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 مقدمه
اساسی اقتصاد، اشتغال و بیکاري است، به گونه اي که افزایش اشتغال و کاهش بیکاري از  جمله موضوعات از

اهداف برنامه ریزان و دولت ها است. لذا طرح آمارگیري نیروي کار با هدف برآورد شاخص هاي نیروي کار به 
در فصول مختلف  صورت فصلی و ساالنه و همچنین تغییرات آن در کشور و استان با روش نمونه گیري چرخشی

آغاز شد و از آن زمان تا کنون در ماه میانی هر فصل اجرا  1384اولین بار در سال سال اجرا می شود. این طرح 
 شده است.

پایه استفاده می شود. نمونه پایه، نمونه اي است که می توان از در این طرح به دلیل ماهیت ادواري آن از نمونه 
نمونه پایه این  گیري ادواري یا چند آمارگیري، زیر نمونه هایی انتخاب می شود.آن براي چند دوره از یک آمار

ساخته شده بود.  1381بر اساس چارچوب سرشماري عمومی کارگاهی  1387لغایت  1384طرح براي سالهاي 
ه مورد استفاد 1385بر اساس اطالعات سرشماري عمومی نفوس و مسکن  1388نمونه پایه بعدي از ابتداي سال 

استفاده شده  1390نفوس و مسکن قرار گرفت و همچنین در نمونه پایه فعلی، از اطالعات سرشماري عمومی 
 فهرست برداري شده است. 1395، در زمستان 1396سال مناطق شهري در نمونه پایه جهت آمارگیري در  است.

 می باشد. 1390در مناطق روستایی بر اساس فرم هاي فهرست برداري سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
دو مرحله اي طبقه بندي شده همراه با چرخش و بر مبناي  نمونه گیري احتمالیروش نمونه گیري این طرح، 

واحد نمونه گیري مرحله دوم،  نمونه پایه است. واحدهاي نمونه گیري مرحله اول خوشه هاي نمونه در نمونه پایه و
 24000خانوار و طی سال  6000در طرح نیروي کار در سراسر کشور هر فصل  چرخش سه خانواري است.گروه 

 درصد خانوارهاي کشور) مورد مراجعه قرار گرفته و سئواالت مورد نظر پرسش می شود.  1خانوار (حدود 

نفر نیروي آمارگیر، بازبین، کدگذار و مسئول  39، ان تهراندر است انجام این طرحدر استان تهران در هر فصل 
 خانوار را آمارگیري  12 شامل خوشه 220در هرفصل مسئول مشغول به فعالیت بوده اند.  گروه و کارشناس

  آمارگیري شده است. 1396خانوار در سال  10560کرده اند و در مجموع از 
سطح استان اپتیمم شده اند و لذا امکان ارائه گزارش در سطح الزم به ذکر است که نمونه هاي این طرح در 

و برآورد ساالنه در سطح  همچنین نتایج طرح به صورت فصلی در سطح کشور شهرستان و یا شهر وجود ندارد.
 اپتیمم شده است. استانها

 
 نعمت اله ترکی                         

 ت و برنامه ریزي استان تهرانرئیس سازمان مدیری                         



 

 تعاریف و مفاهیم
 

  جمعیت فعال اقتصادي: 

تر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیري (هفته ساله و بیش 10تمام افراد 
خـدمـات مشارکت داشتـه (شـاغـل) و یا از قابلیت مشـارکت  مرجع) طبق تعریف کار، در تولیـد کـاال و

 .شـونداند (بیکـار)، جمعیت فعـال اقتصـادي محسـوب میبرخـوردار بـوده
 

 :شاغل 
تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا و بیش ساله 10تمام افراد 

طور عمده شامل دو گروه شوند. شاغالن بهطور موقت کار را ترك کرده باشند، شاغل محسوب میبه دالیلی به 
وند رسمی شغلی، شوند. ترك موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیبگیران و خوداشتغاالن میمزد و حقوق 

شود. افراد عنوان اشتغال محسوب می بگیران و تداوم کسب و کار براي خود اشتغاالن، به براي مزد و حقوق
 :شوندلحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادي کشور دارند، شاغل محسوب میزیر نیز به 

با وي نسبت خویشاوندي دارند کار  فرادي هستند که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود کها -
 .کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد)می

     دهند، کارآموزانی که در دوره کارآموزي فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزي انجام می -
 .شودمحسوب می " کار "ها یعنی مستقیماً در تولید کاال یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آن

 .اندمحصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده -      
کنند (نیروهاي مسلح پرسنل صورت کادر دائم یا موقت خدمت میتمام افرادي که در نیروهاي مسلح به -  

