
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                               
  172- 155 ، صص1398 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره30سال   

 

  دار مکاتبات ی عهده * نویسنده
  .۱۳۹۹٫۶٫۲۴، پذیرش:۱۳۹۸٫۲٫۲۱دریافت:

 

آمـوزی  حال تحصیل یا مهارت وضعیت جوانان غیرشاغل که در
  )NEET (شاخص نیستند

  *,‡پور هما طاهری و ‡عظیمی فریده دل ،†ینصیر میرفالح اله نعمت سید
  مرکز آمار ایران †
   اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت یراهبرد اطالعات و آمار مرکز ‡

موضوع اشتغال و بیکاری همواره از موضوعات مهم کشور بوده است. در این بین  .چکیده
های شـغلی  هایی جهت ایجاد فرصت با توجه به ساختار سنی جمعیت کشور، اتخاذ سیاست

برخـوردار اسـت. ای  مناسب برای جوانان و به دنبال آن کاهش بیکاری آنان از اهمیت ویژه
تواند آنان را در معرض  ها، می آوردن فشار اقتصادی به خانواده عدم اشتغال جوانان و وارد

ای نـامعلوم قـرار دهـد. در دسـتور کـار  طرد اجتماعی و بالتکلیفی اقتصادی و ترس از آینـده
ر سازمان ملل متحد نیز در دستیابی به توسعه پایدار، دو هدف بـرای جوانـان در نظـ ۲۰۳۰

دسترسی کامل و مؤثر به اشتغال و کار شایسته برای تمامی زنـان و -است: الف گرفته شده
حــال تحصــیل و  کــاهش افــرادی کــه شــاغل نیســتند و در-مــردان از جملــه افــراد جــوان ب

های سرشماری عمـومی نفـوس و مسـکن  اساس داده . مقاله حاضر برنیستندمهارت آموزی 
را  نیستندآموزی  شاغل که درحال تحصیل یا مهارت ، وضعیت جوانان غیر۱۳۹۵در سال 

درصـد  ۳۶٫۲، ۱۳۹۵در سطح کشـوری و اسـتانی مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. در سـال 
. این میزان برای نیستندجوانان کشور، شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت نیز 

  درصد است. ۴۹٫۰ درصد و برای زنان ۲۴٫۰مردان، حدود 
  ، شکاف مطلق، نرخ بیکاری جوانان.NEETشاغل، نرخ  جوانان غیر کلیدی: گان واژه
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  مقدمه -۱
منظور درک  المللی کـار بـه های مالی و اقتصادی در جهان، سازمان بین پس از وقوع بحران

های سـنتی بـازار کـار بـه تنهـایی  که شاخص بهتر وضعیت بازار کار جوانان و با توجه به آن
 وضعیت دقیقی از نیروی کار آنـان باشـد، شـاخص دیگـری تحـت عنـوانتوانند گویای  نمی

NEET۱ نظر قرار داده است. را برای جوانان تعریف و مد  
هـای اقتصـادی و اجتمـاعی  نقش جوانـان در سـاختار جامعـه و تأثیرگـذاری آنـان در مؤلفـه

جوانـان شـود و توجـه بـه افـزایش اشـتغال و کـاهش بیکـاری  کشور، مهم و ارزنده تلقی می
کیـد و توجـه سیاسـت رود در راسـتای تحقـق کـار  گذاران بـوده و انتظـار مـی همواره مـورد تأ

شایسته و سند توسعه پایـدار یکـی از اهـداف کشـور، کـاهش تعـداد جوانـانی باشـد کـه نـه 
  شاغل، نه در حال تحصیل بوده و نه به کسب مهارت مشغولند. 

ای را در سـاختار سـنی  ، تغییـرات گسـتردهدر ایران نیز گذار جمعیتی و سرعت تحـوالت آن
کشور به همراه داشته است ولی همچنان نقش جوانان در ساختار جامعه و تأثیرگذاری آنان 

شـود. از یـک سـو وجـود  های اقتصادی و اجتماعی کشور، مهم و ارزنـده تلقـی مـی در مؤلفه
ی پیشرفت و توسـعه های آنان فرصتی برا مندی از ظرفیت های انسانی جوان و بهره سرمایه

 ســازد و از ســوی دیگــر عــدم اســتفاده از پتانســیل اقتصــادی و اجتمــاعی کشــور فــراهم مــی
هـای موجـود و تهدیـدی بـرای جامعـه بـه  های سرمایه نیروهای جوان سبب اتالف توانمندی

  های اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. ها و آسیب سازی بروز ناهنجاری زمینه دلیل
، بــرای ۱۳۹۵ایج طــرح سرشــماری عمــومی نفــوس و مســکن در ســال در ایــن مقالــه از نتــ

محاسبه شاخص مذکور، اسـتفاده شـده اسـت. همچنـین مقایسـه ایـن شـاخص در ایـران بـا 
  برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی صورت گرفته است.

