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 1399 بهار_  طرح آمارگيري نيروي كارنتایج  بررسیگزارش 

 ریيس گروه آمارهاي نيروي انسانی _معصومه محمدي

 كارشناس آمارهاي نيروي انسانی _ایمان محمودي
 

در ایران به شاخص بیکاري و نرخ مربوط  گردد که براي رصد بازار کارمشاهده می با نگاهی به وضعیت بازار کار کشور 
شود. چنین موضوعی موجب خواهد شد که تصویري واقعی از بازار کار کشور به دست نیاید و در می ايویژه به آن توجه

ه  ادامه راه با مشکل مواجه شود. لذا شایستمسیر درستی را در پیش نگیرد و در  هاریزيو برنامه هاگذاريعین حال، سیاست
اخص زیراکه این شهاي دیگري از بازار کار هموزن و به مثابه نرخ بیکاري مورد توجه و بررسی قرار گیرد. است که شاخص

بر این موضوع صحه گذاشته و تایید نیز  1المللی کارسازمان بین ضعیت بازار کار باشد.و واقعی تواند بیانگربه تنهایی نمی
 وضعیت اقتصادي یك کشوربراي ارزیابی لذا  دید.را در کنار هم  هاموع شاخصمجاي بررسی بازار کار باید کند برمی

 .ي بازار کار را در نظر گرفتهاشاخص اي ازمجموعهباید 

 ، نسبتاقتصادينرخ مشارکت " :عبارتند از، بهره برد هامی توان از آنبراي ارزیابی بازار کار هاي مهمی که شاخص
اعات کار، س عمده شغلی، هايگروه برحسباشتغال  اقتصادي، هاي فعالیتبر حسب بخشوضع شغلی، اشتغال  ،اشتغال

 49سهم شاغلین با جمعیت خارج از نیروي کار و ، اشتغال ناقص زمانیسهم جمعیت داراي  بیکاري، بیکاري جوانان،
ز ند تصویر بهتري اناتوهاي نامبرده در کنار هم میتمامی شاخص . شایان گفت است،"تر در هفتهساعت کار و بیش

 بدست آورد.تري از بازار کار مطلوب ارزیابی بازارکار کشور ارایه داده و با کمك آنها 
ر اطالع نیز د )شاغل، بیکار و غیرفعال( ها و جریانات در بازار کار بین سه وضع فعالیتهمچنین اطالع از نحوه جابجایی

  کرد.ن توجهی خواهد ابازار کار کمك شایوضعیت از 
گفتار در این مجموعه از اطالعات از طریق طرح آمارگیري نیروي کار در کشور قابل بررسی و دسترسی است که  

  شود.ن پرداخته میآبه  رويپیش

د شحاصل می "هاي اشتغال و بیکاري خانوارآمارگیري از ویژگی"اطالعات بازار کار کشور از طریق طرح  1376از سال 
بازنگري قرار گرفت  ، موردالمللی کارویژه سازمان بینالمللی بهتر با مفاهیم بینکه به منظور بهبود کیفیت و انطباق بیش

ار در اولین ب "کارطرح آمارگیري نیروي" .به اجرا در آید "کارطرح آمارگیري نیروي"تا به صورت طرح فعلی و با عنوان 
 .از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است آغاز شد و 1384سال 

این  .شود با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاري نیروي کار کشور و تغییرات آن اجرا می      "کارطرح آمارگیري نیروي"
نه براورد تعداد ساال »، «هاي نیروي کار در سطح کل کشور و استان   هاي فصلی و ساالنه  براورد شاخص »هدف از طریق 

ستان     شور و ا سطح کل ک ساالنه   »، «هادر  صلی و  شاخص براورد تغییرات ف شور    ي  سطح کل ک و  «هاي نیروي کار در 
 .شودتأمین می« هاهاي نیروي کار در سطح استاني شاخصبراورد تغییرات ساالنه»

خانوارهاي معمولی ساکن یا جامعه تحت پوشش طرح آمارگیري نیروي کار مجموعه افرادي است که طبق تعریف، عضو 
لذا، این طرح اعضاي خانوارهاي معمولی غیر ساکن و اعضاي خانوارهاي  .گروهی در نقاط شهري یا روستایی کشور هستند

