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 بیکاری، كاهش و اشتغال افزایش كه به گونه ای است، هر كشوری اقتصاد اساسي موضوع های جمله از بیکاری، و اشتغال

 برای كه است شاخص هایي از یکي بیکاری نرخ. مي شود تلقي جوامع توسعه یافتگي شاخص های از به عنوان یکي

  .مي گیرد قرار استفاده كشور مورد اقتصادی شرایط ارزیابي

 از هدف این. مي شود اجرا آن تغییرات و كار نیروی جاری وضعیت و ساختار شناخت هدف با نیروی كار آمارگیری طرح

كشور، برآورد تعداد ساالنه در سطح كل كشور و  كل سطح در كار نیروی ساالنه و فصلي شاخص های برآورد طریق

 .مي شود تأمین كار و تغییرات فصلي و ساالنه شاخص های نیروی استان ها

 به ورود سن زمینه در گرفته صورت اجتماعي تحوالت دلیل به آمده، عمل به بررسي های اساس بر است گفت شایان

نظر  در كار بازار كلیدی شاخص های بررسي برای سال 15 سن حداقل مختلف كشورهای در اخیر هایدر سال  كار بازار

 براساس كشور كار بازار عمده های شاخص 1398 بهار فصل از كشورمان، گرفته شده، كه به دلیل تحوالت مشابه در

  ساله و بیشتر محاسبه و ارائه شده است. 15  جمعیت

 

 گزیده تعریف و مفاهیم 

 پذیرد صورت( غیرنقدی و نقدی) درامد كسب منظوربه كه( بدني و فکری) اقتصادی هایفعالیت از دسته آن :كار (1

 .شودمي محسوب كار باشد، خدمت ارائه یا كاال تولید آن هدف و

 هفتهتقویمي قبل از  تر )حداقل سن تعیین شده(، كه در هفتهساله و بیش 15جمعیت فعال اقتصادی: تمام افراد  (2

آمارگیری )هفته مرجع( طبق تعریف كار، در تولیـد كـاال و خـدمـات مشاركت داشتـه )شـاغـل( یا از قابلیت 

 شوند.اند )بیکـار(، جمعیت فعـال اقتصادی محسوب ميمشـاركت برخـوردار بـوده

 حداقل كار، تعریف طبق مرجع، هفته طول در كه( شده تعیین سن حداقل)تربیش و ساله 15 افراد تمام: شاغل (3

 شاغالن. شوندمي محسوب شاغل باشند، كرده ترك را كار موقت طوربه دالیلي به بنا یا كرده كار ساعت یك

 با مرجع هفته در كار موقت ترك. شوندمي خوداشتغاالن و بگیرانحقوق و مزد گروه دو شامل عمده طوربه
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 اشتغال عنوانبه خوداشتغاالن، برای كار و كسب تداوم و بگیرانحقوق و مزد برای شغلي، رسمي پیوند داشتن

 . شودمي محسوب

مقدار اشتغال ناقص زماني: مجموع ساعت كار اضافي است كه افراد دارای اشتغال ناقص زماني تمایل به انجام  (4

 ساعت( دارند. 44آن )تا سقف 

 :كه شودمي اطالق تربیش و ساله 15 افراد تمام به بیکار (5

 (.   نباشند خوداشتغالي یا مزدبگیری اشتغال دارای) باشند كار فاقد مرجع هفته در( 1

 (.  باشند آماده خوداشتغالي یا مزدبگیری اشتغال برای) باشند كار برای آماده آن از بعد هفته یا مرجع هفته در(  2

 اشتغال جستجوی منظوربه را مشخصي اقدامات) باشند كار جویای آن از قبل هفته سه و مرجع هفته در( 3

 به بازگشت انتظار یا آینده در كار به آغاز دلیلبه كه افرادی (باشند آورده عملبه خوداشتغالي یا و مزدبگیری

                               .                                                                                                                            شوندمي محسوب بیکار نیز اندبوده كار برای آماده و كار فاقد ولي نبوده، كار جویای قبلي شغل

 بخش های عمده فعالیت: (6

 شیالت و داریجنگل شکار، كشاورزی،: كشاورزی بخش                                 .                                                                            

 گاز و برق و آب تأمین ساختمان، صنعت، معدن، استخراج: صنعت بخش                                                                                  . 

