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 1399  پاييز_نيروي كار  طرح آمارگيري گزارش بررسی نتايج

 رييس گروه آمارهاي نيروي انسانی _معصومه محمدي

که افزایش یا کاهش آن آثار و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  است یاقتصاد _های انسانیپدیده از بیکاری اشتغال و 

ادث شدن شکل گیری و حو عوامل زیادی که در  دارداین متغیرها  که هاییپیچیدگی با توجه به. بدنبال دارد بسیاری فرهنگی

 و تجزیه در کنار هم دیده وها این که بهتراست  لذا رویمبه خطا مییکسویه  یهاها و بررسیتحلیل با ها دخیل استآن

وصیف ناقصی شویم بلکه تنگری مییک بعدنه تنها متهم به اگرهر کدام به تنهایی در نظر گرفته شوند  زیراکه تحلیل شوند

در  ارانذسیاستگدولتمردان و شایسته است  پس، یجه مطلوب و راهگشایی رسید.تتوان به نهم ارایه خواهد شد و نمی

به  که در حالیباشند، به این مسئله توجه خاص داشته  بازار کاردر بررسی تحلیل گران ها و گیریتصمیمو هایریزبرنامه

مه بررسی الز روند.به خطا می در نتیجهشود و این درجه از اهمیت نگاه میه ای بدیده شده است که از یک زاویه به مسئلهکرات

ه را دیده تر قضیتا بتوان با نگاهی ژرف کندداشتن چنین آماری کمک می ای داشتن آمارهای متقن و جامع است.چنین مقوله

است که  کشورنیروی کار مهمترین و بلکه تنها طرح آماری علمی و مورد اعتماد طرح آمارگیری و بازار کار را رصد کرد.

اران و ذبا توجه به درخواست سیاستگ 1384المللی کار طراحی شده و از سال براساس استانداردهای جهانی سازمان بین

سیار ارزشمندی در حوزه بازار ریزان کالن کشور جهت پاسخگویی به این درخواست اجراشده است که حاوی اطالعات ببرنامه

ا بکارگیری ب براین است یسع حاضر در نوشتار. آگاه شدبازار کار کشور  جریانات از و با استفاده از نتایج آن می توان کار است

ایج طرح تری از نتهای کالن و مهم اقتصادی کشور ارزیابی موشکافانهنتایج طرح مذکور عالوه بر بررسی توصیفی شاخص

 راستا کمک کرد. در اینحوزه اقتصاد دولتمردان و اندیشمندان و به داد  ارایه

شکل ای جدی بهمساله بازار کار در ،نداهکردبینی برخی از کارشناسان بازار کار پیش، جاری در سال ،19شیوع بیماری کووید با 
درست شود، با بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مشاهده می بیکاران بروز خواهد کرد. نرخ بیکاری و تعدادافزایش شدید 

دقت شود، مشخص  جمعیت غیرفعال و جمعیت فعال ،های جمعیتولی اگر به شاخصاست  این اتفاق رخ نداده کهاست 
. این مساله به دالیل گوناگون، در نرخ بیکاری انعکاس نیافته؛ ولی استگرفتهقرار  یشود بازار کار ایران در وضعیت خاصمی

بر بازار کار کشورها  19ت بیماری کووید در بررسی تاثیرابه عبارت دیگر  .استشدهها به وضوح نمایان در سایر شاخص
شود که این بیماری )پاندمی( به نحو متفاوتی بر بازار کار کشورها تاثیر گذار بوده است، بدین صورت که در برخی مالحظه می

گی به بستکشورها نرخ بیکاری، در برخی دیگر نرخ مشارکت و در برخی سهم خروج از بازار کار را متاثر کرده است،که این 
هزار  60گیری است که در هر فصل با مراجعه به بیش از یک طرح نمونه مذکورطرح . ساختار اشتغال و اقتصاد کشورها دارد

نگاهی به اهم نتایج این طرح در  کند.آوری میاستان، اطالعات بازار کار کشور را جمع 31خانوار مناطق شهری و روستایی 
 :  حاوی نکات ذیل است 1399 پاییز
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 هاي بازار كار شاخص