  .دهداي را پوشش نمیموسسه
الزم به  شود.پرداخته می یلیصبه صورت تف 1399روي، به بررسی نتایج طرح آمارگیري نیروي کار بهار در گزارش پیش 

و در انتهاي  یاستاندر سطح ها کل کشور، سپس شاخصها و تغییرات جمعیتی ذکر است، ابتدا به بررسی تغییرات شاخص

                                                           
1. International Labour Organization (ILO) 
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قبل . شودپرداخته می 1398نسبت به بهار  1399ماتريس انتقال جريانات نيروي كار در بهار  به بررسی گزارش،

بسیاري از کسب و کارها در سراسر جهان  19دانید با شیوع بیماري کووید چنانچه می ،از شروع گزارش الزم به ذکر است

هاي اخیر بازار کار نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان عبارت دیگر در ماههبه حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند و ب

کار  نتایج طرح آمارگیري نیروي بررسی .اندبه طرق مختلف این اثرات نمود پیدا کرده کهمتاثر از این بحران بوده است 

 به آن اشاره خواهد شد.در ادامه  ، که دهد این بیماري بازار اشتغال ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده استنشان می

 

 هاي بازار كار شاخص

خانوار  60648تر بیشساله و  10اي با مراجعه به افراد صورت نمونهبه 1399سال  طرح آمارگیري نیروي کار در هر فصل
حاوي نکات ذیل  1399 بهارنگاهی به اهم نتایج این طرح در  .شوداستان کشور اجرا می 31در مناطق شهري و روستایی 

 :است

 درصد 41.0 که دهدمی نشان 1399در بهار  تربیش و ساله 15 جمعیت( فعالیت نرخ) اقتصادي مشارکت نرخ بررسی_ 
. اندفتهگر قرار بیکاران یا شاغالن گروه در یعنی اند؛بوده فعال اقتصادي نظر از( تربیش و ساله 15) کار سن در جمعیت

درصد  14.1درصد و  67.9به ترتیب برابر  زنانمردان و  بین در اقتصادي مشارکت نرخ که دهدمی نشان نتایج چنینهم
ی و از طریق رصد جریانات و سري زمانی بازار کار توان مسئله را بررسی کرد، یکی در بعد داخلاز دو زاویه میمی باشد. 

که در این بخش به آن پرداخته  المللهاي بازار کار کشور در سطح بین)در مقایسات فصلی( و دیگر ارزیابی شاخص
 در مشابه لفص به نسبت شاخص، این که دهدمی نشان کشور کل اقتصادي مشارکت نرخ تغییرات روند بررسی .شودمی

ه وقتی ب .باشداز بازار کار می که خود نشان دهنده خروج نیروي کار است داشته کاهش درصد 3.7 ،(1398بهار) قبل سال
که در فصل بهار سال جاري نسبت به د شوگیرد مشاهده میلحاظ جمعیتی تغییرات این شاخص مورد بررسی قرار می

 970هزار نفر آن را زنان و  20میلیون و  1اند که بیش از میلیون نفر از بازار کار خارج شده 2فصل مشابه سال قبل حدود 
هاي بازار کار کشور مقایسه با دراما از منظر دیگري که به این شاخص نگاه شود،  دهند.هزار نفر آنرا مردان تشکیل می

گردد که یکی از معضالت بازار کار کشور ما پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادي مالحظه می المللیو مقایسات بین دیگر
 داراي ، اما با نرخ متوسط جهانی زنانمردان با متوسط جهانی آن همخوانی دارد براينرخ این  که زنان است در حالی

عضالت بر روي رفع ماي داشتن اقتصادي پویا و بازار کاري پر رونق باید عبارت دیگر برهب .استاي تفاوت قابل مالحظه
 .حضور زنان در بازار کار متمرکز شد

 و ساله 15 جمعیت اشتغال نسبت بررسیدهد، چه سهمی از جمعیت در سن کار شاغل هستند. نسبت اشتغال نشان می_ 

 این. اندبوده شاغل( تربیش و ساله 15) کار سن در جمعیت از درصد 36.9 که است آن بیانگر ، 1399در بهار  تربیش

ویاي این شاخص گ ارزیابی .است بوده شهري نقاط از تربیش روستایی نقاط در و زنان از تربیش مردان بین در شاخص

