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 مقدمه

عنضان  ا، ر  افزایش اشتغال    رلهش یکالی،  ی گضن هل، استلستا اصغدتلر هوريتضی، است   ی اشتغال    یکالی،  ا  مله  وضوتض     
هلیا است  ر  یوا، ای یلیا شتوایا اصغدتلر، ريتضی شتضر  نو  یکالی، یاا ا  شتلص یلفغگا مضاوع تهقا واهل، تضسته یاا ا  شتلص 

حلصل    "هل، اشغال    یکالی، صلنضایآولیگکو، ا   یژگا"  ا  طویق طوحاطالعلت یل ای ريضی    1376  سل   اگکور   وضیر اسغفلره صوای وا
  وضیر یل نگو، صوای گوف  تل ی  1اللهها رلی یژه ستتل ولن یکناللهها ی تو یل وفلهکم یکنشتتک ر  ی  ونرضی یودضر رکفک    انادلب یکشوا

آغل  شتک   1384ا لکن یلی ری ستل    "رلیوح آولیگکو، نکو ،ط"  ی  اموا ری آیک   "رلییگکو، نکو ،طوح آول"صتضیت طوح فهها   یل عنضان  
   ا  آن  ولن تلرنضن ری وله وکلنا هو فدل اموا شکه اس  

شتضر  این هکف ا  طویق بیوا یر  یل هکف شتنلص  ستلصغلی    وتهک  ملی، نکو ، رلی   تاککوات آن اموا وا  "رلیطوح آولیگکو، نکو ،"
  هل« ن  ری ستا  رل ريتضی   استغلنهل«  بیوا یر تهکار ستله، نکو ، رلی ری ستا  رل ريتضی   استغلنهل، فدتها   ستلهن شتلص 

هل،   ، شتلص«   بیوا یر تاککوات ستلهن هل  استغلن  ری ستا  رل ريتضی  هل، نکو ، رلی، شتلص بیوا یر تاککوات فدتها   ستلهن 
 .شضر« تأوکن واهلنکو ، رلی ری سا  اسغلن

ملوه  تح  پضشش طوح آولیگکو، نکو ، رلی وجلضع  افوار، اس  ر  طدق تهویف  عضض صلنضایهل، وهلضلا سلرن یل گو ها ری نقلط  
رهک   ا، یا پضشش نلاوح اعضل، صلنضایهل، وهلضلا غکو سلرن   اعضل، صلنضایهل، وضسس شوو، یل ی سغلیا ريضی هسغنک  لذا  این ط

  واتککتا  یوا یر   ساضح   یوا یر   یو   عال ه  طوح   ن یا   ریاس        شکه   ،ینکطدق    ،اووحه    ر   ،اصضش ی ش آولیگکو، ری این طوح ی  صضیت  
   احکهل،  ا  یخيا راشغننگ   ثلی   یل چوصيا گکو،نلضن      شضروا  اسغفلره چوصيا گکو،نلضن   ی ش  ا  ی   این ا  اس   نرو وضیر زکن

  اهکاف   ی    تضم    یل    رنک   احکهل  ی  یوغوین نحض  اوالن یوا یر ساضح   تاککوات یا فواهم وا   ن ر  فدل آولیگکو،   تاککو یقک  یک  نلضن 
  حکارثو   نلضن     صلنضای   هو   ا    2پلی    ،نلضن   ،ر یه   طا   یهنا   اس   «  2-2-2  بالگض،   یك   طوح    این  یوا،  انغخلیا   چوصش   الگض،   طوح 
  ا وغضال   فدل  ر   یوا،  وضص   طضی  ی   سپس  اس    نلضن   ری   وغضالا  فدل  ر   صلنضای   ر   توتکب  این   ی   آیک وا   علل   ی   آولیگکو،  یلی  چولی

   یپل  نلضن   ر یه  ی   وویضط   ،هلسل    ،انغول  تل  آن  ا   پس      گورر وا   یل    نلضن   ی   ا وغضال   فدل   ر  یوا،   وجکراً  یهک   شضر  وا   صلیج  نلضن    ا 
، ، پلی  اس   ونرضی ا  نلضن  رلیگکو، نلضن  گکو، چوصيا  وسغهزم ی  ه م ی  ذرو اس  ر  انجلم یوکن  نلضن     شضر وا   صلیج   نلضن    ا 

آولیگکو،   یونلضن  ا، اس  ر  وا پلی   نلضن   یل چنک ر یه ا  یك  نکل هل، چنک آولیگکو،  تأوکن  ا  آن یوا،  انغخلب رور  تضان    هلیا 