 و شخصي كاالهای و سیکلت موتور موتوری، نقلیه وسایل تعمیر فروشي،خرده و فروشيعمده: خدمات بخش 

 هایفعالیت و اجاره مستغالت، مالي، هایگریواسطه ارتباطات، انبارداری، نقل، و حمل رستوران، و هتل خانگي،

 مـركـزی، دفـاتـر مـرزی،بـرون هایهیئت و هاسـازمـان اجتماعي، مددكاری و بهداشت آموزش، كار، و كسب

 و دفاع عمـومـي، امـور اداره خانوارها، تفکیك غیرقابل هایفعالیت و مستخـدم دارای معمـولي خـانـوارهای

 . اجباری اجتماعي تأمین
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  ساله و بیشتر 15جمعیت نرخ بیکاری  

o نرخ بیکاری ساالنه 

 بیشترینشان مي دهند كه روند كاهش نرخ در استان با شیب  1396 -1400بررسي نتایج نرخ بیکاری طي سالهای 

ساله به طور مداوم در حال كاهش بوده  پنجطي این دوره  بیکاری نرخ ،در كشور مي باشد.نسبت به میانگین كشوری 

ال كاهش گذاشته است. نرخ بیکاری استان در س طي سالهای بعد رو به 1397ولي در استان پس از افزایش در سال 

 درصد بوده كه در بین استان های كشور در رده سوم قرار گرفته است. 12.6برابر با  1400

 1396 -1400 های سال طي بیشتر و ساله 15 جمعیت بیکاری نرخ نتایج( 1)جدول

 سال
 نرخ بیکاری

 كشور استان

1396 14.7 12.1 

1397 15.7 12.1 

1398 14.5 10.7 

1399 13.9 9.6 

1400 12.6 9.2 
 

 

 1396-1400طي سالهای مقایسه نرخ بیکاری استان و كشور ( 1)نمودار 

 

o فصلی نرخ بیکاری 

افزایش و درصد  0.8نشان مي دهد كه در بهار  1400و  1399طي فصول  ساله و بیشتر 15 بررسي نرخ بیکاری جمعیت

شایان كاهش یافته است.  نسبت به سال قبل نرخ بیکاریرصد از د 1.3و در زمستان  3.5پاییز  ، 1به ترتیب در تابستان 
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 ای از شاخص باشد بلکه باید مجموعه نماینده خوبي برای رصد بازار كار نمي گفت است، بررسي یك شاخص به تنهایي

شود در بهار سال  حظه ميالز بازار كار را به تصویر كشید. همانطور كه ما ها را در كنار هم دید تا بتوان سیمای درستي

كار خارج شده و به جمعیت غیرفعال افزوده شده است، به همین علت، در  بخش قابل توجهي از جمعیت از بازار جاری،

توانست مثبت  مساعد برای بازار كار نیست؛ چرا كه زماني این پدیده مي این حالت كاهش نرخ بیکاری حاكي از شرایط

نسبت به فصل مشابه سال  1400 باشد. اما در فصل بهارمشاركت اقتصادی افزایش یافته  باشد كه جمعیت شاغل  و نرخ

جمعیت شاغل كشور كاهش  19 و چنانچه اشاره شد، به دلیل بحران جهاني بیماری كووید قبل این پدیده رخ نداده است

 .محسوسي داشته است

 1399 -1400ساله و بیشتر طي دو فصل مشابه در سال های  15( نتایج نرخ بیکاری جمعیت 2)جدول

 فصل
 كشور خوزستان

1399 1400 1399 1400 

 8.8 9.8 13.1 12.4 بهار

 9.6 9.5 14.3 15.3 تابستان

 8.9 9.4 11.4 14.9 پاییز

 9.4 9.7 11.6 12.9 زمستان

 

 

 1399-1400( مقایسه نرخ بیکاری استان خوزستان بین دو فصل مشابه طي سال های 2نمودار)
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 ساله و بیشتر  15 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 

 

o ساالنه اقتصادی نرخ مشارکت 

به دلیل بروز و شیوع  1400تا 1399بررسي نتایج حاصله نشان دهنده كاهش محسوس نرخ مشاركت اقتصادی در سال 

