
 نگاهی به نيروی کار و ساختار طبقاتی در کشور
 

 احمد فرهادی

 ١٣٨۵ آبان ٢٠
 

 

 بخشی است که در رابطه با کار برای تدوين اسناد پايه ای صورت می گيرد و ويژه ی نيروی کار                    ٣نوشته ی حاضر دومين بخش از يک کار        
اميدوارم رفقا و دوستان دست اندرکار،         .  ر انتشار يافت   پيشت"  نگاهی به کشور با عينک آمار        "بخش نخست زير عنوان        .  در کشور است   

سخن را کوتاه می کنم و پس از چند توضيح به اصل               .  زحمت رفع اشکاالت و کمبودها را کشيده و به تکميل و ادامه ی کار همت بگمارند                     
 :موضوع می پردازم

با نشانی   "  درگاه ملی آمار  "ز پايگاه مجازی اين موسسه، به نام        بسياری از آنها ا   .  است"  مرکز آمار ايران  " منبع همه ی داده های آماری      –  ١
ir.org.sci.www مرکز آمار ايران" ،  برگرفته شده اند و برخی از انتشارات سالهای پيشين." 

 .ارقام است) روند کردن( اختالف در سرجمع ها، عمدتا ناشی از سرراست کردن – ٢

، در نشريات منتشره در سال های متفاوت از سوی مرکز              ١٣۴۵در مورد آمارهای مربوط به نيروی کار مربوط به سرشماری سال                   –  ٣
 هزار نفر و در        ۶٨۵٨تعداد نيروی شاغل در مقطع اين سرشماری، در نشريات متقدم                  .  آمار ايران، تفاوت هايی به چشم می خورد         

اين .   و طبقه بندی های زير گروه های مربوطه برپايه ی اين دو رقم متفاوت صورت گرفته است                    هزار نفر آمده    ٧١١۶نشريات متاخر    
اثر ارزشمند آقايان دکتر علی     "  تحوالت اقتصادی ايران  "بعنوان نمونه در کتاب     .  (  اختالف در کارهای محققان نيز انعکاس يافته است        

 هزار نفر شاغل را مبنا      ٧١١۶شته ی حاضر من آخرين آمار منتشره و         در نو   ).  ١٣٨۶قنبری و دکتر حسين صادقی، منتشره در سال          
 .گرفته ام، ولی ممکن است در طبقه بندی ها اشکاالت و بی دقتی هايی متاثر از تفاوت باال وارد شده باشد

در اين نوشته، که     .  د بررسی نيروی کار، يعنی بررسی جمعيت کشور در رابطه با کار، می تواند در زمينه های مختلفی صورت پذير                         –  ۴
جمعيت " به ١در بند .  سرشماری در سه زمينه ی کلی پرداخته شده است۶کوشش شده تا جايی که شدنی هست کوتاه باشد، به آمارهای            

 در سطح کل      شاخص های کلی مربوطه   و  "  جمعيت بيکار "،  "جمعيت شاغل "،  "جمعيت غيرفعال "،  "جمعيت فعال "،  "در سن کار   
 ٢بند  .  و ارائه ی يک تصوير کوتاه از استانها پرداخته شده است              "  زنان و مردان   "و به تفکيک     "  هر و روستا   ش"کشور، به تفکيک     

مديران، (، گروه های عمده ی شغلی      ) خدمات – صنعت   –کشاورزی  (اقتصادی   بخش های عمده ی نگاهی دارد به شاغلين در رابطه با           
در در پايان   .  ، و وضع سواد   )، کارکنان مستقل، مزدو حقوق بگيران و غيره       کارفرمايان(، وضع شغلی    )متخصصان، کارمندان و غيره   

هدف اين نوشته    .  وضعيت آماری طبقات اجتماعی و رابطه ی آن با بخش های عمده ی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است                           ٣بند  
 .يت متخصصان استبحث عميق تر در اين مورد در صالح. ارائه ی يک تصوير کلی از نيروی کار در کشور است

برای پرهيز از درازی نوشته، بخش جداگانه ای به تعاريف اختصاص داده نشده، ولی برای آغاز بحث، بهتر است چند مقوله پيشاپيش                            –  ۵
 .تعريف شوند

نقدی يا غير    (است آه به منظور آسب درامد           )  فكری يا بدنی   (آار، آن دسته از فعاليت های اقتصادی            :کار –
 .د و هدف آن توليد آاال يا ارائه خدمت باشدانجام شو) نقدی

 . سال می باشد و حداکثری برای آن مشخص نشده است١٠در ايران حداقل سن قانونی اشتغال به کار  :سن کار –

 . شاغل محسوب می شوند،فرادی آه مطابق با تعريف آار و مصاديق آن آار می کنندا :جمعيت شاغل –

 . در جستجوی کار هستندعريف آار و مصاديق آن آار نمی کنند ولیفرادی آه مطابق با تا :جمعيت بيکار –

 .به جمعيت فعالدر جستجوی کار جمعيت ييکار  نسبت :درصد بيکاری –

 .جمعيت که در سن کار قرار دارد و شاغل است يا بيکار در جستجوی کارآن بخش از  :جمعيت فعال –

، و آن بخش از     )زير دهساله ( جمعيت زير سن قانونی کار       جمعيت غيرفعال از دو بخش تشکيل می شود،       :جمعيت غيرفعال –
مانند محصل،   (جمعيت که در سن کار قرار دارد ولی شاغل نبوده و در جستجوی کار نيز نيست                                   