  بیان مسئله  -۲
مسـائل های مـالی و اقتصـادی در جهـان توجـه بـه  های اخیر پس از وقوع بحران طی سال

های مربوط به وضعیت جوانان در بازار کـار،  یافته است. در تحلیل بازار کار جوانان تشدید
معموالً از سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار جوانان کـه بـه 

گـردد. ایـن  شـود، اسـتفاده مـی های سنتی بازار کار یاد می طور معمول تحت عنوان شاخص
د از نظر دور داشت که شاخص نرخ بیکاری جوانان در مقایسه با نرخ بیکـاری نکته را نبای
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انـد  تواند صرفاً گویای بخشی از نیروی کار بالقوه جوانان باشد که به دالیلی نتوانسته کل می
 نیـروی کـار جـوان نیـز جوانـان غیـر  مشغول فعالیت شوند. بخش دیگـری از ذخیـره پنهـان

فعال  اند وارد بازار کار شوند و غیر خود و به اجبار نتوانسته رغم میل فعالی هستند که علی
  اند. مانده

را برای جوانان  NEETالمللی کار، شاخص دیگری تحت عنوان  در این راستا سازمان بین
های بـازار کـار تعریـف و مـدنظر قـرار داده اسـت.  عنوان مکملـی در کنـار سـایر شـاخص به

  های کار شایسته نیز معرفی نموده است. از شاخصعنوان یکی  همچنین این شاخص را به
حـال  شـاغل کـه در اندازی از وضعیت جوانان غیر چشم ی هدف از انجام این بررسی، ارائه

، بـر اسـاس ۱۳۹۰و مقایسـه آن بـا سـال  ۱۳۹۵در سال  نیستندآموزی  تحصیل یا مهارت
  . استهای مذکور  نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال

  ادبیات نظری و پژوهشی -۳
ماندگی کشورهای در  شد که عامل اصلی و ریشه عقب بیشتر تصور می ۱۹۵۰تا اوایل دهه

گذاری  های مادی و فیزیکی است. اما امروزه به اهمیت سرمایه حال توسعه، کمبود سرمایه
 های اصلی و اساسی ها و راه عنوان یکی از زمینه انسانی و اعتالی کیفیت نیروی کار به

 اند.  برده وری و تسریع رشد اقتصادی جامعه پی افزایش بهره
ی انسانی و یکی از منابع تولید  عنوان سرمایه تر آن به امروزه نیروی انسانی در مفهوم وسیع

ها،  دانش، مهارت  ی انسانی، مجموعه شوند. سرمایه ثروت در جوامع محسوب می
نمایند. پس در واقع،  لیان کسب میاستعدادها و تحصیالتی است که افراد در طول سا

وری و  تواند باعث بهره ها می های کیفی انسان نوعی سرمایه است، زیرا این ویژگی ویژگی
  تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر شود.

 در اما شد، مطرح ۱۹۲۸ سال در پیکو، توسط بار اولین ی انسانی سرمایه اصطالح
 مورد و شده گرفته کاره ب۱۹۵۸ سال در مینسر ژاکوب توسط مدرن نئوکالسیک ادبیات
 بکر، دنیسون، شولتز، همچون مینسر، افرادی ۱۹۶۰ دهه در سپس. گرفت قرار بررسی
 افراد دریافتی ی انسانی و سرمایه در گذاری سرمایه بحث به کالن و خرد سطح در میلر

 و سازمان کشور هر ی سرمایه و دارایی ترین با ارزش انسانی ی هسرمای امروزه، پرداختند.
هم  که ای گونهه ب شود، می شناخته توسعه انسان، محور پایدار، ی هتوسع در که چرا. است
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است.  مورد توجه پایدار توسعه کانون در توسعه عامل ترین مهم هم و توسعه هدف عنوان به
 رقابتی توان و برتر عملکرد ی هکنند تعیین خالق و کارآمد انسانی ی سرمایه درواقع
   کشورهاست.  و ها سازمان
 کاال تولید برای را او امکان و توان شود، می فعال فرد در که است نیرویی انسانی ی سرمایه

 افزایش ،شود  می اجتماعی و فردی زندگی در وی رفاه و استغنا موجب که و خدمتی
 کسب در تفاوت از وجود ناشی ها، ظرفیت سطح بین گسترده های تفاوت .هدد می

 .]۲[ است معروف ی انسانی به سرمایه که هاست توانایی
محدود  سرمایه این خدمات ارائه زمان لیکن است. دوام با ایی سرمایه ی انسانی، سرمایه
 تعویض دارد و ترمیم تعمیر، لزوم صورت در و نگهداری به نیاز نیز ی انسانی . سرمایهاست

 نیز چنانچه سرمایه نوع این نگیرد. قرار اتالف مورد یا و بیکار مادی های سرمایه مانند تا
 خارج رده یا دور از استهالک از قبل دهد، تطبیق تکنولوژیکی تغییرات با را خود نتواند
  ].۱[ شود می

عنوان یک سرمایه طبیعی و یک دارایی ارزشمند  ازاین رو در طول زمان، نیروی کار به
ی انسانی ارتقا یافت،  کار ساده به سرمایه شناخته شد و نقش نیروی انسانی از نیروی

  کنند. های مادی را تعیین می های انسانی میزان سرمایه که سرمایه طوری به
اشتغال دارای ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی بوده و مسلماً  ی از نظر اقتصاددانان، پدیده

سموندی عدم همراه با یک سلسله مسائل روانی و اخالقی متعدد نیز همراه است. سی
اشتغال یا بیکاری را یک واقعیت اجتماعی خواند، نه طبیعی. به نظر او این پدیده حاصل 

هایی بود که رژیم رقابت آزاد به دنبال خود  گذاری هرج و مرج ناشی از توسعه فنی و سرمایه
  داشته است. 