میلیون و  1دود حدر واقع و بازار اشتغال از رونق کمتري برخوردار بوده  ،1398نسبت به بهار  1399آنست که در بهار 

، این میزان به ترتیب درصد کاهش یافته است 2.9نسبت اشتغال به میزان و هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده  500

 درصد کاهش یافته است 4.0درصد و مناطق روستایی  2.6در مناطق  شهري و درصد 2.4درصد و  3.3در مردان و زنان 

 شود.می توضیح دادهکه در ادامه چگونگی آن 
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در طول یك هفته  1398فصل مشابه سال نسبت به  1399در بهار  جمعیت شاغل ست کها این بررسی، گویاي آن _
 تهداشکاهش محسوسی در دوره مورد بررسی اند و متوسط ساعات کار هفتگی کمتري انجام دادهحجم ساعت کار مرجع 
این  .رسیده است 1399راي هر نفر شاغل در بهار ساعت در هفته ب 40.4به  1398ساعت در هفته در بهار  45.8و از 

ساعت و  44درصد از جمعیت شاغل،  56.1دهد، نتایج این بررسی نشان می سابقه بوده است.هاي اخیر بیپدیده در سال
خود درصد نیز در هفته مرجع موقتاً در سرکار  7.2اند و ساعت در هفته مرجع کار کرده 44تر از درصد کم 36.7تر و بیش

ساعت و  44میلیون نفر از افرادي که  3عبارت دیگر، در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته بیش از ه . باندحاضر نبوده
میلیون  1و ساعت کار کرده اند  44هزار نفر به جمعیتی که کمتر از  361اند کاسته شده و تر در هفته مرجع کار کردهبیش

 اند، افزوده شده است.مرجع در سر کار خود حاضر نبودهبه جمعیتی که در هفته  هزار نفر 168و 
 ترینبیش درصد 49.7 با خدمات بخشبیانگر آنست که هاي عمده فعالیت جمعیت شاغل به تفکیك گروهارزیابی اما  _

 بعدي هايرتبه در درصد 18.6 با کشاورزي و 31.8 با صنعت هايبخش و  است داده اختصاص خود به را اشتغال سهم
هزار نفر نسبت به  365شود، جمعیت شاغل بخش کشاورزي بیش از با نگاهی به جمعیت شاغل مشاهده می .دارند قرار

هاي صنعت و خدمات است. همچنین بررسی جمعیت بخشدرصد رشد منفی  7.9 که معادلبهار سال گذشته کاهش یافته 
 733هزار نفر و  402به ترتیب به میزان  1398بت به بهار نس 1399هاي مذکور در بهار  دهد جمعیت بخشنیز نشان می

هاي صنعت و خدمات در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته بعبارت دیگر جمعیت بخش اندهزار نفر کاهش یافته
به طور  ،تر بیان کنیمو جزئیتر . اگر بخواهیم به صورت دقیقانددرصد رشد منفی داشته 6درصد و  5.2به ترتیب معادل 

نسبت به  1399با افزایش جمعیت شاغل در بهار گروه فعالیتی  5فقط اقتصادي، هاي فعالیت گروه عمده 20کلی از 
اند. الزم به ذکر هاي فعالیتی کاهش شاغالن را در دوره مورد بررسی تجربه کردهاند و سایر گروهمواجه شده 1398بهار

یز خود است که این ن اجتماعی مددکاري و انسان سالمتاست که بیشترین میزان افزایش جمعیت شاغل مربوط به گروه 
هاي بر بازار کار کشور در دوره مذکور است. بیشترین کاهش نیز مربوط به رشته فعالیت 19دي بر تاثیر بیماري کووید شاه

  باشد.فروشی، حمل و نقل، آموزش و هتل و رستوران میفروشی و خردهساخت، عمده–کشاورزي، صنعت

بهار نسبت به  1399گرفته است. نتایج بهار بخش دیگري است که مورد بررسی قرار  ،هاي عمده شغلی شاغالنگروه_ 
بیشترین میزان کاهش اند، گروه با کاهش جمعیت شاغل روبرو شده 8گروه عمده شغلی،  9از  گویاي آنست که 1398