بیماری كووید در سطح كشور مي باشد. كاهش نرخ مشاركت نشان دهنده كاهش جمعیت فعال )بیکار+شاغل( به ازای 

جمعیت فعال به جمعیت غیر فعال تبدیل  1399ساله و بیشتر به وجود مي اید به عبارت دیگر در سال  15ثبات جمعیت 

. نکته قابل تامل وجود روند مشابه كشور در نیز ادامه داشته است 1400در سال  و این روند با شیب مالیم تر شده است

 به خوبي نشان داده شده است.  3استان مي باشد كه در نمودار 

 1396-1400 های سال طي بیشتر و ساله 15 جمعیت مشاركت اقتصادی نرخ نتایج( 3)جدول

 سال
 اقتصادی نرخ مشاركت

 كشور استان

1396 43.7 44.2 

1397 44.2 44.5 

1398 43.8 44.1 

1399 40.6 41.3 

1400 39.9 40.9 
 

 

 1396-1400طي سالهای استان و كشور  مشاركت اقتصادیمقایسه نرخ ( 3)نمودار 
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o فصلی نرخ مشارکت اقتصادی 

ساله و بیشتر نشان مي دهد كه كاهش محسوسي در این شاخص  15 جمعیت (نرخ فعالیت) بررسي نرخ مشاركت اقتصادی

 مشابه در های نسبت به فصل 1400بررسي نرخ مشاركت اقتصادی استان در سال  ،در كل كشور به وجود آمده است

ند ، البته همین روباشد درصد كاهش داشته است كه خود نشان دهنده خروج نیروی كار از بازار كار مي 2سال قبل حدود 

خ مشاركت هماهنگي مناسبي با بازگشایي كسب و كارها داشته روند تغییرات نرالزم به ذكر است  در كشور نیز وجود دارد.

 مشخص مي باشد كاهش همه گیری بیماری كرونا موجب افزایش نرخ در استان شده است. است همانگونه كه در نمودار

 1399 -1400ه و بیشتر طي دو فصل مشابه در سال های سال 15( نتایج نرخ مشاركت اقتصادی جمعیت 4جدول)

 فصل
 كشور خوزستان

1399 1400 1399 1400 

 41.4 41 39.7 40.2 بهار

 41.1 41.8 40.2 41.2 تابستان

 40.9 41.4 39.2 41.3 پاییز

 40.4 40.9 40.6 39.9 زمستان

 

 

 1399-1400( مقایسه نرخ مشاركت اقتصادی استان خوزستان بین دو فصل مشابه طي سال های 4نمودار)
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  ناقص زمانیسهم جمعیت دارای اشتغال 

o سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی ساالنه 

منظور از اشتغال ناقص زماني، اشتغال با ساعت كار ناكافي است به نحوی كه فرد شاغل در آن، تمایل و آمادگي برای 

ی مرجع، هفتهانجام كار اضافي دارد. افراد دارای اشتغال ناقص زماني، تمام شاغلین مزدبگیر یا خود اشتغال هستند كه در 

اند و خواهان و آماده برای انجام ساعت كار كرده 44تر از اند و به دالیل اقتصادی كمبوده حاضر در سر كار یا غایب موقت

هایي از دالیل اقتصادی ركود كاری، پیدانکردن كار با ساعات كار بیشتر یا ی مرجع هستند. مصداقكار اضافي در هفته

اشتغال ناقص، اشتغالي است كه در آن امکان به كارگیری از تمام به عبارت دیگر  اری هستند.قرار داشتن در فصل غیر ك

های فرد فراهم نباشد كه شامل اشتغال ناقص زماني، اشتغال ناقص مهارتي و اشتغال ناقص  استعدادها، ظرفیتها و توانایي

كار است. افراد دارای اشتغال  مولد نیروی گیری از ظرفیت كننده كم بهره اشتغال ناقص زماني منعکس .درآمدی است

ناقص زماني شامل تمام شاغلیني است كه در هفته مرجع، حاضر در سركار یا غایب موقت از محل كار بوده، به دالیل 

كمتر از ساعت قانوني  ... اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نکردن كار با ساعت كار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیركاری و

ر كار كرده و خواهان و آماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بودهاند. این شاخص غیر دورهای بوده و در طول كشو

ركود اقتصادی افزایش و با گسترش اقتصاد كاهش مییابد. تغییرات دورهای در شاخص از طریق مشاهدات كوتاه مدت 