حالی شکل شود. بیکاری ارادی در  ارادی تقسیم می بیکاری به دو دسته ارادی و غیر
کار وجود دارد، اما وی تمایلی به اشتغال در آن  ی گیرد که برای فرد فعال در جامعه می

آید. ساختار  ارادی به دلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی پدید می ندارد. اما بیکاری غیر
ترین دالیل این نوع بیکاری  های اقتصادی و اجتماعی از مهم بازار، دخالت دولت و بحران

های خود را به دالیلی همچون  آیند. در بیکاری ارادی، کارگران شغل اب میبه حس
 کنند، در حالی که در بیکاری غیر ای و یا سطح پایین دستمزد رد می ترجیحات سلیقه

ارادی، افراد بر اثر عوامل بیرونی از جمله ورشکستگی، کاهش تقاضا بر اثر بحران 
  ند.شو اقتصادی و مواردی مانند آن بیکار می
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های  ها و علل پدیده شناسی که بیشتر به هنجارها و ناهنجارها و بررسی زمینه از نظر جامعه
گیرد  ، معانی دیگری به خود می»بیکاری«و » اشتغال«، »کار«پردازند، مفهوم  اجتماعی می
های اجتماعی هر جامعه تعیین شده  ها با توجّه به فرهنگ و ارزش اصلی آن ی هکه مشخص
شود که راه حلّی برای مشکالت  شناسی از آن نظر طرح می مفاهیم در جامعه است و این

  دست آید.  اجتماعی، امنیت و آسایش روانی افراد در جامعه به

  شناسی تعاریف و مفاهیم و روش -۴
اولین کسانی هستند که شغل خود را  والمللی کار، جوانان جز های سازمان بین طبق گزارش

آورند. این  دست می آخرین افرادی هستند که شغلی را به وهمچنین جزدهند و  می از دست
بازآموزی،  منظور بههای شغلی  از دست دادن فرصت ،جملهاز امر ناشی از عوامل بسیاری 
  . استکمبود تجربه و مهارت و ... 

شاغلی است که نه در حال  ساله غیر ۱۵- ۲۴بیانگر سهم جوانان  NEETشاخص 
  ند. ا به کسب مهارت مشغولتحصیل هستند و نه 

  :استروش محاسبه شاخص به شرح زیر 

%
		جمعیت	جوانان	غیر	فعال	و	بیکار	که	در	حال	تحصیل	یا	کسب	مهارت	نیستند

۱۵	ساله جمعیت	جوانان	۲۴ ۱۰۰	   

 استساله نیز قابل محاسبه  ۱۵- ۲۹الزم به ذکر است شاخص مذکور برای گروه جمعیتی 
  نمایند. که برخی کشورها این شاخص را برای این گروه سنی نیز محاسبه می

تر و تصویری دیگر از بازار کار جوانان در ترکیب با  کند تا فهم وسیع این شاخص کمک می
  نرخ بیکاری جوانان، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار فراهم شود.

  :استهای زیر  گروه شامل زیر NEETجمعیت 
ترین گروه  عنوان بزرگ مدت و بلندمدت بوده که به ان که شامل بیکاران کوتاهبیکار .1

 شوند. فرعی شناخته می
جوانانی که مسئولیت خانوادگی مثل نگهداری از سالمندان یا کودکان، آنها را از  .2

 ورود به بازار کار و تحصیل بازداشته است.
 د.جوانانی که بیمار (بیماری طوالنی مدت) یا معلول هستن .3
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افرادی که فاقد مشکل مالی بوده اما در جستجوی فرصت شغلی خاص هستند.  .4
های خود بوده اما هر  این گروه معموالً به طور فعال به دنبال کار یا بهبود مهارت

 پذیرند. فرصت شغلی را نمی
های هنری و خالقانه نظیر  افرادی که معموًال در حال سفر بوده و یا درگیر فعالیت .5

 نقاشی و یا جهانگردی و ...  هستند.موسیقی، 
جوانانی که به دالیل فردی، خانوادگی و اجتماعی از جستجوی شغل دلسرد شده و  .6

ها به دلیل عدم  به دنبال کسب مهارت و دانش نیستند که این شرایط برای آن
توانایی جسمی و مغزی به وجود نیامده بلکه یا دلسرد از یافتن شغل هستند یا به 

اجتماعی  های خانوادگی، به دنبال سبک زندگی خطرناک و غیر ظیر زمینهدالیلی ن
  . هستند(مصرف مواد و یا دارای جرم جنایی) 

که به طوری هستندهایی  ، مکمل یکدیگر بوده و دارای تفاوتNEETنرخ بیکاری و نرخ
ارد نرخ بیکاری جوانان به جمعیت فعال اقتصادی که قادر به یافتن شغل نیستند، اشاره د

  د:شو و به روش زیر محاسبه می

نرخ	بیکاری	جوانان 	جمعيت	بيكار	جوانان		
جمعیت	فعال	جوانان ۱۰۰ 

حال  ، سهمی از جمعیت جوانان غیر شاغلی است که نه درNEETکه میزان  در حالی
پردازند. در شکل زیر تفاوت جمعیت درنظر گرفته  تحصیل هستند و نه به کسب مهارت می

  ، نشان داده شده است:NEETشده در محاسبه نرخ بیکاری و نرخ 
پذیر نبوده و نیاز به بررسی و در نظرگرفتن  به راحتی امکان NEETسنجش شاخص 

  تمامی جوانب و ابعاد قضیه دارد. 
و سرشماری عمومی نفوس الزم به ذکر است محاسبه این شاخص، از دو طرح نیروی کار 

که البته با توجه به هدف اصلی طرح نیروی کار که ارائه وضعیت  بودهپذیر  و مسکن امکان
تر بوده، ولی با توجه به  ، محاسبات برپایه طرح مذکور دقیقاستاشتغال و بیکاری 

های کشور با توجه به  گیری این شاخص برای استان مالحظاتی، محاسبه متغیرها و اندازه
ها قادر به ارایه برآوردی از  کار به دلیل اپتیمم نبودن تعداد نمونه که طرح نیروی این

های کشور  ساله) برای استان ۱۵- ۲۴تفکیک گروه سنی (به طور مثال  جمعیت کشور به
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، میسر است. از ۱۳۹۵، از نتایج طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال نیست
سه مقادیر شاخص مذکور از نتایج دو طرح نیروی کار و به مقای ۲و  ۱ های جدولاین رو 

  سرشماری پرداخته است.
  