  ،  احکهل     نلضن  پلی   اس   ، صلنضای  ،هل، وک آولیگ    یپلنلضن     چولیوکن     1397ا  فدل یولی سل      ا    ،ووحه    ، وکگنلضن   چلیچضب
  ، ری وضایر  لی یزیگ    ، یهضک/آیلر  ك یا     ایخي     ،یهضک/آیلر  ك ی  هو صضش   شلول  شضرا هل( یا شلول و ا   )صضش    ،ووحه    ، وکگنلضن 

   سلصغ  شکه اس   1395نفضس   وسان سل     ا علضو   ،رضچك اس  ر  یو اسلس اطالعلت سوشللی  ، ا  چنک یهضک/آیلر  ،اوجلضع  
  ا یخي  هنگلم   ی      ونلسب  چلیچضب  ، ک تو  ونرضی   ی شوو،   ری نقلط    اوساضن  ،   احکهل  اغ ک  تحضهت مله  وکک تاهلچنکن یل تضم  ی   

  ا غکمله  وحک ر تحضهت    و ککتا ی  تضم  یل  لا    شکنک ،یورایفووس  1400ری  وسغلن    یپل  نلضن  ،هلصضش   ، وحک ره ری صلنضایهل  ا 
 شک   نروصوف نقلط  ن یا ری  ،یورای فووس  انجلم ا  یا ی سغل نقلط  ری  ا وساضن ، احکهل  

یوا، شلص  نو  یکالی، ایائ  گوریکه اس   ا     %95  3ری انغيلی نغلیج این آولیگکو،  فلصه  اطلکنلن  1397شلیلن ذرو اس  ا  یولی       
نلضن  یل ی ش  نلضن   آولیگکو، چنکین  ا  ملوه   اگو  این وهنلس  ر   ی   این فلصه  اطلکنلن  گکو، یاسلن  نرو ی ش شنلسا آولی،  

لصه  اطلکنلن یوا، وقکای  اصها نو  یکالی، ملوه  وحلسد  شضر  انغرلی راییم  هل یك فاسغخواج شضر   یو اسلس هورکام ا  این نلضن 
 ا  این فضاصل اطلکنلن   وقکای  اصها نو  یکالی، یا شلول شضر   95%

 
1 -International Labour Organization (ILO) 

2-Master Sample 

3- Confidence Interval  
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هل، ی  علل آوکه  ی  رلکل تحضهت امغللعا صتتضیت گوفغ  ری  وکن  ستتن  ی ر ی  یل ای رلی ری  شتتلیلن گف  استت  یو استتلس یویستتا
ر  ی  رلکل    شتکهگوفغ   هل، رهکک، یل ای رلی ری نرویوا، یویستا شتلص   ستل   15هل، اصکو ری ريتضیهل، وخغهف حکاصل ستن  ستل 

تو وحلستد    ایائ  ستلل    یکش  15هل، علکه یل ای رلی ريتضی یواستلس ملهک   شتلص   1398ا  فدتل یولی  تحضهت ويتلی  ری ريتضیولن   
  شکه اس 

  هاافتهي

ری    1400  پلیکز نسد  ی     1401  پلیکز  تاککوات آن ری  رلی  یل ای هل،  توین شلص   علکه 1401  پلیکز   ری   آولیگکو، یواسلس نغلیج این       
    ی  تفاکك اسغلن ایائ  شکه اس  رلی یل ای، هل، علکه نکز شلص   2ری مک        شکه اس ئایا 1مک   
   رهکنيلن وا یك نگله  یا ری  1401 پلیکز یل ای رلی ری هل، علکه شلص   1نلضرای 

 

)ارقام به هزارنفر(   1401 پاييزهاي عمده بازار كار در شاخص   -1نمودار 

 

)رصید يتي ا )ر سی    41.0      )هد تر رایک  ش سیک(    ب    15بررسی  رر  شایکر ا تصادیک)ن خرر  ليک( ام يتي ا     

راک  راکیج  چن  . همترد صرتر گرلا   شکغال  یک ب ککرت   گر هیين  )ر    ؛ترد تز رظر تصادک)ن ليکل بو)ه  ترمسک(    ب    15خ   کر

. تر بو)ه تسیار سیاکی   م  رقکطشیررن رسیتا ب     رقکط)ر     ب   زرک  رسیتا ب  شر)ت   )ر  رر  شایکر ا تصادیک)ن        )هد ش 

)هد    تی  شیکص،  رسیتا ب  لدیش شایکب  )ر سیکل صتش بررسی  ر رد تي  رت  رر  شایکر ا تصادیک)ن  ش  ایور رایک  ش 

  37.7تر ب کرگر آ  تسیا       ب    سیک(   15يتي ا  )رصید تلزتی  )تشیا  تسیا. بررسی  رسیتا تشیايکل  0.1م   1400خپکی ز 