 15) کار سن در جمعیت درصد 41.4 که دهدمی نشان پاییزدر  تربیش و ساله 15 جمعیتاقتصادي مشاركت نرخ بررسی_ 
 دهدمی نشان تایجن این چنینهم. اندگرفته قرار بیکاران یا شاغالن گروه در یعنی اند؛بوده فعال اقتصادی نظر از( تربیش و ساله
 نرخ تغییرات روند بررسیباشد. درصد می 14.1درصد و  68.8به ترتیب برابر  زنانمردان و  بین در اقتصادی مشارکت نرخ که

 کاهش درصد 2.9 ،(1398) قبل سال در مشابه فصل به نسبت شاخص، این که دهدمی نشان کشور کل اقتصادی مشارکت
شایان گفت است که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل  .باشدکه نشان دهنده خروج نیروی کار از بازار کار می است داشته

  ه است.درصد کاهش یافت 3.5درصد و  2.7ترتیب به میزان نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری و روستایی به

ازار هایی است که پویایی بدهد، چه سهمی از جمعیت در سن کار شاغل هستند و یکی از شاخصنشان می نسبت اشتغال_ 

 جمعیت از درصد 37.5 که است آن بیانگر، 1399در پاییز  تربیش و ساله 15 جمعیت اشتغال نسبت بررسیکند. کار را بیان می

 نقاط از رتبیش روستایی نقاط در و زنان از تربیش مردان بین در شاخص این. اندبوده شاغل( تربیش و ساله 15) کار سن در

بازار اشتغال از رونق کمتری  ،1398پاییزنسبت به  1399 پاییزست که در ا این شاخص گویای آن ارزیابی .است بوده شهری

. این میزان به ترتیب در درصد کاهش یافته است 2.1به میزان برخوردار بوده است و شاخص مذکور در دوره مورد بررسی 

 درصد کاهش یافته است. 3.4مناطق روستایی در  درصد و 1.7 یدر مناطق  شهر و درصد 2.7درصد و 1.5مردان و زنان 

. اندبودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 9.4که  دهدنشان می 1399در پاییز  ترساله و بیش 15جمعیت  نرخ بيکاريسی برر_ 
. وده استتر بروستایی بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان اساس این نتایج، بر 

درصد کاهش  1.2نسبت به دوره مشابه سال قبل،  1399 پاییزنرخ بیکاری در  کار،آمارگیری نیرویطرح فصلی براساس نتایج 
دهد لزوما بهبود شرایط  بازار کار را نشان نمیکاهش نرخ بیکاری  شایان ذکر است،.استدرصد رسیده  9.4به 10.6 یافته و از 

های دیگر از جمله نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال بلکه برای درک بهتر بازار کار باید شاخص مذکور در کنار شاخص
 دهد.ک نگاه نشان میرا در ی 1399نمودار زیر شمای کلی بازار کار پاییز  های جمعیتی دیده شود. و همچنین بررسی

) ارقام به هزار نفر( 1399 پاييز -هاي عمده بازار كار شاخص 1نمودار 
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 ساختار جمعيت

به لحاظ بازار کار جمعیت به دو گروه عمده جمعیت در سن کار و جمعیت خارج از سن کار و جمعیت در سن کار به نوبه خود 

هستند در  هاییکه این دو جمعیت اخیر نیز دارای زیر بخششوندتقسیم میبه دو گروه کلی جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال 

 شود.این بخش به چگونگی تغییرات آن پرداخته می

، ال جاریابتدای ساز  دلیل شیوع بیماری کروناهبازار کار و تعطیلی برخی کسب و کارها بوضعیت نامطلوب : جعيت فعال_ 

یروی های مختلف اقتصاد ایران، تقاضا برای نبروز کسادی در بخش فعال داشته است. باتحوالت جمعیت بیشترین تاثیر را در 

ر فصل دهد که دبررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می. کاهش یافته است جمعیت فعالبه تبع آن و  کاهش کار

در سن کار( از قابلیت مشارکت برخوردار  تر ) جمعیتساله و بیش 15هزار نفر از جمعیت  800میلیون  و 25پاییز سال جاری 

صل مشابه سال جاری نسبت به ف پاییزدر فصل  است که گویای آن باشند. همچنین نتایج اند یعنی شاغل یا بیکار میبوده

