


 

 مقدمه
ترین نیازهاي بشري می باشد که با  از جمله مهم کار  .  انسان در جامعه است  ی و شرط الزم زندگکار وجه اشتراك 

عالوه بر تامین زندگی بر سالمت جسم و روان انسان نیز تاثیر گذار است. مساله اشتغال و بیکاري از جمله موضوعات  
ها است.  اهداف برنامه ریزان و دولت   باشد، به نحوي که افزایش اشتغال و کاهش بیکاري ازاساسی در اقتصاد می 

هاي مهم نیروي کار به صورت فصلی و ساالنه و  به همین خاطر طرح آمارگیري نیروي کار با هدف برآورد شاخص
شود. این  همچنین تغییرات آن در کشور و استان با روش نمونه گیري چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می 

 شد و از آن زمان تا کنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است.آغاز  1384طرح اولین بار در سال 
اي است که می توان از آن  شود. نمونه پایه، نمونه در این طرح به دلیل ماهیت ادواري آن از نمونه پایه استفاده می 

یه این طرح  شود. نمونه پابراي چند دوره از یک آمارگیري ادواري یا چند آمارگیري، زیر نمونه هایی انتخاب می 
ساخته شده بود. نمونه   1381بر اساس چارچوب سرشماري عمومی کارگاهی  1387لغایت    1384هاي براي سال

مورد استفاده قرار    1385بر اساس اطالعات سرشماري عمومی نفوس و مسکن    1388پایه بعدي از ابتداي سال  
استفاده شده است.    1390نفوس و مسکن  گرفت و همچنین در نمونه پایه فعلی، از اطالعات سرشماري عمومی  

در    برداري شده است.فهرست  1395، در زمستان  1396سال  مناطق شهري در  نمونه پایه جهت آمارگیري در  
 باشد. می   1390مناطق روستایی بر اساس فرم هاي فهرست برداري سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

بندي شده همراه با چرخش و بر مبناي نمونه  اي طبقه حله دو مر  نمونه گیري احتمالیروش نمونه گیري این طرح،  
گیري مرحله دوم، گروه  هاي نمونه در نمونه پایه و واحد نمونه گیري مرحله اول خوشه پایه است. واحدهاي نمونه 
   چرخش سه خانواري است.

نمونه  است که  به ذکر  لذا  الزم  و  اند  اپتیمم شده  استان  در سطح  این طرح  در سطح  هاي  گزارش  ارائه  امکان 
شهرستان و یا شهر وجود ندارد. همچنین نتایج طرح به صورت فصلی در سطح کشور و برآورد ساالنه در سطح  

 ها اپتیمم شده است.استان
 

 مسعود افشین                       
 معاون آمار و اطالعات                          

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران                           
 

 

 



 

 1400گزیده اطالعات فصل پاییز               
 

درصد بوده که در مقایسه با فصل    41.5معادل    1400نرخ مشارکت اقتصادي استان تهران در پاییز   
) کمتر  41.7(  1398د اما از نرخ مشارکت پاییز  دهدرصدي را نشان می   2.2مشابه سال قبل افزایش  

و    68.8  نرخ مشارکت اقتصادي براي مردان   این نرخ نسبت به فصل قبل تغییري نداشته است.  است.
 درصد است.40.5ور در نقاط روستایی  41.5باشد. این نرخ در نقاط شهري درصد می  14براي زنان 

درصد از جمعیت   7.9درصد بوده به عبارت دیگر    7.9برابر با   1400نرخ بیکاري استان تهران در پاییز  
درصد کاهش و    1اند. این نرخ نسبت به فصل قبل  فعال استان در این فصل، بیکار جویاي کار بوده 

و براي زنان    6.6نرخ بیکاري براي مردان    درصد افزایش یافته است.  1.1نسبت به فصل مشابه سال قبل  
 باشد.درصد می   3.8و در نقاط روستایی    8.1درصد است. این نرخ در نقاط شهري    14.1

