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 1397بهار  –نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
 معاونت آمار و اطالعات –استان گلستان رزیی مدرییت و ربانمهسازمان 

 مقدمه :

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

 کار المللیبین سازمان هايتوصیه آخرین بر منطبق طرح این. است شده طراحی آنها تغییرات و بیکاري نرخ اقتصادي، مشارکت

 .کندمی فراهم را بهتري امکان کار، نیروي هايشاخص المللیبین مقایسه براي و بوده

  ها :خالصه یافته

 1/41شور درصد و در کل ک 7/40استان گلستان  تر دربیش و ساله 10 جمعیت( فعالیت نرخ) اقتصادي مشارکت نرخ 

 .قرار دارد ام کشور 18ایگاه در ج (فعالیت نرخ) اقتصادي مشارکت باشد. استان گلستان از نظر شاخص نرخدرصد می

 باشد. استان گلستان از می درصد 1/12و در کل کشور  ددرص 8/8در استان گلستان  تربیش و ساله 10 جمعیت بیکاري نرخ

 ام کشور قرار دارد. 7در جایگاه  تربیش و ساله 10 جمعیت بیکاري نظر شاخص نرخ

 د و درص 7/16ابر دهد که میزان بیکاري در این گروه سنی در استان گلستان برساله نشان می 29-15 جمعیت بیکاري نرخ

 قرار دارد. 2 باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاهدرصد می 5/25در کل کشور برابر 

 ین درحالی است ادرصد جمعیت شاغل داراي اشتغال ناقص زمانی هستند و  5/15که  دهدمی اشتغال ناقص استان نشان سهم

شتغال ناقص ااي باشد. استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل داردرصد می 2/10 میزان این شاخص در کل کشور

 کشور قرار دارد.  ام4زمانی در جایگاه 

 درصد، بخش کشاورزي  6/42 با خدمات بخشاستان گلستان به ترتیب برابر است با :  اقتصادي عمده هاياشتغال بخش سهم

درصد،  1/50 خدمات بخشدرصد که این ترتیب در کل کشور برابر است با :  8/24درصد و بخش صنعت با  7/32با 

ام،  23خدمات در جایگاه  درصد. استان گلستان از نظر سهم شاغالن بخش 7/18و بخش کشاورزي  2/31بخش صنعت با 

 ام قرار دارد. 23ام و در بخش صنعت در جایگاه  5بخش کشاورزي جایگاه 
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  (فعالیت نرخ) اقتصادی مشارکت نرخ -الف

 آمارگیري هفته زا قبل تقویمى هفته در که ،(شده تعیین سن حداقل) تربیش و ساله 10 افراد تمام جمعیت فعال اقتصادی،

 اندبوده خورداربر مشارکت قابلیت از یا و( شاغل) داشته مشارکت خدمات و کاال تولید در کار، تعریف طبق( مرجع هفته)

  .شوندیم محسوب اقتصادي فعال جمعیت ،(بیکار)

 ساله 10 کار، نس در جمعیت به تربیش و ساله 10( بیکار و شاغل) فعال جمعیت نسبت از است عبارت نرخ مشارکت اقتصادي :

 100 در ضرب تر، بیش و

دهد که در استان می استان گلستان و کشور نشان تربیش و ساله 10 جمعیت( فعالیت نرخ) اقتصادي مشارکت نرخ بررسی

 در اند؛ یعنیبوده فعال اقتصادي نظر از (تربیش و ساله 10) کار سن در جمعیت درصد 1/41و در کل کشور  7/40گلستان 

 سبتن زنان بین در اديمشارکت اقتص نرخ که دهدمی استان گلستان نشان نتایج همچنین .اندگرفته قرار بیکاران یا شاغالن گروه

 مردان و درصد( 4/18) زنان بین در مشارکت اقتصادي نرخ .است بوده کمتر روستایی نقاط به نسبت شهري نقاط در و مردان به

 .است بودهدرصد(  7/43) روستایی نقاط درو  درصد( 2/38) شهري نقاطدر  و درصد( 9/63)