 477را زنان و  انهزار نفر آن 12میلیون و  1اند که بیش از هزار نفر از بازار کار خارج شده 500میلیون و 1حدود سال قبل 

دهند. این تغییرات جمعیتی به نوبه خود موجب کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به را مردان تشکیل میان هزار نفر آن

از دو بخش جمعیت شاغل و جمعیت بیکار تشکیل شده است و  جمعیت فعال. چنانچه آمد، فصل مشابه سال قبل شده است

  زار کار بهتر است که روند هر کدام در دوره مورد بررسی دیده شود.تر جریانات بابرای بررسی موشکافانه

 

شور ک یهای عمده اقتصاددر بخش که جمعیت شاغل گویای آن است آمارگیری نیروی کار : نتایج طرحجمعيت شاغل_

هزار نفر جمعیت  30میلیون  و  1بیش از کاهش  گیری کاهش یافته است.به نحو چشم 1399تا پاییز  1398در فاصله پاییز 
ها شرایط بازارکار بوده است. هرچند براساس گزارش 19بحران بیماری کووید دلیل تداوم طی دوره مورد بررسی، به شاغل

ن اند، اما همچنان اثرات ایکشور بهبود یافته و بسیاری از کسب و کارها تا حدی از رکود خارج شده و شروع به فعالیت کرده
های عمده فعالیت اقتصادی گویای آن است که سی جمعیت شاغل برحسب گروهبحران جهانی بر بازار کار مشهود است. برر

 درصد و 34.3 با صنعت هایبخش است و داده اختصاص خود به را اشتغال سهم ترینبیش درصد 49.0 با خدمات بخش
ده فعالیت مشاه هایبا نگاهی به جمعیت شاغل به تفکیک زیربخش .دارند قرار بعدی هایرتبه در درصد 16.7 با کشاورزی

هزار نفر  285جمعیت شاغل بخش کشاورزی بیش از سال گذشته  فصل مشابهنسبت به در فصل پاییز سال جاری شود، می
دهد های صنعت و خدمات نیز نشان میدرصد رشد منفی است. همچنین بررسی جمعیت بخش 6.8کاهش یافته که معادل 

اند، هزار نفر کاهش یافته 741هزار نفر و  8زان به ترتیب به می 1398نسبت به پاییز  1399های مذکور در پاییز جمعیت بخش
 0.1های صنعت و خدمات در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ترتیب معادل عبارت دیگر جمعیت بخشبه

 اند. درصد رشد منفی داشته 6.1درصد و 
 22شود که از بین مالحظه می گانه 22های عمده رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک گروهاییز پ با نگاهی به جمعیت شاغل 

 رسانی، آب"؛ "پشتیبانی وخدمات اداری هایفعالیت" ؛"ساختمان")گروه عمده فعالیت 8 گروه عمده رشته فعالیت اقتصادی

 خدمات و االهاک تولید ناپذیرتفکیک هایفعالیت"؛ "ارتباطات و اطالعات"؛ "تصفیه های فعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت
 از،گ برق، تامین"؛ "وبیمه مالی"؛ "کارفرما عنوان به خانوارها هایفعالیت"؛ "مصرفی خود برای معمولی خانوارهای توسط

اند و سایر ( نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش جمعیت شاغل مواجه شده"معدن استخراج"و  "هوا تهویه و بخار
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" ، ساخت-یصنعت تولید "گروه، پنچترین کاهش مربوط به اند و بیشهای فعالیتی کاهش جمعیت شاغل را تجربه کردهگروه

 "و  "سیکلت موتور و موتوری نقلیه وسایل تعمیر ؛فروشی خرده و فروشی عمده "، "ماهیگیری و جنگلداری کشاورزی، "

میلیون 1 جمعیت ازشایان گفت است که  .است "انبارداری و نقل و حمل " و "غذا و جا تامین به مربوط خدماتی های فعالیت
 207دهد که همچنین نتایج این بررسی نشان می. استمربوط به زنان  درصد 75حدود  رفتهدست غل ازاشنفر هزار  30و 

 درصد از ایشان 22.5که  اندکردهدر بخش کشاورزی کار می انداز بازار اشتغال خارج شدههزار زنی که  777نفر از مجموع  هزار
 مذکورمردانی هستند که در بخش  ،بخش خدماتهزار نفر خروجی  463 . از سوی دیگراندبودهمزد بدون فامیلیاز کارکنان 
اند اما ز بازار اشتغال خارج شدهمذکور ادر دوره  انمردنفر از هزار  255اند. درست است که بطور کلیبوده فعالیتمشغول به 