  
از آنجایی که در پرسشنامه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن و همچنین طرح 
آمارگیری نیروی کار کشور در ارتباط با وضع فعالیت افراد، پرسش مربوط به 

آموزی گنجانده نشده است، از این رو امکان محاسبه دقیق این شاخص مقدور  مهارت
. شایان استپوشی  که البته تعداد اندک آن، تأثیری در تغییر سهم نداشته و قابل چشم نبوده

االت این دو طرح، ؤآموزی به مجموعه س توجه است در صورت افزودن پرسش مهارت
  تری قابل محاسبه است. شاخص مذکور با دقت مطلوب

  ها یافته -۵
  ، جمعیت جوان۱۳۹۵اساس نتایج طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  بر
 ۵۱٫۰هزار نفر ( ۶۰۲۳هزار نفر بوده است که از این تعداد،  ۱۱۸۵۲ساله کشور  ۱۵ -۲۴

  اند. درصد) را زنان تشکیل داده ۴۹٫۰هزار نفر ( ۵۸۲۹درصد) را مردان و 
ساله کشور، تعداد  ۲۴تا  ۱۵نفر جوانان  ۱۱۸۵۱۸۷۶، از مجموع ۱اساس جدول  بر

 نیستنددرصد) شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت نیز ۳۶٫۲نفر ( ۴۲۹۰۲۶۳

  
  

      
 

  شاغل

 
  

  شاغل

  
سهمی از جمعیت فعال   

اقتصادی که قادر به 
ســهمی از جمعیــت یافتن شغل نیستند.

ـه ـادی ک فعال اقتص
قادر به یافتن شغل

   نیستند.

  بیکار مهارت آموز  آموزبیکار مهارت 
  بیکار  بیکار
فعــالی کــه تحصــیل غیــر
کنــد یــا بــه کســب نمــی

  مهارت مشغول نیست.

فعــالی کــه تحصــیل غیــر
کنــد یــا بــه کســب نمــی

  مهارت مشغول نیست.

  

فعــالی کــه تحصــیل غیــر  
کنـــد یـــا بـــه کســـب مـــی

  مهارت مشغول است.

فعــالی کــه تحصــیل غیــر
کنـــد یـــا بـــه کســـب مـــی

  مهارت مشغول است.

  

 NEETنرخ  بيكاري جوانان نرخ
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حدود  ۱۳۹۵جوانان در سال  NEETتوان گفت میزان  . به عبارت دیگر می]۴و  ۳[
  درصد بوده است.  ۳۶٫۰

درصد  ۴۹٫۰نفر) و برای زنان،  ۱۴۳۱۵۰۹درصد ( ۲۳٫۸همچنین این میزان برای مردان، 
مربوط  NEETشود، بخش عمده مشمولین  ظه می. چنانچه مالحاستنفر)  ۲٬۸۵۸٬۷۵۴(

های اقتصادی، موید این مطلب  به زنان است که پایین بودن نرخ مشارکت آنان در فعالیت
  . است
برابر میزان کل کشور  ۱٫۳برای زنان، بیش از  NEETدهد میزان  ها نشان می بررسی
ردان است. به عبارت برابر میزان مذکور برای م ۲. از سوی دیگر این میزان حدود است

برابر  ۲، بیش از نیستنددیگر زنان غیر شاغلی که در حال تحصیل و یا مهارت آموزی 
  .هستندمردان در این گروه، 

بررسی شاخص مذکور، بر اساس نتایج طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن طی 
با  که به طوری استدهنده روند نزولی میزان این شاخص  نشان۱۳۹۵و  ۱۳۹۰های  سال

، رسیده ۱۳۹۵درصد در سال  ۳۶٫۲به  ۱۳۹۰درصد در سال  ۳۸٫۳درصدی از  ۲٫۱کاهش 
 ۴٫۱درصدی و در گروه زنان با کاهش  ۰٫۱است. این شاخص در گروه مردان با افزایش 

  درصدی مواجه بوده است.
  
  

کسـب مهـارت  جوانان غیر فعال و بیکار که در مطلقو تغییرات  NEETمیزان  -۱جدول  حال تحصیل یا 
  (درصد) ۱۳۹۵و  ۱۳۹۰های  سال نیستند

  زن  مرد  مرد و زن  شرح

۱۳۹۰   ۳۸٫۳  ۲۳٫۷  ۵۳٫۱  
۱۳۹۵   ۳۶٫۲  ۲۳٫۸  ۴۹٫۰  

ــق  ــرات مطل ــه  ۹۵تغیی نســبت ب
۹۰  ۲٫۱-  ۰٫۱+  ۴٫۱-  



)NEETخص 
 

.................   

