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 6931  بهار–نتایج رطح آمارگیری نیروی کار 
 معاونت آمار و اطالعات –استان گلستان رزیی  دمرییت و ربانهمسازمان 

 مقدمه :

 نرخ جمله از کار، نیروي ساالنه و فصلی هايشاخص محاسبه هدف با و ریزانبرنامه نیاز اساس بر ،کار نیروي آمارگیري طرح

 کار المللی بین سازمان هاي توصیه آخرین بر منطبق طرح این. است شده طراحی آنها تغییرات و بیکاري نرخ اقتصادي، مشارکت

 .کند می فراهم را بهتري امکان کار، نیروي هاي شاخص المللی بین مقایسه براي و بوده

  ها : خالصه یافته

 6/01درصد و در کل کشور  6/93استان گلستان  تر در بیش و ساله 01 جمعیت( فعالیت نرخ) اقتصادي مشارکت نرخ 

 .ام کشور قرار دارد 01ایگاه در ج (فعالیت نرخ) اقتصادي مشارکت باشد. استان گلستان از نظر شاخص نرخ درصد می

 باشد. استان گلستان  می درصد 6/01و در کل کشور  ددرص 6/09در استان گلستان  تر بیش و ساله 01 جمعیت بیکاري نرخ

 ام کشور قرار دارد. 11در جایگاه  تر بیش و ساله 01 جمعیت بیکاري از نظر شاخص نرخ

 درصد و  6/99دهد که میزان بیکاري در این گروه سنی در استان گلستان برابر  ساله نشان می 13-01 جمعیت بیکاري نرخ

 قرار دارد. 16 باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه درصد می 0/16در کل کشور برابر 

 درصد جمعیت شاغل داراي اشتغال ناقص زمانی هستند و این درحالی است  0/03که  دهد می اشتغال ناقص استان نشان سهم

اي اشتغال ناقص باشد. استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل دار درصد می 1/01 میزان این شاخص در کل کشور

 کشور قرار دارد.  اولزمانی در جایگاه 

 درصد، بخش کشاورزي  1/00 با خدمات بخشاستان گلستان به ترتیب برابر است با :  اقتصادي عمده هاي اشتغال بخش سهم

درصد، بخش  1/03 خدمات بخشدرصد که این ترتیب در کل کشور برابر است با :  0/11درصد و بخش صنعت با  90با 

ام، بخش  11خدمات در جایگاه   درصد. استان گلستان از نظر سهم شاغالن بخش 7/01و بخش کشاورزي  1/90صنعت با 

 ام قرار دارد. 10ام و در بخش صنعت در جایگاه  1کشاورزي جایگاه 
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  (فعالیت نرخ) اقتصادی مشارکت نرخ -الف

 آمارگیري هفته از قبل تقویمى  هفته در که ،(شده تعیین سن حداقل) تر بیش و ساله 01 افراد تمام جمعیت فعال اقتصادی،

 اند بوده برخوردار مشارکت قابلیت از یا و( شاغل) داشته مشارکت خدمات و کاال تولید در کار، تعریف طبق( مرجع هفته)

  .شوند یم محسوب اقتصادي فعال جمعیت ،(بیکار)

 ٠١ کار، سن در جمعيت به تر بيش و ساله ٠١( بيکار و شاغل) فعال جمعيت نسبت از است عبارت نرخ مشارکت اقتصادی :

 ٠١١ در ضرب تر، بيش و ساله

دهد که در استان  می استان گلستان و کشور نشان تر بیش و ساله 01 جمعیت( فعالیت نرخ) اقتصادي مشارکت نرخ بررسی

 در اند؛ یعنی بوده فعال اقتصادي نظر از (تر بیش و ساله 01) کار سن در جمعیت درصد 6/01و در کل کشور  6/93گلستان 

 نسبت زنان بین در مشارکت اقتصادي نرخ که دهد می استان گلستان نشان نتایج همچنین .اند گرفته قرار بیکاران یا شاغالن گروه

 مردان و درصد( 6/07) زنان بین در مشارکت اقتصادي نرخ .است بوده کمتر شهري نقاط به نسبت روستایی نقاط در و مردان به

 .است بوده درصد( 7/01) شهري نقاطدرصد( و در  9/91) روستایی نقاط در و درصد( 0/61)

 فصل به در استان گلستان نسبت شاخص، این که دهد می استان گلستان نشان مشارکت اقتصادي نرخ تغییرات روند بررسی

