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گزارش جامع 
بازار کار ایران در 

سال ۱۳۹۹
زمستان ۱۴۰۰



2

مقدمه

از ابتــدای شــل گیری دیــوار، حــوزه اســتخدام و کاریابــی از دســته های 
فعــال آن بــوده اســت. تمرکــز بیشــتر روی ایــن دســته و بهبــود عملکرد 
آن از زوایــای مختلــف یکــی از اســتراتژی های مهــم دیــوار در ســال 
ــوار یکــی از  ــون دی ــه اکن ــه اینک ــا توجــه ب ــود. ب ــن شــده ب ۱۴۰۰ تعیی
ــق  ــانی دقی ــوزه محســوب می شــود، اطالع رس ــن ح ــم ای ــران مه بازیگ
و جامــع در مــورد ویژگی هــای ایــن بــازار را از وظایــف خــود می دانــد.

گــزارش جامــع بــازار کار ایــران در ســال ۱۳۹۹ بــا اســتفاده از داده هــای 
خــام ســاالنه طــرح نیــروی کار مرکــز آمــار ایــران تهیه شــده و در مواردی 
ــازار، داده هــای ۱۶  ــن ب ــر روشــن تری از تحــوالت ای ــرای ایجــاد تصوی ب
ــال  ــران در س ــازار کار ای ــت ب ــت. وضعی ــده اس ــی ش ــر بررس ــال اخی س
۱۳۹۹ بــرای سیاســت گذاران، پژوهشــگران و کارفرمایــان حــاوی نــکات 

کلیــدی و قابــل تأملــی اســت.

دیوار به انتشار این گزارش های تحلیلی در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داد.
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بـازار کـار در یک نگــاه
جمعیت در سن کار به تفکیک شاغالن، بیکاران و غیرفعاالن

جمعیت شاغل، بیکار و غیرفعال به تفکیک جنسیت و محل سکونت

توزیع شاغالن، بیکاران و غیرفعاالن در گروه های سنی مختلف



بازار کار در یک نگـاه ۵

جمعیت در سن کار به تفکیک شاغالن، بیکاران و غیرفعاالن

در سال ۱۳۹۹ از لک جمعیت ۸۲.۹ میلیون نفری، ۶۲.۴ میلیون نفر در سن کار قرار داشته اند.

بــا اینکــه ســهم زنــان و مــردان در ســن کار تقریبــًا برابــر بــوده اســت، بخــش قابــل توجهــی از زنــان )۸۶ درصــد( تمایــل یــا توانایــی انجــام 
کار نداشــته اند. ۸۱ درصــد از زنــان غیرفعــال بــه دلیــل »مســئولیت های شــخصی یــا خانوادگــی« از بــازار کار بیــرون مانده انــد. 

به طور خالص بیش از ۱.۴ میلیون نفر از بازار کار خارج شده اند که ۶۳ درصد آن را زنان تشکیل داده اند. 

خالص تعداد شاغالن یک میلیون نفر و خالص تعداد بیکاران ۴۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. 

از هر سه شاغلی که شغل خود را از دست داده اند، دو نفر زن بوده اند. 

در میان لک افراد در سن کار، ۶۳ درصد از مردان و فقط ۱۲ درصد از زنان شغل داشته اند. 

از هر ۱۰۰ شاغل در کشور، ۸۴ نفر مرد بوده اند.

جمعیت در سن کار: لک افراد ۱۵ سال به باال.
جمعیت فعال: افراد ۱۵ سال به باال که توانایی و تمایل کار کردن دارند. 

جمعیت غیرفعال: افراد ۱۵ سال به باال که توانایی یا تمایل کار کردن ندارند. 
جمعیت شاغل: آن بخش از جمعیت فعال که حداقل یک ساعت در هفته کار می کنند. 

جمعیت بیکار: آن بخش از جمعیت فعال که موفق به یافتن شغل نشده اند. 
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جمعیت شاغل، بیکار و غیرفعال به تفکیک جنسیت و محل سکونت 

۶۳ درصد از شاغالن و ۵۷ درصد از بیکاران را مردان شهری تشکیل داده اند. 

بیش از نیمی از افراد غیرفعال، زنان شهری بوده اند. 
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توزیع شاغالن، بیکاران و غیرفعاالن در گروه های سنی مختلف

توزیع جنسیتی افراد شاغل در بین گروه های سنی تقریبًا یکسان است. 