 .داران، افسران وظیفه نیروهاي نظامی و انتظامی)کادر و سربازان، درجه
 

 :بیکار 
 :شود کهتر اطالق میساله و بیش 10بیکار به تمام  افراد 

 ).در هفته مرجع فاقد کار باشند (داراي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی نباشند -1
اي کار باشند (براي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی آماده در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده بر -2

 .)باشند
منظور جستجوي اشتغال در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویاي کار باشند (اقدامات مشخصی را به -3

 ).عمل آورده باشندمزدبگیري و یا خوداشتغالی به 



 

دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویاي کار نبوده، ولی فاقد کار  افرادي که به    
 شوند.اند نیز بیکار محسوب میو آماده براي کار بوده

 
 :جمعیت غیرفعال اقتصادي 

یک از دو گروه شاغالن و بیکاران  تر که در طول هفته مرجع طبق تعریف، در هیچساله و بیش 10تمام افراد 
 شوند.ال اقتصادي محسوب میگیرند، جمعیت غیرفعقرار نمی

 

 :ساعت کار واقعی 

بوده اند عبارت است از تعداد  حاضر خود سرکار در مرجعه هفت طول در که افرادي براي واقعی کار ساعت
 ساعاتی که در طول هفته مذکور کار کرده اند.

 
 ناقص: اشتغال 

افراد داراي اشتغـال ناقص شامـل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از  
تر، قرار داشتن در ود کاري، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشدالیل اقتصادي نظیر رکبه  و محل کار بوده

 اند.ساعت کار کرده، خواهان و آماده براي انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده 44فصل غیرکاري و ... کمتر از 
 

 ناقص: اشتغالمقدار  

ساعت در  44مجموع ساعت کار اضافی است که افراد داراي اشتغال ناقص زمانی تمایل به انجام آن تا سقف 
 د.هفته را دارن

 
 : ينرخ مشارکت اقتصاد 

سبت جمععبارت  ست از ن شاغل و ب تیا ساله و  10در سن کار  تیتر  به جمع شیساله و ب 10) کاریفعال (
 .100تر، ضرب در  شیب

100*
  جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر(یا 15 ساله و بیش تر)

  جمعیت 10 ساله و بیش تر(یا 15 ساله و بیش تر)
 نرخ مشارکت اقتصادي =    

 

 



 

 :يکاریب نرخ 

 .100)، ضرب در کاریفعال (شاغل و ب تیبه جمع کاریب تیعبارت است از نسبت جمع 

100  *
جمعیت بیکار

جمعیت فعال
 = نرخ بیکاري

 :سهم اشتغال ناقص 
 .100شاغل، ضرب در  تیبه جمع یاشتغال ناقص زمان يدارا تیعبارت است از نسبت جمع

100  *
جمعیت داراي اشتغال ناقص زمانی

جمعیت شاغل
 اشتغال ناقص= سهم 

 
 :اشتغال ناقص نرخ 

 .100، ضرب در فعال تیبه جمع یاشتغال ناقص زمان يدارا تیعبارت است از نسبت جمع

100  *
جمعیت داراي اشتغال ناقص زمانی

جمعیت فعال
 = سهم اشتغال ناقص

 
 :ناقص اشتغال نرخ مقدار 

زمان بالقوه کار شاغالن(ساعت کار واقعی شاغالن در به  یاشتغال ناقص زمان مقدارعبارت است از نسبت 
 .100، ضرب در تمامی مشاغل+ مقدار اشتغال ناقص)

100  *
مقدار اشتغال ناقص زمانی

 (ناقص اشتغال مقدار +مشاغل تمامی در شاغالن واقعی کار ساعت) شاغالن کار بالقوه زمان
 تغال ناقص= سهم اش

 
 نسبت اشتغال: 

سبت جمع ست از ن ساله و  10 تی) به کل جمعشتریساله و ب 15 ای( شتریساله و ب 10شاغل تیعبارت ا
 .100)، ضرب در شتریساله و ب 15 ای( شتریب
 

100  *
  جمعیت شاغل 10 ساله  و بیشتر ( یا 15 ساله و بیشتر)

  جمعیت 10 ساله  و بیشتر ( یا 15 ساله و بیشتر)
 = نسبت اشتغال

 
 
 



 

 ضرورت معیار یک ساعت کار: 

 .سنجش علمی و شناخت دقیق وضعیت جاري شاخص هاي بازار کار -1
 .برنامه ریزي به کارگیري معیار پایه و مشترك در تولید شاخص هاي بازار کار براي مصارف اقتصاد کالن و -2
 پوشش دادن به همه انواع اشتغال از جمله کار کوتاه مدت، کارهاي موقتی، فصلی و انواع دیگر اشتغال. -3

طبقه بندي متقابال  منحصر به فرد و جامع از جمعیت در سن کار به سه دسته شاغل، بیکار، خارج از نیروي  -4
 کار

 انه دار، بازنشسته باشند.گرفتن پوشش اشتغال افرادي که ممکن است دانش آموز، خ -5

 براي گرفتن تمام نیروي کار و ورودي هاي کار از فعالیت هاي اشتغال به تولید(براي محاسبه تولید ملی). -6

 

 
 
 
 

 جمعیت از حیث وضعیت در بازار کارطبقه بندي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

در این طرح ما به دنبال سنجش مقدار کار انجام شده در طی 

 سال هستیم، لذا واحد کار ما زمان (ساعت) می باشد.