 )بازنشسته، خانه دار

 .نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت :ميزان فعاليت عمومی –

  ساله و بيشتر١٠جمعيت فعال به جمعيت  نسبت :ميزان مشارکت –

 .جمعيت شاغل به کل جمعيت نسبت :ضريب اشتغال –

 .غيرفعال به جمعيت شاغل نسبت جمعيت :بار تکفل –
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   نيروی کار– ١
 

 نگاهی کلی
 

 ميليون  ٧٠ جمعيتش مرز    ، سال مانده يه پايان سده      ١۵ ميليون نفر پا به سده ی چهارده هجری شمسی نهاد و هنوز               ١٠ايران با جمعيتی زير      
در .  نيروی کار نيز با اين رشد شتابان همراهی کرده است              .   برابر شد   ٧ سال جمعيت کشور بيش از          ٨۵يعنی طی    را پشت سر گذاشت،       

 ۵/٢٠  ، قرار داشت   ) ساله و بيشتر    ١٠( کار  سنی گروه ميليون نفر در       ۶٠ حدود     کشور  ميليون نفر جمعيت    ۵/٧٠  ، از ١٣٨۵آبان ماه سال    
 . شدندمحسوب می ميليون نفر به لحاظ اقتصادی فعال ۵/٢٣ يعنس جمعا   بودند، ميليون نفر بيکار٣ ،ميليون نفر شاغل

 
جمعيت و رشد جمعيت      رشد کل  ١٣۶۵ تا   ١٣٣۵ ساله ی بين    ٣٠ در    سرشماری نشان می دهند   ۶شاخص های نيروی کار در مقطع       بررسی  

 جمعيت رشد کل  ساله و بيشتر، نرخ      ١٠عيت  جم نرخ رشد    ،١٣٨۵ تا   ١٣۶۵بيست ساله ی    ساله و بيشتر تقريبا مساوی هم بوده ولی در             ١٠
جمعيت کل کشور از    .  می توان گفت در بيست ساله ی آخر فاز جوان تر شدن جمعيت رو به سپری گشتن بوده است                .  شت سر گذاشته است   پرا  
از  ساله و بيشتر     ١٠جمعيت   رسيده، در حالی که     ١٣٨۵ ميليون نفر در سال      ۵/٧٠ درصدی به    ۴٣ با افزايش    ١٣۶۵ ميليون نفر در سال      ۴٩
  . است رسيده١٣٨۵ ميليون نفر در سال ۶٠ درصدی به ٨١ با افزايش ١٣۶۵ ميليون نفر در سال ٣٣

 
 رسيده  ١٣۶۵ درصد در سال     ٩/٢۵   به ١٣٣۵درصد در سال      ٣٢ به بعد مرتب کاهش يافته و از          ١٣٣۵ميزان فعاليت عمومی، که از سال        

. درصد رسيد  ٣/٣٣ به ١٣٨۵ و در سال ه شروع به افزايش کرد به بعد١٣۶۵از جمعيت داشت، بود و نشان از کاهش جمعيت فعال در کل         
 مرتب افزايش يافته بود، و نشان می داد شاغلين سال به سال تکفل تعداد بيشتری را عهده دار                         ١٣٣۵در همين راستا بار تکفل، که پس از             

  . رسيد١٣٨۵ در سال ٣/٢   به١٣۶۵ در سال  ٣/٣ به بعد شروع به کاهش کرد و از رقم ١٣۶۵می شوند، از 
 

 هم می تواند نتيجه ی    ،"بار تکفل "  باال بودن و     ميزان فعاليت عمومی   پايين بودن  بايد توجه داشت که       ها و شاخص های باال   در رابطه با نماگر   
ان از بازار کار، و هم می تواند نتيجه ی         روندهای منفی در جامعه و در روند گسترش نيروی کار باشد، مانند دور ماندن بخش بزرگی از زن                    

 .روندهای مثبت باشد، مانند اقزايش تعداد دانش آموزان و دانشجويان
 

 سرشماری نشان می دهد که اين شاخص نيز ۶ در مقطع ) ساله و بيشتر١٠جمعيت فعال به جمعيت      نسبت(ميزان مشارکت   مقايسه ی شاخص   
همپای ديگر     ، که  ضريب اشتغال  .   نرسيده است    ١٣۵۵يش گرفته ولی هنوز به سطح سال                 ساله روند افزايش را در پ             ١٠با تاخيری     

 ساله ی آخر روند مثبتی را طی کرده و به رقمی باالتر از                ٢٠ روند منفی طی کرده بود، در         ١٣۶۵ تا   ١٣٣۵ سال بين    ٣٠شاخص ها، طی   
 . رسيده است١٣۵۵سال 

 
 ١٣٣۵اين شاخص، که از سال      .  ، روند تا حدودی متفاوت و موجی را طی کرده است          )جمعيت ييکار به جمعيت فعال     نسبت(درصد بيکاری   

 درصد رسيد ولی    ١/٩     کاهش يافت و به رقم     ١٣٧۵ تا   ١٣۶۵ درصد رسيده بود، در فاصله ی       ٢/١۴ مرتب افزايش يافته و به رقم        ١٣۶۵تا  
 ١٣۶۵ درصد رسيد، که با کنار گذاشتن سال        ٧/١٢ر بيکار، به     ميليون نف  ٣، با رقم      ١٣٨۵مجددا روند افزايش را در پيش گرفت و در سال           

الزم به توجه است که اين رقم، رقم رسمی است و           .  از مقايسه، به دليل درگير بودن کشور در جنگ، طی نيم قرن گذشته بی سابقه بوده است                
در رابطه با بيکاری در کشور،      .  می بيکاری است  در همه جای جهان، حتا در کشورهای اروپايی، بيکاری واقعی بمراتب باالتر از آمار رس               