تجمع زنان بیکار در سنین جوانی، در مقایسه با مردان بیکار بیشتر بوده است. 
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بیکاری و مشارکت اقتصادی
نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی

به تفکیک گروه های سنی 

به تفکیک استان ها 

به تفکیک مدارک تحصیلی

به تفکیک رشته های تحصیلی

سهم دارندگان مدرک دانشگاهی از لک بیکاران 

توزیع بیکاران در مدارک و رشته های تحصیلی

توزیع بیکاران در سوابق شغلی

نرخ استفاده از بیمه بیکاری



بیکاری و مشارکت اقتصادی ۱۰

نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹، برای اولین بار از سال ۱۳۸۴ تاکنون تک رقمی شده و در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است.

همزمــان بــا کاهــش نــرخ بیــکاری، نــرخ مشــارکت اقتصــادی نیــز بــا افــت همــراه بــوده )در کمتریــن ســطح طــی ۶ ســال اخیــر( کــه می تــوان 
بخــش بزرگــی از کاهــش نــرخ بیــکاری را ناشــی از آن دانســت.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش قابل توجهی داشته و از ۱۷ درصد به کمتر از ۱۴ درصد رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی: درصدی از جمعیت در سن کار که فعال اند. 
نرخ بیکاری: درصدی از جمعیت فعال که بیکارند.
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نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک گروه های سنی 

افراد در سن ۲۰ تا ۲۵ سال باالترین نرخ بیکاری را تجربه کرده اند.

نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان در ســن ۲۵ تــا ۳۰ ســال در باالتریــن ســطح خــود قــرار داشــته اســت. ایــن در حالــی اســت کــه باالتریــن نــرخ 
مشــارکت اقتصــادی مــردان مربــوط بــه گــروه ســنی ۴۰ تــا ۴۵ ســاله بــوده اســت )۹۳ درصــد(: بدیــن معنــی کــه از هــر ۱۰۰ مــرد در ایــن ســن، 

۹۳ نفــر یــا شــاغل بــوده یــا بــه دنبــال کار می گشــته اســت. 
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نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استان ها 

باالتریــن نــرخ بیــکاری بــه ترتیــب در اســتان های لرســتان، چهارمحــال و بختیــاری و کرمانشــاه 
بــوده اســت.

ــی و  ــوده، در آذربایجان غرب ــردان ب ــر از م ــان باالت ــکاری زن ــرخ بی ــه در بیشــتر اســتان ها ن ــا اینک ب
زنجــان مــردان نرخ هــای بیــکاری بزرگ تــری تجربــه کرده انــد.

بزرگ تریــن شــکاف بیــن نــرخ بیــکاری زنــان و مــردان در کرمــان و یــزد مشــاهده شــده اســت؛ دو 
اســتانی کــه باالتریــن نــرخ بیــکاری زنــان را داشــته اند.

بیشــترین نــرخ مشــارکت اقتصــادی در هرمــزگان، خراســان شــمالی و اردبیــل و کمتریــن نــرخ در 
سیســتان و بلوچســتان، ایــام و کهگیلویــه و بویراحمــد ثبــت شــده اســت.

در تمــام اســتان ها، نــرخ مشــارکت مــردان در ســطح بســیار باالتــری از زنــان قرار داشــته اســت. بیشــترین 
شــکاف جنســیتی در نــرخ مشــارکت بــه اســتان های مرکــزی، بوشــهر و فــارس اختصاص داشــته اســت.
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منظور از شکاف جنسیتی، نسبت نرخ بیکاری زنان به نرخ بیکاری مردان است.

نرخ بیکاری لک

۶٫۲ ۱۵٫۲

شکاف جنسیتی بیکاری

۰٫۷ ۴٫۹



بیکاری و مشارکت اقتصادی ۱۴

منظور از شکاف جنسیتی، نسبت نرخ مشارکت اقتصادی مردان به نرخ مشارکت اقتصادی زنان است.