 

کل جمعیت

جمعیت در سن کار

)جمعیت فعال(نیروي کار

بیکار شاغل

جمعیت غیر فعال

جمعیت خارج از 
سن کار



 

 نتایج
 آمده است. 1396ده نیروي کار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستایی در سال شاخص هاي عم 1در جدول 

ــاخص هاي عمده نیروي کار – 1جدول  ــتر 10جمعیت  ش ــاله و بیش ــهري و  س ــب جنس، نقاط ش بر حس

 1396روستایی در سال 

 محل سکونت کل نقاط شهري تایینقاط روس

 استان کشور تهران کشور تهران کشور تهران کشور تهران کشور تهران

مرد و 
 زن

مرد و 
 زن

مرد و 
 زن

مرد و 
 زن

 مرد مرد زن زن
مرد و 

 زن
مرد و 

 زن
 جنس

 ينرخ مشارکت اقتصاد 40/3 40/4 64/5 65/4 16 15/1 39/7 40/5 42/4 39/4

 ينرخ بیکار 12/1 11 10/2 8/9 19/8 20 13/4 11 8/2 10/4

 ساله 24-15جمعیت  ينرخ بیکار 28/4 25/8 24/2 21/6 43/7 42/6 31/4 25/8 20/7 22/1

 ساله 29-15جمعیت  ينرخ بیکار 25/3 21/4 20/8 17/4 41 34/4 31/9 26/1 18/6 18/1

 نسبت اشتغال 35/5 36 57/9 59/6 12/8 12 34/3 36 38/9 35/3

5/2 13/4 5 9/3 3/2 5/1 5/4 11/6 5 10/4 
اشتغال ناقص سهم جمعیت داراي 
 زمانی

62/1 33/7 49/3 40/6 21/2 14/4 55/8 44 50 38/7 
سهم شاغلین باساعات کارمعمول بیش 

 ساعت49از 

 يکشاورز 17/6 1/1 16/8 1/2 21/3 0/6 5/4 0/5 50 10/3
سهم 

اشتغال 
 دربخش

 صنعت 32 33/9 33/5 36/3 25/5 22/2 34/5 33/4 25/5 42/8

 خدمات 50/4 65 49/8 62/6 53/2 77/2 60/1 66/2 24/4 46/8

سهم  خصوصی 84 81 85/6 82/8 76/7 71/6 80/3 80/5 93/9 88/7
اشتغال 
 عمومی 16 19 14/4 17/2 23/3 28/4 19/7 19/5 6/1 11/3 دربخش

 

 

 

 



 

 :مشارکت اقتصادي نرخ 
 گریدرصد بوده، به عبارت د 4/40 استان تهران شتریساله و ب 10 تیجمع ينرخ مشارکت اقتصاد 1396در سال 

در نتیجه از جمعیت  .خواهان انجام کار بوده اند ایشاغل  ایدرصد  40/4استان تهران  شتریساله و ب 10 تیاز جمع
را به خود اختصاص داده نفر  4،530،719جمعیتی معادل  ساله و بیشتر استان تهران، 10نفري  11،209،570

نفر به جمعیت فعال استان تهران  81،682درصد رشد داشته است و  0/2نرخ مشارکت نسبت به سال قبل  .است
رصد بیشترین د  30/7درصد و سیستان و بلوچستان با  45/3در بین استانها خراسان شمالی با افزوده شده است. 

استان سیستان بلوچستان  1396الی  1390در تمامی سالهاي  داشته اند. 1396و کمترین نرخ مشارکت را در سال 
ت. همچنین استان اردبیل در طی این سالها رتبه اول یا دوم را از نظر بیشترین کمترین نرخ مشارکت را داشته اس

 نرخ مشارکت دارا بوده است.