 .است داشته افزایشدرصد  1/1( 0931 زمستاننسبت به فصل گذشته )و  افزایش درصد 0/1(، 0931 بهار) قبل سال در مشابه

 ام کشور قرار دارد. 01در جایگاه  (فعالیت نرخ) اقتصادي مشارکت ( استان گلستان از نظر شاخص نرخ0)جدول و نمودار 
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 استان و کشور (فعالیت نرخ)نرخ مشارکت اقتصادی  -1جدول 

 
 

 استان و کشور (فعالیت نرخ)مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی  -1نمودار 

 

روستاییشهری زنمرد

39/564/015/238/742/0بهار ٠395

38/963/714/238/639/7زمستان ٠395

40/664/516/439/843/0بهار ٠396

39/262/316/837/940/6بهار ٠395

37/161/813/639/034/9زمستان ٠395

39/662/417/640/738/3بهار ٠396

کلسال / فصل
سکونتجنسیت

کل کشور

استان گلستان
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دهد  نشان می( 0931 بهار) قبل سال مشابه فصل به نسبت 0936 بهارهاي کشور در  میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان

ام قرار دارد.  03داشته که استان گلستان از این حیث در جایگاه  استان کاهش 7ش و در افزای استان 19که این تغییرات در 

 (1)نمودار 

 (1315 بهار) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1316 بهارهای کشور در  میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان -2نمودار 

 
 

که دهد  ( نشان می0931 زمستاننسبت به فصل گذشته ) 0936 بهارهاي کشور در  میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان

  ام قرار دارد. 01استان گلستان از این حیث در جایگاه در  استان کاهش داشته که 1در  واستان افزایش  19این تغییرات در 

 (9)نمودار 
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 (1315 زمستان) گذشته فصل به نسبت 1316 بهار در کشور های استان اقتصادی مشارکت نرخ تغییرات میزان -3نمودار 
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 : بیکاری نرخ -ب

 :که شود یم اطالق بیشتر و ساله 01 افراد تمام به بیکار

 .(نباشند خوداشتغالى یا مزدبگیري اشتغال داراي) باشند کار فاقد مرجع هفته در -0

 (.باشند آماده خوداشتغالى یا مزدبگیري اشتغال براي) باشند کار براي آماده آن از بعد هفته یا و مرجع هفته در -1

 یا و مزدبگیري اشتغال جستجوي منظور به را مشخصى قدامات)ا باشند کار جویاي آن از قبل هفته سه و مرجع هفته در -9

 (.باشند آورده عمل به خوداشتغالى

 کار براي آماده و کار فاقد ولى نبوده، کار جویاي قبلى شغل به بازگشت انتظار یا و آینده در کار به آغاز دلیل به که افرادي

 .شوند یم محسوب بیکار نیز اند بوده

 .٠١١ در ضرب ،(بيکار و شاغل) فعال جمعيت به بيکار جمعيت نسبت از است عبارت بيکاری : نرخ

و در  درصد 6/09که در استان گلستان  دهد استان گلستان و کشور نشان می تر بیش و ساله 01 جمعیت بیکاري نرخ بررسی

 16) زنان بین در بیکاري نرخ در استان گلستان، نتایج، این براساس. اند بوده بیکار فعال، جمعیت از درصد 6/01کل کشور 

  .است بوده درصد( 6/01) شهري نقاطدرصد( و در  00) روستایی نقاط در و درصد( 01) مردان و درصد(

(، 0931 بهار)قبل  سال در مشابه فصل به نسبت شاخص، این که دهد می استان گلستان نشان بیکاري نرخ تغییرات روند بررسی

 (0و نمودار  1)جدول  داشته است. افزایشدرصد  0/1 (،0931 زمستان)گذشته  فصل به نسبت و کاهشدرصد  1/1

 (1)نمودار  ام کشور قرار دارد. 11در جایگاه  تر بیش و ساله 01 جمعیت بیکاري استان گلستان از نظر شاخص نرخ
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 استان و کشور بیکارینرخ  -2جدول 

 

 کشور  گلستان و  استان نرخ بیکاری -4نمودار 

 

روستاییشهری زنمرد

12/210/320/313/78/3بهار ٠395

12/510/820/113/410/0زمستان ٠395

12/610/620/814/47/8بهار ٠396

13/810/625/313/514/1بهار ٠395

11/59/819/111/411/7زمستان ٠395

13/610/026/015/611/0بهار ٠396

استان گلستان

کلسال / فصل
سکونتجنسیت

کل کشور
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  1316 بهارهای کشور در  استان مقایسه نرخ بیکاری -5نمودار 
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که این دهد  ( نشان می0931 بهار) قبل سال مشابه فصل به نسبت 0936 بهارهاي کشور در  میزان تغییرات نرخ بیکاري استان