هزار نفر نیز  280بلکه بیش از ،نکته قابل توجه مربوط به بخش صنعت است که نه تنها در دوره مورد بررسی خروجی نداشته
 .به مردان شاغل در بخش صنعت افزوده شده است

معیت ج  . نتایجقرار گرفته است ارزیابیهای عمده شغلی بخش دیگری است که مورد گروه بررسی جمعیت شاغل براساس_
گروه با کاهش جمعیت شاغل روبرو  8گروه عمده شغلی،  9گویای آن است که از  1398 پاییز نسبت به 1399پاییزشاغل 

ده فروش بو کارکنان و خدمات ارائه اند، بیشترین میزان کاهش جمعیت شاغل در دوره مورد بررسی در گروه کارکنانشده
 اند.دهبا افزایش جمعیت شاغل مواجه شدفتری  پشتیبانی است و در مقابل فقط گروه شغلی کارکنان

نسبت  1399پاییزشاغل درجمعیت  شود کهمالحظه می جمعيت شاغل براساس حجم كار و ساعت اشتغالبا نگاهی به _ 
اند و متوسط ساعات کار هفتگی در دوره کمتری انجام دادهحجم ساعت کار در طول هفته مرجع،  1398فصل مشابه سال به 

سال  پاییزساعت در هفته برای هر نفر شاغل در  41.7به  1398پاییزدر هفته در ساعت 44.6از مورد بررسی، کاهش داشته و 
تر درصد کم 41.4تر و ساعت و بیش 44درصد از جمعیت شاغل،  54.0دهد، رسیده است. نتایج این بررسی نشان می جاری

اند. بعبارت دیگر، در ود حاضر نبودهدرصد نیز در هفته مرجع موقتاً در سرکار خ 4.6اند و ساعت در هفته مرجع کار کرده 44از 
 378اند و تر در هفته مرجع کار کردهساعت و بیش 44میلیون نفر از افرادی که 1مقایسه با فصل مشابه سال گذشته بیش از 

 .به جمعیت غایب موقت، افزوده شده است هزار نفر 79و اند، کاسته شده ساعت کار کرده 44هزار نفر از افرادی که کمتر از 
 بوده است.متاثر از شیوع بیماری کرونا ساعت کار شاغالن کشور همچنان پاییز شود در فصل چنانچه مشاهده می

 

 2بیکاران از  تعداد 1399 پاییزتا  1398 پاییزدر فاصله کار، آمارگیری نیرویطرح فصلی براساس نتایج   جمعيت بيکار:_ 

بیشترین خروج جمعیت بیکار مربوط به زنان پیدا کرده است.  کاهشنفر هزار  430و  میلیون 2به هزار نفر  890میلیون و 

هزار نفر  700هزار نفر به  936باشد، به نحوی که در  سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته جمعیت بیکار زنان از می

میلیون 1که در دوره مورد بررسی جمعیت مردان بیکار از  است در حالی این هزار نفر کاهش یافته است 235رسیده و بیش از 

 . هزار نفر کاهش یافته است 221هزار رسیده و معادل  736میلیون و  1هزارنفر به  957

 
 2عیت غیرفعال افزایش جم1398 پاییزنسبت به  1399 پاییزبراساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در  جمعيت غيرفعال:_ 

هزار نفر  591میلیون و  36به  1398 پاییزهزار نفر در  410میلیون و  34هزار نفری را تجربه کرده است و از  181میلیون و 

وضعیت  هزار نفر زن هستند. 370میلیون و  1هزار نفر مرد و بیش  807 حدوداز این افزایش رسیده است.  1399 پاییزدر 

 _رصد حوادث اقتصادی. یابدزنان، افزایش جوانان و ویژه در میان ، بهجمعیت غیرفعال کار موجب شده استبازار نامطلوب 
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شوند، زنان زودتر از مردان از ی بازار کار روبرو میدو کسا وقتی جوامع با بحرانکه ست ا نآاجتماعی در سطح جهان گویای 