تر تز زرک    )ر رقکط ترد. تی  شییکص، )ر ب   شر)ت  ب  ترم شییکغش بو)ه  ب    سییک(   15)رصیید تز يتي ا )ر سیی   کر خ

 تر تز رقکط شررن بو)ه تسا.ر ساکی  ب  

سک(    ب اار15يتي ا 
63 866

غ ر ليکل

%م59.0خ679 37

مرر  شاکر ا تصادک)نخليکل 

%م41.0خ207 26

مرر  ب ککرنخب ککر 

%م8.2خ137 2

مرر  تشايکلخشکغش 

%م91.8خ070 24

سکعا44 تار تز 

7 489

%م31.1خ

سکعا   44تشايکل بک 
ب اار )ر هفا  شريع

16 581 %م68.9خ
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 رر   سرم   رستا: )رصدم  -ختيدت) رفر1400  پاييز به نسبت 1401 پاييز در روستايی و ريشه نقاط جنس، تفكيکبه  آن تغييرات و بازاركار  عمده هايشاخص -1 جدول

 كار هاي نيروي شاخص
 زن مرد كل كشور

 تغييرات  1400 پاييز 1401 پاييز تغييرات  1400 پاييز 1401 پاييز تغييرات  1400 پاييز 1401 پاييز

 373566 31600582 31974148 357330 31554621 31911951 730896 63155203 63886099 تعداد  1ترساله و بيش 15جمعيت 

مشاركت اقتصادي   

 ترساله و بيش 15جمعيت 

-0.2 68.7 68.5 0.1 40.9 41.0 نرخ  13.6 13.1 0.5 

 200566 4149029 4349595 168519 21689126 21857645 369085 25838155 26207240 تعداد 

ساله   15جمعيت غيرفعال 

 و بيشتر
811136 37317048 37678859 تعداد   10054306 9865495 188811 27624553 27451553 173000 

و  ساله 15اشتغال جمعيت 

 تربيش 

 0.6 11.1 11.7 0.2 63.5 63.7 0.4 37.3 37.7 نسبت

 237385 3495861 3733246 297852 20039314 20337166 535237 23535175 24070412 تعداد 

ساله و   15بيكاري جمعيت 

 تر بيش

-0.7 8.9 8.2 نرخ  7.0 7.6 0.6-  14.2 15.7 1.5-  

-166151 2302979 2136828 تعداد   1520479 1649811 129332-  616350 653168 36818-  

 15-24بيكاري جوانان

 ساله 

-4.4 23.6 19.2 نرخ  16.9 20.7 3.8-  29.8 37.9 8.1-  

-72389 545706 473317 تعداد   346588 397843 51255-  126729 147863 21134-  

 18-35گروه سنی بيكاري 

 ساله 

-1.3 16.1 14.8 نرخ  12.2 13.4 1.2-  25.8 28.0 2.2-  

-154659 1612714 1458055 تعداد   963679 1092112 128433-  494376 520603 26227-  

ساله و   15بيكاري جمعيت 

التحصيل  تر فارغ بيش 

 عالی آموزش 

-1.5 10.1 8.6 1.3- 13.8 12.5 نرخ  21.4 22.6 1.2-  

-68690 974518 905828 تعداد   436247 498667 62420-  469581 475851 6270-  

 اشتغال در بخش كشاورزي 
-1.1 15.4 14.3 سهم  14.7 15.4 0.7-  12.3 15.4 3.1-  

-183567 3629807 3446240 تعداد   2987624 3089799 102175-  458617 540008 81391-  

 اشتغال در بخش صنعت 
-0.1 34.7 34.6 سهم  35.4 36.0 0.6-  30.2 26.9 3.3 

-18377 7221673 7203296 166037 8163113 8329150 تعداد   1125853 941441 184412 

 اشتغال در بخش خدمات 
-0.1 57.6 57.5 1.4 48.5 49.9 1.2 49.9 51.1 سهم  

 133558 2014173 2147731 418940 9723807 10142747 552499 11737979 12290478 تعداد 

 اشتغال ناقص 
-1.1 10.6 9.5 سهم  10.3 11.7 1.4-  4.7 4.6 0.1 

-230589 2505426 2274837 تعداد   2098125 2343435 245310-  176712 161991 14721 

بيكار   جمعيت    15سهم 

بيش  و  تر  ساله 

عالی  آموزش  التحصيل  فارغ 

 از كل بيكاران

-1.5 30.2 28.7 0.1 42.3 42.4 سهم   76.2 72.9 3.3 

  15سهم جمعيت شاغل 

تر ساله و بيش 

  آموزش التحصيلفارغ 

 عالی از كل شاغالن

 0.2- 46.5 46.3 0.6 22.2 22.8 0.6 25.8 26.4 سهم 

 فهللک  اصغدلر، اس    هل، علکهیخش نلشا ا   مضر اظولی نيکه   یخشرل شلغالن یل ملع شلغالن س اصغالف ری ملع  -