نرخ مشارکت اقتصادی لک

۳۳٫۸ ۴۹٫۰

شکاف جنسیتی مشارکت اقتصادی

۲٫۹ ۱۰٫۲
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نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک مدارک تحصیلی 

در حالیکــه نــرخ بیــکاری لک زنــان، حــدود ۱۵.۶ درصــد بــوده، ایــن نــرخ بــرای زنــان بــا تحصیــالت 
دانشــگاهی بــاالی ۲۰ درصــد بــوده اســت.

بیشــترین نــرخ بیــکاری مربــوط بــه زنــان بــا تحصیــالت کارشناســی بــوده )۲۵ درصــد( کــه حــدود ۹ 
واحــد درصــد بیشــتر از متوســط نــرخ بیــکاری زنــان بــوده اســت. ایــن در حالــی  اســت کــه بــرای مــردان، 

نــرخ بیــکاری در بیــن افــراد بــا مــدارک تحصیلــی مختلــف نوســان زیــادی نداشــته اســت.

در ســال ۱۳۹۹، نــرخ بیــکاری زنــان بــا مــدرک دکتــری تخصصــی در مقایســه بــا ســال قبــل افزایــش 
چشــم گیری داشــته و از ۵ درصــد بــه ۱۳ درصــد رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن نــرخ بــرای 
مــردان از ۴ درصــد بــه زیــر ۲ درصــد کاهــش یافتــه اســت. از طــرف دیگــر، نــرخ مشــارکت اقتصــادی 
زنــان بــا ایــن میــزان تحصیــالت طــی ایــن مــدت ۵.۳ واحــد درصــد بیشــتر شــده کــه شــاید همیــن امــر 

در کاهــش نــرخ بیــکاری ایــن گــروه از زنــان موثــر بــوده اســت.

بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان بیشــتر شــده اســت، در حالیکــه بــرای 
مــردان داشــتن تحصیــالت دانشــگاهی اثــر قابــل توجهــی بــر میــزان مشــارکت اقتصــادی  نداشــته اســت.
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نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک رشته های تحصیلی 

از هــر ســه زن تحصیل کــرده در رشــته کشــاورزی، جنگلــداری، ماهیگیــری و دامپزشــکی و همچنیــن رشــته مهندســی، ســاخت و تولیــد، یــک 
نفــر بیــکار بــوده اســت )باالتریــن نــرخ بیــکاری زنــان در رشــته های تحصیلــی(.

بیشــترین نــرخ مشــارکت اقتصــادی در رشــته مهندســی، ســاخت و تولیــد و باالتریــن نــرخ بیــکاری در رشــته فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
ثبــت شــده اســت. نــرخ بیــکاری افــراد در رشــته فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ به شــدت کاهــش یافتــه، ولــی همچنــان 

باالتریــن نــرخ بیــکاری مربــوط بــه ایــن رشــته بــوده اســت.

بیشترین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به رشته علوم تربیتی بوده و این کاهش برای زنان بیشتر بوده است.
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سهم دارندگان مدرک دانشگاهی از بیکاران 

۴۲ درصد از افراد بیکار دارای مدرک دانشگاهی بوده اند. این سهم در سال ۱۳۸۴ تنها ۲۰ درصد بوده است.
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توزیع بیکاران در مدارک تحصیلی

ــی   ــی اســت کــه بیشــترین مــردان بیــکار در ســطوح تحصیل ــان بیــکار تحصیــالت کارشناســی داشــته اند. ایــن در حال بیــش از نیمــی از زن
ــرار داشــته اند.  ــطه ق ــا متوس ــی ی ــگاهی و راهنمای ــا پیش دانش ــم ی دیپل
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توزیع بیکاران در رشته های تحصیلی

نزدیک به یک سوم لک بیکاران و حدود نیمی از مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و تولید تحصیل کرده اند.

بیشترین سهم زنان بیکار مربوط به رشته بازرگانی، علوم اداری و حقوق بوده که حدود یک سوم لک زنان بیکار را تشکیل می دهد.
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توزیع بیکاران در سوابق شغلی

تعداد زنان بیکاری که پیش از بیکاری بین ۲۵ تا ۳۰ سال سابقه کاری داشته اند، نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش ۱۴۱ درصدی داشته است.