درصد بوده که نسبت به    13ساله استان تهران     35تا    18نرخ بیکاري جوانان    1400در فصل پاییز   
ین نرخ  ا  درصد افزایش یافته است. 1.8درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل    2.6فصل قبل 

  11ساله براي مردان   35تا    18نرخ بیکاري جوانان    باشد.درصد می  19.9و براي زنان  11براي مردان 
درصد    6.9درصد و در نقاط روستایی   13.4درصد است. این نرخ در نقاط شهري    19.9و براي زنان  

 باشد. می 

درصد    0.3درصد بوده که نسبت به فصل قبل    38.2نسبت اشتغال استان تهران معادل    1400در پاییز   
و زنان   64.3نسبت اشتغال مردان    .دهد می درصد افزایش نشان   1.6و نسبت به فصل مشابه سال قبل  

 درصد است.  39و در نقاط روستایی    38.2درصد است. این نسبت در نقاط شهري    12

درصد بوده که نسبت به   6.2معادل   1400داراي اشتغال ناقص زمانی استان در پاییز سهم جمعیت  
این  درصد کاهش یافته است.  2.8درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل   1.2فصل قبل 

و در   6باشد. همچنین این سهم در نقاط شهري درصد می  5.7و براي زنان  6.3سهم براي مردان 
 باشد. درصد می   9.8نقاط روستایی 

درصد در بخش    62.2درصد در بخش صنعت و  36.1درصد شاغلین استان در بخش کشاورزي،   1.7 
 اند.خدمات مشغئول به کار بوده 

 

 



 

 ضرورت معیار یک ساعت کار: 

 
 هاي بازار کار.سنجش علمی و شناخت دقیق وضعیت جاري شاخص -۱

 ریزي.بازار کار براي مصارف اقتصاد کالن و برنامهبه کارگیري معیار پایه و مشترك در تولید شاخص هاي  -۲

 پوشش دادن به همه انواع اشتغال از جمله کار کوتاه مدت، کارهاي موقتی، فصلی و انواع دیگر اشتغال. -۳

بندي متقابال  منحـصر به فرد و جامع از جمعیت در ـسن کار به ـسه دـسته ـشاغل، بیکار، خارج از نیروي  طبقه -٤

 کار

 آموز، خانه دار، بازنشسته باشند.ال افرادي که ممکن است دانشگرفتن پوشش اشتغ -٥

 براي گرفتن تمام نیروي کار و ورودي هاي کار از فعالیت هاي اشتغال به تولید(براي محاسبه تولید ملی). -٦

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

دنبال سنجش مقدار کار انجام شده در طی در این طرح ما به 

 سال هستیم، لذا واحد کار ما زمان (ساعت) می باشد.





 

 به تفکیک فصل و بیشتر استان تهران ساله 15شاخص هاي عمده نیروي کار  – 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و فصل سال
نرخ 

مشارکت 
 ياقتصاد

نرخ 
 يبیکار

 يبیکارنرخ
 ساله  35-18

نسبت 
 اشتغال

سهم جمعیت 
اشتغال   يدارا

 ناقص زمانی

 سهم اشتغال دربخش 

 خدمات صنعت  ي کشاورز

  1399سال 

 65/7 32/9 1/5 3/7 36/8 13/2 8/8 40/3 بھار 

 62/0 36/7 1/3 3/3 37/0 10/3 6/4 39/5 تابستان 

 62/2 36/3 1/4 3/4 36/6 11/2 6/8 39/3 پاییز 

 63/4 34/9 1/6 4/1 37/3 12/4 7/0 40/1 زمستان

  1400سال 

 64/1 34/2 1/8 4/4 38/1 10/9 6/3 40/7 بھار 

 62/3 36/0 1/6 5/0 37/9 15/6 8/9 41/5 تابستان 

 62/2 36/1 1/7 6/2 38/2 13/0 7/9 41/5 پاییز 



 