ساله،  ۱۵
. نیستندی 
زن جوان  

آموزی  رت

کسـب  ـا 

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

ــتند  ــاخص( زي نيسـ شـ

...... 172 - 155صص 

  )۱نا: جدول 

۵-۲۴فر جوان 
آموزی  مهارت

۱۰ه ازای هر 
تحصیل یا مهار

حـال تحصـیل یـ ر

  زن

۴۵٫۴  
۴۵٫۳  

 د و زن

ــارت      ــا مهـ ــوز ل يـ آمـ

، ص1398ر و تابستان 

(مبن ۱۳۹۵و  ۱۳

نف ۱۰، از هر ۱
حال تحصیل یا

مرد و به ۲دود 
ال تارد که درح

ل و بیکـار کـه در

  رد

۱۸٫  
۱۶٫  

  .استر ایران 

مرد

ــيل ــال تحصـ ه در حـ

بهار، 1 ي ، شماره30ل ا

۳۹۰های  در سال 

۱۳۹۵ در سال 
ح  دارد که در

ساله، حد ۱۵-
شاغل وجود دا

جوانان غیر فعـا 
  درصد)

مر

٫۱
٫۰
یروی کار مرکز آمار

 مرد 

ــه ــاغل كـ ــر شـ ن غيـ

اس، ي آمار رسمي ايران

NEETد میزان 

توان گفت  می
شاغل وجود ر
۲۴مرد جوان  

ش زن جوان غیر

مطلقو تغییرات  
(د ۱۳۹۵و  ۱۳۹

  مرد و زن

۳۱٫۰  
۳۰٫۲  

یج آمارگیری طرح نی

 زن

ــان    ــعيت جوانـ وضـ

هاي ي بررسي مجله  ....

روند - ۱شکل 

آنچه بیان شد،
نفر، جوان غیر

۱۰ه ازای هر 
 ۵ساله، حدود 

NEETمیزان  -
۹۰های  سال ستند

اساس نتایج سبات بر

ز
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اساس آ بر

ن ۴حدود 
همچنین به

س ۲۴-۱۵
  .نیستند

  
-۲جدول 
نیسمهارت 

  شرح

۱۳۹۰   
۱۳۹۵   

  

*مبنای محاس
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  ۱۳۹۵سال  -تفکیک جنس و استان به NEETمیزان  - ۳جدول 

  NEETمیزان 
  (درصد)

  تعداد غیر فعاالن و بیکارانی که 
  در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند

 ساله) ۱۵ -۲۴(
  جمعیت

  استان جنس ساله ۲۴-۱۵

 مرد و زن ۱۱۸۵۱۸۷۶ ۴۲۹۰۲۶۳  ۳۶٫۲
 مرد ۶۰۲۲۶۶۳ ۱۴۳۱۵۰۹ ۲۳٫۸  کل کشور

 زن ۵۸۲۹۲۱۳ ۲۸۵۸۷۵۴ ۴۹٫۰
 مرد و زن ۵۴۸۱۹۰ ۲۰۷۸۱۲ ۳۷٫۹

  مرد ۲۸۴۱۲۴ ۷۱۳۷۶ ۲۵٫۱ آذربایجان شرقی
  زن ۲۶۴۰۶۶ ۱۳۶۴۳۶ ۵۱٫۷
 مرد و زن ۵۲۵۱۴۱ ۲۱۹۱۰۵ ۴۱٫۷

 مرد ۲۶۸۲۸۳ ۶۶۷۸۲ ۲۴٫۹ آذربایجان غربی
 زن ۲۵۶۸۵۸ ۱۵۲۳۲۳ ۵۹٫۳
 مرد و زن ۱۹۶۵۰۹ ۷۷۸۳۱ ۳۹٫۶

 مرد ۱۰۱۶۴۹ ۲۵۸۶۲ ۲۵٫۴  اردبیل
 زن ۹۴۸۶۰ ۵۱۹۶۹ ۵۴٫۸
 مرد و زن ۶۹۲۵۹۰ ۱۹۴۱۴۰ ۲۸٫۰

 مرد ۳۵۰۱۲۹ ۵۸۸۴۶ ۱۶٫۸ اصفهان
 زن ۳۴۲۴۶۱ ۱۳۵۲۹۴ ۳۹٫۵
 مرد و زن ۳۶۴۸۸۸ ۱۲۱۹۷۹ ۳۳٫۴

 مرد ۱۸۱۳۶۷ ۴۲۳۰۲ ۲۳٫۳ البرز
 زن ۱۸۳۵۲۱ ۷۹۶۷۷ ۴۳٫۴
 مرد و زن ۸۹۲۱۵ ۳۲۰۵۷ ۳۵٫۹

 مرد ۴۶۲۸۰ ۱۲۴۳۳ ۲۶٫۹  ایالم
 زن ۴۲۹۳۵ ۱۹۶۲۴ ۴۵٫۷
 مرد و زن ۱۷۲۰۰۴ ۶۶۰۸۳ ۳۸٫۴

 مرد ۹۲۷۷۷ ۲۶۰۵۲ ۲۸٫۱  بوشهر
 زن ۷۹۲۲۷ ۴۰۰۳۱ ۵۰٫۵
 مرد و زن ۱۷۸۱۲۸۰ ۵۰۰۱۴۳ ۲۸٫۱

 مرد ۸۹۲۷۵۲ ۱۴۹۱۹۱ ۱۶٫۷  تهران
 زن ۸۸۸۵۲۸ ۳۵۰۹۵۲ ۳۹٫۵
 مرد و زن ۱۴۶۴۷۴ ۵۶۵۷۹ ۳۸٫۶

 مرد ۷۳۶۶۰ ۲۱۲۱۶ ۲۸٫۸ چهارمحال و بختیاری
 زن ۷۲۸۱۴ ۳۵۳۶۳ ۴۸٫۶
 مرد و زن ۱۲۹۵۱۲ ۴۴۲۹۱ ۳۴٫۲

 مرد ۶۹۰۷۲ ۱۵۷۸۶ ۲۲٫۹ خراسان جنوبی
 زن ۶۰۴۴۰ ۲۸۵۰۵  ۴۷٫۲
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  ۱۳۹۵سال  -تفکیک جنس و استان به NEETمیزان  - ۳ی جدول  ادامه

  NEETمیزان 
  (درصد)