زودتر از پس  بودهپذیرتر های فرهنگی نسبت به اینگونه حوادث آسیبدالیل مختلف از جمله باورهاین شرایط متاثر شده و ب

 شوند.بازار کار خارج می

شاخص جمعیتدر جدول زیر،  صلی بازار کاردر پاییز  ها و  شته،        و تغییرات آن 1399های ا سال گذ شابه  صل م سبت به ف ها ن

 ، نشان داده شده است.1398پاییز 

 

 1398 پاييز نسبت به 1399 پاييزها در هاي نيروي كار و تغييرات آنشاخص -1جدول 

 1398پاييز  1399پاييز  شرح
 تغييرات

 691095 61748982 62440077 تعداد ترساله و بیش 15جمعیت 

 ترساله و بیش 15مشارکت اقتصادی جمعیت  
 -2.9 44.3 41،4 نرخ

 -1490039 27338820 25848781 تعداد

 ترساله و بیش 15اشتغال جمعیت 
 -2.1 39.6 37،5 نسبت

 -1033030 24446094 23413064 تعداد

 ترساله و بیش 15بیکاری جمعیت 
 -1.2 10.6 9،4 نرخ

 -457009 2892726 2435717 تعداد

 اشتغال در بخش کشاورزی
 -0.4 17.1 16،7 سهم

 -285757 4190304 3904547 تعداد

 بخش صنعتاشتغال در 
 1.4 32.9 34،3 سهم

 -8349 8031075 8022726 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 -1.0 50.0 49،0 سهم

 -741394 12222984 11481590 تعداد

 

 

 

 هاي بازار كار برحسب استانشاخص

شاهده  شتغال و نرخ       به منظور م سبت ا شارکت،  ن سمت تغییرات نرخ م ضعیت بازار کار، در این ق سطح   بیکاری در ی بهتر و

 شود:استان ارزیابی می
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 نرخ مشاركت اقتصادي

تر ساله و بیش 15بررسی نرخ مشارکت استانی گویای آن است که بیشترین میزان افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 

د بیشترین میزان درص 5.2با  اصفهان و خراسان رضوی هایدرصد رخ داده است و در مقابل استان 3.1در استان هرمزگان با 

نرخ مشارکت اقتصادی  1398 پاییزنسبت به  1399 پاییز دهد، در. این بررسی نشان مینداکاهش را در نرخ مذکور تجربه کرده

نسبت به  نرخ مشارکت استان چهارمحال و بختیاری و ستاافزایشی داشتهروند استان  2 و استان کشور روند کاهشی 28

داشته است. همچنین این نتایج گویای آنست که بیشترین و کمترین نرخ مشارکت در ی نفصل مشابه سال گذشته تغییر

 باشد.درصد می 32.9با  سیستان و بلوچستاندرصد و  50.5به ترتیب مربوط به استان هرمزگان با  1399پاییز

 نرخ مشاركت اقتصادي برحسب استان و به تفکيك فصل _2جدول

 

 

تغييراتپاييز1398پاييز 1399

2.9-41,444,3کل کشور

2.7-41,844,5آذربایجان شرقی

2.7-42,545,2آذربایجان غربی

1.7-46,748,5اردبیل

5.2-40,946,1اصفهان

4.4-41,145,6البرز

3.9-34,037,9ایالم

2.6-38,941,5بوشهر

2.4-39,341,7تهران

0.1-44,144,1چهارمحال و بختیاری

3.4-42,746,1خراسان جنوبی

5.2-47,252,4خراسان رضوی

0.9-47,248,0خراسان شمالی

2.6-41,343,9خوزستان

4.1-45,849,9زنجان

1.7-37,138,8سمنان

4.6-32,937,5سیستان و بلوچستان

4.9-37,742,6فارس

1.8-42,944,8قزوین

1.5-38,039,5قم

1.8-44,145,9کردستان

2.3-39,641,9کرمان

3.4-44,047,4کرمانشاه

5.1-35,440,5کهگیلویه و بویراحمد

3.3-38,942,2گلستان

44,343,11.2گیالن

0.6-40,841,4لرستان

2.2-43,946,1مازندران

1.3-35,737,0مرکزی

50,547,43.1هرمزگان

4.7-42,247,0همدان

0.5-45,646,1یزد

استان
نرخ مشاركت اقتصادي
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 نسبت اشتغال