 علا تصاالف )ر سر يتع  رکش  تز گر)  ر)  ترصکم تسا. -
 بکشند.يتي ا هدف طرح آشکرگ رن ر ر ن  کر  تلرت) )ر س   کر صکروترهکن شيتو(  سک     گر ه  شنکطق شررن   ر ساکی   اور ش   1
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  ادامه رستا: )رصدمرر   سرم    -ختيدت) رفر1400  پاييز به نسبت 1401 پاييز در روستايی و شهري نقاط جنس، تفكيکبه  آن تغييرات و كار بازار  عمده هايشاخص -1 جدول

 كار هاي نيروي شاخص
 روستايی نقاط شهري  نقاط

 تغييرات  1400 پاييز 1401 پاييز تغييرات  1400 پاييز 1401 پاييز

-65888 14546757 14480869 796784 48608446 49405230 تعداد  1ترساله و بيش 15جمعيت   

 تر ساله و بيش 15مشاركت اقتصادي جمعيت  
 0.0 42.9 42.9 0.2 40.3 40.5 نرخ

-19063 6237937 6218874 388149 19600217 19988366 تعداد   

358604 29008229 29416864 تعداد  ساله و بيشتر  15جمعيت غيرفعال   8261995 8308820 46825-  

 تر و بيش  ساله 15اشتغال جمعيت 
 0.5 40.0 40.5 0.4 36.5 36.9 نسبت

 45959 5812815 5858774 489278 17722360 18211638 تعداد 

 تر ساله و بيش 15بيكاري جمعيت 
-0.7 9.6 8.9 نرخ  5.8 6.8 1.0-  

-101129 1877857 1776728 تعداد   360100 425122 65022-  

 ساله  15-24بيكاري جوانان
-5.7 26.0 20.3 نرخ  16.0 17.6 1.6-  

-64402 430284 365882 تعداد   107436 115421 7985-  

 ساله   18- 35گروه سنی بيكاري 
-1.4 17.2 15.8 نرخ  11.5 12.5 1.0-  

-119256 1322094 1202838 تعداد   255217 290621 35404-  

التحصيل  تر فارغ ساله و بيش 15بيكاري جمعيت 

 عالی آموزش 

-1.3 13.4 12.1 نرخ  16.1 17.7 1.6-  

-56574 866320 809746 تعداد   96082 108198 12116-  

 اشتغال در بخش كشاورزي 
-0.1 6.0 5.9 سهم  40.5 44.1 3.6-  

-188530 2563031 2374501 4964 1066776 1071740 تعداد   

 اشتغال در بخش صنعت 
-0.5 35.8 35.3 سهم  32.5 31.2 1.3 

 89912 1813044 1902956 76125 6350069 6426194 تعداد 

 اشتغال در بخش خدمات 
.70 58.1 58.8 سهم  27.0 24.7 2.3 

 144799 1436519 1581318 407699 10301461 10709160 تعداد 

 اشتغال ناقص 
-1.2 9.5 8.3 سهم  13.2 14.2 1.0-  

-176592 1679963 1503371 تعداد   771466 825463 53997-  

التحصيل  تر فارغ ساله و بيش 15سهم جمعيت بيكار 

 عالی از كل بيكارانآموزش 
-0.5 46.1 45.6 سهم   26.7 25.5 1.2 

تر ساله و بيش 15سهم جمعيت شاغل 

 عالی از كل شاغالن آموزش التحصيلفارغ 
-1.0 8.7 8.6 0.7 31.5 32.2 سهم   

 فهللک  اصغدلر، اس   هل، علکهیخش نلشا ا   مضر اظولی نيکه   یخشاصغالف ری ملع رل شلغالن یل ملع شلغالن س -
 علا تصاالف )ر سر يتع  رکش  تز گر)  ر)  ترصکم تسا. -
 بکشند.يتي ا هدف طرح آشکرگ رن ر ر ن  کر  تلرت) )ر س   کر صکروترهکن شيتو(  سک     گر ه  شنکطق شررن   ر ساکی   اور ش   1
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توین ستوم اشتغال  یا ی  صضر  ریصتک یکش  1 51  رهک ر  یخش صکولت یلهل، علکه فهللک  اصغدتلر، نيتلن وایویستا اشتغال  ری یخش
 ریصتک صوای راینک  ستوم شتلغالن یخش ريتل ی ،  3 14  ريتل ی ، یل   6 34هل، صتنه  یل  اصغدتل  راره است   ری وواتب یهک،  یخش

  ستوم شتلغالن یخش صکولت    رلهش  ریصتک  1 0    ریصتک  1 1 توتکبی  نستد  ی  فدتل ويتلی  ستل  صدل  1401پلیکز  ری      یخش صتنه 
  ریصک افزایش راشغ  اس   2 1

