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 مقدمه

ازجمله موضوعات اساسی اقتصاد، اشتغال و بیکاری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از اهداف 

برنامه ریزان و دولت ها است. لذا طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص های نیروی کار به صورت 

روش نمونه گیری چرخشی در فصول مختلف سال فصلی و ساالنه و همچنین تغییرات آن در کشور و استان با 

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

 است.

پایه استفاده می شود. نمونه پایه، نمونه ای است که می توان از در این طرح به دلیل ماهیت ادواری آن از نمونه 

نمونه پایه این طرح چند دوره از یک آمارگیری ادواری یا چند آمارگیری، زیر نمونه هایی انتخاب می شود. آن برای

ساخته شده بود. نمونه  1381بر اساس چارچوب سرشماری عمومی کارگاهی  1387لغایت  1384برای سالهای 

مورد استفاده قرار  1385کن بر اساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مس 1388پایه بعدی از ابتدای سال 

 استفاده شده است. 1390نفوس و مسکن گرفت و همچنین در نمونه پایه فعلی، از اطالعات سرشماری عمومی 

 فهرست برداری شده است. 1394، در زمستان 1395نمونه پایه جهت آمارگیری در سال 

مسئول مشغول به فعالیت  گروه و کارشناس نفر نیروی آمارگیر، بازبین، کدگذار و مسئول 32جهت انجام این طرح، 

خانوار در سال  1560خانوار را آمارگیری کرده اند و در مجموع از  12 شامل خوشه 220در هرفصل بوده اند. 

  آمارگیری شده است. 1395

الزم به ذکر است که نمونه های این طرح در سطح استان اپتیمم شده اند و لذا امکان ارائه گزارش در سطح 

 هرستان و یا شهر وجود ندارد.ش

 

 

 

 

 

 

 



 

 نتایج

ارائه شده  1، عمده ترین شاخص نیروی کار در جدول 1395بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال 

 3در ادامه، در جدول  نشان می دهد. 1394تغییرات شاخص های نیروی کار را نسبت به سال  2است. جدول 

 91شاخص های مذکور برای سالهای  4و در جدول  1395ر فصول مختلف سال شاخص های عمده نیروی کار د

 ارائه شده است. 1395این شاخص ها به تفکیک استان ها برای سال  5و در جدول  95الی 

 گریدرصد بوده، به عبارت د 2/40 استان تهران شتریساله و ب 10 تیجمع ینرخ مشارکت اقتصاد 1395در سال 

جمعیتی معادل  که خواهان انجام کار بوده اند ایشاغل  ایدرصد  2/40استان تهران  شتریبساله و  10 تیاز جمع

درصد رشد داشته است و  1/3نرخ مشارکت نسبت به سال قبل  .را به خود اختصاص داده استنفر  4،449،037

نرخ مشارکت نفر به جمعیت فعال استان تهران افزوده شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که  136،390

 اقتصادی در بین مردان نسبت به زنان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بیکار بوده اند  1395درصد از جمعیت فعال استان تهران در سال  6/11بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که 

درصد رشد داشته است. تعداد شاغلین  5/3نفر. این نرخ نسبت به سال قبل از آن  517،735معادل  یعنی جمعیتی

نفر  167،284نفر کاهش یافته و تعداد بیکاران استان نیز  30،894نسبت به سال قبل  1395استان در سال 

افزایش یافته است. افزایش نرخ بیکاری بیش از افزایش نرخ مشارکت بوده که نشان می دهد نه تنها شغل خالص 

قسمتی از شغل های قبلی نیز از بین رفته است. نرخ بیکاری در بین زنان  جدیدی در استان ایجاد نشده بلکه

 نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

استان رشد  10نسبت به سال قبل نشان می دهد در حالیکه  1395مقایسه رشد نرخ بیکاری استانها در سال 

استان تهران از نظر رشد افزایشی رتبه چهارم را همزمان با استان آذربایجان شرقی  منفی یا صفر را تجربه کرده اند،

بعد از استانهای کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کرمان داشته است. همچنین میزان افزایش نرخ بیکاری استان 

 درصد( بیشتر بوده است.4/1درصد( از متوسط کشوری ) 5/3)

درصد از جمعیت شاغل  1/4نشان می دهد که  1395ی استان تهران در سال بررسی سهم اشتغال ناقص زمان

این نوع  که . از آنجاییرا در بر داشته استنفر  161،144استان دارای اشتغال ناقص بوده اند که جمعیتی معادل 

جمعیت این  اگر از اشتغال نیازهای شخص و خانواده را برآورده نمی کند و با کار شایسته نیز همخوانی ندارد،

درصد می رسد. این شاخص در بین مردان  3/15به بیکاران استان اضافه کنیم، نرخ بیکاری به نیز شاغلین را 

 بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. 