به ويژه قابل توجه است که درصد بيکاری بين نيروی جوانی که تازه وارد بازار کار می شود بيش از دوبرابر رقم کلی آن است و نيروی                                  
 .جوانی که وارد بازار کار می شود، برای تامين کار با دشواری های خيلی بيش تری روبرو هست

 
 
 



 )  درصد–هزار نفر : ارقام(  شاخص های عمده ی  نيروی کار در کل کشور – ١ل جدو
 

 عنوان ١٣٣۵ ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

 جمعيت ١٨٫٩۵۵ ٢۵٫٧٨٩ ٣٣٫٧٠٩ ۴٩٫۴۴۵ ۶٠٫٠۵۵ ٧٠٫۴٩۶

 از سرشماری پيشين  –جمعيت   متوسط رشد ساالنه _ ٣/١ ٢/٧ ٣/٩ ٢/٠ ۶/١

  ساله و بيشتر١٠جمعيت  ١٢٫٧٨۴ ١٧.٠٠٠ ٢٣٫٠٠٢ ٣٢٫٨٧۴ ۴۵٫۴٠١ ۵٩٫۵٢٣

 از سرشماری پيشين  – ساله و بيشتر ١٠جمعيت   متوسط رشد ساالنه _ ٢/٩ ٣/١ ۶/٣ ٣/٣ ٢/٧

 بيشتر به کل جمعيت  ساله و١٠نسبت جمعيت  ۴/۶٧ ٩/۶۵ ۶٨/٢ ۶۶/۵ ٧۵/۶ ٨۴/۴

۴۶.۵١١ ۴٣.۴٧۶ ٣۶.۴٣۵ ١٧.٩ ٢٣.٩١٣۴٧ ١٢.٨٨٨  جمعيت غيرفعال

  جمعيت فعال ۶٫٠۶٧ ٧٫٨۴٢ ٩٫٧٩۶ ١٢٫٨٢٠ ١۶٫٠٢٧ ٢٣٫۴۶٩

 از سرشماری پيشين  –  جمعيت فعال  متوسط رشد ساالنه _ ۶/٢ ٢/٢ ٢/٧ ٢/٣ ٣/٩

 )نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت (ميزان فعاليت عمومی ٣٢/٠ ۴/٣٠ ٢٩/١ ٩/٢۵ ٧/٢۶ ٣٣/٣

 ) ساله و بيشتر١٠جمعيت جمعيت فعال به  نسبت(ميزان مشارکت  ۵/۴٧ ١/۴۶ ۶/۴٢ ٣٩/٠ ٣/٣۵ ۴/٣٩

 جمعيت شاغل ۵٫٩٠٨ ٧٫١١۶ ٨٫٧٩٩ ١١٫٠٠٢ ١۴٫۵٧٢ ٢٠٫۴٧۶

 از سرشماری پيشين  – جمعيت شاغل متوسط رشد ساالنه _ ١/٩ ٢/١ ٢/٣ ۵/٣ ۵/٣

 )جمعيت شاغل به کل جمعيت نسبت(ضريب اشتغال  ٣١/٢ ۶/٢٧ ١/٢۶ ٢٢/٣ ٣/٢۴ ٢٩/٠

 )غيرفعال به جمعيت شاغل ت جمعيتنسب(بار تکفل  ٢/٢ ۵/٢ ٢/٧ ٣/٣ ٣/٠ ٢/٣

 ) در جستجوی کاربيكار (جمعيت بيكار ١۵٩ ٧٢۶ ٩٩٧ ١٫٨١٩ ١٫۴۵۶ ٢٫٩٩٢

 )جمعيت ييکار به جمعيت فعال نسبت(درصد بيکاری  ۶/٢ ٩/٣ ١٠/٢ ٢/١۴ ٩/١ ١٢/٧

 
 
 
 
 
 

 نيروی کار در شهر و روستا
 

کشور، بررسی نماگرها و شاخص های نام برده در باال، به تفکيک نقاط               برای به دست آوردن تصوير روشن تری از پويش نيروی کار در                 
 .  الزم است شهری و روستايی، و به تفکيک مرد و زن،

 
، نشان می دهد که جعيت روستا تا حدودی جوانتر از          ١٣٨۵مقايسه ی ارقام مربوط به نيروی کار بين نقاط شهری و روستايی، در مقطع آبان               

ميزان فعاليت  در اين مقطع شاخص      .   درصد در شهرها    ٨/١۴ درصد افراد زير ده ساله در روستاها در برابر              ۵/١٧جمعيت شهری است،     
 در روستاها    ) ساله و بيشتر     ١٠جمعيت فعال به جمعيت        نسبت(ميزان مشارکت     و شاخص      )نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت          (عمومی

 در   ساله و بيشتر    ١٠جمعيت   پايين تر بودن نسبت دانش آموزان و دانش جويان به            دليل عمده ی آن را می توان     .  اندکی باالتر از شهرها هست     
 بين نقاط شهری و     )جمعيت شاغل به کل جمعيت     نسبت(ضريب اشتغال   تفاوتی بسيار اندک در شاخص       .  روستاها در مقايسه با شهرها ناميد      

در مقطع زمانی مورد    .   نسبت به شهرها است که به آن اشاره شد          روستايی ديده می شود که دليل آن جوانتر بودن ساختار جنسی در روستاها             
 .  استنقاط شهری درصدی مربوط به ١٢ درصد بود که بسيار باالتر از رقم ١۵بحث، درصد بيکاری در نقاط روستايی حدود 

 
. هرها و روستاها نشان نمی دهد     سرشماری، مسير حرکتی چندان متفاوتی را بين ش         ۶مقايسه ی نماگرها و شاخص های نيروی کار در مقطع            