 فصل به سبتندر استان گلستان  شاخص، این که دهدمی استان گلستان نشان مشارکت اقتصادي نرخ تغییرات روند بررسی

 .است داشته یشافزادرصد  0/3( 1396 زمستاننسبت به فصل گذشته )و  افزایش درصد 1/1(، 1396 بهار) قبل سال در مشابه

 ور قرار دارد.ام کش 18در جایگاه  (فعالیت نرخ) اقتصادي مشارکت ( استان گلستان از نظر شاخص نرخ1)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

40/664/516/439/843/0بهار 1396

39/764/115/039/340/6زمستان 1396

41/165/316/840/243/9بهار 1397

39/662/417/640/738/3بهار 1396

37/761/314/938/436/7زمستان 1396

40/763/918/438/243/7بهار 1397

کلسال / فصل
سکونتجنسیت

کل کشور

استان گلستان
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دهد نشان می( 1396 بهار) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1397 بهارهاي کشور در میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان

ام قرار دارد. 14اه داشته که استان گلستان از این حیث در جایگ استان کاهش 7و در  یشافزا استان 23که این تغییرات در 

 (2)نمودار 

 (1396 بهار) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1397 بهارهای کشور در میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان -2نمودار 

 
 

که دهد شان مین( 1396 زمستاننسبت به فصل گذشته ) 1397 بهارهاي کشور در میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان

  ام قرار دارد. 10اه استان گلستان از این حیث در جایگدر  استان کاهش داشته که 5در  واستان افزایش  25این تغییرات در 

 (3)نمودار 
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 (1396 زمستان) گذشته فصل به نسبت 1397 بهار در کشور هایاستان اقتصادی مشارکت نرخ تغییرات میزان -3نمودار 
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 : بیکاری نرخ -ب

 :که شودیم اطالق بیشتر و ساله 10 افراد تمام به بیکار

 .(نباشند خوداشتغالى یا مزدبگیري اشتغال داراي) باشند کار فاقد مرجع هفته در -1

 (.باشند ادهآم خوداشتغالى یا مزدبگیري اشتغال براي) باشند کار براي آماده آن از بعد هفته یا و مرجع هفته در -2

 یا و دبگیريمز اشتغال جستجوي منظور به را مشخصى قدامات)ا باشند کار جویاي آن از قبل هفته سه و مرجع هفته در -3

 (.باشند آورده عملبه 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

 .شوندیم محسوب بیکار نیز اندبوده

 .100 در ضرب ،(بیکار و شاغل) فعال جمعیت به بیکار جمعیت نسبت از است عبارت بیکاري : نرخ

و در کل  درصد 8/8که در استان گلستان  دهداستان گلستان و کشور نشان می تربیش و ساله 10 جمعیت بیکاري نرخ بررسی

 درصد( 2/14) زنان ینب در بیکاري نرخ در استان گلستان، نتایج، این براساس. اندبوده بیکار فعال، جمعیت از درصد 1/12کشور 

  .است بوده درصد( 3/9) شهري نقاطدرصد( و در  4/8) روستایی نقاط در و درصد( 2/7) مردان و

(، 1396 بهار)بل ق سال در مشابه فصل به نسبت شاخص، این که دهدمی استان گلستان نشان بیکاري نرخ تغییرات روند بررسی

 (4و نمودار  2)جدول  داشته است. کاهشدرصد  2/2 (،1396 زمستان)گذشته  فصل به نسبت و کاهشدرصد  8/4

 (5ودار )نم ام کشور قرار دارد. 6در جایگاه  تربیش و ساله 10 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

12/610/620/814/47/8بهار 1396

12/110/519/312/99/8زمستان 1396

12/110/319/213/67/9بهار 1397

13/610/026/015/611/0بهار 1396

11/09/218/110/511/7زمستان 1396

8/87/214/29/38/4بهار 1397

استان گلستان

کلسال / فصل
سکونتجنسیت

کل کشور
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  1397 بهارهای کشور در استان مقایسه نرخ بیکاری -5نمودار 
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که این دهد ان می( نش1396 بهار) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1397 بهارهاي کشور در میزان تغییرات نرخ بیکاري استان