هلچنکن یو اسلس فلصه     انک یضره یکالی      ریصک ا  ملهک  فهل   2 8ر     رهک تو نيلن وا سلل    یکش   15یویسا نو  یکالی، ملهک   
وهنا ر  این فلصه   ریصک یکس  آوکه اس ؛ یکین    2 8ریصک یل نقا  وورز،    6 8ریصک تل    8 7نو  یکالی، رل ريضی یکن    %95اطلکنلن  

نو  یکالی، ری یکن  نلن نسد  ی  ووران  اسلس این نغلیج   گکور  یو ریصک  وقکای  اصها نو  یکالی، رل ريضی یا رییو وا   95یل اطلکنلن 
رهک ر  این شلص    اککوات نو  یکالی، رل ريضی نيلن وا ضره اس   یویسا ی نک تتو یی سغلیا یکش  نقلط شوو، نسد  ی   نقلطری   

 اس    یلفغ  رلهشریصک  7 0(   1400پلیکز نسد  ی  فدل ويلی  ری سل  صدل )

شتلص  این    انک یضرهیکالی  ریصتک ا  ملهک  فهل  این گو ه ستنا    2 19حلرا ا  آن است  ر     ستلل   15-24یویستا نو  یکالی، مضانلن    
تو یضره است   یویستا ی نک تاککتتتتوات نو  یکالی، مضانلن  ری یکن  نلن نستد  ی  ووران   ری نقلط شتوو، نستد  ی  نقلط ی ستغلیا یکش

 .یلفغ  اس  رلهشریصک  4 4رهک ر  این شلص  نسد  ی  فدل ويلی  ری سل  گذشغ  سلل  رل ريضی نيلن وا 24-15

شتلص  این    .انکیضرهیکالی  ستلل     18-35  ریصتک ا  ملهک  فهل   8 14نکز حلرا ا  آن است  ر    ستلل   18  -  35نو  یکالی، گو ه ستنا    
 یویسا ی نک تاککتتوات نو  یکالی، گو ه سنا .تو یضره اس ری یکن  نلن نسد  ی  ووران   ری نقلط شوو، نسد  ی  نقلط ی سغلیا یکش

  اس   یلفغ  رلهشریصک  3 1رهک ر  این شلص  نکز نسد  ی  فدل ويلی  ری سل  گذشغ  سلل  نيلن وا 18 - 35

ریصتک ا  ملهک  فهل  فلیا الغحدتکل    5 12رهک  ستلل    یکيتغو فلیا الغحدتکل آوض ش عللا  نيتلن وا  15یویستا نو  یکالی، ملهک   
یویستا  .تو یضره است ی  ووران   ری نقلط ی ستغلیا نستد  ی  نقلط شتوو، یکشنو  ری یکن  نلن نستد  این  انک   آوض ش عللا یکالی یضره

 نسد  ی  فدل ويلی  سل  صدل اس   1401ریصک، ری پلیکز  3 1ی نک تاککتوات این نو  حلرا ا  رلهش 

شتلص  ری یکن این     انکیضره  رایا، اشتغال  نلص   ستلل    یکيتغو  15  شتلغل   ریصتک ملهک  5 9ر    رهکستوم اشتغال  نلص  نيتلن وا
نستد  ی  فدتل ويتلی    1401پلیکز  تو ا  نقلط شتوو، یضره است   ستوم اشتغال  نلص  ری  تو ا   نلن   ری نقلط ی ستغلیا یکشووران یکش
 ریصک رلهش پککا روره اس   1 1 سل  صدل

طضی وهلض    ریصتک شتلغهکن  ی   7 36رهک   تو نيتلن واستلع    یکش  49تو یل ستلع  رلی وهلض   ستلل    یکش  15  یویستا ستوم شتلغهکن  
رهک ری ريتضی ستوم  یلر، ا  رننک  این شتلص  ر  یاا ا  نللگوهل، رلی شتلیستغ  است  نيتلن واتو ری هفغ  رلی واستلع    یکش  49

 راشغ  اس   رلهشریصک  7 0رننک  این شلص  نسد  ی  فدل ويلی  سل  صدل واتو ا  اسغلنکایر رلی شلغهکن یکش

ریصتک یضره است   این ستوم ری یکن  نلن نستد  ی    4 42ستوم ملهک  یکالی فلیا الغحدتکل آوض ش عللا ا  رل یکالیان    1401پلیکز  ری  
رهک ر  نستد  ی  فدتل ويتلی  ستل  ووران   ری نقلط شتوو، نستد  ی  نقلط ی ستغلیا یلهتو است   یویستا تاککوات این شتلص  نيتلن وا