بیکاری و مشارکت اقتصادی 22

نرخ استفاده از بیمه بیکاری

از لک افــرادی کــه در ســال ۱۳۹۹ بیــکار شــده اند، تنهــا حــدود ۸ درصــد آنهــا از بیمــه بیــکاری اســتفاده کرده انــد. ایــن درصــد بــرای زنــان 
تقریبــًا نصــف مــردان بــوده اســت.



23

اشتغــال  
سهم دارندگان مدرک دانشگاهی از شاغالن 

اشتغال به تفکیک گروه های فعالیت و بخش های اقتصادی 

اشتغال به تفکیک بخش های خصوصی و دولتی و گروه فعالیت 

اشتغال به تفکیک سوابق شغلی و جنسیت

توزیع ساعات کاری معمول

سهم شاغالن تحت پوشش بیمه درمانی



اشتغال ۲۴

سهم دارندگان مدرک دانشگاهی از لک شاغالن 

۲۷ درصــد از شــاغالن مــدرک دانشــگاهی داشــته اند. ایــن ســهم طــی ۱۶ ســال اخیــر بــه طــور پیوســته افزایــش یافتــه و از ۱۴ درصــد در 
ســال ۱۳۸۴ بــه ۲۷ درصــد در ســال ۱۳۹۹ رســیده اســت. 



اشتغال ۲۵

اشتغال به تفکیک گروه های فعالیت و بخش های اقتصادی 

ــا  ــه، ام ــل کاهــش یافت ــه ســال قب ــات نســبت ب ــداد شــاغالن در دو بخــش کشــاورزی و خدم تع
در بخــش صنعــت تغییــر زیــادی نداشــته اســت. افــت ۱۹ درصــدی تعــداد زنــان شــاغل در بخــش 

ــران شــده اســت.  ــا افزایــش مــردان شــاغل جب صنعــت، ب

در میــان گروه هــای فعالیــت، »کشــاورزی، جنگلــداری و ماهیگیــری« بیشــترین تعــداد زنــان و مــردان 
شــاغل را در خــود جــای داده اســت )حــدود ۱۹ درصــد از زنــان شــاغل و ۱۷ درصــد از مــردان شــاغل(. بــا 
وجــود ایــن، بیشــترین اثــر بــر افــت اشــتغال لک در ســال ۱۳۹۹، ناشــی از ایــن گــروه فعالیــت بوده اســت.

بــا اینکــه زنــان در بیشــتر گروه هــای فعالیــت ســهم بســیار پایین تــری نســبت بــه مــردان داشــته اند، 
برخــی گروه هــا بوده انــد کــه زنــان بــه نســبت نقــش پررنگ تــری در آنهــا بــازی کرده انــد ماننــد »آمــوزش«،  

»فعالیت هــای مربــوط بــه ســالمت انســان و مــددکاری اجتماعــی« و »هنــر، ســرگرمی و تفریح«.

ــه »فعالیت هــای  ــوط ب ــان شــاغل مرب ــه ۱۳۹۸، بیشــترین رشــد تعــداد زن در ســال ۱۳۹۹ نســبت ب
مربــوط بــه ســالمت انســان و مــددکاری اجتماعــی« بــوده اســت.

بیشــترین رشــد تعــداد شــاغالن مربــوط بــه گــروه فعالیــت »ســاختمان« بــوده اســت. عمــده رشــد 
اشــتغال در ایــن گــروه در بخــش »ســاخت بنــا« اتفــاق افتــاده اســت. طبــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران، 

تعــداد پروانه هــای ســاختمانی در ســال ۱۳۹۹ نســبت بــه ســال قبــل ۱۷ درصــد رشــد کــرده اســت.



اشتغال ۲۶



اشتغال 27

اشتغال به تفکیک گروه های فعالیت و بخش های خصوصی و دولتی

از لک شاغالن کشور حدود ۸۵ درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می کنند.

ــان  ــرای زن ــن کاهــش ب ســهم عمــده کاهــش اشــتغال کشــور در بخــش خصوصــی رخ داده و ای
ــوده اســت. بیشــتر ب

و  )ســاخت(«  صنعتــی  »تولیــد  ماهیگیــری«،  و  جنگلــداری  »کشــاورزی،  فعالیــت  گروه هــای 
»عمده فروشــی و خرده فروشــی؛ تعمیــر وســایل نقلیــه موتــوری و موتورســیکلت« دارای بیشــترین 
تعــداد شــاغالن بخــش خصوصــی بوده انــد. ایــن ســه گــروه در مجمــوع ۵۸ درصــد از شــاغالن ایــن 

بخــش را تشــکیل داده انــد.

