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 6931  پاییس–نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
 معاونت آمار و اطالعات –استان گلستان رزیی  مدرییت و ربانهمسازمان 

 مقدمه :

 ًزخ جولِ اس کار، ًیزٍي ساالًِ ٍ فظلی ّايشاخض هحاسثِ ّذف تا ٍ ریشاىتزًاهِ ًیاس اساس تز ،کار ًیزٍي آهارگیزي طزح

 کار الوللی تیي ساسهاى ّاي تَطیِ آخزیي تز هٌطثك طزح ایي. است شذُ طزاحی آًْا تغییزات ٍ تیکاري ًزخ التظادي، هشارکت

 .کٌذ هی فزاّن را تْتزي اهکاى کار، ًیزٍي ّاي شاخض الوللی تیي همایسِ تزاي ٍ تَدُ

  ها : خالصه یافته

 1/40درطذ ٍ در کل کشَر  4/38استاى گلستاى  تز در تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت( فؼالیت ًزخ) التظادي هشارکت ًزخ 

 .کشَر لزار دارد 21ایگاُ در ج (فؼالیت ًزخ) التظادي هشارکت تاشذ. استاى گلستاى اس ًظز شاخض ًزخ درطذ هی

 تاشذ. استاى گلستاى  هی درطذ 9/11ٍ در کل کشَر  درطذ 7/12در استاى گلستاى  تز تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت تیکاري ًزخ

 کشَر لزار دارد. 25در جایگاُ  تز تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت تیکاري اس ًظز شاخض ًزخ

 درطذ ٍ  6/25دّذ کِ هیشاى تیکاري در ایي گزٍُ سٌی در استاى گلستاى تزاتز  سالِ ًشاى هی 29-15 جوؼیت تیکاري ًزخ

 لزار دارد. 15 تاشذ. استاى گلستاى اس ایي حیث در جایگاُ درطذ هی 0/25در کل کشَر تزاتز 

 درطذ جوؼیت شاغل داراي اشتغال ًالض سهاًی ّستٌذ ٍ ایي درحالی است  1/16کِ  دّذ هی اشتغال ًالض استاى ًشاى سْن

تاشذ. استاى گلستاى اس ًظز شاخض سْن جوؼیت شاغل داراي اشتغال ًالض  درطذ هی 8/10 هیشاى ایي شاخض در کل کشَر

 کشَر لزار دارد.  6سهاًی در جایگاُ 

 درطذ، تخش کشاٍرسي  4/46 تا خذهات تخشاستاى گلستاى تِ تزتیة تزاتز است تا :  التظادي ػوذُ ّاي اشتغال تخش سْن

درطذ،  1/50 خذهات تخشیي تزتیة در کل کشَر تزاتز است تا : درطذ کِ ا 2/27درطذ ٍ تخش طٌؼت تا  3/26تا 

، 16خذهات در جایگاُ   درطذ. استاى گلستاى اس ًظز سْن شاغالى تخش 2/17ٍ تخش کشاٍرسي  6/32تخش طٌؼت تا 

 لزار دارد. 23ٍ در تخش طٌؼت در جایگاُ  9تخش کشاٍرسي جایگاُ 
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  (فعالیت نرخ) اقتصادی مشارکت نرخ -الف

 آهارگیزي ّفتِ اس لثل تمَیوى  ّفتِ در کِ ،(شذُ تؼییي سي حذالل) تز تیش ٍ سالِ 10 افزاد توام جمعیت فعال اقتصادی،

 اًذ تَدُ تزخَردار هشارکت لاتلیت اس یا ٍ( شاغل) داشتِ هشارکت خذهات ٍ کاال تَلیذ در کار، تؼزیف طثك( هزجغ ّفتِ)

  .شًَذ یه هحسَب التظادي فؼال جوؼیت ،(تیکار)

 ٠١ کار، سه در جمعيت به تر بيش و ساله ٠١( بيکار و شاغل) فعال جمعيت وسبت از است عبارت ورخ مشارکت اقتصادی :

 ٠١١ در ضرب تر، بيش و ساله

دّذ کِ در استاى  هی استاى گلستاى ٍ کشَر ًشاى تز تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت( فؼالیت ًزخ) التظادي هشارکت ًزخ تزرسی