 15/1 زنان درصد و 65/4 در بین مرداندر بین مردان چندین برابر زنان بوده به طوري که نرخ مشارکت اقتصادي 
 11حاکی از آن است که این نرخ از  1396الی  1390درصد بوده است. مقایسه روند نرخ مشارکت زنان از سالهاي 

با توجه به نرخ بیکاري بسیار زیادتر زنان  افزایش یافته است. 1396درصد در سال  15/1به  1390درصد در سال 
یکی از دالیل پایین بودن نرخ مشارکت زنان  ،ساله 10-24در مقاسه با مردان، به خصوص نرخ بیکاري جوانان 

همچنین بررسی نرخ مشارکت  می باشد.در کنار سایر عوامل چون عوامل فرهنگی سرخوردگی آنان از بازار کار 
نشان می دهد که این نرخ در بین زنان استان تهران از کشور (به  1396الی  1390اقتصادي زنان در طی سالهاي 

باالترین نرخ مشارکت اقتصادي در بین زنان  1396 در سال جزئی) کمتر بوده است. با تفاوت 1395جز سال 
براي مردان نیز استان  ) بوده است.8/3) و کمترین متعلق به استان مرکزي (24/5متعلق به استان خراسان شمالی (

در بین  1396سال ) کمترین نرخ مشارکت را در 49/8) بیشترین و استان سیستان و بلوچستان (71/3کردستان (
 استانها داشته اند.

بیشتر  )39/4(نسبت به نقاط روستایی )40/5(استان تهران  در نقاط شهري نرخ مشارکت اقتصادي 1396در سال  
) نرخ مشارکت 91 -96-95ثابت نبوده بلکه در برخی سالها ( 1396الی  1390این روند در طی سالهاي  بوده است.

) برعکس براي نقاط روستایی بیشتر از شهري بوده 90- 93بوده و در برخی سالها (اقتصادي نقاط شهري بیشتر 
 برابر بوده اند.  92و  94و در دو سال 

 

 

 



 

 1395الي  1391لهاي كل كشور و استان تهران در سا مشاركت اقتصادينرخ  – 1نمودار

  
  

  

  

 :بيكاري نرخ 
يعني بيكار بوده اند  1396درصد از جمعيت فعال استان تهران در سال  11بررسي نرخ بيكاري نشان مي دهد كه 

است. تعداد شاغلين  يافته كاهشدرصد  0/6بل از آن نفر. اين نرخ نسبت به سال ق 496،301معادل  جمعيتي
 نفر 21،434يافته و تعداد بيكاران استان نيز  افزايشنفر  103،116نسبت به سال قبل  1396استان در سال 

تعداد  95(در سال  يافته است، كه نشانگر بهبود روند ايجاد شغل در استان نسبت به سال قبل بوده است كاهش
نرخ  . كاهش)نفر افزايش يافته بود 167،284نفر كاهش و تعداد بيكاران  30،894سال قبل شاغلين نسبت به 

در طي . نرخ مشاركت بوده كه نشان دهنده ايجاد فرصت هاي شغلي جديد مي باشد بيكاري بيش از افزايش
  همواره نرخ بيكاري استان تهران از كشور كمتر بوده است. 1396الي  1390سالهاي 

درصد بوده  20و زنان  8/9بوده به طوري كه نرخ بيكاري مردان مردان  بيشتر از به مراتب در بين زناننرخ بيكاري 
است. اما نكته قابل ذكر كاهش بيشتر نرخ بيكاري در بين زنان در مقايسه به مردان نسبت به سال گذشته است 

زنان در ضمن نرخ بيكاري زنان استان تهران از درصد كاهش يافته است.  0/3و مردان   2/2كه نرخ بيكاري زنان 
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كل كشور استان تهران



 

کشور کمتر مردان ) و برعکس نرخ بیکاري مردان استان تهران از 20و استان تهران  19/8کشور بیشتر بوده (کشور 
نرخ بیکاري مردان استان تهران  1396الی  1390در طی سالهاي  ).8/9و استان تهران  10/2(کشور  بوده است

  .مشاهده نمی شودروند ثابتی ه اما در مورد نرخ بیکاري زنان کشور و استان تهران کمتر از کشور بود

همواره از نقاط روستایی بیشتر بوده است، به طوري  1396الی  1390در طی سالهاي  نقاط شهري نرخ بیکاري 
 است. بوده 10/4و  11به ترتیب برابر با  1396که نرخ بیکاري شهري روستایی استان تهران در سال 

در بین استانها تنها   درصدي را تجربه کرده است. 0/3نسبت به سال قبل کاهش  1396نرخ بیکاري کشور در سال 
درصدي  3/3استان شاهد رشد نرخ بیکاري نسبت به سال قبل بودند، به طوریکه استان آذربایجان غربی افزایش  7

همچنین استان اردبیل شاهد بیشترین کاهش نرخ بیکاري به  درصدي نرخ بیکاري را داشته اند. 2و خوزستان 
استان نرخ  19 دو استان کرمان و یزد نیز تغییري در نرخ بیکاري آنها رخ نداده است. درصد بوده است. 4/9میزان 

رتبه  بیکاري کمتر از کشور را تجربه کرده اند که استان تهران نیز در میان آنها است. استان تهران در بین استانها
 ه) و کرمانشا7/9را داشته به طوریکه استان مرکزي کمترین نرخ بیکاري( (از نرخ بیکاري کم به زیاد) ام 14