غیرفعاالن و بیکارانی که در تعداد 
حال تحصیل یا کسب مهارت 

 ساله) ۱۵ -۲۴نیستند. (
  جمعیت

  استان جنس ساله ۲۴-۱۵

 مرد و زن ۹۶۹۱۷۴ ۳۷۰۰۷۲ ۳۸٫۲
 مرد ۴۸۵۲۶۴ ۱۰۲۴۵۹ ۲۱٫۱  خراسان رضوی

 زن ۴۸۳۹۱۰ ۲۶۷۶۱۳ ۵۵٫۳
 مرد و زن ۱۴۱۳۴۰ ۵۴۶۹۷ ۳۸٫۷

 مرد ۷۱۷۵۶ ۱۶۹۱۳ ۲۳٫۶ خراسان شمالی
 زن ۶۹۵۸۴ ۳۷۷۸۴ ۵۴٫۳
 مرد و زن ۷۶۶۲۴۰ ۳۱۵۸۷۸ ۴۱٫۲

 مرد ۳۸۷۱۴۷ ۱۱۵۰۲۷ ۲۹٫۷  خوزستان
 زن ۳۷۹۰۹۳ ۲۰۰۸۵۱ ۵۳٫۰
 مرد و زن ۱۵۶۸۴۱ ۶۰۵۶۰ ۳۸٫۶

 مرد ۷۹۴۵۱ ۱۸۵۸۱ ۲۳٫۴ زنجان
 زن ۷۷۳۹۰ ۴۱۹۷۹ ۵۴٫۲
 مرد و زن ۱۱۷۱۷۲ ۲۶۴۶۰ ۲۲٫۶

 مرد ۶۰۴۰۱ ۷۶۳۲ ۱۲٫۶ سمنان
 زن ۵۶۷۷۱ ۱۸۸۲۸ ۳۳٫۲
 مرد و زن ۵۲۵۷۶۴ ۲۵۳۴۶۷ ۴۸٫۲

 مرد ۲۶۷۲۴۱ ۸۷۱۶۸ ۳۲٫۶  سیستان و بلوچستان
 زن ۲۵۸۵۲۳ ۱۶۶۲۹۹ ۶۴٫۳
 مرد و زن ۷۰۰۱۷۵ ۲۵۳۳۴۸ ۳۶٫۲

 مرد ۳۵۹۷۳۳ ۱۰۰۸۵۳ ۲۸٫۰  فارس
 زن ۳۴۰۴۴۲ ۱۵۲۴۹۵ ۴۴٫۸
 مرد و زن ۱۸۰۹۱۸ ۶۰۴۸۳ ۳۳٫۴

 مرد ۹۰۸۸۱ ۱۴۵۱۶ ۱۶٫۰  قزوین
 زن ۹۰۰۳۷ ۴۵۹۶۷ ۵۱٫۱
 مرد و زن ۱۹۷۶۸۹ ۶۵۲۵۴ ۳۳٫۰

 مرد ۹۸۳۶۹ ۱۶۷۵۲ ۱۷٫۰  قم
 زن ۹۹۳۲۰ ۴۸۵۰۲ ۴۸٫۸
 مرد و زن ۲۴۷۰۶۵ ۱۰۱۳۹۸ ۴۱٫۰

 مرد ۱۲۴۹۹۲ ۲۸۵۹۹ ۲۲٫۹  کردستان
 زن ۱۲۲۰۷۳ ۷۲۷۹۹ ۵۹٫۶
 مرد و زن ۵۲۲۰۱۷ ۱۸۹۰۸۶ ۳۶٫۲

 مرد ۲۶۸۴۲۵ ۶۶۱۴۰ ۲۴٫۶  کرمان
 زن ۲۵۳۵۹۲ ۱۲۲۹۴۶ ۴۸٫۵
 مرد و زن ۲۹۷۴۲۲ ۱۲۷۱۵۰ ۴۲٫۸

 مرد ۱۵۴۶۶۵ ۴۸۳۲۶ ۳۱٫۲  کرمانشاه
 زن ۱۴۲۷۵۷ ۷۸۸۲۴ ۵۵٫۲
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  ۱۳۹۵سال  -تفکیک جنس و استان به NEETمیزان  -  ۳جدول ی  ادامه

  NEETمیزان 
  (درصد) 

  تعداد غیر فعاالن و بیکارانی که 
  در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند

 ساله) ۱۵ -۲۴(
  جمعیت

  استان جنس ساله ۲۴-۱۵

 مرد و زن ۱۱۵۵۸۰ ۴۳۸۱۶  ۳۷٫۹
 مرد ۵۷۷۷۹ ۱۵۸۶۳ ۲۷٫۵  کهگیلویه و بویراحمد

 زن ۵۷۸۰۱ ۲۷۹۵۳ ۴۸٫۴
 مرد و زن ۲۸۱۳۴۷ ۱۲۳۹۱۸ ۴۴٫۰

 مرد ۱۴۲۷۳۴ ۴۴۲۵۵ ۳۱٫۰ گلستان
 زن ۱۳۸۶۱۳ ۷۹۶۶۳ ۵۷٫۵
 مرد و زن ۳۴۸۷۴۱ ۱۲۲۷۱۵ ۳۵٫۲

 مرد ۱۷۶۷۷۷ ۴۸۶۶۴ ۲۷٫۵ گیالن
 زن ۱۷۱۹۶۴ ۷۴۰۵۱ ۴۳٫۱
 مرد و زن ۲۷۶۲۸۴ ۱۱۶۴۰۴ ۴۲٫۱

 مرد ۱۴۲۵۵۹ ۴۳۷۱۹ ۳۰٫۷  لرستان
 زن ۱۳۳۷۲۵ ۷۲۶۸۵ ۵۴٫۴
 مرد و زن ۴۴۱۳۶۸ ۱۴۱۵۳۲ ۳۲٫۱

 مرد ۲۲۳۳۸۵ ۵۲۱۳۹ ۲۳٫۳ مازندران
 زن ۲۱۷۹۸۳ ۸۹۳۹۳ ۴۱٫۰
 مرد و زن ۲۰۳۰۶۵ ۶۹۹۹۴ ۳۴٫۵

 مرد ۱۰۳۷۱۰ ۲۲۸۷۱ ۲۲٫۱ مرکزی
 زن ۹۹۳۵۵ ۴۷۱۲۳ ۴۷٫۴
 مرد و زن ۳۰۰۶۱۵ ۱۳۱۵۸۰ ۴۳٫۸

 مرد ۱۵۳۴۷۸ ۴۷۷۲۸ ۳۱٫۱  هرمزگان
 زن ۱۴۷۱۳۷ ۸۳۸۵۲ ۵۷٫۰
 مرد و زن ۲۵۱۸۸۴ ۱۰۰۹۲۵ ۴۰٫۱

 مرد ۱۲۸۱۵۵ ۳۲۶۳۹ ۲۵٫۵  همدان
 زن ۱۲۳۷۲۹ ۶۸۲۸۶ ۵۵٫۲
 مرد و زن ۱۶۵۳۷۲ ۴۱۵۰۶ ۲۵٫۱

 مرد ۸۵۶۶۸ ۱۰۸۱۹ ۱۲٫۶  یزد
 زن ۷۹۷۰۴ ۳۰۶۸۷ ۳۸٫۵
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  ۱۳۹۵سال  -تفکیک استان  به NEET میزان - ۲شکل 

  سال -تفکیک استان  زنان به NEETمیزان  - ۳شکل
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  ۱۳۹۵سال  - تفکیک استان مردان به NEET میزان - ۴ شکل
  

، به استان ۱۳۹۵ در سال NEETشود بیشترین میزان  مشاهده می ۴شکل چنانچه در 
درصد و استان هرمزگان با  ۴۴٫۰درصد، استان گلستان با  ۴۸٫۲سیستان و بلوچستان با 

درصد،  ۲۲٫۶های سمنان، یزد و اصفهان به ترتیب با  درصد و کمترین آن به استان ۴۳٫۸
  درصد، تعلق داشته است. ۲۸٫۰درصد و  ۲۵٫۱
در گروه مردان، استان سیستان و بلوچستان با  ۱۳۹۵دهد در سال  ها نشان می بررسی
درصد بیشترین و  ۳۱٫۱درصد و استان هرمزگان با  ۳۱٫۲تان کرمانشاه با درصد، اس ۳۲٫۶
درصد و استان تهران با  ۱۶٫۰قزوین با  درصد، استان ۱۲٫۶های سمنان و یزد با  استان
  اند. های کشور داشته را در بین استان NEETدرصد، کمترین میزان  ۱۶٫۷

 ۵۹٫۶درصد، استان کردستان با  ۶۴٫۳در گروه زنان نیز استان سیستان و بلوچستان با 
درصد،  ۳۳٫۲درصد بیشترین و استان سمنان با  ۵۹٫۳غربی با  درصد و استان آذربایجان

درصد، کمترین میزان  ۳۹٫۵های تهران و اصفهان با  درصد و استان ۳۸٫۵استان یزد با 
NEET اند. های کشور داشته را در بین استان  
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دهد که دامنه تغییرات در میزان  کشورنشان میهای  در استان NEETمطالعه شاخص
NEET  درصد، رسیده است. به عبارت بهتر میزان  ۲۶به حدودNEET  در استان

  .استبرابر استان سمنان،  ۲سیستان و بلوچستان، حدود 
  

  ۱۳۹۵های کشور در سال  استان NEET شکاف میزان -۴جدول 
  (درصد)NEETمیزان   شرح

  (سیستان و بلوچستان) ۴۸٫۲  باالترین
  (سمنان) ۲۲٫۶  ترین پایین

  ۲۵٫۶  *شکاف (مطلق)
  
  

  (درصد)  ۲۰۱۶سال  - در برخی کشورهاNEETمیزان  -۵جدول 
  زن  مرد  مرد و زن  کشور
  ۴٫۶  ۲٫۶  ۳٫۵  ژاپن

  ۵٫۱  ۲٫۹  ۴٫۰  سنگاپور
  ۷٫۴  ۶٫۱  ۶٫۷  آلمان

  ۱۱٫۵  ۱۰٫۳  ۱۰٫۹  انگلیس
  ۱۵٫۳  ۸٫۴  ۱۱٫۷  مالزی
  ۱۱٫۷  ۱۱٫۹  ۱۱٫۸  فرانسه
  ۱۲٫۹  ۱۴٫۱  ۱۳٫۵  کانادا
  ۱۵٫۷  ۱۴٫۳  ۱۵٫۰  آمریکا
  ۱۵٫۷  ۱۵٫۹  ۱۵٫۸  یونان

  ۲۹٫۲  ۱۵٫۵  ۲۲٫۲  فیلیپین
  ۲۹٫۱  ۱۶٫۱  ۲۲٫۵  اندونزی
  ۳۳٫۵  ۱۴٫۵  ۲۴٫۰  ترکیه
  ۳۵٫۷  ۱۹٫۸  ۲۷٫۶  مصر

  ۴۷٫۰  ۱۰٫۰  ۲۸٫۹  بنگالدش
  ۴۹٫۰  ۲۳٫۸  ۳۶٫۲  *ایران

  .است ۱۳۹۵مبنای محاسبه شاخص، نتایج طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  * 
  )ILOسازمان بین المللی کار (منبع: 
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پرداختـه  ۲۰۱۶در ایران با برخـی از کشـورها در سـال  NEETبه مقایسه میزان  ۵جدول 
شـود در کشـورهایی ماننـد ژاپـن، سـنگاپور و آلمـان میـزان  . چنانچه مشاهده مـی]۷[ است