 .  نيز اختالف معناداری در ساختار نيروی کار بين شهر و روستا ديده نمی شود١٣٨۵در مقطع آخرين سرشماری، يعنی آبان 
 
 
 



 )  درصد–هزار نفر : ارقام(  شاخص های عمده ی  نيروی کار در نقاط شهری – ٢جدول 
 

 عنوان ١٣٣۵ ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

۴٨.٢۶٣ ٠۶.٢ ٨١٨۶.٨۴۵ ١۵.٨۵۵ ٩.٧٩۴ ۵.٩۵۴  جمعيت

۴١.٠٩۶ ٢٨.۵٠۴ ١١ ١٨.٢٨١.۴٢٨ ۶.٧۴۶ ۴.١٨٧   ساله و بيشتر١٠جمعيت 

٨۵/٧٧ ٢/۴ ۶٧٢/١ ٨/١ ۶٨/٩ ٧٠/٣  بيشتر به کل جمعيت  ساله و١٠نسبت جمعيت 

٢ ٣١.٩٨٩۶.١٩.٧٠ ٨٠٢۴ ١١.۵٧.٠٢ ١٩۶ ۴.٠۶١  جمعيت غيرفعال

١۵.٩ ٩٣١.۶۵۵ ٧.٠٢۶ ۴.٣٣۶ ٢.٧۶٨ ١.٨٩٣   جمعيت فعال

٢ ٣٣/٠۶/٢ ٢۶/٢٨/٣ ٢٧/٣ ٢ ٣١/٨  )نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت (ميزان فعاليت عمومی

٣٨ ٣٣/٩ ٣٨/٨/۴ ٣٧/٩ ۴١/٠ ۴۵/٢  ) ساله و بيشتر١٠جمعيت فعال به جمعيت  نسبت(ميزان مشارکت 

١۴.٠۴٨.٧٩٩ ٧ ۵.٩۵٣ ۴.٢ ١١٣.۶١٠ ١.٨٠٧  جمعيت شاغل

٢ ٢٢/٢ ٢٣/٩ ٢٩/١۵/٢ ٩۶/۶ ٣٠/۴  )جمعيت شاغل به کل جمعيت نسبت(ضريب اشتغال 

٢/٧ ٢/٨ ٣/٣ ٣/٠ ٢/٣ ٢/٢  )غيرفعال به جمعيت شاغل نسبت جمعيت(بار تکفل 

١.٨٨۴ ٨۵۵ ١ ٢٢٣ ١.٠٧٣۵٨ ٨۶  ) در جستجوی کاربيكار (جمعيت بيكار

١ ٨/٩ ١١/٨۵/٣ ۵/١ ۵/٧ ۴/۵  )ت فعالجمعيت ييکار به جمعي نسبت(درصد بيکاری 

 
 
 

 )  درصد–هزار نفر : ارقام(  شاخص های عمده ی  نيروی کار در نقاط روستايی – ٣جدول 
 

 عنوان ١٣٣۵ ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

٢٢.٢٣۶ ٢٢ ٢٣.٢٣٨.۶١٧.٨ ٠٠۵۴ ١۵.٩٩۴ ١٣.٠٠١  جمعيت

١٨.٣۴۴ ١۶.٧۵١ ٣۴.۴١١ ٣٨.۵٧۴ ١٠.٢۵٣ ٨.۵٩٧   ساله و بيشتر١٠جمعيت 

٨٢/۵ ٧٢/١ ۶٣/٩ ۶۴/٨ ۶۴/١ ۶۶/١  بيشتر به کل جمعيت  ساله و١٠نسبت جمعيت 

١۴.۵۶١ ٧۶.٧۴١ ٢۶.١٢.٣٩ ٧٩٩۴ ١٠.٩٢١ ٨.٨٢٨  جمعيت غيرفعال

٧.۴٩۴ ۶.٣٠۶ ۵.٧٢٧ ۵.۴۶٠ ۵.٠٧٣ ۴.١٧٣   جمعيت فعال

٢ ٢٧/١ ٣٣/٧۵/٣٠ ٣/۶ ٣١/٧ ٣٢/١  )نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت (ميزان فعاليت عمومی

۴٣٧ ٠/٩/۶ ٣٩/٧ ۴٧/٢ ۴٩/۵ ۴٨/۵  ) ساله و بيشتر١٠جمعيت فعال به جمعيت  نسبت(ميزان مشارکت 

۶.٣٩٠ ۵.٧١١ ۴.٩٨٨ ۴.۶٨٧ ۴.۵٠۵ ۴.١٠٠  جمعيت شاغل

٢ ٢٨/٧۴/۶ ٢ ٢٢/١۶/٢٨/٢ ٣ ٣١/۵  )جمعيت شاغل به کل جمعيت نسبت(ضريب اشتغال 

٣ ٢/٩ ٢/٣/۴ ٢/۶ ٢/۴ ٢/٢  )اغلغيرفعال به جمعيت ش نسبت جمعيت(بار تکفل 

١.١٠۴ ۵٩۶ ٧۴٧٧ ٠۴ ۵۶٨ ٧٣  ) در جستجوی کاربيكار (جمعيت بيكار

١۴/٩ ٧/۵ ١ ١٢/٩۴/١١/٢ ٢ ١/٧  )جمعيت ييکار به جمعيت فعال نسبت(درصد بيکاری 

 
 
 
 