ام قرار دارد.  01استان کاهش داشته است که استان گلستان از این حیث در جایگاه  09استان افزایش و در  07تغییرات در 

 (6)نمودار 

 (1315 بهار) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1316 بهار در کشور های استان بیکاری نرخ تغییرات میزان -6نمودار 
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دهد که این  ( نشان می0931 زمستاننسبت به فصل گذشته ) 0936 بهارهاي کشور در  میزان تغییرات نرخ بیکاري استان

ام قرار دارد.  16استان کاهش داشته است که استان گلستان از این حیث در جایگاه  06استان افزایش و در  01تغییرات در 

 (7)نمودار 

 (1315 زمستاننسبت به فصل گذشته ) 1316بهار های کشور در  اری استانمیزان تغییرات نرخ بیک -7نمودار 

 

درصد و در  6/99دهد که میزان بیکاري در این گروه سنی در استان گلستان برابر  ساله نشان می 13-01 جمعیت بیکاري نرخ

 قرار دارد. 16باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه  درصد می 0/16کل کشور برابر 

درصد و براي  1/96رصد و براي نقاط شهري د 6/00درصد و براي زنان  0/10این نرخ بیکاري در استان گلستان براي مردان 

  درصد است. 1/11نقاط روستایی 
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 : زمانى ناقص اشتغالسهم  -ج 

 محل از موقت غایب یا کار سر در حاضر مرجع، هفته در که است شاغالنى تمام شامل زمانى، ناقص اشتغال دارای افراد

 کمتر...  و غیرکاري فصل در داشتن قرار تر، بیش کار ساعت با کار نکردن پیدا کاري، رکود نظیر اقتصادي دالیل به بوده، کار

 .اند بوده مرجع هفته در اضافى کار انجام براي آماده و خواهان کرده، کار ساعت 00 از

 (.ساعت 00 سقف تا) دارند آن انجام به تمایل ناقص اشتغال داراي افراد که است اضافى کار ساعت مجموع

 .٠١١ در ضرب شاغل، جمعيت به ناقص اشتغال دارای جمعيت نسبت از است عبارت اشتغال ناقص زمانی : سهم

 

  1316 بهارهای کشور در  استانزمانی  ناقص اشتغال دارای شاغل جمعیت سهممقایسه  -8نمودار 
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درصد جمعیت شاغل داراي اشتغال ناقص زمانی هستند و این درحالی است  0/03که  دهد می نشان اشتغال ناقص استان سهم

 باشد.  درصد می 1/01میزان این شاخص در کل کشور 

قرار دارد.  اولهاي کشور در جایگاه  استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل داراي اشتغال ناقص زمانی، در بین استان

 (1)نمودار 

 سهم شاغالن :  -د

 را اشتغال سهم بیشترین درصد 1/00 با خدمات بخش که دهد می نشان استان گلستان اقتصادي عمده هاي بخش در اشتغال بررسی

 درصد در مراتب بعدي قرار دارند. 0/11درصد و بخش صنعت با  90. بخش کشاورزي با است داده اختصاص خود به

و  1/90درصد، بخش صنعت با  1/03 خدمات بخشهاي عمده اقتصادي عبارت است از :  توزیع سهم شاغالن کشور در بخش

 (9)جدول  درصد. 7/01بخش کشاورزي 

ام و در بخش صنعت در جایگاه  1ام، بخش کشاورزي جایگاه  11خدمات در جایگاه   استان گلستان از نظر سهم شاغالن بخش

 (00و  01 -3)نمودارهاي  ام قرار دارد.10

 های عمده اقتصادی استان گلستان و کشور سهم شاغالن بخش -3جدول 

 

 

خدماتصنعتکشاورزی

19/131/049/0بهار ٠395

16/132/551/4زمستان ٠395

18/731/549/8بهار ٠396

32/324/044/0بهار ٠395

26/225/848/0زمستان ٠395

31/025/444/5بهار ٠396

شرح

کل کشور

استان گلستان
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 1316 بهارهای کشور در  کشاورزی استان  سهم شاغالن بخش -1 نمودار
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 1316 بهارهای کشور در  صنعت استان  سهم شاغالن بخش -11 نمودار
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 1316 بهارهای کشور در  خدمات استان  سهم شاغالن بخش -11 نمودار

 