ن وجه قابل مشاهده است. مقدار )تعداد ساعات یا روزهای اضافي )مانند آمارگیری نیروی كار فصلي یا متوالي(، به بهتری

هایي كه فرد مزد و حقوق  ها یا سال ها، ماه تواند كار كند( و مدت اشتغال ناقص زماني )تعداد روزها، هفته كه فرد مي

 .دهد ن ميبگیر به طور مستمر دارای اشتغال ناقص زماني بوده است( اهمیت اشتغال ناقص در واحد زمان را نشا

بر اساس نتایج حاصله روند افزایش این سهم در استان طي دو سال اخیر رشد محسوسي داشته و از متوسط كشور باالتر 

لیل شیوع بیماری كرونا رفته است. این افزایش سهم را مي توان در تغییر ساعات كاری و تغییر در تعداد روز كاری به د

اهشي تعداد جمعیت دارای اشتغال ناقص زماني در مقابل روند افزایشي این نرخ در جستجو نمود. نکته قابل تامل  روند ك

میانگین كشوری مي باشد، به عنوان دیگر شرایط جمعیت شاغل در استان در حال بست یافتگي به دوران قبل از همه 

 گیری كرونا مي باشد.

 1396 -1400 های سال طي بیشتر و ساله 15 جمعیتجمعیت دارای اشتغال ناقص زماني  و تعداد سهم نتایج( 6)جدول

 سال
 تعداد سهم اشتغال ناقص زماني

 كشور استان كشور استان
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1396 10.5 9.2 140268 2143359 

1397 12.9 9.6 164295 2278204 

1398 13.3 9.9 172723 2403078 

1399 13.3 9.5 163075 2209989 

1400 13 10.2 160698 2391640 

 

 

 1396-1400طي سالهای استان و كشور  سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانيمقایسه  (5)نمودار

 

o سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی فصلی 

 1400طول سال  ساعت نشان مي دهد كه این نرخ در 44جمعیت دارای ساعت كاركرد كمتر از  (7جدول ) بررسي نتایج

روند كاهش را داشته است، كه روند كامال متفاوتي با كل كشور داشته است. عواملي همچون شرایط اقلیمي، رونق مجدد 

كسب و كار ها، فروكش كردن همه گیری كرونا و ... دالیل كاهش جمعیت دارای اشتغال ناقص زماني مي باشد. از طرف 

 مي باشد. بازار كار استان قبل موید تغییرات در روند دیگر مقایسه این نرخ با اطالعات سال

 1399 -1400ساله و بیشتر طي دو فصل مشابه در سال های  15( نتایج سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زماني جمعیت 7جدول)

 فصل
 كشور خوزستان

1399 1400 1399 1400 

 9.8 7.9 15.1 9.3 بهار

 9.5 9.3 13.9 15.1 تابستان

 10.6 9.9 11 13.8 پاییز
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 10.7 10.8 12 15 زمستان
 

 

 1399-1400 های سال طي مشابه فصل دو سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زماني بین مقایسه( 6)نمودار

 

 تعداد شاغالن در بخش های عمده اقتصادی 

o تعداد شاغالن بخش های اقتصادی ساالنه 

نشان مي دهد كه بیشترین تعداد شاغالن در بخش خدمات و پس از آن در بخش  (8)بررسي نتایج حاصله در جدول 

مردان پس از اشتغال در بخش خدمات در بخش های صنعت  تعداد شاغلین در بخشكشاورزی و صنعت شاغل مي باشند. 

 ي باشد.در بخش های كشاورزی و صنعت مزنان  پس از بخش خدمات،  و كشاورزی شاغل هستند ولي بیشترین شاغلین

نسبت به سال قبل حدود  1400( طي دوره های پنج ساله نشان مي دهد كه در سال 9جدول ) تفاضل تعداد شاغالن

در بخش مردان و كاهش  29610نفر به جمعیت شاغلین استان افزوده شده است. این تعداد شغل از افزایش  10011

 .نفری در بخش زنان به دست آمده است 19601

نفری شاغلین بخش كشاورزی  550ت به نحوی كه  كاهش شتر در بخش مردان به وجود امده اسشاغلین بیافزایش تعداد 

نفر شاغل جدید جبران نموده است. از طرف دیگر با بررسي تعداد شاغلین  23270و خدمات با  6891را  بخش صنعت با 

، صنعت 4597اغلین زن در گروه كشاورزی جدید به تفکیك گروه های عمده اقتصادی مي توان عنوان داشت كه تعداد ش

نفر كاهش داشته است، بنابراین به نظر مي رسد همه گیری كرونا و شرایط اقتصادی تاثیر  10384و گروه خدمات  4619

 مستقیمي در تركیب جمعیتي شاغلین داشته است.   