و درمقابل فقط گروه بوده است  فروش کارکنان و اتمخد ارائه جمعیت شاغل در دوره مورد بررسی در گروه کارکنان
 .اندبا افزایش جمعیت شاغل مواجه شده متخصصان کمك و هاتکنسینشغلی 

در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته سهم کارکن ، دهدبررسی جمعیت شاغل به تفکیك وضع شغلی نشان می _
بر بازار کار کشورها مالحظه می  19بیماري کووید  تیافته است. در بررسی تاثیرا مزد و کارفرمایان کاهش نفامیلی بدو

برخی  رد بدین صورت که .ود که این بیماري )پاندومی( به نحو متفاوتی بر بازار کار کشورها تاثیر گذار بوده استش
ستگی ،که این بدر برخی دیگر نرخ مشارکت و در برخی سهم خروج از  بازار کار را متاثر کرده است ،نرخ بیکاري کشورها

در کشورهاي اروپایی و آمریکا و به نوعی کشورهاي  2019در سال اشتغال و اقتصاد کشورها دارد. بعنوان مثال به ساختار 
جمعیت شاغل به لحاظ وضع شغلی در طبقه مزد و حقوق بگیران قرار دارند نرخ بیکاري درصد  80از  توسعه یافته که بیش

 و درصد 0.3بدون مزد درکشورهاي اروپایی و آمریکا کمتر از  از سوي دیگر سهم کارکنان فامیلیاما  ،افزایش یافته است
درصد کاهش یافته و به  4.4به  1399درصد بوده است، که در بهار  5.3 برابر این شاخص 1398در بهار ما  در کشور

  .اندبازار کار خارج شدهاین افراد در واقع از  اي ازسهم عمده کههزار نفر کاهش یافته  280درصد معادل  1.1میزان 
 19وویدکتواند متاثر از شیوع بیماري می ذکر شده در مطالب فوق موارد اي ازبخش عمده ،به گواه تحوالت جهانی بازار کار

 بر اقتصاد بازار کار در کشور باشد.
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بر اساس این . اندبودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 8/9که  دهدتر نشان میساله و بیش 15جمعیت  سی نرخ بیکاريبرر

بررسی روند . ستوده اتر بروستایی بیش نقاطشهري نسبت به  نقاطدر و نرخ بیکاري در بین زنان نسبت به مردان نتایج، 

 1/1(، 1398بهار دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تغییرات نرخ بیکاري کل کشور نشان می

 یتنهای به شاخص یك بررسی شایان گفت است، چنانچه در مقدمه این گزارش ذکر شد، درصد کاهش داشته است.

 درستی سیماي بتوان تا دید هم کنار در را هاشاخص از ايمجموعه باید بلکه باشدنمی کار بازار رصد براي خوبی نماینده

بخش قابل توجهی از جمعیت از بازار   ،جاريدر بهار سال شود همانطور که مالحظه می. کشید تصویر به را کار بازار از

یط حاکی از شرا بیکاري نرخ کاهشدر این حالت  ،علت همین بهکار خارج شده و به جمعیت غیرفعال افزوده شده است، 

 نرخ و( غالاشت نسبت) شاغل جمعیتتوانست مثبت باشد که زمانی این پدیده می ؛ چرا کهمساعد براي بازار کار نیست

 است نداده رخ پدیده این قبل سال مشابه فصل به نسبت 1399 بهار فصل در اما. باشد یافته افزایش اقتصادي مشارکت

 است داشته محسوسی کاهشکشور  شاغل جمعیت 19 کووید بیماري جهانی بحران دلیله باشاره شد،  چنانچه و

 دهد.را در یك نگاه نشان می 1399شماي کلی بازار کار بهار  1شماره نمودار 

 

 1399بهار -شاخص هاي عمده بازار كار . 1نمودار 

  ) ارقام به هزار نفر(

 

 

 

ساله و بیشتر15جمعیت 
62،183

غیر فعال

36،715(59/0)%

(نرخ مشارکت اقتصادي)فعال 

25،468(41/0)%

(نرخ بیکاري)بیکار 

2،505(9/8)%

(نرخ اشتغال)شاغل 

22،963(90/2)%

غایب موقت

1،658

(7/2)%

44کمتر از 
ساعت

8،433
(36/7)%

سایر

6،614
(78/4)%

ناقصاشتغال 

1،818
(21/6)%

44اشتغال با 
تر ساعت و بیش

در هفته مرجع

12،872
(56/1)%
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 جمعيت در سن كار