NEET  تک رقمی است و در کشورهایی مانند انگلیس، مالزی، فرانسه و کانـادا، آمریکـا
درصد بوده است و در کشورهایی ماننـد فیلیپـین، انـدونزی، ترکیـه، مصـر و  ۱۵تا  ۱۰بین 

در  NEETاسـت کـه میـزان درصد در نوسان است. این در حالی  ۳۰تا  ۲۰بنگالدش بین 
  درصد بوده است. ۳۶ایران باالی 

  گیری بحث و نتیجه -۶
توان بـه مـواردی از جملـه گـذر سـالم از  ، میNEETاز جمله علل کم بودن تعداد مشمولین 

مدرسه به کار و فضای مطلوب بازار کار و .... اشاره نمود.از سوی دیگر برخی از دالیل باال 
هـا، مربـوط بـه جوانـان بیکـاری اسـت کـه بخـش  برخی از استان بودن میزان آندر کشور و

، بـه معنـی بـه NEETدهند. زیاد بودن تعداد مشـمولین  ای از این گروه را تشکیل می عمده
حاشیه رانده شدن جوانان است. همچنین علت دیگر آن درک نادرسـت عامـه مـردم از واژه 

بگیـر  کسی است کـه مـزد و حقـوقشاغل است. به طوریکه تلقی عموم مردم از فرد شاغل، 
کـه گروهـی از ایـن افـراد کـه تـرک تحصـیل  کنـد. در حـالی بوده و در یک بنگاه فعالیت مـی

کنند کـه  کنند (به ویژه در مناطق روستایی) برای یکی از اعضای خانوار خود فعالیت می می
ود را بیکـار در این صورت در زمره کارکنان فامیلی بدون مزد قرار گرفته ولـی بـه اشـتباه خـ

نمایند و یا افراد بسیاری هستند کـه کـارکن مسـتقل بـوده یـا  در محـل سـکونت  قلمداد می
خود، مشغول انجام شغل خانگی و کسب درآمد (به ویژه زنـان) بـوده کـه در ایـن صـورت، 

شوند. همچنین برخی از جوانان به صورت داوطلبانه  آنان نیز در زمره شاغلین محسوب می
اند. به طور مثال جوانان دارای درآمد بدون کار (در  ش و بازار کار خارج شدهاز چرخه آموز

های با تمکن مالی باال) و یا مادران جوانی که حتـی در یـک خـانوار بـا درآمـد بـاال  خانواده
گیرند  زندگی کرده و توانایی پرداخت هزینه مراقبت از کودک را دارا هستند، ولی تصمیم می

منظور مراقبت از فرزندان خود از بازار کار خارج شوند. این نکته را  ه بهکه به طور داوطلبان
ارادی و به اجبار بـه دالیلـی  نیز نباید از نظر دور داشت که برخی از جوانان نیز به طور غیر

نظیر ناتوانی، بیماری و معلولیت قادر به اشتغال، تحصیل و یا کسب مهارت نیستند و یـا 
نایی پرداخت هزینه مراقبت از کودک یـا کودکـان خـود را نداشـته و حتی مادر جوانی که توا
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در قیـاس بـا میـزان بیکـاری  NEETکند. زیاد بودن میـزان  به اجبار، بازار کار را ترک می
جوانان به این معنی است که تعداد زیادی از جوانان ناامید از کار بوده یا امکـان دسترسـی 

  آموزی را ندارند. به آموزش و مهارت
کننده موضوع، جوانانی هستند که در هیچ یک از مصادیق برشمرده فوق  ولی قسمت نگران

گنجانده نشده و در عین حـال نـه در جسـتجوی کـار بـوده و نـه در حـال آمـوزش یـا کسـب 
. این گروه به شدت در معـرض خطـر بـه حاشـیه رانـده شـدن از بـازار کـار و هستندمهارت 

ریـزان بـرای  های اجتماعی هستند که توجه ویژه برنامـه ها و ناهنجاری مواجهه با محرومیت
آمــوزی و  مهــارت نمــودن امکانــات تحصــیلی، هــای حمــایتی از جملــه فــراهم وضــع سیاســت

  نمایند. اشتغال را طلب می
ــن شــاخص مناســب ــه شــد، ای ــرای نشــان دادن واقعیــت چنانچــه گفت ــار ب ــرین معی هــای  ت

فعالیت است و بیانگر توجه بـه جوانـانی  های در حال ظهور با خطر بیکاری و عدم اقتصاد
بـه دلیـل اینکـه  هـا است کـه تمـایلی جهـت پیوسـتن بـه بـازار کـار را ندارنـد. مشـمولین آن

در معـرض خطـر  بنـابرایندهنـد،  های خود را جهت دستیابی بـه شـغل، بهبـود نمـی قابلیت
گذاران برای  سیاستریزان و  جدایی اجتماعی و بازار کار قرار دارند. از این رو نقش برنامه

منابع انسانی کشور به ویژه جوانان در دستیابی به توسعه پایدار امری ضـروری خواهـد بـود 
ــدابیری همچــون ســرمایه ــراهم واتخــاذ ت ــذاری و ف ــودن بســترهای مناســب جهــت  گ نم

های مورد نیاز و به تبـع آن امکـان  توانمندسازی جوانان به لحاظ آموزش و افزایش مهارت
  کار، مؤثر خواهد بود. ر بازارورود آنان د
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