بیشــترین شــاغالن بخــش دولتــی در گروه هــای فعالیــت   »اداره امــور عمومی و دفــاع؛ تأمین اجتماعی 
اجبــاری« و »آمــوزش« فعالیت داشــته اند. 



اشتغال 28



اشتغال 29

اشتغال به تفکیک سوابق شغلی و جنسیت

۱۸ درصــد از شــاغالن کشــور بیشــتر از ۳۰ ســال ســابقه کار دارنــد. 
ایــن ســهم بــرای مــردان ۲۰ درصــد و بــرای زنــان ۷ درصــد بــوده اســت.

ــد.  ــال ســابقه شــغلی دارن ــر از ۱۷ س ــی از شــاغالن کشــور کمت نیم
ایــن رقــم بــرای زنــان و مــردان بســیار متفــاوت اســت: قریــب بــه نیمــی 
ــی کــه  ــر ۱۰ ســال ســابقه شــغلی داشــته اند، در حال ــان شــاغل زی از زن

ایــن مقــدار بــرای مــردان ۱۸ ســال بــوده اســت.

تعــداد شــاغالنی کــه کمتــر از یــک ســال ســابقه شــغلی دارنــد ۲۷ 
درصــد نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ افــت کــرده اســت. ایــن کاهــش بــرای 

زنــان ۳۶ درصــد و بــرای مــردان ۱۸ درصــد بــوده اســت. 



اشتغال ۳۰

توزیع ساعات کاری معمول

۶۶ درصــد افــراد شــاغل بیــش از حداکثــر ســاعات کار قانونــی در هفتــه )۴۴ ســاعت( کار کرده انــد. ایــن ســهم بــرای مــردان ۷۲ درصــد و 
بــرای زنــان ۳۶ درصــد بــوده اســت.

متوسط زمان کاری شاغالن ۴۶ ساعت در هفته بوده است. زنان به طور متوسط ۳۴ ساعت و مردان ۴۸ ساعت در هفته کار کرده اند.



اشتغال 31

سهم شاغالن تحت پوشش بیمه درمانی               

بیش از نیمی از شاغالن تحت پوشش هیچ یک از بیمه های درمانی قرار نداشته اند. 
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اشتغــال در شغـل دوم  
به تفکیک گروه های سنی

به تفکیک گروه های فعالیت شغل اصلی 

توزیع دوشغله ها در استان ها



اشتغالدرشغلدوم 33

دوشغله ها به تفکیک جنسیت و گروه سنی

ــد شــاغالن شــغل دوم داشــته اند.  در ســال ۱۳۹۹، حــدود ۲.۹ درص
ایــن ســهم بــرای زنــان ۱.۳ درصــد و بــرای مــردان ۳.۲ درصد بوده اســت.

زنــان حــدود ۱۶ درصــد افــراد شــاغل و تنهــا ۷ درصد افراد دوشــغله 
را تشــکیل داده اند.

متوســط ســاعات کاری افــراد دوشــغله ۵۳ ســاعت در هفتــه و افــراد 
تک شــغله ۴۵ ســاعت در هفتــه بــوده اســت.

بیشترین افراد دوشغله در گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال قرار داشته اند. 



اشتغالدرشغلدوم ۳۴

دوشغله ها به تفکیک گروه های فعالیت شغل اصلی

۷۲ درصــد از افــراد دوشــغله، شــغل دومشــان در گــروه فعالیت 
كشــاورزی، جنگلداری و ماهیگیــری قرار دارد. 

از هــر ۱۰ نفــر شــاغل در گــروه فعالیــت كشــاورزی، جنگلــداری و 
ماهیگیــری یــک نفــر آن هــا دوشــغله اســت. 

تعــداد زنانــی کــه شــغل دومشــان در گــروه فعالیــت آمــوزش 
بــوده کاهــش ۵۰ درصــدی را تجربــه کــرده اســت.