 

ا نشان می دهد که بخش خدمات ب 1395بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان تهران در سال 

 5/33درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با  3/65

درصد  2درصد قرار دارند. سهم شاغلین در بخش خدمات استان نسبت به سال قبل  3/1درصد و کشاورزی با 

 درصد کاهش یافته است. 2افزایش و شاغلین بخش صنعت 

درصد از جمعیت فعال  8/27حاکی از آن است که  1395ساله  استان تهران در سال  15-24نرخ بیکاری جوانان 

این گروه سنی بیکار بوده اند . این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی 

نشان  94و  95های ساله و بیشتر در سال 10ساله و جمعیت  15-24بیشتر بوده است. مقایسه نرخ بیکاری جوانان 

ساله و بیشتر رشد داشته  10ساله خیلی بیشتر از جمعیت  15-24می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان 

درصد رشد داشته  5/3ساله و بیشتر  10درصد و جمعیت  8/8ساله  15-24است به طوریکه نرخ بیکاری جوانان 

 شغلی بدتر شده است.  است که نشان می دهد که در بین این جوانان وضعیت

درصد از جمعیت فعال این گروه  6/23ساله استان تهران نیز حکایت از آن دارد که  15-29نرخ بیکاری جوانان 

ساله در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت  15-24سنی بیکار بوده اند. این شاخص همانند جوانان 

 ساله و بیشتر بوده است. 10ی در بین این جوانان بیشتر از جمعیت به روستایی بیشتر بوده است و رشد بیکار

درصد شاغلین  7/48ساعت و بیشتر نشان می دهد  49ساله و بیشتر با ساعت کار معمول  10بررسی سهم شاغلین 

نسبت به سال قبل  1395ساعت در هفته کار می کنند. این سهم از شاغلین در سال  49به طور معمول بیش از 

درصد رشد داشته است.  این شاخص در بین مردان نسبت به زنان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط  1/5ن از آ

 شهری بیشتر بوده است.

مقادیر شاخص های عمده نیروی کار استان تهران را بر حسب جنس،  2همانگونه که مشاهده می شود در جدول 

نسبت به سال  1395غییرات این شاخص ها را در سال و همچنین مقدار ت 1394نقاط شهری و روستایی در سال 

 آمده است.  1394

 

 

 

 

 



 