 اس   راشغ  افزایشریصک  1 0صدل 

 
ریصتک یضره است   این ستوم ری یکن  نلن نستد  ی    4 26ستوم ملهک  شتلغل فلیا الغحدتکل آوض ش عللا ا  رل شتلغالن    1401پلیکز  ری  

رهک ر  نستد  ی  فدتل ويتلی  ستل  ووران   ری نقلط شتوو، نستد  ی  نقلط ی ستغلیا یلهتو است   یویستا تاککوات این شتلص  نيتلن وا
 ریصک افزایش راشغ  اس   6 0صدل 
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 .رهکنيلن وا  1400 پلیکزری وقلیس  یل  1401 پلیکزتو یا ی  تفاکك اسغلن ری  سلل    یکش 15هل، علکه یل ای رلی یوا، ملهک  یوصا ا  شلص   2مک   

1400 پاييزدر مقايسه با  1401 پاييز به تفكيک استان در ترساله و بيش  15جمعيت  هاي عمده بازار كارشاخص -2جدول    )درصد(  

 استان

 نرخ بيكاري  نسبت اشتغال  نرخ مشاركت اقتصادي 

1401  پلیکز 1400  پلیکز  1401 پلیکز  1400  پلیکز   
 1401 پاييز

1400 پلیکز  
 %  95فاصله اطمينان  اي برآورد نقطه 

 8.9 م 8.6-7.8خ 8.2 37.3 37.7 40.9 41.0 رل ريضی 

 6.1 ( 3 11-8 7) 9.5 38.3 36.9 40.8 40.8 آذییلیجلن شوصا

42.5 43.4 38.9 38.2 8.4 (10 4-6 3 )آذییلیجلن غویا   12.1 

46.3 46.9 42.4 41.3 8.4 (11 1-6 4 )ایریکل  12.0 

41.9 40.5 37.7 35.9 10.0 (11 8-8 2 )اصفولن  11.4 

( 3 7-5 10) 8.9 36.3 35.9 39.6 39.5 الدو   8.3 

( 3 4-5 8) 6.4 31.6 29.7 34.0 31.7 ایالم  7.2 

( 1 6-9 9) 8.0 35.9 37.2 39.4 40.4 یضشوو   8.7 

( 4 5-2 8) 6.5 38.2 37.5 41.5 40.1 تووان  7.9 

( 1 7-0 13) 10.1 36.6 37.5 41.0 41.7 چولیوحل    یخغکلی،  10.9 

( 4 5-6 8) 7.0 38.1 39.5 41.0 42.5 صواسلن منضیا   7.0 

( 7 3-0 6) 4.9 40.4 42.8 42.7 45.0 صواسلن یوض،  5.3 

( 0 7-6 10) 8.8 41.3 38.4 45.0 42.1 صواسلن شلللا   8.3 

( 0 8-1 11) 9.6 34.8 36.3 39.2 40.2 صض سغلن  11.4 

( 7 5-0 9) 7.4 40.6 46.3 43.1 50.0  نجلن   5.8 

( 3 5-3 9) 7.3 35.6 35.2 38.1 38.0 سلنلن  6.6 

( 7 9-5 14) 12.2 31.9 30.2 34.9 34.4 سکسغلن   یهضچسغلن  8.7 

( 0 5-9 7) 6.4 34.8 34.5 37.8 36.8 فلیس  7.9 

( 3 4-2 7) 5.8 40.8 41.9 44.1 44.5 صز ین  7.5 

( 6 5-2 8) 6.9 33.1 34.0 36.6 36.5 صم   9.5 

( 6 11-0 16) 13.8 37.7 37.3 42.3 43.3 رورسغلن  10.9 

( 5 6-99 ) 8.2 35.2 36.5 39.6 39.8 روولن  11.3 

( 4 10-3 15) 12.9 36.6 36.2 42.2 41.6 روولنيله   13.2 

( 5 5-8 9) 7.6 31.4 30.2 34.7 32.7 روگکهضی    یضیواحلک  9.6 

( 3 7-0 12) 9.5 35.7 34.5 38.5 38.1 گهسغلن   7.4 

( 1 5-3 8) 6.7 41.1 42.2 45.0 45.3 گکالن   8.7 

( 3 11-4 15) 13.3 35.3 34.9 40.4 40.3 لوسغلن  12.8 

(6 4-0 7 5.8 40.1 42.2 42.8 44.8 ول نکیان ) 6.5 

( 3 6-8 9) 8.1 34.2 33.5 37.1 36.4 وورز،   7.7 

( 5 9-6 13) 11.6 36.0 34.4 42.5 38.9 هووزگلن  15.3 

( 8 7-4 11) 9.6 37.8 40.7 41.0 45.1 هلکان  7.8 

م 7.6-11.4خ 9.5 41.0 40.8 45.8 45.1 یزر  10.5 
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 تعاريف و مفاهيم