  به تفکیک فصلاستان تهران  نرخ مشارکت اقتصادي – 4نمودار

 
 

 به تفکیک فصل استان تهران  نرخ بیکاري – 5نمودار

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

بھار تابستان پاییز زمستان

1396 1397 1398 1399 1400

0

2

4

6

8

10

12

14

16

بھار تابستان پاییز زمستان

1396 1397 1398 1399 1400



 

 کل کشور به تفکیک فصلو بیشتر  ساله 15شاخص هاي عمده نیروي کار  – 2جدول 

 سال و فصل
نرخ 

مشارکت 
 ياقتصاد

نرخ 
 يبیکار

 يبیکارنرخ
 ساله  35-18

نسبت 
 اشتغال

سهم جمعیت 
اشتغال   يدارا

 ناقص زمانی

 سهم اشتغال دربخش 

 خدمات صنعت  ي کشاورز

 1399سال 
 

 49/7 31/8 18/6 7/9 36/9 16/7 9/8 41/0 بھار 

 48/1 33/4 18/5 9/3 37/8 16/9 9/5 41/8 تابستان 

 49/0 34/3 16/7 9/9 37/5 16/5 9/4 41/4 پاییز 

 50/4 33/8 15/8 10/8 36/9 16/8 9/7 40/9 زمستان

  1400سال 

 48/8 33/2 17/9 9/8 37/7 15/6 8/8 41/4 بھار 

 48/8 33/8 17/4 9/5 37/2 17/6 9/6 41/1 تابستان 

 49/9 34/7 15/4 10/6 37/3 16/1 8/9 40/9 پاییز 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1400استان به تفکیک جنس و محل سکونت: پاییز و بیشتر  ساله 15شاخص هاي عمده نیروي کار  –3جدول 

 شرح 

 نقاط روستایی  نقاط شهري  کل

مرد و 
 زن

 

 زن مرد 
مرد و 

 زن
 زن مرد 

مرد و 
 زن

 زن مرد 

 6/9 73/9 40/5 14/4 68/5 41/5 14/0 68/8 41/5 ي نرخ مشارکت اقتصاد

 8/6 3/4 3/8 14/3 6/8 8/1 14/1 6/6 7/9 نرخ بیکاري 

 19/1 5/7 6/9 19/9 11/4 13/4 19/9 11/0 13/0 ساله  18- 35 بیکارينرخ

 6/3 71/5 39/0 12/4 63/8 38/2 12/0 64/3 38/2 اشتغال   نسبت

 داراي   جمعیت  سهم
 زمانی   ناقص   اشتغال 

6/2 6/3 5/7 6/0 6/0 5/9 9/8 10/6 0/0 

 سهم اشتغال دربخش
 کشاورزي

1/7 1/9 0/6 1/0 1/2 0/3 12/7 13/0 9/5 

 سهم اشتغال دربخش
 صنعت

36/1 37/7 27/5 35/5 37/2 27/1 45/0 45/4 39/7 

 سهم اشتغال دربخش
 خدمات

62/2 60/4 71/9 63/4 61/7 72/6 42/3 41/6 50/7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1400: پاییز استان به تفکیک و بیشتر ساله 15شاخص هاي عمده نیروي کار  –4جدول 