 ) را تجربه کرده اند.21/6بیشترین نرخ (

 1396الی  1390کل کشور و استان تهران در سالهاي  بیکارينرخ  – 2اردنمو
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کل کشور استان تهران



 

 :اشتغال ناقص زمانی 
درصد از  5نشان می دهد که  1396اشتغال ناقص زمانی استان تهران در سال  جمعیت داراي  بررسی سهم

 . از آنجاییداشته استرا در برنفر  201،614جمعیت شاغل استان داراي اشتغال ناقص بوده اند که جمعیتی معادل 
 اگر این نوع از اشتغال نیازهاي شخص و خانواده را برآورده نمی کند و با کار شایسته نیز همخوانی ندارد، که

درصد می رسد. این شاخص در  4/15ه کنیم، نرخ بیکاري به به بیکاران استان اضافنیز جمعیت این شاغلین را 
الی  1390این روند در طی سالهاي بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهري بوده است. 

 وجود داشته است. 1396

نفر افزایش  201،614نفر به  161،144نسبت به سال گذشته از  1396جمعیت داراي اشتغال ناقص زمانی در سال 
 درصدي را شامل می شود. 25یافته است که رشد 

ساعت کار اضافی بوده اند که تا  3،872،203شاغلین داراي اشتغال ناقص زمانی خواستار مقدار  1396در سال 
به عبارت دیگر به صورت متوسط هر فرد شاغل داراي اشتغال ناقص زمانی  ساعت در هفته کار کنند. 44سقف 

  ساعت کار اضافی است تا اشتغال او کامل گردد. 19/2تمایل به 

درصد از زمان  1/9درصد بوده است که بیانگر آن است که  1/9معادل  1396نرخ مقدار اشتغال ناقص در سال 
ن در تمام مشاغل + مقدار اشتغال ناقص) را مقدار اشتغال ناقص تشکیل بالقوه کار شاغالن (ساعت کار واقعی شاغال

  می دهد.

 شاغالن در تمام مشاغل: یساعت کار واقع 
ساعت در  200،003،248 به طور متوسط در استان تهران شاغلین در کلیه مشاغل 1396در مجموع در سال 

ساعت کار  49/6به طور متوسط  1396به عبارت دیگر هر فرد شاغل در استان تهران در سال  هفته کار کرده اند.
کرده است. اگر  تعداد شاغلینی که اشتغال ناقص داشته اند و میزان ساعت کار آنها را لحاظ نکنیم، شاغلین استان 

   ساعت در هفته کار انجام داده اند. 51/2تهران به طور متوسط 

 نسبت به سال گذشته نشان  1396استان تهران در سال  کار واقعی شاغلین درکلیه مشاغلساعت مقایسه 
در صورت عدم احتساب  ساعت بیشتر کار کرده اند. 2/6  می دهد که شاغلین استان به طور متوسط هرهفته

 ساعت در هفته خواهد بود. 3اشتغال ناقص، این افزایش ساعت کاري معادل 

 51/4همچنین مردان نسبت به زنان ساعت کار بیشتري داشته اند به طوري که شاغلین مرد به طور متوسط 
در مناطق  مشغول به کار بوده اند. 1396ساعت در هفته در سال  40/3ساعت و شاغلین زن به طور متوسط 



 

ساعت در هفته بوده  49/3 و  54روستایی نیز متوسط ساعات کار هفتگی بیشتر از مناطق شهري بوده و به ترتیب 
 است.

 :ساعت 50سهم شاغلین با ساعات کار معمول بیش از  
ساعت  49از  شیمعمول ببه طور نفر  2،018،723معادل استان تهران  نیسهم شاغل یبررس درصد شاغلین  50

درصد رشد  3/1 درصد بوده است که 48/7 معادل 95سال در حالیکه این نسبت براي  کنند یدر هفته کار م
 بوده است. شتریب ينسبت به نقاط شهر ییمردان نسبت به زنان و در نقاط روستا نیشاخص در ب نیداشته است.  ا

 

 اشتغال بخش هاي مختلف: 
 65نشان می دهد که بخش خدمات با  1396بررسی اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي استان تهران در سال 

درصد و  9/33درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با 
و  کاهشدرصد  0/3درصد قرار دارند. سهم شاغلین در بخش خدمات استان نسبت به سال قبل  1/1کشاورزي با 

 است. یافته افزایشدرصد  0/4شاغلین بخش صنعت 

 0/5و  33/4و  66/2در مناطق شهري بیشترین اشتغال در بخش خدمات و سپس صنعت و کشاورزي به ترتیب 
درصد بوده است.  46/8در مناطق روستایی سهم اشتغال در بخش خدمات خیلی کمتر و معادل  درصد بوده است.