میلیون و  25دهد که در فصل بهار سال جاري بیش از بررسی نتایج طرح آمارگیري نیروي کار نشان میجعيت فعال: _ 

شارکت برخوردار بوده   ساله و بیش  15هزار نفر از جمعیت  400 سن کار( از قابلیت م شاغل ی  ،اندتر ) جمعیت در  ا یعنی 

شته حدود     بیکار می سبت به بهار گذ شند و ن ست که         میلیون نفر از جمع 2با شایان ذکر ا ست.  شده ا سته  یت مذکور کا

هزار نفري را تجربه کرده اند. این   20میلیون و  1و هزار نفر   970به ترتیب کاهش بیش از    زنان   و مردان جمعیت فعال  

 تغییرات جمعیتی به نوبه خود موجب کاهش نرخ مشارکت اقتصادي نسبت به فصل مشابه سال قبل شده است. 

تایج طرح آمارگیري نیروي کار در بهار      : جمعيت غيرفعال  _  هزار نفر از  700میلیون و  36بیش از  1399براسااااس ن

میلیون 2اند که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل به میزان ، خارج از بازار کار بودهترساله و بیش 15جمعیت در سن کار

ست   760و شده ا  1و  بیش از هزار نفر مرد  300ن و میلیو 1در حدود  از این میزان ،هزار نفر به جمعیت غیرفعال افزوده 

هزار نفر  500هزار نفر شاغل و   500میلیون و  1شامل   آنمیلیون نفر از  2زن هستند که حدود  هزار نفر  460میلیون و 

 اند.از بازار کار خارج شده اند کهبیکار بوده

، 1398ها نسبت به فصل مشابه سال گذشته، بهار       کار و تغییرات آن هاي اصلی بازار ها و شاخص جمعیتدر جدول زیر، 

 نشان داده شده است.

 

 1398بهار  نسبت به 1399ها در بهار هاي نیروي کار و تغییرات آنشاخص -1جدول 

 تغییرات 1398بهار  1399بهار  شرح

 767589 61415119 62182708 تعداد ترساله و بيش 15جمعيت 

 ترساله و بيش 15مشاركت اقتصادي جمعيت  
 -3.7 44.7 41.0 نرخ

 -1992685 27460668 25467983 تعداد

 ترساله و بيش 15اشتغال جمعيت 
 -2.9 39.8 36.9 نسبت

 -1499282 24461929 22962647 تعداد

 ترساله و بيش 15بيکاري جمعيت 
 -1.1 10.9 9.8 نرخ

 -493403 2998739 2505336 تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 -0.3 18.9 18.6 سهم

 -365018 4629645 4264627 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 0.3 31.5 31.8 سهم

 -402410 7693386 7290976 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 0.1 49.6 49.7 سهم

 -732734 12137676 11404942 تعداد
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 استانهاي بازار كار برحسب شاخص

شتغال و نرخ بیکاري در سطح         به منظور مشاهده  بهتر وضعیت بازار کار، در این قسمت تغییرات نرخ مشارکت،  نسبت ا

 شود:استان ارزیابی می

 نرخ مشاركت اقتصادي

ستانی گویاي آن      شارکت ا سی نرخ م صادي    افزایش ست که  ا برر شارکت اقت  در تنها تربیشساله و   15جمعیت نرخ م
ستان چهارمحال  ستان     0.8با  بختیاري و ا ست و در مقابل ا صد رخ داده ا ستان و گیالن با      در ستان و بلوچ سی   6.6هاي 

شترین میزان کاهش را   صد بی شان می  تجربه کرده در نرخ مذکور در سی ن سبت به بهار   1399دهد، در بهار اند. این برر ن
د کاهشی داشته است. همچنین این نتایج گویاي آنست که بیشترین      استان کشور رون   30نرخ مشارکت اقتصادي    1398

شارکت در بهار   ستان هرمزگان به ترتیب  1399و کمترین نرخ م صد  46.1با  مربوط به ا ستان       در ستان و بلوچ سی  باو 
 باشد.درصد می 33.4

 
 