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

بهار تابستان پاییز زمستان
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 1396 -1400 های سال طي تعداد شاغالن به تفکیك بخش های عمده اقتصادی نتایج( 8)جدول

  

 تعداد شاغل

 جمعیت اشتغال در بخش

 سال شرح
 کشاورزی صنعت خدمات اظهارنشده

 کشور 3827245 7929439 11687583 3185 23447452

1400 
 خوزستان 199878 401088 635174 0 1236139

 مرد 166992 377683 534597 0 1079272

 زن 32885 23405 100577 0 156867

 کشور 4042832 7748515 11469640 0 23263047

1399 
 خوزستان 205025 398816 622288 0 1226129

 مرد 167542 370792 511327 0 1049662

 زن 37482 28024 110961 0 176468

 کشور 4292541 7766017 12212901 2058 24273517

1398 
 خوزستان 217166 393478 688026 0 1298670

 مرد 162837 358755 563946 0 1085538

 زن 54329 34723 124080 0 213132

 کشور 4176935 7604848 11945651 3860 23731294

1397 
 خوزستان 227156 382155 664296 0 1273607

 مرد 175050 355510 553437 0 1083997

 زن 52106 26644 110859 0 189609

 کشور 4072234 7464287 11755347 5511 23297379

1396 
 خوزستان 264332 376339 695223 0 1335894

 مرد 184142 348811 575753 0 1108706

 زن 80190 27528 119470 0 227188
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 1396 -1400 های سال طي میزان تفاوت شاغلین بخش های عمده اقتصادی نتایج( 9)جدول

 

 تعداد شاغل

 جمعیت اشتغال در بخش
 سال شرح

 کشاورزی صنعت خدمات اظهارنشده

 کشور 215587- 180924 217943 3185 184405

1399-1400 

 خوزستان 5147- 2272 12886 0 10011

 مرد 550- 6891 23270 0 29610

 زن 4597- 4619- 10384- 0 19601-

 کشور 249709- 17502- 743261- 2058- 1010470-

1398-1399 
 خوزستان 12141- 5338 65738- 0 72541-

 مرد 4705 12037 52619- 0 35876-

 زن 16847- 6699- 13119- 0 36664-

 کشور 115606 161169 267250 1802- 542223

1397-1398 
 خوزستان 9990- 11323 23730 0 25063

 مرد 12213- 3245 10509 0 1541

 زن 2223 8079 13221 0 23523

 کشور 104701 140561 190304 1651- 433915

1396-1397 
 خوزستان 37176- 5816 30927- 0 62287-

 مرد 9092- 6699 22316- 0 24709-

 زن 28084- 884- 8611- 0 37579-

 

o فعالیت به تفکیک فصل عمده های بخش در اشتغال سهم 

نشان مي دهد كه كاهش اشتغال  1399-1400بررسي نتایج سهم اشتغال در گروه های عمده فعالیت طي فصول سال  

كارگران فصلي در بخش كشاورزی و ارائه دهندگان خدمت و فروشندگان در بخش خدمات موجب افزایش سهم بخش 

است. در فصل زمستان كاهش همه گیری كرونا و بازگشایي كامل گردیده  تمامي فصول بجز فصل زمستانصنعت در 

یب بخش های عمده اقتصادی شده است به نحوی كه سهم بخش خدمات فعالیت های اقتصادی موجب تغییرات در ترك

با در نظر گرفتن سهم بخش  بیکاریالزم به ذكر است كاهش نرخ درصد به متوسط ساالنه نزدیك شده است.  3با رشد 

 بخش خدمات مي باشد. بهنیروی كار  ورودهای عمده فعالیت بیانگر 
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 1399 -1400ساله و بیشتر طي دو فصل مشابه در سال های  15( نتایج سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت جمعیت 10جدول)