اشتغالدرشغلدوم ۳۵

درصد افراد دوشغله در گروه های فعالیت شغل اصلی



اشتغالدرشغلدوم ۳۶

توزیع دوشغله ها در استان ها

سهم دوشغله ها از لک شاغالن در استان های گیان، خراسان شمالی و اردبیل بیشتر از سایر استان ها بوده است. بخش بزرگی از این 
افراد دوشغله در گروه كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری مشغول به کار بوده اند.

سهم دوشغله ها از لک شاغالن

۰٫۴ ۱۲٫۶
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جریان نیروی کار کشور از سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹

احتمال تغییر وضعیت افراد در بازار کار

جریـان نیـروی کـار



جریان نیروی کار 38

جریان نیروی کار

در فصل هــای پیــش شــاخص های مقطعــی بــازار کار ارائــه شــد، امــا ایــن مــوارد بــه تنهایــی بــرای 
بررســی تحــوالت بــازار کار کافــی نیســت و بایــد جابه جایی هــا و جریــان نیــروی کار در مقاطــع زمانــی 
ــای  ــوان تحلیل ه ــان می ت ــع و جری ــار مقط ــان از آم ــتفاده هم زم ــا اس ــود. ب ــل ش ــز تحلی ــف نی مختل
نزدیک تــری بــه واقعیــت از وضعیــت نیــروی کار ارائــه کــرد. آمــار مقطــع ماننــد تصویــری کــه در یــک 
لحظــه گرفتــه می شــود می توانــد تصویــر روشــنی از آن زمــان ارائــه کنــد در حالیکــه آمــار جریــان 

ــد. ــان می ده ــی نش ــع زمان ــن مقاط ــروی کار را بی ــای نی حرکت ه

آمــار جریــان نیــروی کار بــا اســتفاده از آمارگیــری چرخشــی مرکــز آمــار ایــران محاســبه شــده اســت. در 
ایــن آمارگیــری چرخشــی، از هــر خانــوار نمونــه حداكثــر چهــار بــار آمارگیــری می شــود؛ بــه ایــن ترتیــب 
ــی از  ــرای دو فصــل متوال ــه طــور موقــت ب ــه اســت، ســپس ب ــی در نمون ــوار دو فصــل متوال ــه خان ك
نمونــه خــارج می شــود، بعــد دوبــاره بــرای دو فصــل متوالــی بــه نمونــه بــاز می گــردد و پــس از آن کاًل 

ــه خــارج می شــود. از نمون

بــه طــور کلــی، در بــازار کار بــرای هــر فــرد ســه وضعیــت شــاغل، بیــکار و غیرفعــال متصــور اســت کــه 
ــا ویژگی هــای مختلــف می تواننــد بــه صــورت اختیــاری یــا غیراختیــاری در طــول زمــان از هــر  افــراد ب
وضعیــت بــه وضعیــت دیگــر انتقــال یابنــد. الگــوی آمارگیــری چرخشــی امــکان مطالعــه چگونگــی ایــن 

تغییــر وضعیت هــا را فراهــم مــی آورد.



جریان نیروی کار 39

جریان نیروی کار کشور از سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹

بیــش از ۸۷ درصــد از افــراد غیرفعــال در ســال ۱۳۹۹، در ســال قبــل نیــز غیرفعــال بوده انــد. حــدود ۱۰ درصــد از آنهــا شــاغل یــا بیــکار بــوده  
و مابقــی در ســال ۱۳۹۸ در ســن کار قــرار نداشــته اند.

۸۹ درصد شاغالن در سال ۱۳۹۹، در سال قبل نیز شاغل بوده و تنها ۳ درصد از آنها بیکار بوده اند.

بیش از ۳۶ درصد از افراد بیکار در سال ۱۳۹۹، در سال قبل شغل داشته اند.



جریان نیروی کار ۴۰

احتمال تغییر وضعیت افراد در بازار کار

در ادامه برای رسیدن به درک بهتری از وضعیت جریان ورودی به بازار کار، احتمال رخداد چهار تغییر وضعیت مختلف در افراد بررسی شده است:

۱- احتمال بیکار شدن غیرفعــاالن

۲- احتمال غیرفعال شدن بیکاران

۳- احتمــال شــاغل شدن بیکاران

۴- احتمــال بیکــار شدن شـاغان



جریان نیروی کار ۴۱

۱- احتمال بیکار شدن غیرفعاالن

ایــن احتمــال بیانگــر درصــد افــرادی اســت کــه در دوره قبــل 
)ســال ۱۳۹۸( غیرفعــال بوده انــد و در دوره فعلــی )ســال ۱۳۹۹( 

پــس از ورود بــه بــازار کار، بیــکار شــده اند.