 بوده است.درصد  10/3و  42/8سهم اشتغال در بخشهاي صنعت و کشاورزي نیز به ترتیب 

 

 نرخ بیکاري جوانان: 
عال درصد از جمعیت ف 25/8حاکی از آن است که  1396ساله  استان تهران در سال  15-24نرخ بیکاري جوانان 

کاهش یافته است که نشان می دهد که در درصد  2/2این نرخ نسبت به سال قبل  .این گروه سنی بیکار بوده اند
این جوانان بیشتر از کاهش نرخ بیکاري در جوانان وضعیت شغلی بهتر شده است. کاهش نرخ بیکاري در بین  بین

 در مجموع نرخ بیکاري در این گروه سنی بیشترین میزان را داراست. ساله و بیشتر بوده است. 10بین جمعیت 
 این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 

درصد از جمعیت فعال این گروه  4/21ساله استان تهران نیز حکایت از آن دارد که  15-29نرخ بیکاري جوانان 
       این شاخص همانند جوانان درصد کاهش یافته است. 2/2که در مقایسه با سال گذشته   سنی بیکار بوده اند

 کاهش نرخه روستایی بیشتر بوده است و ساله در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت ب 24-15
 ساله و بیشتر بوده است. 10بیکاري در بین این جوانان بیشتر از جمعیت 



1390-96استان تهران در طی سالهاي  ساله و بیشتر10جمعیت  شاخص هاي عمده نیروي کار – 2جدول 

1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 
 11003948 10678841 10750375 10964701 11612988 11066658 11209570 ساله و بیشتر 10جمعیت 

 3511190 3536684 3543953 3654527 3962196 3931302 4034418 شاغل

 447510 464349 388208 331381 350451 517735 496301 بیکار

 36 37/5 36/6 36/4 37/1 40/2 40/4 ياقتصاد نرخ مشارکت

 11/3 11/6 9/9 8/3 8/1 11/6 11 ينرخ بیکار

 88/7 88/4 90/1 91/7 91/9 88/4 89 نرخ اشتغال

 424868 375457 390547 357008 - 364751 368800 ساله 24-10شاغل

 115257 139514 125273 80660 - 139815 126416 ساله 24-10بیکار

 3477673 3496256 3495114 3621324 - 3886250 3983460 ساله 64-10شاغلجمعیت 

 21/3 27/1 24/3 18/4 - 27/7 25/5 ساله 24-10جمعیت  ينرخ بیکار

 21/6 27/2 24/6 18/6 19 27/8 25/8 ساله 24-15جمعیت  ينرخ بیکار

 19/6 24/8 20/3 16/3 17/3 23/6 21/4 ساله 29-15جمعیت  ينرخ بیکار

 3/5 2/7 4 5/2 - 3/6 4/4 اشتغال ناقص زمانی يجمعیت دارا نرخ

 1/4 1 1/6 1/9 - 1/7 1/9 نرخ مقدار اشتغال ناقص زمانی

 4 3 4/5 5/7 4/9 4/1 5 اشتغال ناقص زمانی يسهم جمعیت دارا

- 1880638 2910212 3347150 3147044 3872203 مقدار اشتغال ناقص زمانی

- 106118 158327 208262 - 161144 201614 اشتغال ناقص زمانی يجمعیت دارا

سهم شاغلین باساعات کارمعمول بیش 
 ساعت50از 

50 48/7 43/6 47/9 51/8 53/4 54/3 

ساعت 50بیش از يجمعیت شاغل دارا
 کار

2018723 1916507- 1749652 1837303 1890109 -

ساعت کار واقعی شاغلین درکلیه 
 مشاغل

200,003,248 184783071- 171332764 175097177 182834168 -

 31/9 33/1 33 33/3 34/1 35/5 36 نسبت اشتغال

سهم 
اشتغال 
 دربخش

 1/4 1/6 1/5 1/1 1/2 1/3 1/1 يکشاورز

 35/9 33/9 37/4 37/1 35/5 33/5 33/9 صنعت

 62/7 64/5 61/1 61/8 63/3 65/3 65 خدمات

سهم 
اشتغال 
 دربخش

 76/7 75/2 79/1 78/1 78/6 79/7 81 خصوصی

 23/3 24/8 20/9 21/9 21/4 20/3 19 عمومی



 

 1390-96مردان استان تهران در طی سالهاي ساله و بیشتر 10جمعیت هاي عمده نیروي کار شاخص  – 3جدول 

 
 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 

 5684445 5367758 5437546 5542266 5826596 5586600 5649629 ساله و بیشتر 10جمعیت 
 3051037 2976880 3101600 3151363 3391148 3290823 3364573 شاغل
 324882 319737 255436 220295 234557 334832 328938 بیکار

 59/4 61/4 61/7 60/8 62/2 64/9 65/4 ينرخ مشارکت اقتصاد
 9/6 9/7 7/6 6/5 6/5 9/2 8/9 ينرخ بیکار