 44.8ترین نسبت اشتغال مربوط به استان خراسان رضوی با دهد، بیشنشان می 1399پاییز آمارگیری نیروی کارنتایج طرح 

. همچنین، این بررسی گویای آن است باشددرصد می 22.9درصد و کمترین نسبت مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 

 و استدرصد رخ داده 4.6با  همداندر استان  1398پاییز نسبت به 1399که بیشترین میزان کاهش نسبت اشتغال درپاییز

 است.را تجربه کردهافزایش نسبت اشتغال در دوره مورد بررسی  درصد بیشترین میزان 2.5 استان هرمزگان با

استان هرمزگان، چهار محال و بختیاری و گیالن با افزایش نسبت اشتغال روبرو  3در دوره مورد بررسی فقط قابل ذکر است 

 کاهش یافته است.ها در این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل نسبت اشتغال سایر استان درواند شده
 برحسب استان و به تفکيك فصلنسبت اشتغال  _3جدول

 

تغييراتپاييز1398پاييز 1399

2.1-37,539,6کل کشور

1.3-38,339,5آذربایجان شرقی

4.2-35,940,2آذربایجان غربی

0.2-43,143,3اردبیل

4.4-36,641,1اصفهان

3.2-36,439,6البرز

2.6-32,334,8ایالم

2.2-35,437,5بوشهر

1.2-36,637,8تهران

38,837,01.8چهارمحال و بختیاری

3.8-39,843,6خراسان جنوبی

4.3-44,849,1خراسان رضوی

0.5-43,343,8خراسان شمالی

2.4-35,137,5خوزستان

2.7-42,545,2زنجان

1.2-34,635,8سمنان

3.0-29,932,9سیستان و بلوچستان

4.0-34,638,6فارس

2.2-38,040,2قزوین

0.6-35,035,5قم

1.7-38,340,0کردستان

1.6-35,537,1کرمان

1.2-38,539,7کرمانشاه

4.4-31,435,8کهگیلویه و بویراحمد

2.9-35,338,2گلستان

39,638,01.6گیالن

0.2-35,535,7لرستان

1.0-40,541,5مازندران

0.9-32,833,6مرکزی

43,541,02.5هرمزگان

4.6-38,343,0همدان

0.3-39,639,9یزد

استان
نسبت اشتغال
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 نرخ بيکاري

بیشترین نرخ بیکاری  1399پاییزشود، درتر به تفکیک استانی مالحظه میساله و بیش 15به نرخ بیکاری جمعیت با نگاهی 

درصد  5.1با  رضوی و ایالمدرصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان خراسان  15.5با  آذربایجان غربی استان مربوط به

از ه کاتفاق افتاده  چهارمحال و بختیاریاهش نرخ بیکاری در استان بیشترین ک 1398 زپایی نسبت به 1399 زپایی باشد. درمی

 آذربایجان غربیدر مقابل استان  .مواجه شده است درصدی در این دوره 4.2درصد رسیده و با کاهش  11.9درصد به  16.1

 نرخ بیکاری در دوره درصدی نرخ بیکاری بیشترین افزایش را در دوره مورد بررسی تجربه کرده است. دامنه 4.3با افزایش

استان نرخ بیکاری افزایش  7نسبت به دوره مشابه سال گذشته در  1399پاییزطور کلی درهدرصد است. ب 10.4برابر با  مذکور

 .است استان نرخ مذکور کاهش یافته 24و در 
 برحسب استان و به تفکيك فصل نرخ بيکاري _4جدول

 
 