 فصل
1399 1400 

 كشاورزی صنعت خدمات كشاورزی صنعت خدمات
 16.9 33.1 50 17.6 31.0 51.4 بهار

 16.5 32.9 50.6 16.7 32.4 50.9 تابستان

 15.4 32.5 52.1 15.6 32.9 51.5 پاییز

 15.9 31.4 52.7 17 33.7 49.2 زمستان

 

 

 و خصوصی عمومیدر بخش  ن بکار گرفته شدهتعداد شاغال 

نتایج حاصله نشان مي دهد درصد تعداد شاغالن در بخش های خصوصي و دولتي استان و كشور در یك محدوده مي 

در بخش زنان در بخش خصوصي بیشترین كاهش و  عموميدر شاغلین مرد در بخش  افزایشبیشترین تعداد باشند ولي 

تغییرات تعداد شاغلین نشان دهنده افزایش تعداد شاغالن بخش است. بررسي سالیانه  آمده به وجود 1400طي سال 

 مي باشد. 1398خصوصي خصوصا در سال 

 1396-1400 های سال طي تعداد شاغالن به كار گرفته شده در بخش دولتي و خصوصي نتایج( 11)جدول

 سال شرح خصوصی عمومی تعداد شاغل

 کشور 19834742 3612710 23447452

1400 
 خوزستان 1015343 220796 1236139

 مرد 915160 164113 1079273

 زن 100184 56684 156868

 کشور 19803842 3459205 23263047

1399 
 خوزستان 1040789 185340 1226129

 مرد 919413 130249 1049662

 زن 121377 55091 176468

 کشور 20683601 3589916 24273517

1398 
 خوزستان 1092386 206284 1298669.9

 مرد 934407 151130 1085537.8

 زن 157979 55153 213132.17

 کشور 20031690 3699604 23731294

1397 
 خوزستان 1058179 215428 1273607

 مرد 921504 162493 1083997

 زن 136675 52934 189609

 کشور 19561690 3735691 23297381
1396 

 خوزستان 1080673 255222 1335895
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 مرد 910467 198239 1108706

 زن 170205 56983 227188

 1396-1400 های سال طي میزان تفاوت شاغلین بکار گرفته شده در بخش خصوصي و دولتي نتایج( 12)جدول

 سال شرح خصوصی عمومی تعداد شاغل

 کشور 30900 153505 184405

1400-1399  
10010 35456 25446-  خوزستان 

29611 33864 4253-  مرد 

19600-  1593 21193-  زن 

 کشور 879759- 130711- 1010470-

1398-1399 
 خوزستان 51597- 20944- 72541-

 مرد 14994- 20881- 35876-

 زن 36602- 62- 36664-

 کشور 651911 109688- 542223

1397-1398 
 خوزستان 34207 9144- 25062

 مرد 12903 11363- 1540

 زن 21304 2219 23523

 کشور 470000 36087- 433913

1396-1397 
 خوزستان 22494- 39794- 62288-

 مرد 11037 35746- 24709-

 زن 33530- 4049- 37579-

 

  رسمیاشتغال بخش رسمی و غیر 

 بخش و اشتغال بررسي. شوند مي تقسیم غیررسمي و رسمي بخش دو به كلي صورت به كشورها اقتصادی های فعالیت

 دارای شاغالن تعداد و سهم جمله از هایي شاخص محاسبه هدف با و ریزان برنامه نیاز براساس غیررسمي و رسمي

 شده طراحي آنها تغییرات و رسمي بخش از خارج و رسمي بخش شاغالن تعداد و سهم و غیررسمي و رسمي اشتغال

 های شاخص المللي بین مقایسه برای و است كار المللي بین سازمان های توصیه آخرین بر منطبق بررسي این. است

البته الزم به ذکر است بر اساس اعالم . كند مي فراهم را بهتری امکان غیررسمي، و رسمي بخش و اشتغال

بخش در حال بازنگری می باشد و اطالعات و داده های جدید پس از تایید  مرکز آمار قوانین این

 اعالم خواهد شد. 1400وری و استانداردها به همراه نتایج سال های جمع آروش گروه 
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 :است زیر موارد شامل رسمی بخش در اشتغال رسمی بخش در اشتغال