در ســال ۱۳۹۹ افــرادی کــه از وضعیــت غیرفعــال وارد بــازار کار 
ــن  ــد. ای ــدا نکرده ان ــد شــغلی پی ــال ۲۰ درص ــا احتم شــده اند، ب
ــن ســطح  ــر در کمتری ــال اخی ــن ســال طــی ۱۱ س ــال در ای احتم

خــود قــرار داشــته اســت. 

ــر بــودن ســن ایــن  داشــتن تحصیــالت دانشــگاهی و پایین ت
احتمــال را بــرای زنــان و مــردان افزایــش می دهــد امــا ایــن اثــر 

بــرای زنــان بــه طــور قابــل توجهــی قوی تــر اســت. 

از هــر ۱۰۰ نفــر زن بــدون تحصیــالت دانشــگاهی، ۱۴ نفــر 
پــس از ورود بــه بــازار کار بیــکار مانده انــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه ایــن عــدد بــرای زنــان دارای تحصیــالت دانشــگاهی ۴۸ نفــر 

بــوده اســت. 
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2- احتمال غیرفعال شدن بیکاران

ــل  ــه در دوره قب ــرادی اســت ک ــر درصــد اف ــن احتمــال بیانگ ای
)ســال ۱۳۹۸( بیــکار بوده انــد و در دوره فعلــی )ســال ۱۳۹۹( از 
ــل انصــراف  ــن دالی جســت و جوی کار منصــرف شــده اند. مهم تری
از بــازار کار، »ناامیــدی از یافتــن کار«، بیمــاری، »ناتوانــی جســمی یا 
بــارداری«، »اشــتغال بــه تحصیــل یــا آمــوزش« و »مســئولیت های 

شــخصی یــا خانوادگــی« بــوده اســت.

از هــر ۱۰۰ نفــر زن بیــکار در ســال ۱۳۹۸، ۶۱ نفــر در ســال ۱۳۹۹ 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای از جســت وجوی کار انصــراف داده ان

ایــن عــدد بــرای مــردان بیــکار فقــط ۳۴ نفــر بــوده اســت.

داشــتن تحصیالت دانشــگاهی احتمال انصراف از جســت وجوی 
کار را بــرای زنــان بیــکار در مقایســه بــا مــردان بیــکار به شــدت کاهش 

داده و ســبب شــده اســت شــکاف بین زنان و مردان کمتر شــود. 
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۳- احتمال شاغل شدن بیکاران

ــل  ــه در دوره قب ــت ک ــرادی اس ــد اف ــر درص ــال بیانگ ــن احتم ای
)ســال ۱۳۹۸( بیــکار بوده انــد و در دوره فعلــی )ســال ۱۳۹۹( شــغل 

ــد. ــدا کرده ان پی

احتمــال یافتــن شــغل بــرای بیــکاران در کمتریــن ســطح خــود 
طــی ۱۱ ســال اخیــر قــرار داشــته کــه نشــان می دهــد پیــدا کــردن 
شــغل دشــوارتر شــده اســت. ایــن امــر بــرای زنــان بیــکار بــه مراتــب 

ســخت تر از مــردان بیــکار بــوده اســت.

ــن  ــودن ســن، یافت ــر ب ــالت دانشــگاهی و باالت داشــتن تحصی
ــرده اســت.  ــکاران دشــوارتر ک ــرای بی شــغل را ب
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4- احتمال بیکار شدن شاغالن

ــل  ــه در دوره قب ــرادی اســت ک ــر درصــد اف ــن احتمــال بیانگ ای
)ســال ۱۳۹۸( شــاغل بوده انــد و در دوره فعلــی )ســال ۱۳۹۹( 

بیــکار شــده اند. 

تفــاوت چندانــی بیــن زنــان و مــردان شــاغل از ایــن حیــث 
وجــود نداشــته اســت.

ســکونت در شــهر و پایین تــر بــودن ســن، احتمــال از دســت دادن 
شــغل را افزایــش داده اســت.
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