 1395شاخص های عمده نیروی کار بر حسب جنس، نقاط شهری و روستایی در سال  – 1جدول 

 محل سکونت کل نقاط شهری نقاط روستایی

 استان کشور تهران کشور تهران کشور تهران کشور تهران کشور تهران

مرد و 

 زن

و مرد 

 زن

مرد و 

 زن

مرد و 

 زن
 مرد مرد زن زن

مرد و 

 زن

مرد و 

 زن
 جنس

 ینرخ مشارکت اقتصاد 39/4 40/2 64/1 64/9 14/9 15 38/9 40/4 41 37/3

 ینرخ بيکار 12/4 11/6 10/5 9/2 20/7 22/2 13/7 11/9 8/9 7/8

 ساله 24-15جمعيت  ینرخ بيکار 29/2 27/8 25/4 23/2 44/2 45/9 32/3 28/3 22/5 21/3

 ساله 29-15جمعيت  ینرخ بيکار 25/9 23/6 21/4 18/2 42/3 40/8 28/1 24/1 19/9 17/4

 نسبت اشتغال 34/5 35/5 57/4 58/9 11/8 11/7 33/6 35/6 37/3 34/4

5/6 14/6 4 8/7 4 4/9 4/1 11/5 4/1 10/3 
اشتغال ناقص سهم جمعيت دارای 

 زمانی

59 33/1 48/1 40/5 17 13/8 54/9 43/5 48/7 38/4 
سهم شاغلين باساعات کارمعمول بيش 

 ساعت49از 

سهم  یکشاورز 18 1/3 17/1 1/3 22 0/9 5/3 0/6 50/3 10/9

اشتغال 

 دربخش
 صنعت 31/9 33/5 33/3 35/7 25/2 22 34/4 32/5 25/4 46/9

 خدمات 50/1 65/3 49/6 62/9 52/8 77/1 60/3 66/8 24/3 42/2

سهم  خصوصی 83/5 79/7 85/2 81/6 75/5 70/1 79/4 79 94 90

اشتغال 

 عمومی 16/5 20/3 14/8 18/4 24/5 29/9 20/6 21 6 10 دربخش

 

 

 

 

 

 

 



 

 استان تهران شاخص های نیروی کار بر حسب جنس، نقاط شهری و روستایی تغییرات – 2جدول 

 1394نسبت به سال  1395در سال  

 کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی
  

 94 تغيير 94 تغيير 94 تغيير 94 تغيير 94 يرتغي

 نرخ مشارکت اقتصادی 37/1 3/1 62/2 2/7 11/9 3/1 37/1 3/3 37/1 0/2

 نرخ بيکاری 8/1 3/5 6/5 2/7 16/9 5/3 8/2 3/7 7/1 0/7

 ساله 15-24 جوانان نرخ بيکاری 19 8/8 14/9 8/3 36/5 9/4 19/3 9 16/1 5/2

 ساله 15-29 جوانان نرخ بيکاری 17/3 6/3 13/3 4/9 33/2 7/6 17/5 6/6 14/1 3/3

  

 

 1395الی  1391نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور و استان تهران در سالهای  – 1نمودار
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 1395الی  1391کل کشور و استان تهران در سالهای  بیکارینرخ  – 2نمودار

 

 

 1395الی  1391استان تهران در سالهای در فصول مختلف  مشارکت اقتصادینرخ  – 3نمودار
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 1395الی  1391نرخ بیکاری در فصول مختلف استان تهران در سالهای  – 4نمودار
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به تفکیک نقاط شهری و  1395سال  استان تهران در فصول مختلف شاخص های عمده نیروی کار – 3جدول 

 نقاط روستایی

 سهم اشتغال دربخش

 فصل محل سکونت نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بيکاری
 یکشاورز صنعت خدمات

 کل 40/5 13/5 1/1 33/1 65/8

 نقاط شهری 40/4 13/7 0/4 31/8 67/8 بهار

 نقاط روستایی 42/2 10/9 11 50/1 38/9

 کل 41/2 13/3 1/8 32/3 65/8

 نقاط شهری 41/7 13/8 1 31/2 67/7 تابستان

 نقاط روستایی 35 4/8 14/1 49/1 36/9

 کل 39/1 9/8 1/3 34 64/7

 نقاط شهری 39/5 9/9 0/8 33/3 65/9 پایيز

 نقاط روستایی 33/6 8/8 9/9 46/3 43/9

 کل 40 9/8 0/9 34/4 64/7

 نقاط شهری 40/1 10 0/3 33/9 65/8 زمستان

 نقاط روستایی 38/6 6/1 8/6 42 49/3

 

 

 

 

 



 