. كنند مي كار نهاد مردم با المللي بین سازمانهای تعاوني، یا عمومي بخش یا حاكمیتي نهادهای یا دولت در كه افرادی. 1

 باشد خانوار یا فرد كارشان، محل مالکیت یا كنند مي كار خصوصي موسسات و شركتها یا بنگاه سازمان، در كه افرادی. 2

 (.شود ثبت بنگاه كتاب و حساب) باشد داشته حسابداری بنگاه یا باشد شده حقوقي ثبت بنگاه كه آن شرط به

 شان كار محل مالکیت یا كنند مي كار خصوصي موسسات و شركتها یا بنگاه سازمان، در كه بگیری حقوق و مزد افراد. 3

 كار محل كه صورتي در یا شود پرداخت كارفرما توسط ایشان بازنشستگي ی بیمه حق كه صورتي در باشد خانوار یا فرد

 .باشند بیشتر و نفر 10 بنگاه كاركنان و باشد ثابت

 باشد خانوار یا فرد كارشان محل مالکیت یا كنند مي كار خصوصي موسسات و شركتها یا بنگاه سازمان، در كه افرادی. 4

 نیز كتاب و حساب)باشد نداشته حسابداری بنگاه و نباشد مشخص كارشان محل فعالیت ثبت پرسش پاسخ كه صورتي در

 بیشتر و نفر 10 بنگاه كاركنان و باشد ثابت كار محل كه صورتي در نباشند، بگیر حقوق و افرادمزد اگر ،(نشود نگهداری

 .باشند

 : است زیر موارد شامل رسمی غیر بخش در اشتغال

 خانوار یا فرد كار، محل مالکیت یا كند مي كار خصوصي موسسات و شركتها یا بنگاه سازمان، در فرد كه صورتي در. 1

 .باشد نشده ثبت بنگاه فعالیت اگر باشد،

 خانوار یا فرد كار، محل مالکیت یا كند مي كار خصوصي موسسات و شركتها یا بنگاه سازمان، در فرد كه صورتي در. 2

 اطالعي نیز بنگاه فعالیت ثبت مورد در و( نشود نگهداری بنگاه كتاب و حساب) باشد نداشته حسابداری بنگاه اگر باشد،

 در نشود پرداخت بازنشستگي بیمدی حق كارفرما طرف از وی برای ولي باشد بگیر حقوق و مزد فرد اگر باشد، نداشته

 .باشد نشده اظهار یا نفر 10 از كمتر بنگاه كاركنان تعداد و باشد ثابت كار محل كه صورتي

 خانوار یا فرد كار محل مالکیت یا كند مي كار خصوصي موسسات و شركتها یا بنگاه سازمان، در فرد كه صورتي در. 3

 اطالعي نیز بنگاه فعالیت ثبت مورد در و شود نگهداری بنگاه كتاب و حساب) باشد نداشته حسابداری بنگاه اگر باشد،
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 در( مزد بدون فامیلي كاركن یا مستقل كاركن كارفرما،) نباشد بگیر حقوق و مزد فرد اگر باشد، نشده اظهار یا نداشته

 .باشد نشده اظهار یا نفر 10 از كمتر بنگاه كاركنان تعداد و باشد ثابت كار محل كه صورتي

 خانوار یا فرد كار، محل مالکیت یا كند مي كار خصوصي موسسات و شركتها یا بنگاه سازمان، در فرد كه صورتي در. 4

 اطالعي نیز بنگاه فعالیت ثبت مورد در و( نشود تگهداری بنگاه كتاب و حساب) باشد نداشته حسابداری بنگاه اگر باشد،

 در نشود، پرداخت بازنشستگي بیمدی حق كارفرما طرف از وی برای ولي باشد بگیر حقوق و مزد فرد اگر باشد، نداشته

 . نباشد ثابت كار محل كه صورتي

 خانوار یا فرد كار محل مالکیت یا كند مي كار خصوصي موسسات و شركتها یا بنگاه سازمان، در فرد كه صورتي در. 5

 اطالعي نیز بنگاه فعالیت ثبت مورد در و( نشود نگهداری بنگاه كتاب و حساب) باشد نداشته حسابداری بنگاه اگر باشد،