 

  یو اسلس   ر  ولان اس  ا  تهلییف   وفلهکم یکن اللهها مکیک  ولی ایوان تل ملیاآ نکو ، رلی وورز  آولیگکو،  گکو، اشغال    یکالی، ری طوح  انکا ه
   رنکتدهک  وا  ( 1983ICLS) یوگزای گوریک 1983ر  ری سل   1رهلکن رنفوانس یکن اللهها آولیشنلسلن رلی سکز

 

هل، اصغدلر، )فاو، یل یکنا( اس   یوا، تهککن چگضنگا فهللک  اصغدلر، افوار ا  رهل  رهکک، رلی اسغفلره شکه اس   رلی آن رسغ  ا  فهللک   كار:

طضی علکه ی  ر   رننک ی افوار، ر  رلی وا  .  یلشکونرضی رسب ریاوک )نقک، یل غکونقک،( صضیت پذیور   هکف آن تضلکک رله یل ایائ  صکو ر  ی 
 شضنک  گکونک( تقسکم وایگکو )افوار، ر  ری صدل  رلی صضر وزر   حقضب وارننک(   وزر   حقضب)افوار، ر  یوا، صضر رلی وا گو ه صضر اشغال 

( وله وکلنا هو فدل اس  ر  تقضیلا )شند  تل مله  هفغ  وع فهللک   ر وکن   سضوکن  ولن آولی، یوا، تهککن  زمان آماري )هفته مرجع(:

 شضر  وومع نلوککه وا  هفغ 

طضی وضص  رلیشتلن یا وومع  طدق تهویف رلی  حکاصل یك ستلع  رلی روره   یل ینل ی  رهیها ی  تو ر  ری طض  هفغ ستلل    یکش 15ر  افوا شااغل:

رننک )رلیرنلن فلوکها یاا ا  اعضتل، صلنضای صضر ر  یل  ، نستد  صضیيتل نک، راینک  رلی واتوک روره یلشتنک  افوار، ر  یک ن رییلف  وزر یوا، 
ری تضلکک   طضی وستتغقکمی رهنک  یهنا  وحل رلیآوض ، انجلم وا یل فهللک  وؤستتستت رلیآوض ، فهللکغا ری ایتدلط   ن وزر(؛ رلیآوض انا ر  ری ر یهیک

رلری   صتضیتانک   تللم افوار، ر  ری نکو هل، وسته  ی وومع والیق تهویف  رلی روره وحدتالنا ر  ری هفغ ستوکم هستغنک؛ صکولت ایائ  رله یل  
هل، افوار  ا مله  گو ه   نکو هل، نرلوا   انغرلوا(  رایان   سویل ان  ظکف )نکو هل، وسته  شتلول پوستنل رلری  ریم رننک  رائم یل وضص  صکو  وا

 شضنک  شلغل وحسضب وا

)رایا، اشتتغال  وزریگکو، یل  وومع فلصک رلی یلشتتنک   ری هفغ  -1رایا یلشتتنک      ولنهمر  ستت  وتتلیا  یا ی  طضی  تولل    یکشستت  15ار افو  :بيكار

ونرضی مستغجض، اشتغال  وزریگکو،   یل )اصکاولت ويتخدتا یا ی  هفغ  صدل ا  آن مضیل، رلی یلشتنک  وومع   ست  ری هفغ  -2صضراشتغاللا ندلشتنک(؛  
  افوار، ر  یوا، اشتغال  وزریگکو، یل صضراشتغاللا  آولره یوا، رلی یلشتنکیهک ا  آن  وومع   یل هفغ  غ ری هف -3 علل آ یره یلشتنک(راشتغاللا ی   ضص
 شضنک یکالی وحسضب وا  انک  نکزرلکل آغل  ی  رلی ری آینکه   یل انغرلی یل گي  ی  شال صدها مضیل، رلی ندضره   لا فلصک رلی   آولره یوا، رلی یضرهی 
 

 اس    وجلض  ملهک  شلغل   یکالی جمعيت فعال(:) كارنيروي
 

وومع  حلوتو ری ستورلی یل غلیب وضص  ا  وحل رلی یضره   ی   افوار رایا، اشتغال  نلص  شتلول تللم شتلغالنا است  ر  ری هفغ   :اشاتغال ناقص

  صضاهلن   ستلع  رلی روره  44تو ا  تو  صوای راشتغن ری فدتل غکورلی،      رمرهیل اصغدتلر، نرکو یرضر رلی،  پککا ناورن رلی یل ستلع  رلی یکش
 انک آولره یوا، انجلم رلی اولفا ری هفغ  وومع یضره

 

 

 

 

 

 