تغييراتبهار 1398بهار 1399شرح

3.7-41.044.7کل کشور

1.6-42.744.3آذربایجان شرقی

4.5-42.346.8آذربایجان غربی

5.0-43.648.6اردبیل

5.0-41.246.2اصفهان

4.7-39.444.1البرز

5.6-34.139.7ایالم

4.0-37.641.6بوشهر

2.9-40.343.2تهران

44.743.90.8چهارمحال و بختیاري

5.2-41.046.2خراسان جنوبی

2.6-42.745.3خراسان رضوي

5.5-44.349.8خراسان شمالی

3.9-40.244.1خوزستان

3.8-44.848.6زنجان

2.9-38.040.9سمنان

6.6-33.440.0سیستان بلوچستان

5.0-37.942.9فارس

3.6-42.946.5قزوین

2.6-37.239.8قم

3.6-44.448.0کردستان

3.1-39.142.2کرمان

4.8-43.147.9کرمانشاه

4.9-35.740.6کهگلویه و بویراحمد

2.7-40.443.1گلستان

6.6-45.251.8گیالن

1.3-39.440.7لرستان

4.0-44.148.1مازندران

1.7-35.837.5مرکزي

3.5-46.149.6هرمزگان

4.3-43.848.1همدان

5.1-41.046.1یزد

نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 15 ساله و بيش  تر به تفکيک استان 
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 نسبت اشتغال

درصد  41.9استان زنجان با  مربوط بهبت اشتغال ترین نسبیش ،دهدنشان می 1399نتایج طرح آمارگیري نیروي کار بهار 

همچنین، این بررسی گویاي آنست که  باشد.می درصد 29.1استان سیستان و بلوچستان با  مربوط بهو کمترین نسبت 

هاي خراسان به ترتیب در استان 1398نسبت به بهار  1399بیشترین و کمترین میزان کاهش نسبت اشتغال در بهار 

است، شایان گفت است، به طور کلی در این دوره بازار درصد رخ داده 0.3درصد و چهارمحال و بختیاري با  6.8شمالی با 

 اند.هاي کشور با افت نسبت اشتغال مواجه شدهکار تمامی استان

 

 

تغييراتبهار 1398بهار 1399شرح

2.9-36.939.8كل كشور

0.9-38.839.7آذربايجان شرقي

4.7-37.141.8آذربايجان غربي

3.1-4144.1اردبيل

4.9-36.341.2اصفهان

3.3-34.637.9البرز

4.1-31.936ايالم

3.8-33.937.7بوشهر

2-36.838.8تهران

0.3-36.236.5چهارمحال و بختياري

2.8-39.442.2خراسان جنوبي

1.3-39.741خراسان رضوي

6.8-3945.8خراسان شمالي

1.7-35.236.9خوزستان

2.6-41.944.5زنجان

2.6-34.937.5سمنان

5.4-29.134.5سيستان بلوچستان

4.5-35.439.9فارس

2.5-3941.5قزوين

2.4-33.335.7قم

3.3-38.641.9كردستان

1.9-35.137كرمان

3.6-37.240.8كرمانشاه

4.7-31.235.9كهگيلويه و بويراحمد

1.9-36.438.3گلستان

6.4-41.147.5گيالن

3-31.134.1لرستان

2.2-41.443.6مازندران

0.9-33.434.3مركزي

1.2-40.441.6هرمزگان

4.7-40.445.1همدان

2.4-37.940.3يزد

نسبت اشتغال جمعيت 15 ساله و بيش  تر به تفکيک استان
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 نرخ بيکاري 

بیشترین نرخ بیکاري  1399 شود، در بهارتر به تفکیك استانی مشاهده میساله و بیش 15با بررسی نرخ بیکاري جمعیت 

باشد. در درصد می 4.0درصد و کمترین نرخ بیکاري مربوط به استان خراسان جنوبی با  21.0مربوط به استان لرستان با 

 7.6درصد به  12.7از که بیشترین کاهش نرخ بیکاري در استان یزد اتفاق افتاده است  1398نسبت به بهار  1399بهار 

درصدي نرخ  4.7مواجه شده است و در مقابل استان لرستان با افزایش در این دورهدرصدي  5.1درصد رسیده و با کاهش 

بیکاري بیشترین افزایش نرخ بیکاري را در دوره مورد بررسی تجربه کرده است. دامنه نرخ بیکاري در دوره مورد بررسی 