 در( مزد بدون فامیلي كاركن یا مستقل كاركن كارفرما،) نباشد بگیر حقوق و مزد فرد اگر باشد، نشده اظهار یا نداشته

 .نباشد ثابت كار محل كه صورتي

 1398 -1399 های سال طي بخش رسمي و غیر رسميسهم اشتغال  نتایج( 13)جدول

 نوع اشتغال سال
 كشور خوزستان

 تعداد سهم تعداد سهم

1398 
 9882208 40.7 575044 44.3 رسمي

 14378616 59.2 723019 55.7 غیر رسمي

1399 
 9767372 42 539834 44 رسمي

 13495676 58 686296 56 غیر رسمي

 

 

 جمع بندی 

كه كاهش نرخ بیکاری در كنار كاهش نرخ مشاركت اقتصادی موجب مي دهد  وی كار در استان نشانطرح نیربرآیند كلي 

تعداد بیکاران استان به دلیل مختلف افزایش تعداد شاغلین در كنار كاهش تعداد جمعیت فعال شده است، به عبارت دیگر 

شده و نهایتا با افزایش شاغلین استاني خصوصا در از قبیل دلسرد شدن از جستجوی كار و ... از جمعیت فعال كاسته 

 عمومي همراه شده است.بخش مردان  و 



17 
 

كه كاهش نرخ  و بازگشایي مدارس و فعالیت های اقتصادی مي توان اظهار داشت 19 – كووید یماریفروكش كردن ببا 

 افراد جمعیت نسبت از بیکاری نرخالزم به ذكر است  .این عوامل بوده است بیکاری در فصل های پاییز و زمستاندر اثر

 میزان افزایش علت به را بیکاری نرخ بودن نزولي روند توانمي و شودمي گرفته نظر در جامعه فعال افراد جمعیت به بیکار

 بیکاری نرخ، كار بازار از افراد خروج صورت در دیگر عبارت به. دانست فعال نیروی مشاركت میزان كاهش یا اشتغال

 زیادی فعال افراد  1400و  1399 سال در كه است آن داده رخ استان و ایران كار بازار در كه اتفاقي. شد خواهد يكاهش

درصدی نرخ  -1.3كاهش علت بنابراین . است مشخص مشاركت میزان كاهش در روند این و اندشده خارج كار بازار از

و فعال شدن مشاغل با نرخ مشاركت كه بیانگر تعداد افراد فعال جامعه مي باشد  -0.7بیکاری را مي توان در كاهش 

 . جستجو نمودظرفیت بیشتر را 

كاسته شده است ولي باید نظر داشت كه حدود  1400نفر از بیکاران استان در سال  19661براساس نتایج حاصله حدود 

از نوع فعالیت هایي باشند كه شامل محدودیت های اضافه شده است كه ممکن است  جاری سال در نیز شغل 10011

مجددا به جمعیت  نیز اندبوده مشغول هاشغل آن در كه افرادی فعالیت مجدد تبع به و اعمال شده بیماری كرونا بوده

و كمترین نرخ مشاركت  شغل بیشترین تعداد مرگ 1400طي سال البته باید در نظر داشت . اندشده شاغل استان اضافه 

 كاهش حال در هابازار و زندگي بر كرونا اثر عادی، زندگي به مردم بازگشت و زمان گذر با در فصل بهار رخ داده است و

 .است

 ناقص اشتغال سهم بررسينکته دیگر قابل تامل افزایش نرخ سهم اشتغال ناقص زماني در استان نسبت كشور است كه 

 در كه هستند ناقص اشتغال دارای افرادی. اندبوده ناقص اشتغال دارای شاغل، جمعیت درصد 13 حدود كه دهدمي نشان

 ناقص اشتغال برای كاری ساعات كمي. باشند اضافي كار انجام برای آماده و خواهان و كنند كار ساعت 44 از كمتر هفته

 داده رخ... و كاری غیر فصل در داشتن قرار بیشتر، كار ساعت با كار نکردن پیدا كاری، ركود مانند اقتصادی دالیل به

ن با بیماری كرونا در امهمز 1399و  1398این نرخ در سال بررسي چند سال اخیر نشان مي دهد پس از افزایش . است

 ساعت و بیشتر رو به افزایش مي باشد. 44با ساعت كار روند كاهش به خود گرفته و درصد اشتغال به كار  1400سال 