 90/4 90/3 92/4 93/5 93/5 90/8 91/1 نرخ اشتغال
 371831 313011 343231 307835 - 308983 313029 ساله 24-10شاغل
 76681 90484 78481 48531 - 93231 85004 ساله 24-10بیکار

 3017819 2937451 3057607 3121787 - 3247181 3315189 ساله 64-10جمعیت شاغل
 17/1 22/4 18/6 13/6 - 23/2 21/4 ساله 24-10 نرخ بیکارئ جمعیت

 17/4 22/5 18/9 13/8 14/9 23/2 21/6 ساله 24-15نرخ بیکارئ جمعیت 
 16/3 21/1 14/9 12/5 13/3 18/2 17/4 ساله 29-15نرخ بیکارئ جمعیت 

اشتغال ناقص  ينرخ جمعیت دارا
 زمانی

4/9 3/7 - 5/7 4/2 3 3/9 

 1/5 1/1 1/6 1/9 - 1/6 1/9 زمانینرخ مقدار اشتغال ناقص 
اشتغال ناقص  يسهم جمعیت دارا

 زمانی
5/4 4/1 5/2 6/1 4/6 3/3 4/3 

 - 1795969 2591438 3004604 - 2673243 3399347 مقدار اشتغال ناقص زمانی
 - 99588 142135 191275 - 135227 180144 اشتغال ناقص زمانی يجمعیت دارا

کارمعمول سهم شاغلین باساعات 
 ساعت50بیش از 

55/8 54/9 49/1 52/7 56/3 58/7 58/9 

جمعیت شاغل دارائ بیش 
 ساعت کار50از

1876537 1807528 - 1659651 1747584 1748163 - 

ساعت کار واقعی شاغلین درکلیه 
 مشاغل

173010179 161812341 - 153118922 158508853 158993933 - 

 53/7 55/5 57 56/9 58/2 58/9 59/6 نسبت اشتغال

سهم 
اشتغال 
 دربخش

 1/6 1/9 1/6 1/2 1/3 1/3 1/2 کشاورزئ
 38/2 36/8 39/8 39/3 38/1 35/7 36/3 صنعت

 60/3 61/3 58/6 59/4 60/6 62/9 62/6 خدمات
سهم 

اشتغال 
 دربخش

 78/6 77/7 80/9 80/3 80/5 81/6 82/8 خصوصی

 21/4 22/3 19/1 19/7 19/5 18/4 17/2 عمومی

 

 



1390-96زنان استان تهران در طی سالهاي  ساله و بیشتر10جمعیت  نیروي کار شاخص هاي عمده – 4جدول 

1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 

 5319502 5311082 5312829 5422435 5786392 5480058 5559940 ساله و بیشتر 10جمعیت 
 460153 559804 442353 503164 571048 640479 669845 شاغل
 122628 144612 132772 111085 115893 182903 167362 بیکار

 11 13/3 10/8 11/3 11/9 15 15/1 يمشارکت اقتصاد نرخ
 21 20/5 23/1 18/1 16/9 22/2 20 ينرخ بیکار

 79 79/5 76/9 81/9 83/1 77/8 80 نرخ اشتغال
 53037 62446 47316 49173 - 55767 55771 ساله 24-10شاغل
 38575 49030 46792 32128 - 46584 41411 ساله 24-10بیکار

 459853 558805 437507 499537 - 639068 668270 ساله 64-10شاغلجمعیت 
 42/1 44 49/7 39/5 - 45/5 42/6 ساله 24-10نرخ بیکارئ جمعیت 
 42/2 44 49/7 39/7 36/5 45/9 42/6 ساله 24-15نرخ بیکارئ جمعیت 
 35/3 38/1 43/1 31/6 33/2 40/8 34/4 ساله 29-15نرخ بیکارئ جمعیت 

اشتغال ناقص  يدارانرخ جمعیت 
 زمانی

2/6 3/1 - 2/8 2/8 0/9 1/3 

 0/9 0/4 1/9 1/8 - 2 1/7 نرخ مقدار اشتغال ناقص زمانی
اشتغال  يسهم جمعیت دارا

 ناقص زمانی
3/2 4 3 3/4 3/7 1/2 1/6 

- 84669 318774 342545 473800 472856 مقدار اشتغال ناقص زمانی
اشتغال ناقص  يجمعیت دارا