استان نرخ بیکاري افزایش  11نسبت به دوره مشابه سال گذشته در  1399بطور کلی در بهار  درصد است. 17.0برابر با 

 .استان نرخ مذکور کاهش یافته است 20و در 

 

تغييراتبهار 1398بهار 1399شرح

1.1-9.810.9كل كشور

1.3-9.010.3آذربايجان شرقي

12.110.71.4آذربايجان غربي

3.2-6.09.2اردبيل

11.910.81.1اصفهان

1.8-12.314.1البرز

2.9-6.59.4ايالم

9.89.40.4بوشهر

1.4-8.810.2تهران

19.116.92.2چهارمحال و بختياري

4.7-4.08.7خراسان جنوبي

2.4-7.09.4خراسان رضوي

12.08.04.0خراسان شمالي

3.9-12.416.3خوزستان

1.8-6.68.4زنجان

0.2-8.18.3سمنان

0.7-13.113.8سيستان بلوچستان

0.5-6.67.1فارس

1.7-9.110.8قزوين

10.410.30.1قم

12.912.70.2كردستان

2.1-10.112.2كرمان

1.0-13.814.8كرمانشاه

12.611.70.9كهگيلويه و بويراحمد

1.1-10.011.1گلستان

9.08.30.7گيالن

21.016.34.7لرستان

3.3-6.29.5مازندران

1.9-6.58.4مركزي

3.7-12.516.2هرمزگان

7.86.21.6همدان

5.1-7.612.7يزد

نرخ بيکاري جمعيت 15 ساله و بيش  تر به تفکيک استان
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 آمارهاي جریان

هاي کالن و مهم اقتصادي که در نگاه اول با آن پس از آگاهی از نتایج طرح آمارگیري نیروي کار و دستیابی به شاخص

شتري براي تحلیل و ارزیابی        توان بازامی صاد به اطالعات بی شمندان حوزه اقت صد کرد، دولتمردان و اندی شور را ر رکار ک

تواند به فهم و درك اطالعات بازار کار کمك شاااایان   عملکردها نیازمند هساااتند. بدین منظور، یکی از مواردي که می      

ها در فصول مختلف است. شایان گفت است این نوع بررسی      تر اطالعاتبررسی تبیینی، موشکافانه و دقیق  توجهی کند 

سخ دهد. ب     می سواالت پیش آمده نیز پا سیاري از  شاخص   ه تواند به ب سه  هاي هاي بازار کار در زمانعبارت دیگر، مقای

 هاي داخل مقاطع و درك   دهد، اما به منظور آکاهی از جابجایی       مختلف، تغییرات بازار کار را در طی زمان نشاااان می    

تواند در این راه کمك موثر و شایان توجهی باشد.   چگونگی فرایند اتفاقات درون بازار کار، بکارگیري آمارهاي جریان می

 گیري طرح آمارگیري نیروي کار امکانپذیر است. امروزه این امر با توجه به استفاده از الگوي چرخشی در نمونه

هاي بازار کار چگونه بوده است. که این امر از طریق کت و جابجاییدهد در طی یك دوره حرآمارهاي جریان نشان می"

را کند زی هاي نیروي کار فراهم می  ماتریس انتقال ممکن اسااات. ماتریس انتقال، اطالعات غنی براي تحلیل جریان         

 (.1393)فالح، جوادي "نمایدهاي خروجی و ورودي غیرفعال، شاغل و بیکار را تولید میجریان

سی ماتریس انتقال جریانات بازار کار در بهار    در این  سمت به برر سبت به بهار  1399ق ساله و   10براي جمعیت  1398ن
چه بخشی از جمعیت به لحاظ بازار کاري شرایطشان ثابت مانده و    ، دهدشود. این ماتریس نشان می  تر پرداخته میبیش

 چه بخشی تغییر کرده است: 

خ ر غیرفعالها در آمارهاي مذکور در جمعیت ترین جابجاییدهد در این دو فصاال بیشنتایج این بررساای نشااان می _ 

 .استداده

نیز همچنان  1399در بهار  1398تر بهار ساله و بیش  10درصد از جمعیت شاغل    80.8شود  همانگونه که مالحظه می_ 
 اند.غیرفعال شدهدرصد  14.8درصد بیکار و  4.2اند، شاغل مانده