 به تفکیک نقاط شهری و نقاط روستایی استان تهران کارشاخص های عمده نیروی  – 4جدول 

 1395الی  1391سالهای   در 

سهم  سهم اشتغال دربخش

شاغلين 

باساعات 

کارمعمول 

بيش از 

 ساعت49

سهم 

جمعيت 

دارائ 

اشتغال 

ناقص 

 زمانی

نرخ 

 یبيکار

نرخ 

مشارکت 

 یاقتصاد

 سال محل سکونت
 یکشاورز صنعت خدمات

 کل 40/2 11/6 4/1 48/7 1/3 33/5 65/3

1395 

 نقاط شهری 40/4 11/9 4 48/1 0/6 32/5 66/8

 نقاط روستایی 37/3 7/8 5/6 59 10/9 46/9 42/2

 کل 37/1 8/1 4/9 43/6 1/2 35/5 63/3

1394 

 نقاط شهری 37/1 8/2 4/6 43/1 0/6 34/6 64/8

 نقاط روستایی 37/1 7/1 9/7 50/2 10/3 49/7 40

 کل 36/4 8/3 5/7 47/9 1/1 37/1 61/8

1393 

 نقاط شهری 36/2 8/5 5/6 47/6 0/6 36/3 63/1

 نقاط روستایی 38/2 6/3 7/5 51/6 8/4 48 43/6

 کل 36/6 9/9 4/5 51/8 1/5 37/4 61/1

1392 

 نقاط شهری 36/6 10/2 4/3 51/6 0/8 36/5 62/6

 نقاط روستایی 36/6 4/6 7/3 55/7 10/7 49/3 40

 کل 37/5 11/6 3 53/4 1/6 33/9 64/5

1391 

 نقاط شهری 37/6 11/8 2/8 53/4 0/9 33/3 65/9

 نقاط روستایی 35/9 8/6 5/3 54/6 12/5 42/7 44/8

 

 

 



 

 1395سال  به تفکیک استان ها در شاخص های عمده نیروی کار – 5جدول 

سهم شاغلين  سهم اشتغال دربخش

باساعات 

کارمعمول بيش 

 ساعت 49از 

هم جمعيت س

دارای اشتغال 

 ناقص زمانی

نرخ 

 بيکاری

نرخ 

مشارکت 

 اقتصادی

 استان
 کشاورزی صنعت خدمات

 کل کشور 39/4 12/4 10/3 38/4 18 31/9 50/1

 آذربایجان شرقی 41 10/8 9/1 39/2 20/1 39/7 40/1

 آذربایجان غربی 40/5 11 8/4 33/9 32/8 22/3 44/9

 اردبیل 43/8 15/3 9/9 42/5 35/1 23/6 41/3

 اصفهان 40/4 14/6 15/5 26/7 11 43/6 45/4

 البرز 37/8 14/3 4/2 53/8 2/6 42/8 54/6

 ایالم 36/1 11/6 17/1 22/9 24/5 27/2 48/3

 بوشهر 37 11/3 7 42 14/2 24/4 61/3

 تهران 40/2 11/6 4/1 48/7 1/3 33/5 65/3

 ال وبختیاریچهارمح 39/4 20/2 14/2 31/8 18/1 39/9 42

 خراسان جنوبی 38 10/7 11/7 23/7 32/9 28/4 38/7

 خراسان رضوی 42/1 13/2 15/2 32/8 23/6 30/8 45/6

 خراسان شمالی 42/4 11/2 18 27/2 40 24 36

 خوزستان 38/5 12/7 9/1 37/2 19/9 28/7 51/4

 زنجان 40/8 9/7 7/1 42/6 33/6 30/9 35/4

 سمنان 38/9 8/6 8/3 37/7 14/9 34 50/9

 سیستان وبلوچستان 31/1 12/9 9/7 27 18/2 29/2 52/6

 فارس 39/4 11/4 14/7 35/2 19/8 30 50/3

 قزوین 39/3 11/6 14/8 33 19/6 35/5 45

 قم 35/8 11/2 11/9 38/4 3/6 42/2 54

 کردستان 41/9 15/2 9/2 36/4 24/4 25/1 50/5

 نکرما 37/6 11/5 9/3 28 34/1 26/3 39/6

 کرمانشاه 38/9 22 17/3 33/3 27/6 22/3 50/2

 کهگیلویه وبویراحمد 38/6 13/3 14/7 30/7 20/9 29/4 49/7

 گلستان 38/2 12/6 19/7 38/8 28/8 25/4 45/8

 گیالن 40/8 11/3 10/3 44/1 26 24/6 49/2

 لرستان 35 13 20/6 22/3 23/9 30/6 45/5

 ازندرانم 41 11/6 9/5 52/5 20/1 28/3 51/7

 مرکزی 35/6 7/3 7/1 39/8 16/5 41/3 42/3

 هرمزگان 38/8 10/3 6 41/1 18/9 31/8 49/3

 همدان 38/6 9/5 11/2 43/2 27 28/1 44/9

 یزد 40/8 12/8 5/1 31/8 8/3 45/4 46/3



 

 تعاریف و مفاهیم

  جمعيت فعال اقتصادی: 