 ام قرار دارد. 30 استان کاهش داشته است که استان گلستان از این حیث در جایگاه 14استان افزایش و در  13تغییرات در 

 (6)نمودار 

 (1396 بهار) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1397 بهار در کشور هایاستان بیکاری نرخ تغییرات میزان -6نمودار 
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دهد که این ( نشان می1396 زمستاننسبت به فصل گذشته ) 1397 بهارهاي کشور در میزان تغییرات نرخ بیکاري استان

. ام قرار دارد 24 استان کاهش داشته است که استان گلستان از این حیث در جایگاه 19استان افزایش و در  11تغییرات در 

 (7)نمودار 

 (1396 زمستاننسبت به فصل گذشته ) 1397بهار های کشور در اری استانمیزان تغییرات نرخ بیک -7نمودار 

 

در  ودرصد  7/16ر دهد که میزان بیکاري در این گروه سنی در استان گلستان برابساله نشان می 29-15 جمعیت بیکاري نرخ

 قرار دارد. ام 2باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه درصد می 5/25کل کشور برابر 

درصد و براي  6/19رصد و براي نقاط شهري د 9/28درصد و براي زنان  1/13این نرخ بیکاري در استان گلستان براي مردان 

  درصد است. 3/14نقاط 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 لفص در داشتن قرار تر،بیش کار ساعت با کار نکردن پیدا کاري، رکود نظیر اقتصادي دالیل به بوده، کار

 .اندبوده مرجع هفته در اضافى کار انجام براي آماده و خواهان کرده، کار ساعت 44 از

 .(ساعت 44 سقف تا) دارند آن انجام به تمایل ناقص اشتغال داراي افراد که است اضافى کار ساعت مجموع

 .100 در ضرب شاغل، جمعیت به ناقص اشتغال داراي جمعیت نسبت از است عبارت اشتغال ناقص زمانی : سهم

  1397 بهارهای کشور در استانزمانی  ناقص اشتغال دارای شاغل جمعیت سهممقایسه  -8نمودار 

 

ن درحالی است درصد جمعیت شاغل داراي اشتغال ناقص زمانی هستند و ای 5/15که  دهدمی نشان اشتغال ناقص استان سهم

 باشد. درصد می 2/10میزان این شاخص در کل کشور 

 (8قرار دارد. )نمودار  ام 4هاي کشور در جایگاه استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل داراي اشتغال ناقص زمانی، در بین استان
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 سهم شاغالن :  -د

 را اشتغال همس بیشترین درصد 6/42 با خدمات بخش که دهدمی نشان استان گلستان اقتصادي عمده هايبخش در اشتغال بررسی

 ارند.درصد در مراتب بعدي قرار د 8/24درصد و بخش صنعت با  7/32. بخش کشاورزي با است داده اختصاص خود به

و  2/31ا درصد، بخش صنعت ب 1/50 خدمات بخشهاي عمده اقتصادي عبارت است از : توزیع سهم شاغالن کشور در بخش

 (3)جدول  درصد. 7/18بخش کشاورزي 

نعت در جایگاه ام و در بخش ص 5ام، بخش کشاورزي جایگاه 23خدمات در جایگاه  استان گلستان از نظر سهم شاغالن بخش

 (11و  10 -9)نمودارهاي  ام قرار دارد.23

 های عمده اقتصادی استان گلستان و کشورسهم شاغالن بخش -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدماتصنعتکشاورزی

18/731/549/8بهار 1396

15/332/652/1زمستان 1396

18/731/250/1بهار 1397

31/025/444/5بهار 1396

25/226/348/5زمستان 1396

32/724/842/6بهار 1397

شرح

کل کشور

استان گلستان
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 1397 بهارهای کشور در کشاورزی استان سهم شاغالن بخش -9 نمودار
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 1397 بهارهای کشور در صنعت استان سهم شاغالن بخش -10 نمودار
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 1397 بهارهای کشور در خدمات استان سهم شاغالن بخش -11 نمودار

 