تغییراتپاییز 1398پاييز 1399

1.2-9,410,6کل کشور

2.8-8,411,2آذربایجان شرقی

15,511,14.3آذربایجان غربی

2.8-7,810,6اردبیل

0.6-10,411,0اصفهان

1.6-11,413,0البرز

2.9-5,18,1ایالم

0.4-9,09,4بوشهر

2.6-6,89,4تهران

4.2-11,916,1چهارمحال و بختیاری

6,65,41.2خراسان جنوبی

1.2-5,16,3خراسان رضوی

0.7-8,18,8خراسان شمالی

14,914,50.4خوزستان

2.1-7,29,4زنجان

0.8-6,77,6سمنان

3.2-8,912,1سیستان و بلوچستان

1.2-8,29,4فارس

11,410,21.2قزوین

2.0-8,010,0قم

13,112,90.3کردستان

1.1-10,311,4کرمان

3.9-12,416,3کرمانشاه

0.3-11,411,7کهگیلویه و بویراحمد

0.3-9,39,6گلستان

1.3-10,511,8گیالن

0.7-13,113,8لرستان

2.3-7,69,8مازندران

0.9-8,29,1مرکزی

13,813,50.3هرمزگان

9,38,60.8همدان

0.2-13,213,4یزد

نرخ بيکاري
استان
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 آمارهاي جريان

های کالن و مهم اقتصتتادی که در نگاه اول با آن پس از آگاهی از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار و دستتتیابی به شتتاخص

توان بازارکار کشتتور را رصتتد کرد، دولتمردان و اندیشتتمندان حوزه اقتصتتاد به اطالعات بیشتتتری برای تحلیل و ارزیابی  می

تواند به فهم و درک اطالعات بازار کار کمک شایان توجهی  از مواردی که میعملکردها نیازمند هستند. به این منظور، یکی  

شکافانه و دقیق    سی تبیینی، مو سی    کند همانا برر ست. این نوع برر صول مختلف ا سیاری از  تواند به بها میتر اطالعات در ف

شاخص       سه  سخ دهد. بعبارت دیگر، مقای های مختلف، تغییرات بازار کار را در های بازار کار در زمانسواالت پیش آمده نیز پا

های داخل مقاطع و درک چگونگی فرایند اتفاقات درون بازار کار، دهد، اما به منظور آگاهی از جابجاییطی زمان نشتتتان می 

تواند در این راه کمک موثر و شتتتایان توجهی باشتتتد. این امر با توجه به استتتتفاده از الگوی          بکارگیری آمارهای جریان می    

 گیری طرح آمارگیری نیروی کار امکانپذیر است. شی در نمونهچرخ

های بازار کار چگونه بوده استتتت. این امر از طریق     دهد در طی یک دوره، حرکت و جابجایی     آمارهای جریان نشتتتان می   "

های ریانرا جکند زیهای نیروی کار فراهم میماتریس انتقال ممکن است. ماتریس انتقال، اطالعات غنی برای تحلیل جریان

 (.1393)فالح، جوادی "نمایدخروجی و ورودی غیرفعال، شاغل و بیکار را تولید می

ستتاله و  10برای جمعیت  1398 پاییز نستتبت به 1399 پاییزدر این قستتمت به بررستتی ماتریس انتقال جریانات بازار کار در 
شان می  تر پرداخته میبیش شرایطشان ثابت مانده و چه   دهد، چه بخشی از جمعی شود. این ماتریس ن ت به لحاظ بازار کاری 

 بخشی تغییر کرده است: 

شاغل      _ سی جمعیت  ست که   1399برر شاغل     86.1گویای آن صد از جمعیت   پاییزدر  1398 پاییزتر ساله و بیش  10در
 اند.شاغل شده دوره مذکوردر  غیرفعالاز جمعیت  درصد 9.0و  انبیکاراز درصد  3.8اند، نیز همچنان شاغل مانده 1399

س کار گویایرصد تغییرات جمعیت ب   _ در  1398 پاییز غیرفعال جمعیتدرصد   21.7شاغل و  جمعیت درصد   36.4که  تی آن
 .اندهمچنان بیکار مانده بیکار پاییز سال گذشته در پاییز امسال درصد جمعیت 40.8 و اندبیکار شده 1399 پاییز

درصد از  88.3گرددمشاهده می فصل مشابه سال گذشتهدر مقایسه با  1399 پاییز غیرفعال درجمعیت ترکیب با نگاهی به  _
ز جمعیت درصد ا 7.8 و اند وارد بازار کار شوندهمچنان غیرفعال مانده و نتوانسته 1399 پاییزدر  1398 پاییزجمعیت غیرفعال 

 از جمعیت فعال درصد 10.1 بعبارت دیگر اند.شده غیرفعال 1399در پاییز  1398پاییز درصد از جمعیت بیکار  2.3شاغل و 
 .اندرج شده و غیرفعال شدهااز بازار کار خ دوره مورد 