 ) درصد: ارقام(  نرخ بيکاری رسمی به تفکيک مناطق شهری و روستايی – ۴جدول 
 

 جمعيت فعال از نظر اقتصادی ران بهدرصد بيکا ١٣٣۵ ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵
 کل کشور ۶/٢ ٩/٣ ١٠/٢ ٢/١۴ ٩/١ ١٢/٧
 نقاط شهری ۴/۵ ٧/۵ ١/۵ ٣/١۵ ٨/٩ ١١/٨
 نقاط روستايی ١/٧ ١١/٢ ٢/١۴ ١٢/٩ ۵/٩ ٧/١۴

 
 
 

 ) هزار نفر: ارقام(  برخی نماگرهای  نيروی کار به تفکيک مناطق شهری و روستايی – ۵جدول 
 

١٣٨۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ ١٣۵۵ ١٣۴۵ ١٣٣۵   

 کل کشور            
 جمعيت ١٨٫٩۵۵ ٢۵٫٧٨٩ ٣٣٫٧٠٩ ۴٩٫۴۴۵ ۶٠٫٠۵۵ ٧٠٫۴٩۶
  ساله و بيشتر١٠جمعيت  ١٢٫٧٨۴ ١٧٫٠٠٠ ٢٣٫٠٠٢ ٣٢٫٨٧۴ ۴۵٫۴٠١ ۵٩٫۵٢٣
 اقتصادی جمعيت فعال از نظر ۶٫٠۶٧ ٧٫٨۴٢ ٩٫٧٩۶ ١٢٫٨٢٠ ١۶٫٠٢٧ ٢٣٫۴۶٩
 )اغلش( ۵٫٩٠٨ ٧٫١١۶ ٨٫٧٩٩ ١١٫٠٠٢ ١۴٫۵٧٢ ٢٠٫۴٧۶
 )بيكار( ١۵٩ ٧٢۶ ٩٩٧ ١٫٨١٩ ١٫۴۵۶ ٢٫٩٩٢

۴۶.۵١١ ۴٣.۴٧۶ ٣۶.۴٣۵ ١٧.٩ ٢٣.٩١٣۴٧ ١٢.٨٨٨  اقتصادی جمعيت غير فعال از نظر
١ ١٠.٩٧٣۴.۶۵۴ ١۶.۵٨.٧٨٩ ١٠.٧٠٧ ٧١ ۶.١٧١  ) ساله١٠  زيرجمعيت(
 ) ساله و بيشتر١٠غير فعال ( ۶٫٧١٧ ٩٫١۵٨ ١٣٫٢٠۶ ١٩٫٨۶۴ ٢٨٫٨٢٢ ٣۵٫۵٣٨

 اظهارنشده ٠ ٠ ٠ ١٩٠ ۵۵٢ ۵١۶
 نقاط شهری            

 جمعيت ۵٫٩۵۴ ٩٫٧٩۴ ١۵٫٨۵۵ ٢۶٫٨۴۵ ٣۶٫٨١٨ ۴٨٫٢۶٠
  ساله و بيشتر١٠جمعيت  ۴٫١٨٧ ۶٫٧۴٧ ١١٫۴٢٨ ١٨٫٢٨١ ٢٨٫۵٠۴ ۴١٫٠٩۶
 اقتصادی جمعيت فعال از نظر ١٫٨٩٣ ٢٫٧۶٨ ۴٫٣٣۶ ٧٫٠٢۶ ٩٫۶۵۵ ١۵٫٩٣١
 )اغلش( ١٫٨٠٧ ٢٫۶١٠ ۴٫١١٣ ۵٫٩۵٣ ٨٫٧٩٩ ١۴٫٠۴٧
 )بيكار( ٨۶ ١۵٨ ٢٢٣ ١٫٠٧٣ ٨۵۵ ١٫٨٨۴

٢ ٣١.٩٨٩۶.١٩.٧٠ ٨٠٢۴ ١١.۵٧.٠٢ ١٩۶ ۴.٠۶١  اقتصادی جمعيت غير فعال از نظر
٧.١۶۴ ٨.٣١۴ ٨.۵۶۴ ۴.۴٣.٠ ٢٧۴٨ ١.٧۶٧  ) ساله١٠  زيرجمعيت(
 ) ساله و بيشتر١٠غير فعال ( ٢٫٢٩۴ ٣٫٩٧٨ ٧٫٠٩٢ ١١٫١۴٠ ١٨٫۴٨٨ ٢۴٫٨٢۵

 ظهارنشدها ٠ ٠ ٠ ١١۵ ٣۶١ ٣۴٠
 نقاط روستايی            

 جمعيت ١٣٫٠٠١ ١۵٫٩٩۴ ١٧٫٨۵۴ ٢٢٫۶٠٠ ٢٣٫٢٣٨ ٢٢٫٢٣۶
  ساله و بيشتر١٠جمعيت  ٨٫۵٩٧ ١٠٫٢۵٣ ١١٫۵٧۵ ١۴٫۴٣٨ ١۶٫٧۵٣ ١٨٫٣۴۴
 اقتصادی جمعيت فعال از نظر ۴٫١٧٣ ۵٫٠٧٣ ۵٫۴۶٠ ۵٫٧٢٧ ۶٫٣٠۶ ٧٫۴٩۴
 )شاغل( ۴٫١٠٠ ۴٫۵٠۵ ۴٫۶٨٧ ۴٫٩٨٨ ۵٫٧١١ ۶٫٣٩٠
 )بيكار( ٧٣ ۵۶٨ ٧٧۴ ٧۴٠ ۵٩۶ ١٫١٠۴

١۴.۵۶١ ٧۶.٧۴١ ٢۶.١٢.٣٩ ٧٩٩۴ ١٠.٩٢١ ٨.٨٢٨  اقتصادی جمعيت غير فعال از نظر
٣.٨٩٢ ۶.۴٨۵ ٨.١۶٢ ۶.٢٨٠ ۵.٧۴١ ۴.۴٠۴  ) ساله١٠  زيرجمعيت(
 ) ساله و بيشتر١٠غير فعال ( ۴٫۴٢۴ ۵٫١٨٠ ۶٫١١۴ ٨٫۶٣٧ ١٠٫٢۵٧ ١٠٫۶٧۵

