 70/1 71/3 72/3 مركزی

 66/0 (2/60-1/67) 66/3 71/2 73/1 73/1 17/1 هرمزگان

 66/3 (1/3-2/66) 3/7 71/6 71/0 73/3 73/3 همدان

 67/6 (1/3-3/67) 66/3 71/7 71/0 10/1 10/3 یزد
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 :ريف و مفاهيم تعا

 

ر اساس و ب مار ایران تا جاییکه ممکن است از تعاریف و مفاهیم بین المللي جدیدآنیروی كار مركز آمارگیری اندازه گیری اشتغال و بیکاری در طرح 
 .كندتبعیت مي ،  6337ICLS)(برگزار گردید 6337كه در سال  6سیزدهمین كنفرانس بین المللي آمارشناسان كار

 

ي( است كه های اقتصادی )فکری یا بدنبرای تعیین چگونگي فعالیت اقتصادی افراد از كلمه كلیدی كار استفاده شده است. كار آن دسته از فعالیتکار:

طور عمده به دو گروه خود كنند بهی كه كار ميافراد .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 تا جمعه( ماه میاني هر فصل است كه هفتهی تقویمي )شنبه زمان 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 بهتر كه در طول هفتهساله و بیش61افراد  شاغل: شان را تری مرجع، طبق تعریف كار، حداقل یك  ک طور موقت كار

ضای خانوا شند. افرادی كه بدون دریافت مزد برای یکي از اع شاوندی دارند، كار ميكرده با سبت خوی زد(؛ كنند )كاركنان فامیلي بدون مر خود كه با وی ن
دهند، یعني مسااتقیما  در تولید كاال یا ارائه خدمات ی محل كارآموزی انجام ميی كارآموزی فعالیتي در ارتباط با فعالیت مؤسااسااهكارآموزاني كه در دوره

صااورت كادر دائم یا موقت خدمت اند و تمام افرادی كه در نیروهای مساالح بهابق تعریف، كار كردهی مرجع مطسااهیم هسااتند؛ محصااالني كه در هفته
 ند. شوهای افراد شاغل محسوب ميی نیروهای نظامي و انتظامي( ازجمله گروهداران و سربازان وظیفهكنند)نیروهای مسلح شامل پرسنل كادر، درجهمي

شند: ساله و بیش 61افراد  بيكار: ضابطه را به طور توام دارا با سه  شتغالي در هفته -6تر كه  شتغال مزدبگیری یا خودا شند)دارای ا ی مرجع فاقد كار با

شند(؛  صي را به در هفته -2نبا شخ شند)اقدامات م سه هفته قبل از آن جویای كار با شتغالي به ی مرجع و  شتغال مزدبگیری و یا خودا ستجوی ا منظور ج
شند( و  شند. افرادی كه بهی مرجع و یا هفتهدر هفته -7عمل آورده با شتغالي،آماده برای كار با شتغال مزدبگیری یا خودا ز به دلیل آغای بعد از آن برای ا

 شوند.وب مياند، نیز بیکار محسكار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده برای كار بوده

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

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

ساعت كار بیش صادی نظیر ركود كاری، پیدا نکردن كار با  صل غیركاری و... كم تر،اقت شتن در ف ، خواهان و آماده برای ساعت كار كرده 11تر از قرار دا
 اند.انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده

 

 

 

 

 

 

 

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

 اقتصادی( نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ فعاليت

ساله  60یا )تر ساله و بیش61در سن كار،  جمعیت تر( بهساله و بیش60تر)یا ساله و بیش 61جمعیت فعال)شاغل و بیکار( نسبت عبارت است از 
 .600در ضرب ،تر(و بیش

 

 
 

 نسبت اشتغال

 ،تر(ساله و بیش 60) تر یاساله و بیش61در سن كار،تر( به كل جمعیت ساله و بیش60یا ) ترساله و بیش 61جمعیت شاغلنسبت عبارت است از 
 .600در ضرب

 

 نسبت اشتغال×                                                                                    =  166                                                               
 

 

 نرخ بيكاری

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

 

 

 نرخ اشتغال 

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

 

 
 =

 

 

 (ساله 58-51)  ايساله  51-42جواناننرخ بيكاری 

 .600در ضرب ،ساله( 63-71)  ساله یا 61-21ساله( به جمعیت فعال 63-71) سالهیا 61-21جمعیت بیکارنسبت عبارت است از 
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 فارغ التحصيالن آموزش عالینرخ بيكاری 

 .600در ضربفارغ التحصیل آموزش عالي،  به جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالي جمعیت بیکارنسبت عبارت است از 

 

 التحصیالن آموزش عاليفارغ 
 

 

 ترفارغ التحصيل آموزش عالیساله و بيش 51سهم جمعيت بيكار 

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

 

 التحصیل آموزش عاليتر فارغساله و بیش 61سهم جمعیت بیکار 

 

 التحصيل آموزش عالیتر فارغساله و بيش 51سهم جمعيت شاغل 

 .600در ضربتر، ساله و بیش 61شاغل جمعیت كل به  التحصیل آموزش عاليشاغل فارغ جمعیت نسبت عبارت است از 

 

 التحصیل آموزش عاليتر فارغساله و بیش 61سهم جمعیت شاغل 

 
 

 اشتغال ناقصجمعيت دارای سهم 

 .600در ضرب ،ترساله و بیش 61 جمعیت شاغل به دارای اشتغال ناقصتر ساله و بیش 61جمعیت نسبت عبارت است از 
 

 

 

 

  

 

 عالي آلموزشفارغ التحصی
 

 عالي آلموزشفارغ التحصی
 

ترساله و بیش 61جمعیت بیکار   

 

 عالي فارغ التحصیآلموزش ترساله و بیش 61

 

ترساله و بیش 61شاغلجمعیت   

 

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 61

 