  ماتريس انتقال جريانات نيروي كار
 (1399پاییز به  1398پاییز از)

 1399پاييز  شرح

 پاییز

1398 

 غيرفعال بيکار شاغل  

 7.8% 36.4% 86.1% شاغل

 2.3% 40.8% 8.3% بيکار

 88.3% %21.7 9.0% غيرفعال

 7.1% 1.1% 0.1% ساير

 100 100 100 جمع 
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 بنديجمع

در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل  ،گویای آن است 1399 پاییزکار ارزیابی نتایج طرح آمارگیری نیروی
اهش در ک جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور )جمعیت فعال( با کاهش مواجه شده است که این

 مقایسه با فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت کمتری برخوردار بوده است.
هزار نفری و در مقابل  457هزار نفری و جمعیت بیکار کاهش  30میلیون و  1 بیش ازنحو که جمعیت شاغل کاهش  بدین 

اند. با نگاهی به چگونگی کاهش جمعیت شاغل به تفکیک هزار نفری را تجربه کرده 181میلیون و  2جمعیت غیرفعال افزایش 
های هزار نفر و جمعیت شاغل بخش 741خدمات به میزان  شود که سهم جمعیت شاغل در بخشها مشاهده میبخش

در دوره مورد  ،شودهده میتر مشاهزار نفر کاهش یافته است. با بررسی دقیق 8و  286کشاورزی و صنعت به ترتیب به میزان 
جمعیت شاغل اند و با افزایش جمعیت شاغل مواجه شده گروه فعالیتی 8گانه اقتصادی  22های از بین رشته فعالیتبررسی 

ته شدر این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذ دهدنتایج نشان می همچنین، .یافته استکاهش های فعالیتی سایر گروه
 0.1های صنعت و خدمات به ترتیب معادل درصد رشد منفی و جمعیت بخش 6.8جمعیت شاغل بخش کشاورزی معادل 

تر به تفکیک استانی مالحظه ساله و بیش 15های جمعیت با نگاهی به شاخصاند. درصد رشد منفی داشته 6.1درصد و 
استان  28دهد که شده است. بررسی استانی نشان میدرصدی مواجه  2.9گردد که نرخ مشارکت کل کشور با کاهش می

ان اصفهان و خراس استانترین میزان کاهش نرخ مشارکت در بیش اند.نرخ مشارکت اقتصادی مواجه شده کشور با کاهش
درصد  3.1بیشترین میزان افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی را استان هرمزگان با  ر مقابلدرصد رخ داده و د 5.2با  رضوی

 تجربه کرده است.
درصد کاهش یافته است، سه استان  2.1نسبت اشتغال به میزان  ،مشابه سال گذشتهنسبت به فصل  سال جاری پاییزدر فصل 

ا در این هاند و سایر استانبا افزایش نسبت اشتغال در دوره مورد بررسی مواجه شده ، چهارمحال و بختیاری و گیالنهرمزگان

تان ترین نسبت اشتغال مربوط به اساند. بیشش نسبت اشتغال را تجربه کردهفصل نسبت به دوره مشابه سال قبل کاه

 باشد.درصد می 29.9درصد و کمترین نسبت مربوط به استان سیستان و بلوچستان با  43.5هرمزگان با 

ترین نرخ بیشدرصد کاهش یافته است و  1.2نرخ بیکاری به میزان  ،نسبت به فصل مشابه 1399 پاییز دهد درنتایج نشان می

 و ایالم رضویخراسان  هایدرصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان 15.5با  آذربایجان غربیبیکاری مربوط به استان 

نسبت  پاییز سال جاریطور کلی در هدرصد است. ب 10.4دامنه نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی برابر با  باشد.درصد می 5.2با 

 .است استان کاهش یافته 24در  و استان افزایش 7به دوره مشابه سال گذشته نرخ بیکاری در 

 اند،رج شده و غیرفعال شدهااز بازار کار خ 1398 پاییز درصد از جمعیت فعال 10.1 ،ستا بررسی ماتریس انتقال گویای آن
 اند.شده غیرفعال 1399در پاییز  1398پاییز درصد از جمعیت بیکار  2.3درصد از جمعیت شاغل و  7.8بدین ترتیب که 

 
 