 در اًذ؛ یؼٌی تَدُ فؼال التظادي ًظز اس (تز تیش ٍ سالِ 10) کار سي در جوؼیت درطذ 1/40ٍ در کل کشَر  4/38گلستاى 

 ًسثت سًاى تیي در هشارکت التظادي ًزخ کِ دّذ هی استاى گلستاى ًشاى ًتایج ّوچٌیي .اًذ گزفتِ لزار تیکاراى یا شاغالى گزٍُ

 هزداى ٍ درطذ( 0/16) سًاى تیي در هشارکت التظادي ًزخ .است تَدُ کوتز شْزي ًماط تِ ًسثت رٍستایی ًماط در ٍ هزداى تِ

 .است تَدُ درطذ( 7/38) شْزي ًماطدرطذ( ٍ در  0/38) رٍستایی ًماط در ٍ درطذ( 5/61)

 فظل تِ استاى گلستاى ًسثتدر  شاخض، ایي کِ دّذ هی استاى گلستاى ًشاى هشارکت التظادي ًزخ تغییزات رًٍذ تزرسی

)جذٍل ٍ  .است داشتِ افشایشدرطذ  4/1( 1396 تاتستاىٍ ًسثت تِ فظل گذشتِ ) درطذ 0/1(، 1395 پاییش) لثل سال در هشاتِ

  .(1ًوَدار 

 

 

 

 

 

 

 

 



      3                                                                               6931 پاییس –تایج طرح آمارگیری نیروی کار ن
 

 استان و کشور (فعالیت نزخ)نزخ مشارکت اقتصادی  -1جذول 

 
 

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

 

روستاییشهری زنمرد

38/963/714/338/640/1پایيس ٠395

41/065/216/540/043/8تابستان ٠396

40/164/115/939/542/1پایيس ٠396

37/462/413/438/935/8پایيس ٠395

37/061/114/036/138/1تابستان ٠396

38/461/516/038/738/0پایيس ٠396

کلسال / فصل
سکونتجنسیت

کل کشور

استان گلستان
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درطذ تاالتزیي ًزخ ٍ استاى  4/46دّذ استاى خزاساى شوالی تا  ، ًشاى هی1396 پاییشّاي کشَر در  تزرسی ًزخ هشارکت استاى

استاى گلستاى اس ًظز ّاي کشَر دارا ّستٌذ.   تزیي ًزخ هشارکت را در تیي استاى درطذ پاییي 7/30سیستاى ٍ تلَچستاى تا 

  .(2)ًوَدار  کشَر لزار دارد. 21در جایگاُ  (فؼالیت ًزخ) التظادي هشارکت شاخض ًزخ

  1396 پاییشهای کشور در  استان مقایسه نزخ مشارکت -2نمودار 

 

 

 

 



      5                                                                               6931 پاییس –تایج طرح آمارگیری نیروی کار ن
 

ًشاى ( 1395 پاییش) لثل سال هشاتِ فظل تِ ًسثت 1396 پاییشّاي کشَر در  هیشاى تغییزات ًزخ هشارکت التظادي استاى

لزار  16داشتِ کِ استاى گلستاى اس ایي حیث در جایگاُ  استاى کاّش 5ٍ در  افشایشی استاى 24دّذ کِ ایي تغییزات در  هی

 (3دارد. )ًوَدار 

 (1395 پاییش) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1396 پاییشهای کشور در  میشان تغییزات نزخ مشارکت اقتصادی استان -3نمودار 
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کِ دّذ  ( ًشاى هی1396 تاتستاىًسثت تِ فظل گذشتِ ) 1396 پاییشّاي کشَر در  هیشاى تغییزات ًزخ هشارکت التظادي استاى

  لزار دارد. دٍم کشَراستاى گلستاى اس ایي حیث در جایگاُ در  استاى کاّش داشتِ کِ 22در  ٍاستاى افشایش  8ایي تغییزات در 

 (4)ًوَدار 

 (1396 تابستان) گذشته فصل به نسبت 1396 پاییش در کشور های استان اقتصادی مشارکت نزخ تغییزات میشان -4نمودار 
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 : بیکاری نرخ -ب