 استان
نرخ 

مشارکت 
 اقتصادي

نرخ 
 بیکاري

بیکاري نرخ
35-18 

 ساله 

نسبت 
 اشتغال

سهم جمعیت 
داراي اشتغال  

 ناقص زمانی

 سهم اشتغال دربخش 

 خدمات صنعت  کشاورزي 

 49/9 34/7 15/4 10/6 37/3 16/1 8/9 40/9 کشور   کل

 42/2 41/5 16/2 7/3 38/3 12/2 6/1 40/8 آذربایجان شرقی

 43/0 27/9 29/2 13/7 38/2 17/3 12/1 43/4 آذربایجان غربی

 42/9 26/4 30/6 14/5 41/3 23/3 12/0 46/9 اردبیل 

 46/5 45/8 7/8 13/5 35/9 18/0 11/4 40/5 اصفهان 

 53/5 43/9 2/6 6/8 36/3 15/9 8/3 39/6 البرز

 46/7 32/4 20/9 14/5 31/6 16/6 7/2 34/0 ایالم

 63/7 25/3 11/0 1/8 35/9 16/6 8/7 39/4 بوشهر

 62/2 36/1 1/7 6/2 38/2 13/0 7/9 41/5 تهران

 40/1 47/2 12/6 13/0 36/6 20/4 10/9 41/0 چهارمحال و بختیاري 

 45/1 33/0 21/8 4/5 38/1 15/0 7/0 41/0 خراسان جنوبی 

 46/7 33/4 20/0 13/9 40/4 8/3 5/3 42/7 خراسان رضوي 

 38/7 30/8 30/5 19/5 41/3 16/5 8/3 45/0 خراسان شمالی

 52/1 32/5 15/4 11/0 34/8 20/6 11/4 39/2 خوزستان 

 37/0 37/7 25/3 7/3 40/6 10/7 5/8 43/1 زنجان 

 46/3 40/6 13/1 7/4 35/6 13/5 6/6 38/1 سمنان

 47/2 39/2 13/7 12/2 31/9 14/9 8/7 34/9 سیستان بلوچستان 

 52/8 27/8 19/4 12/0 34/8 15/6 7/9 37/8 فارس

 42/6 41/0 16/2 15/7 40/8 12/7 7/5 44/1 قزوین 

 51/1 43/1 5/2 14/2 33/1 15/5 9/5 36/6 قم

 49/4 28/8 21/7 15/0 37/7 21/4 10/9 42/3 کردستان 

 40/6 20/7 38/6 3/0 35/2 23/5 11/3 39/6 کرمان

 47/1 29/2 23/7 23/1 36/6 24/2 13/2 42/2 کرمانشاه

 47/1 38/2 14/7 16/4 31/4 20/9 9/6 34/7 کهگلویه و بویراحمد 

 46/0 30/7 23/3 17/2 35/7 11/7 7/4 38/5 گلستان 

 51/5 30/0 18/4 12/3 41/1 19/6 8/7 45/0 گیالن 

 46/0 30/2 23/8 24/1 35/3 23/1 12/8 40/4 لرستان

 52/0 32/3 15/8 7/0 40/1 16/1 6/5 42/8 مازندران 

 39/0 44/9 16/1 10/6 34/2 13/9 7/7 37/1 مرکزي

 43/9 35/4 20/7 5/3 36/0 25/5 15/3 42/5 هرمزگان

 45/0 30/3 24/7 11/2 37/8 13/1 7/8 41/0 همدان 

 48/4 43/4 8/2 5/7 41/0 15/8 10/5 45/8 یزد

 



 

 تعاریف و مفاهیم
 

  جمعیت فعال اقتصادي: 

تر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیري (هفته  ساله و بیش   15تمام افراد  
قابلیت مشـارکت   از  یا  و  تعریف کار، در تولیـد کـاال و خـدمـات مشارکت داشتـه (شـاغـل)  مرجع) طبق 

 .شـوند اند (بیکـار)، جمعیت فعـال اقتصـادي محسـوب می برخـوردار بـوده 
 
 :شاغل 

تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا  ساله و بیش   15تمام افراد  
طور عمده شامل دو گروه  شوند. شاغالن بهی طور موقت کار را ترك کرده باشند، شاغل محسوب مبه دالیلی به  

شوند. ترك موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی،  بگیران و خوداشتغاالن می مزد و حقوق  
شود. افراد  عنوان اشتغال محسوب می   بگیران و تداوم کسب و کار براي خود اشتغاالن، به  براي مزد و حقوق 