 زمانی
21469 25917 - 16987 16192 6530 - 

سهم شاغلین باساعات 
 ساعت50کارمعمول بیش از 

21/2 17 10/8 17/9 20/3 25/4 24 

جمعیت شاغل دارائ بیش 
 ساعت کار50از

142186 108978 - 90000 89719 141945 -

ساعت کار واقعی شاغلین 
 درکلیه مشاغل

26993069 22970730 - 
1821384

1 
16588324 23840234 -

 8/7 10/5 8/3 9/3 9/9 11/7 12 نسبت اشتغال

سهم 
اشتغال 
 دربخش

 0/2 0/1 0/7 0/4 0/4 0/9 0/6 يکشاورز
 21/1 18/4 20/2 23/4 20/4 22 22/2 صنعت

 78/7 81/5 79/1 76/3 79/3 77/1 77/2 خدمات
سهم 

اشتغال 
 دربخش

 63/7 62/1 66/5 64/6 67/2 70/1 71/6 خصوصی

 36/3 37/9 33/5 35/4 32/8 29/9 28/4 عمومی
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نرخ 
مشارکت 

 ياقتصاد

نرخ 
 يبیکار

نرخ 
 يبیکار

جمعیت 
15-24

 ساله

نرخ 
 يبیکار

جمعیت 
15-29

 ساله

نرخ 
مقدار 

اشتغال 
ناقص 
 زمانی

سهم جمعیت 
اشتغال  يدارا

 ناقص زمانی

سهم شاغلین 
باساعات 

کارمعمول بیش 
 ساعت50از 

 سهم اشتغال دربخش

 خدمات صنعت يکشاورز

 50/4 32 17/6 38/7 10/4 4/2 25/3 28/4 12/1 40/3 کل کشور
 40/8 39/4 19/7 42/9 8 3/5 24/9 27/3 10/7 42/1 آذربایجان شرقی
 45 24/2 30/8 35/2 8/7 4/1 26/8 26/6 14/3 42/7 آذربایجان غربی

 41/5 24/6 33/9 47/3 9 3/6 23/8 25/8 10/4 44/5 اردبیل
 45/9 43/8 10/2 27/4 16 7/3 27/4 31/2 14/4 41/4 اصفهان

 53/7 43/7 2/6 53/3 3/7 1/4 24/7 26/7 14 37/7 البرز
 49 27/5 23/5 26/8 18/2 7/2 33 37 11/5 35/1 ایالم

 60 27/6 12/5 41/7 6/8 2/4 24/6 28/2 11 37/7 بوشهر
 65 33/9 1/1 50 5 1/9 21/4 25/8 11 40/4 تهران

 43/7 39/1 17/2 36 11/8 4/1 39/5 43/7 20/8 39/7 يچهارمحال وبختیار
 40/9 28/1 30/9 23 14/4 4/7 29/4 31 11/5 40/7 خراسان جنوبی

 47/8 31/1 21/1 34/2 14/9 6/2 21/8 24 11/4 44/1 يخراسان رضو
 37 25/3 37/7 27/4 17/3 7/9 20/4 21/3 9/7 45/3 خراسان شمالی

 51/8 28/1 20/1 38/7 12/3 4/6 29/3 32/4 14/7 39/3 خوزستان
 34/3 31/9 33/8 42/4 7/1 3/2 22/3 21/3 10/4 41/5 زنجان
 49/5 33/5 16/1 31/9 10/5 4/2 18/4 19/4 7/9 39/4 سمنان

 52/2 32/1 15/8 29/6 9/6 3/7 25/8 29/9 12/2 30/7 سیستان وبلوچستان
 50/9 29/5 19/6 35/8 13/5 4/9 23 27 10/8 40/5 فارس
 44 37/8 18/2 33/2 14 5/8 21/6 22/9 10/7 39/2 قزوین

 54/2 41/4 4/2 39/9 13/1 5/2 20/2 24/8 10/9 36 قم
 50/5 24/4 25/1 38/7 10/9 4/6 31/5 36 13/7 42/6 کردستان

 39 27/1 33/8 18/6 6/3 2/3 29 37/4 11/5 39/2 کرمان
 50 21/6 28/5 33/6 16/4 7 37/4 42/1 21/6 41/5 کرمانشاه

 51 26/1 22/9 31/1 12/7 4/7 31/6 25/4 12/8 37/1 کهگیلویه وبویراحمد
 45/9 26 28/2 39/5 17/2 6/4 27/4 31/3 12/3 38/2 گلستان
 48/9 23/6 27/2 43/2 10/4 4/7 29 29/7 10/7 42/7 گیالن

 46/7 29/5 23/8 21/4 17 6/8 28/5 32/3 12/5 35/5 لرستان
 52/2 28/5 19/3 50/9 9/3 3/3 28/6 30/9 10 41/4 مازندران
 43/4 40/4 16/2 42/8 9/4 3/8 20/1 24/9 7/9 35/6 مرکزي

 50/3 30/4 19/4 38 6/4 2/9 19/6 24/1 9 39 هرمزگان
 44/5 26/4 29/1 39/4 9/2 5 21/7 21/4 10/7 41/1 همدان

 44/9 46/6 8/4 25/1 10/4 4/1 26/4 30/7 12/8 42/2 یزد
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