 اظهارنشده ٠ ٠ ٠ ٧۴ ١٩٠ ١٧۵
 



 نيروی کار به تفکيک زنان و مردان
 

پويش نيروی کار به تفکيک مرد و زن مورد بررسی          اختالف معنادار ساختاری در زمينه ی نيروی کار را به روشنی می توان زمانی ديد که                
ال مرد و زن وجود       گرچه به لحاظ ساختار سنی تفاوت معناداری بين دو جنسيت نيست، تفاوت بسيار بزرگی بين جمعيت فع                          .  قرار گيرد 

 درصد بود و برای زنان       ۵۵برای مردان     ١٣٨۵در آبان ماه سال    )  نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت        (ميزان فعاليت عمومی  شاخص  .  دارد
 درصد و برای    ۶۶برای مردان   در اين مقطع،    )   ساله و بيشتر   ١٠جمعيت فعال به جمعيت       نسبت(ميزان مشارکت    شاخص   . درصد ١٠فقط  

اين امر با هيچ دليل      .   مردان پنج برابر بيش از زنان در عرصه ی اقتصاد فعال هستند            ١٣٨۵يعنی اين که در سال      .   درصد بود  ١٢زنان فقط   
زنان با وجود کوشش بسيار، هنوز نتوانسته اند بيش          .  ديگری، جز اين که اکثريت بزرگ زنان در گوشه ی حانه ها هستند، قابل توجيه نيست                 

. در رابطه با اشتفال و بيکاری وضع بدتر است و اختالف بسيار بيشتر               .  رد عرصه مناسبات کاری و اقتصادی شوند       از يک پنجم مردان وا     
وجود  درصد بيکاری بين زنان فعال از نطر اقتصادی           ٢٣ درصد بيکاری بين مردان فعال از نطر اقتصادی،            ١١ در برابر    ١٣٨۵در سال   

 يکی  ، زن در جستجوی کار     ۴ امکان ورود به بازار کار به دست آورده، از هر                ر زحمت  به هزا   از همان يک پنجمی هم که        داشت، يعنی 
 . بيکار مانده است

 
بررسی اين شاخص ها در آستانه ی انقالب و مقايسه ی آن ها با آخرين ارقام نشان می دهد، اين چشم اسفنديار بازار کار ايران، اين شکاف                                   

برای به  .  يروی کار، هم در زمان پادشاهی وجود داشته است، هم در دوره ی جمهوری اسالمی                   بسيار عظيم بين مرد و زن در رابطه با ن             
 پادشاهی و زمان کنونی، جدول خالصه ی زير             دوران، در زمان اوج رشد اقتصادی            بار اين وضع اسف     دست آوردن تصوير روشنی از      

 .گوياتر از هر گفتاری هست
 

 )درصد: ارقام(يروی کار زن و مرد   مقايسه ی چند شاخص مربوط به ن– ۶جدول 
 

 مرد زن ١٣۵۵ ١٣٨۵
 مرد زن مرد زن

 عنوان
١٣٨۵ ١٣۵۵ ١٣٨۵ ١٣۵۵

 ۶٨/٠ ٨۴/٣ ۶٨/۵ ٨۴/۵ بيشتر به کل جمعيت  ساله و١٠نسبت جمعيت  ۶٨/٠ ۵/۶٨ ٣/٨۴ ٨۴/۵
 ۴٨/١ ۵۵/٣ ٨/٩ ١٠/۵ )نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت (ميزان فعاليت عمومی ۴٨/١ ٨/٩ ٣/۵۵ ۵/١٠
 ٧٠/٨ ۶۵/۶ ١٢/٩ ١٢/۴ ) ساله و بيشتر١٠جمعيت فعال به جمعيت  نسبت(ميزان مشارکت  ٧٠/٨ ١٢/٩ ۶۵/۶ ۴/١٢
 ۴٣/٧ ۴٩/٣ ٧/۴ ٨/٠ )جمعيت شاغل به کل جمعيت نسبت(ضريب اشتغال  ۴٣/٧ ۴/٧ ۴٩/٣ ٨/٠
 ٩/١ ١٠/٨ ١۶/۴ ٢٣/٣ )جمعيت ييکار به جمعيت فعال نسبت(درصد بيکاری  ٩/١ ١۶/۴ ١٠/٨ ٢٣/٣

 
 بسيار بيشتر از    ،در آستانه ی انقالب نيز مانند اکنون، مردان پنج برابر زنان در عرصه ی اقتصاد فعال بودند و زنان در جست و جوی کار                           

 وسيع تر شده ١٣۵۵ نسبت به سال ١٣٨۵ تنها تغيير در رابطه با درصد بيکاری باالتر بين زنان است، که اين شکاف در سال                  .مردان بيکار 
 .  آن برابر٢/٢  برابر درصد بيکاری بين مردان بود، اکنون٨/١   سال پيش درصد بيکاری بين زنان٣٠. است

 
در رابطه با شکاف باال و تالش فراوانی که از سوی زنان برای کاستن از آن و به دست آوردن موقعيت برابر می شود يک نکته ی خيلی مهم                          

بررسی آمارهای مربوط . مربوط به اشتغال، بيشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت، ولی اينجا اشاره به آن سودمند است  وجود دارد که در بند      
 و مقايسه ی آن ها از زاويه ی جنسيت، نشان می دهند که تعداد با سوادان بين شاغالن هر دو جنسيت برابر است اما                        ١٣٨۵به اشتغال در سال     