 
1. ILO, Thirteenth International Conference of Labour Statisticians (Geneva, 1983). 
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 هاشاخص
 (اقتصادي  نرخ مشاركت اقتصادي )نرخ فعاليت

  100ری ووب ری سن رلی  )شلغل   یکالی( ی  ملهک  ملهک  فهل نسد  عدلیت اس  ا  

 
 مشاركت اقتصادي =  نرخ                                                                                ×100

 
 نسبت اشتغال
  100ری ووب  ری سن رلیی  رل ملهک  یل  ملهک  شلغلنسد  عدلیت اس  ا  

 

 =  رستا تشايکل                                                                                      × 100                                                               
 

 نرخ بيكاري
  100ری ووب  )شلغل   یکالی( یکالی ی  ملهک  فهل ملهک  نسد  عدلیت اس  ا  

 
 =  نرخ بيكاري                                                                                   × 100

 
 نرخ اشتغال  

   100ری ) شلغل   یکالی(  ووب عدلیت اس  ا  نسد  ملهک  شلغل ی  ملهک  فهل 

 
 

 =  نرخ اشتغال                                                                                   × 100  =  100 -نرخ بيكاري                                     

 
  

 ساله 15-24 جوانانبيكاري نرخ 
  100ری  ووب  سلل  15-24ی  ملهک  فهل   سلل  15-24 ملهک  یکالینسد  عدلیت اس  ا  

 

 ساله  15 -24بيكاري جوانان =  نرخ                                                                  ×      100                                                

 

 ساله 18-35  گروه سني بيكاري نرخ 
  100ری  ووب   سلل  18-35ی  ملهک  فهل   سلل  18-35 ملهک  یکالینسد  عدلیت اس  ا  

 

        ساله 18-35بيكاري گروه سني =  نرخ                                                                    ×      100                               

 عالی  آموزش يالنفارغ التحصنرخ بيكاري 

تر  ساله و بيش 15بيكارجمعيت   
 

تر  ساله و بيش 15جمعيت فعال   

تر بيشساله و  15جمعيت فعال   

تر بيشساله و  15جمعيت   

ساله   15 -24 جمعيت فعال  

ساله   15 -24 جمعيت بيكار  

 

تر  ساله و بيش 15جمعيت شاغل   
    

تر ساله و بيش 15جمعيت   

تر  ساله و بيش 15شاغلجمعيت   
 

تر  ساله و بيش 15جمعيت فعال   

ساله 81-35 فعالجمعيت    

ساله 81-35 جمعيت بيكار  
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  100ری  ووبعللا   آوض شفلیا الغحدکل  ی  ملهک  فهل  عللا آوض شفلیا الغحدکل  ملهک  یکالینسد  عدلیت اس  ا   

 

 عللا آوض ش النفلیا الغحدکبيكاري  نرخ   =                                                                      ×    100                  
 
 

 عالی آموزش فارغ التحصيل ترشيساله و ب 15کار يت بي سهم جمع
  100ری  ووبتو  سلل    یکش 15یکالی ملهک  رل ی   عللا آوض شفلیا الغحدکل  ملهک  یکالینسد  عدلیت اس  ا  

 

 عللا  آوض ش الغحدکلتو فلیاسلل    یکش  15سوم ملهک  یکالی =                                                                     ×      100        

 

 
 

 عالیآموزش ل يالتحصتر فارغ شيساله و ب 15 شاغلت ي سهم جمع
  100ری  ووبتو  سلل    یکش 15 شلغلملهک  رل ی   عللا آوض شفلیا الغحدکل  شلغلملهک  نسد  عدلیت اس  ا  

 

 عللا  آوض ش الغحدکلتو فلیاسلل    یکش  15 شلغلسوم ملهک  =                                                                     ×      100        

 
 

 
 تر  ساله و بيش 15 سهم اشتغال ناقص

  100ری  ووب  توسلل    یکش 15 ملهک  شلغل ی  رایا، اشغال  نلص تو سلل    یکش 15ملهک  نسد  عدلیت اس  ا      
 

                                                                                                                                                                                                                               
 تر     ساله و بيش 15سهم اشتغال ناقص =                                                                   *100                                 ×     100

 

 

داراي اشتغال ناقصتر ساله و بيش 15جمعيت   

تر شاغل ساله و بيش 15جمعيت    

 

 عللا آوض ش  لفلیا الغحدک  جمعيت فعال
)  

 عللا آوض ش لفلیا الغحدک جمعيت بيكار
 ساله(

 

توسلل    یکش  15ملهک  یکالی    

 

 عللا آوض ش فلیا الغحدکل توسلل    یکش   15 جمعيت بيكار

 

 

توسلل    یکش  15 شلغلملهک     

 

 عللا  آوض ش الغحدکلتو فلیاسلل    یکش  15 جمعيت شاغل

 

 