در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری )هفته  تر )حداقل سن تعیین شده(، کهساله و بیش 10تمام افراد 

مرجع( طبق تعریف کار، در تولیـد کـاال و خـدمـات مشارکت داشتـه )شـاغـل( و یا از قابلیت مشـارکت 

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

 :شاغل 

ع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا تر که در طول هفته مرجساله و بیش 10تمام افراد 

طور عمده شامل دو گروه شوند. شاغالن بهطور موقت کار را ترك کرده باشند، شاغل محسوب میبه دالیلی به 

شوند. ترك موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، بگیران و خوداشتغاالن میمزد و حقوق 

شود. افراد عنوان اشتغال محسوب می بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغاالن، به وقبرای مزد و حق

 :شوندلحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب میزیر نیز به 

کار فرادی هستند که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند ا -

 .کنند )کارکنان فامیلی بدون مزد(می

  دهند، کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزی انجام می -      

 .شودمحسوب می "کار"ها یعنی مستقیماً در تولید کاال یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آن

 .اندمطابق تعریف، کار کرده محصالنی که در هفته مرجع -      

کنند )نیروهای مسلح پرسنل صورت کادر دائم یا موقت خدمت میتمام افرادی که در نیروهای مسلح به -  

 .داران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی(کادر و سربازان، درجه

 : بيکار 

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

 (.هفته مرجع فاقد کار باشند )دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند در -1

در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده  -2

 .(باشند

ر جستجوی اشتغال منظودر هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند )اقدامات مشخصی را به -3

 (.عمل آورده باشندمزدبگیری و یا خوداشتغالی به 

دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار  افرادی که به    

 شوند.اند نیز بیکار محسوب میو آماده برای کار بوده

 :جمعيت غيرفعال اقتصادی 



 

یک از دو گروه شاغالن و بیکاران  تر که در طول هفته مرجع طبق تعریف، در هیچساله و بیش 10تمام افراد 

 شوند.گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب میقرار نمی

 ناقص: اشتغال 

افراد دارای اشتغـال ناقص شامـل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از  

تر، قرار داشتن در دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشبه  و ودهمحل کار ب

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

  :ینرخ مشارکت اقتصاد 

سبت جمع ست از ن شاغل و ب تیعبارت ا 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 اقتصادی =    

 :یکاريب نرخ 

 .100(، ضرب در کاریل و بفعال )شاغ تیبه جمع کاریب تیعبارت است از نسبت جمع 

100  *
جمعیت بیکار

جمعیت فعال
 = نرخ بیکاری

 :سهم اشتغال ناقص 

 .100شاغل، ضرب در  تیبه جمع یاشتغال ناقص زمان یدارا تیعبارت است از نسبت جمع

100  *
جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی

جمعیت شاغل
 = سهم اشتغال ناقص

 

 نسبت اشتغال: 

سبت ست از ن ساله و  10 تی( به کل جمعشتریساله و ب 15 ای) شتریساله و ب 10شاغل تیجمع عبارت 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

 

 



جمعیت استان تهران

13،267،000

:جمعیت در سن کار
جمعیت باالی ده سال استان

از جمعیت در سن کار% 59/8

جمعیت غیر فعال
6،617،621

از جمعیت فعال

از جمعیت فعال 

شاغلین% 79/7
بخش خصوصی

شاغلین% 20/3
بخش عمومی

در اشتغالاقتصادیهای عمده بخش سهم 

از کل جمعیت% 83

جمعیت در سن کار
11،066،658

5،586،600
5،480،058

ازنرخ بیکاری عبارت است
نسبت جمعیت بیکار به 
100جمعیت فعال ضرب در 

تهرانبرنامه و بودجه استان سازمان 
معاونت آمار و اطالعات

گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت

حمید رضا قاسمی موقر: تهیه و تنظیم

نرخ
بیکاری

نرخ
اشتغال

کاراز جمعیت در سن % 40/2

فعالجمعیت 

4،449،037
مشارکتنرخ

اقتصادی

91 92 93 94 95

11/6
9/9 8/3 8/1 11/6

درصد رشد 3/5
لنسبت به سال قب

درصد رشد 3/1
لنسبت به سال قب

جواناننرخ بیکاری 
24-15

29-15

27/8%
23/6%