 :کِ شَد یه اطالق تیشتز ٍ سالِ 10 افزاد توام تِ بیکار

 .(ًثاشٌذ خَداشتغالى یا هشدتگیزي اشتغال داراي) تاشٌذ کار فالذ هزجغ ّفتِ در -1

 (.تاشٌذ آهادُ خَداشتغالى یا هشدتگیزي اشتغال تزاي) تاشٌذ کار تزاي آهادُ آى اس تؼذ ّفتِ یا ٍ هزجغ ّفتِ در -2

 یا ٍ هشدتگیزي اشتغال جستجَي هٌظَر تِ را هشخظى لذاهات)ا تاشٌذ کار جَیاي آى اس لثل ّفتِ سِ ٍ هزجغ ّفتِ در -3

 (.تاشٌذ آٍردُ ػول تِ خَداشتغالى

 کار تزاي آهادُ ٍ کار فالذ ٍلى ًثَدُ، کار جَیاي لثلى شغل تِ تاسگشت اًتظار یا ٍ آیٌذُ در کار تِ آغاس دلیل تِ کِ افزادي

 .شًَذ یه هحسَب تیکار ًیش اًذ تَدُ

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

ٍ در  درطذ 7/12کِ در استاى گلستاى  دّذ استاى گلستاى ٍ کشَر ًشاى هی تز تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت تیکاري ًزخ تزرسی

 4/23) سًاى تیي در تیکاري ًزخ در استاى گلستاى، ًتایج، ایي تزاساس. اًذ تَدُ تیکار فؼال، جوؼیت اس درطذ 9/11کل کشَر 

  .است تَدُ درطذ( 2/15) شْزي ًماطدرطذ( ٍ در  6/9) رٍستایی ًماط در ٍ درطذ( 8/9) هزداى ٍ درطذ(

(، 1395 پاییش)لثل  سال در هشاتِ فظل تِ ًسثت شاخض، ایي کِ دّذ هی استاى گلستاى ًشاى تیکاري ًزخ تغییزات رًٍذ تزرسی

 (5ٍ ًوَدار  2)جذٍل  داشتِ است. افشایشدرطذ  8/0 (،1396 تاتستاى)گذشتِ  فظل تِ ًسثت درطذ ٍ 5/0

 (6)ًوَدار  کشَر لزار دارد. 25در جایگاُ  تز تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت تیکاري استاى گلستاى اس ًظز شاخض ًزخ
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 استان و کشور بیکارینزخ  -2جذول 

 

 کشور  گلستان و  استان نزخ بیکاری -5نمودار 

 

روستاییشهری زنمرد

12/310/420/413/39/3پایيس ٠395

11/79/620/013/37/4تابستان ٠396

11/910/119/113/28/1پایيس ٠396

12/29/026/812/212/2پایيس ٠395

11/910/019/813/110/6تابستان ٠396

12/79/823/415/29/6پایيس ٠396

استان گلستان

کلسال / فصل
سکونتجنسیت

کل کشور
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  1396 پاییشهای کشور در  استان مقایسه نزخ بیکاری -6نمودار 
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کِ ایي دّذ  ( ًشاى هی1395 پاییش) لثل سال هشاتِ فظل تِ ًسثت 1396 پاییشّاي کشَر در  هیشاى تغییزات ًزخ تیکاري استاى

لزار دارد. کشَر  23استاى کاّش داشتِ است کِ استاى گلستاى اس ایي حیث در جایگاُ  20استاى افشایش ٍ در  11تغییزات در 

 (7)ًوَدار 

 (1395 پاییش) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1396 پاییش در کشور های استان بیکاری نزخ تغییزات میشان -7نمودار 
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دّذ کِ ایي  ( ًشاى هی1396 تاتستاىًسثت تِ فظل گذشتِ ) 1396 پاییشّاي کشَر در  هیشاى تغییزات ًزخ تیکاري استاى

لزار دارد. )ًوَدار  21استاى کاّش داشتِ است کِ استاى گلستاى اس ایي حیث در جایگاُ  12استاى افشایش ٍ در  16تغییزات در 

8) 

 (1396 تابستاننسبت به فصل گذشته ) 1396 پاییشهای کشور در  میشان تغییزات نزخ بیکاری استان -8نمودار 