 :شوندی که در فعالیت اقتصادي کشور دارند، شاغل محسوب می لحاظ اهمیتزیر نیز به  
فرادي هستند که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارند کار  ا  -

 .کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد)می 
مح   - مؤسسه  فعالیت  با  ارتباط  در  فعالیتی  کارآموزي  دوره  در  که  انجام می کارآموزانی  کارآموزي        دهند، ل 

 .شودمحسوب می  " کار  "ها یعنی مستقیماً در تولید کاال یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آن 
 .اند محصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده  -      

ي مسلح پرسنل  کنند (نیروهاصورت کادر دائم یا موقت خدمت می تمام افرادي که در نیروهاي مسلح به   -  
 .داران، افسران وظیفه نیروهاي نظامی و انتظامی) کادر و سربازان، درجه 

 
 :بیکار 

 :شود کهتر اطالق می ساله و بیش  15بیکار به تمام  افراد 
 ). در هفته مرجع فاقد کار باشند (داراي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی نباشند  -1
در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده براي کار باشند (براي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی آماده   -2

 .)باشند 
ظور جستجوي اشتغال  مندر هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویاي کار باشند (اقدامات مشخصی را به   -3

 ). عمل آورده باشند مزدبگیري و یا خوداشتغالی به  



 

دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویاي کار نبوده، ولی فاقد کار    افرادي که به     
 شوند. اند نیز بیکار محسوب می و آماده براي کار بوده 

 
 :جمعیت غیرفعال اقتصادي 

یک از دو گروه شاغالن و بیکاران   تر که در طول هفته مرجع طبق تعریف، در هیچ ساله و بیش  15تمام افراد 
 شوند.گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادي محسوب می قرار نمی 

 

 :ساعت کار واقعی 

بوده اند عبارت است از تعداد    حاضر   خود  سرکار  در  مرجع ه  هفت   طول  در  که   افرادي  براي   واقعی  کار  ساعت
 ساعاتی که در طول هفته مذکور کار کرده اند. 

 
 ناقص: اشتغال 

افراد داراي اشتغـال ناقص شامـل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از   
تر، قرار داشتن در  ود کاري، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشدالیل اقتصادي نظیر رکبه    و  محل کار بوده

 اند. ساعت کار کرده، خواهان و آماده براي انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده   44فصل غیرکاري و ... کمتر از  
 
 ناقص: اشتغالمقدار  

ساعت در    44مجموع ساعت کار اضافی است که افراد داراي اشتغال ناقص زمانی تمایل به انجام آن تا سقف  
 د.هفته را دارن

 
 : ينرخ مشارکت اقتصاد 

بت جمععبار ت از نـس اغل و ب  تیت اـس اله و ب  15) کاریفعال (ـش ن کار  تیتر  به جمعشیـس اله و   15در ـس ـس
 .100تر، ضرب در  شیب

100 ×
  جمعیت فعال 15 ساله و بیش تر

جمعیت  15 ساله و بیش تر
 نرخ مشارکت اقتصادي  =    

 

 



 

 :يکاریب نرخ 

 .100)، ضرب در کاریفعال (شاغل و ب تیبه جمع کاریب تیعبارت است از نسبت جمع 

100×  
جمعیت بیکار 

جمعیت فعال 
 = نرخ بیکاري 

 :زمانی سهم اشتغال ناقص 
 .100شاغل، ضرب در  تیبه جمع یاشتغال ناقص زمان يدارا تیعبارت است از نسبت جمع

100  × 
جمعیت داراي اشتغال ناقص زمانی 

جمعیت شاغل 
 زمانی  ناقص = سهم اشتغال 

 
 
 نسبت اشتغال: 

 .100ضرب در  شتریساله و ب 15 تیبه کل جمع ترشیساله و ب 15شاغل تیعبارت است از نسبت جمع
 

100 ×  
   جمعیت شاغل 15 ساله  و بیش تر

ساله  و بیش تر  15جمعیت      
 = نسبت اشتغال 
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