 برابر اين نسبت بين شاغالن مرد با رقم          ٣ درصد تقريبا    ٧/٣۶    ت دانشگاهی، به کل شاغالن زن، با رقم        نسبت شاغالن زن دارای تحصيال     
 با آمار دقيقا ثابت کرد و آن اين که اوال پيشتاز برابری زن و مرد در                 ،به اين ترتيب می توان نکته ای را که احساس می شود         .   درصد است  ١٣

کرده هستند، ثانيا داشتن تحصيالت باالتر راه ورود به عرصه ی کار و اقتصاد را برای زنان                            عرصه ی اقتصاد نيز عمدتا زنان تحصيل          
 .آسان تر می کند

 
 
 



 )  درصد–هزار نفر : ارقام(  شاخص های عمده ی  نيروی کار مرد – ٧ جدول 
 

 عنوان ١٣٣۵ ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

٣۵.٨۶۶ ٣٠.۵١۵ ٢۵.١٧.٣ ٢٨١۵۶ ١٣.٣۵۶ ٩.۶۴۵  جمعيت

٣٠.٢۴۴ ١ ٢٣.٠٢٢۶.٨۴١١.٧٩ ١۶ ٨.٧٩۴ ۶.۵۴٢   ساله و بيشتر١٠جمعيت 

٨۴/٧ ٣۵/۴ ۶۶/۶ ۶٨/٠ ۶۵/٨ ۶٧/٨  بيشتر به کل جمعيت  ساله و١٠نسبت جمعيت 

١۵.١ ٨٠١۶.١٣ ١٩١.۶٩۵ ٩.٠٠٩ ۶.۵۴٨ ۴.١۵۴  جمعيت غيرفعال

١٩.٨۴١١ ١٣.٩٩٠ ٠.۵٨.٣ ١٢۴٧ ۶.٨٠٨ ۵.۴٩١   جمعيت فعال

۵۵/٣ ۴۵/٨ ۴۵/۵ ۴٨/١ ۵١/٠ ۵۶/٩  )نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت (ميزان فعاليت عمومی

۶۵/۶ ۶٠/٨ ۶٨/۴ ٧٧ ٧٠/٨/۴ ٨٣/٩  ) ساله و بيشتر١٠جمعيت فعال به جمعيت  نسبت(ميزان مشارکت 

١٧.۶٩۵ ١٢.٨٠۶ ١٠.٠٢۶ ٧.۵٨٧ ۶.١٧٢ ۵.٣٣۴  جمعيت شاغل

۴٩/٣ ۴٣٩/٧ ٢/٠ ۴٣/٧ ۴۶/٢ ۵۵/٣  ) شاغل به کل جمعيتجمعيت نسبت(ضريب اشتغال 

٢.١۴۵ ١.١٨۴ ١.۴٨۶ ٧۶٠ ۶٣۶ ١۵٧  ) در جستجوی کاربيكار (جمعيت بيكار

٨ ١٠/٨/۵ ٩/٣ ٩/١ ١٢/٩ ٢/٩  )جمعيت ييکار به جمعيت فعال نسبت(درصد بيکاری 

 
 
 

 )  درصد–هزار نفر : ارقام(  شاخص های عمده ی  نيروی کار زن – ٨جدول 
 

 عنوان ١٣٣۵ ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

٣۴.۶٢٩ ٢٩.۵۴٢ ٠۴.١۶۴ ١۶.٣۵١٢ ٢.۴٣٣ ٩.٣١٠  جمعيت

١ ٢٢.٣٧٩ ٢٩.٢٧٨۶.١١.٢٠ ٠٣٣۶ ٨.٢٠۶ ۶.٢۴٢   ساله و بيشتر١٠جمعيت 

٨۴/۵ ٧۵/٨ ۶۶/۴ ۶٨/۵ ۶۶/٠ ۶٧/٠  بيشتر به کل جمعيت  ساله و١٠نسبت جمعيت 

٢٧.٢٨ ٣٠.٧٠٩۵ ٢٢.٧۴١ ٠۴.١١.٣٩٩ ٩٠٣ ٨.٧٣۴  جمعيت غيرفعال

٣.۶١ ١.٣٠٧ ٢.٠٣٧ ٢٩.۴۴١.٠٣٣ ٩ ۵٧۶   جمعيت فعال

١٠/۵ ۶/٩ ۵/۴ ٨/٣ ٨/٩ ۶/٢  )نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت (ميزان فعاليت عمومی

١٢/۴ ١٢ ١٢/٩ ٨/٢ ٩/١/۶ ٩/٢  ) ساله و بيشتر١٠جمعيت فعال به جمعيت  نسبت(ميزان مشارکت 

١.٧ ٢.٧٨٢۶۵ ٩٧۵ ٩ ١.٢١٢۴۴ ۵٧٣  جمعيت شاغل

٨/٠ ۶/٠ ۴/٧ ٠/۴ ٧/۶ ۶/٢  )جمعيت شاغل به کل جمعيت نسبت(ضريب اشتغال 

٨۴٩٠ ٢٣٧ ٣٣٣ ٢٧٢ ٧ ٢  ) در جستجوی کاربيكار (جمعيت بيكار

١٣ ٢٣/٣/۴ ٢۵/۵ ١۶/۴ ٨/٧ ٠/٣  )جمعيت ييکار به جمعيت فعال نسبت(درصد بيکاری 

 
 
 
 



 ) درصد: ارقام(  نرخ بيکاری رسمی به تفکيک جنسيت – ٩جدول 
 

 جمعيت فعال از نظر اقتصادی درصد بيکاران به ١٣٣۵ ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