 

درطذ ٍ در  6/25دّذ کِ هیشاى تیکاري در ایي گزٍُ سٌی در استاى گلستاى تزاتز  سالِ ًشاى هی 29-15 جوؼیت تیکاري ًزخ

 لزار دارد. 15تاشذ. استاى گلستاى اس ایي حیث در جایگاُ  درطذ هی 0/25کل کشَر تزاتز 

درطذ ٍ تزاي  2/32ي رطذ ٍ تزاي ًماط شْزد 7/43درطذ ٍ تزاي سًاى  0/18ایي ًزخ تیکاري در استاى گلستاى تزاي هزداى 

  درطذ است. 6/17ًماط رٍستایی 
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 : زمانى ناقص اشتغالسهم  -ج 

 هحل اس هَلت غایة یا کار سز در حاضز هزجغ، ّفتِ در کِ است شاغالًى توام شاهل زمانى، ناقص اشتغال دارای افراد

 کوتز...  ٍ غیزکاري فظل در داشتي لزار تز، تیش کار ساػت تا کار ًکزدى پیذا کاري، رکَد ًظیز التظادي دالیل تِ تَدُ، کار

 .اًذ تَدُ هزجغ ّفتِ در اضافى کار اًجام تزاي آهادُ ٍ خَاّاى کزدُ، کار ساػت 44 اس

 (.ساػت 44 سمف تا) دارًذ آى اًجام تِ توایل ًالض اشتغال داراي افزاد کِ است اضافى کار ساػت هجوَع

 .٠١١ در ضرب شاغل، جمعيت به واقص اشتغال دارای جمعيت وسبت از است عبارت اشتغال واقص زماوی : سهم

 

  1396 پاییشهای کشور در  استانسمانی  ناقص اشتغال دارای شاغل جمعیت سهممقایسه  -9نمودار 
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درطذ جوؼیت شاغل داراي اشتغال ًالض سهاًی ّستٌذ ٍ ایي درحالی است  1/16کِ  دّذ هی اشتغال ًالض استاى ًشاى سْن

 تاشذ.  درطذ هی 8/10هیشاى ایي شاخض در کل کشَر 

در تیي  6ّاي کشَر در جایگاُ  استاى گلستاى اس ًظز شاخض سْن جوؼیت شاغل داراي اشتغال ًالض سهاًی، در تیي استاى

 (9لزار دارد. )ًوَدار  ّاي کشَر استاى

 سهم شاغالن :  -د

 را اشتغال سْن تیشتزیي درطذ 4/46 تا خذهات تخش کِ دّذ هی ًشاى استاى گلستاى التظادي ػوذُ ّاي تخش در اشتغال تزرسی

 درطذ در هزاتة تؼذي لزار دارًذ. 3/26تا کشاٍرسي درطذ ٍ تخش  2/27تا طٌؼت . تخش است دادُ اختظاص خَد تِ

ٍ  6/32درطذ، تخش طٌؼت تا  1/50 خذهات تخشّاي ػوذُ التظادي ػثارت است اس :  تَسیغ سْن شاغالى کشَر در تخش

  (3)جذٍل  درطذ. 2/17تخش کشاٍرسي 

 23ٍ در تخش طٌؼت در جایگاُ  9، تخش کشاٍرسي جایگاُ 16خذهات در جایگاُ   استاى گلستاى اس ًظز سْن شاغالى تخش

 (12ٍ  11 -10)ًوَدارّاي  لزار دارد.

 های عمذه اقتصادی استان گلستان و کشور سهم شاغالن بخش -3جذول 

 

 

 

خدماتصنعتکشاورزی

17/332/150/6پایيس ٠395

18/931/449/7تابستان ٠396

17/232/650/1پایيس ٠396

26/926/147/1پایيس ٠395

30/125/844/1تابستان ٠396

26/327/246/4پایيس ٠396

شرح

کل کشور

استان گلستان
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 1396 پاییشهای کشور در  کشاورسی استان  سهم شاغالن بخش -11 نمودار
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 1396 پاییشهای کشور در  صنعت استان  سهم شاغالن بخش -11 نمودار
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 1396 پاییشهای کشور در  خذمات استان  سهم شاغالن بخش -12 نمودار

 