درصد جمعیت مذکور همچنان  31.8گویاي آنست که  1399در بهار  1398تر بهار ساله و بیش 10رصد جمعیت بیکار _ 
 اند.درصد از بازار کار خارج و غیرفعال شده 37.2درصد شاغل و  30.9اند، بیکار مانده

درصد وارد بازار کار  6.2 فقط 1399بهار در 1398تر بهار ساله و بیش10است از کل جمعیت غیرفعال  الزم به ذکر _
درصد از جمعیت غیرفعال هم در طی فصول  93.6اند و درصد بیکار شده 1.2درصد شاغل و  5.0اند که از این میزان شده

 .اندو همچنان غیرفعال باقی مانده رخ ندادهتغییري  شانمورد بررسی در وضع فعالیت

 ماتريس انتقال جريانات نیروي كار 
 (1399به بهار  1398)از بهار 

 ساله و بیشتر( 10)جمعیت  

 1398بهار  شرح

 1399بهار 

 غیرفعال بیکار شاغل  

 %5.0 %30.9 %80.8 شاغل

 %1.2 %31.8 %4.2 بیکار

 %93.6 %37.2 %14.8 غیرفعال

 %99.9 %99.9 %99.8 جمع
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 بنديجمع

بازار  نسبت به فصل مشابه سال گذشته 1399 ربها که در فصلاست  گویاي آن کارطرح آمارگیري نیروي ارزیابی نتایج
 1حدود کاهش جمعیت شاغل  قرار گرفته است به نحوي که 19کار کشور به شدت تحت تاثیر شیوع بیماري کووید 

 700میلیون و  2غیرفعال افزایش و در مقابل جمعیت  يهزار نفر 493 کاهش و جمعیت بیکار يهزار نفر 499میلیون و 
ه سهم شود کها مشاهده می. با نگاهی به چگونگی کاهش جمعیت شاغل به تفکیك بخشاندتجربه کرده هزار نفري را

هاي کشاورزي و صنعت به ترتیب به نفر و جمعیت شاغل بخشهزار   733خدمات به میزان  جمعیت شاغل در بخش
بین  از 1398نسبت به بهار 1399در بهار  شود کهتر مشاهده میبا بررسی دقیق ،یافته نفر کاهشهزار  402و  365میزان 

ی هاي فعالیتو سایر گروه اندبا افزایش جمعیت شاغل مواجه شده گروه فعالیتی 5فقط  اقتصادي هاي عمده فعالیتگروه
بیشترین افزایش جمعیت شاغل مربوط به  شایان ذکر است،. اندمواجه شدهدر دوره مورد بررسی جمعیت شاغل  کاهشبا 

بر بازار کار کشور در  19گروه سالمت انسان و مددکاري اجتماعی است که این نیز خود شاهدي بر تاثیر بیماري کووید 
 دوره مذکور است.

 اگردد که نرخ مشارکت کل کشور بتر به تفکیك استانی مالحظه میساله و بیش 15هاي جمعیت با نگاهی به شاخص
نرخ مشارکت اقتصادي  استان کشور با کاهش 30دهد که درصدي مواجه شده است. بررسی استانی نشان می 3.7کاهش 

ر ت و درخ داده اس هاي سیستان و بلوچستان و گیالنترین میزان کاهش نرخ مشارکت در استانکه بیش اندمواجه شده
 فزایش نرخ مشارکت را تجربه کرده است.ا ،درصد 0.8مقابل تنها استان چهار محال و بختیاري با 

درصد کاهش یافته است، این شاخص در  2.9نسبت اشتغال به میزان  1398نسبت به فصل بهار  1399در فصل بهار 
 6.8، بیشترین میزان کاهش مربوط به استان خراسان شمالی با داشته استها در دوره مورد بررسی کاهش تمامی استان

 درصد بوده است. 0.3با  چهار محال و بختیاريآن مربوط به استان  درصد و کمترین میزان
درصد از جمعیت  14.8به میزان  1398نسبت به بهار  1399بررسی ماتریس انتقال گویاي آنست که بطور کلی در بهار 

 .انددرصد از جمعیت بیکار از بازار کار خارج و غیرفعال شده 37.2تر و ساله و بیش 10شاغل 

 

 

 

 

 

 