  و زن مرد ۶/٢ ٩/٣ ١٠/٢ ٢/١۴ ٩/١ ١٢/٧

 مرد ٢/٩ ٩/٣ ٩/١ ١٢/٩ ۵/٨ ١٠/٨

 زن ٠/٣ ٨/٧ ١۶/۴ ٢۵/۵ ۴/١٣ ٢٣/٣
 
 

 ) هزار نفر: ارقام(  برخی شاخص های  نيروی کار به تفکيک جنسيت – ١٠ جدول 

 
١٣٨۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ ١٣۵۵ ١٣۴۵ ١٣٣۵   

 مرد و زن            
 جمعيت ١٨٫٩۵۵ ٢۵٫٧٨٩ ٣٣٫٧٠٩ ۴٩٫۴۴۵ ۶٠٫٠۵۵ ٧٠٫۴٩۶
  ساله و بيشتر١٠جمعيت  ١٢٫٧٨۴ ١٧٫٠٠٠ ٢٣٫٠٠٢ ٣٢٫٨٧۴ ۴۵٫۴٠١ ۵٩٫۵٢٣
 اقتصادی جمعيت فعال از نظر ۶٫٠۶٧ ٧٫٨۴٢ ٩٫٧٩۶ ١٢٫٨٢٠ ١۶٫٠٢٧ ٢٣٫۴۶٩
 )شاغل( ۵٫٩٠٨ ٧٫١١۶ ٨٫٧٩٩ ١١٫٠٠٢ ١۴٫۵٧٢ ٢٠٫۴٧۶
 )بيكار( ١۵٩ ٧٢۶ ٩٩٧ ١٫٨١٩ ١٫۴۵۶ ٢٫٩٩٢

۴۶.۵١١ ۴٣.۴٧۶ ٣۶.۴٣۵ ١٧.٩ ٢٣.٩١٣۴٧ ١٢.٨٨٨  اقتصادی جمعيت غير فعال از نظر
١ ١٠.٩٧٣۴.۶۵۴ ١۶.۵٨.٧٨٩ ١٠.٧٠٧ ٧١ ۶.١٧١  ) ساله١٠  زيرجمعيت(
 ) ساله و بيشتر١٠غير فعال ( ۶٫٧١٧ ٩٫١۵٨ ١٣٫٢٠۶ ١٩٫٨۶۴ ٢٨٫٨٢٢ ٣۵٫۵٣٨

 اظهارنشده ٠ ٠ ٠ ١٩٠ ۵۵٢ ۵١۶
 مرد            

 جمعيت ٩٫۶۴۵ ١٣٫٣۵۶ ١٧٫٣۵۶ ٢۵٫٢٨١ ٣٠٫۵١۵ ٣۵٫٨۶۶
  ساله و بيشتر١٠جمعيت  ۶٫۵۴٢ ٨٫٧٩۴ ١١٫٧٩۶ ١۶٫٨۴١ ٢٣٫٠٢٢ ٣٠٫٢۴۴
 اقتصادی جمعيت فعال از نظر ۵٫۴٩١ ۶٫٨٠٨ ٨٫٣۴٧ ١١٫۵١٢ ١٣٫٩٩٠ ١٩٫٨۴٠
 )شاغل( ۵٫٣٣۴ ۶٫١٧٢ ٧٫۵٨٧ ١٠٫٠٢۶ ١٢٫٨٠۶ ١٧٫۶٩۵
 )بيكار( ١۵٧ ۶٣۶ ٧۶٠ ١٫۴٨۶ ١٫١٨۴ ٢٫١۴۵

١۵.١ ٨٠١۶.١٣ ١٩١.۶٩۵ ٩.٠٠٩ ۶.۵۴٨ ۴.١۵۴  اقتصادی جمعيت غير فعال از نظر
۵.۶٧ ٢٢.۴٨ ٩٣.۴۴٠ ۵.۵۶٠ ۴.۵۶٢ ٣.١٠٣  ) ساله١٠  زيرجمعيت(
 ) ساله و بيشتر١٠غير فعال ( ١٫٠۵١ ١٫٩٨۶ ٣٫۴۴٩ ۵٫٢۵۵ ٨٫۶٩٨ ١٠٫١٧٩

 دهاظهارنش ٠ ٠ ٠ ٧۴ ٣٣۴ ٢٢۵
 زن            

 جمعيت ٩٫٣١٠ ١٢٫۴٣٣ ١۶٫٣۵٢ ٢۴٫١۶۴ ٢٩٫۵۴٠ ٣۴٫۶٢٩
  ساله و بيشتر١٠جمعيت  ۶٫٢۴٢ ٨٫٢٠۶ ١١٫٢٠۶ ١۶٫٠٣٣ ٢٢٫٣٧٩ ٢٩٫٢٧٨
 اقتصادی جمعيت فعال از نظر ۵٧۶ ١٫٠٣٣ ١٫۴۴٩ ١٫٣٠٧ ٢٫٠٣٧ ٣٫۶٢٩
 )شاغل( ۵٧٣ ٩۴۴ ١٫٢١٢ ٩٧۵ ١٫٧۶۵ ٢٫٧٨٢
 )ربيكا( ٢ ٩٠ ٢٣٧ ٣٣٣ ٢٧٢ ٨۴٧

٢٧.٢٨ ٣٠.٧٠٩۵ ٢٢.٧۴١ ٠۴.١١.٣٩٩ ٩٠٣ ٨.٧٣۴  اقتصادی جمعيت غير فعال از نظر
۵.٣۵٧.١ ١۶٨.١٣١ ١ ۵.١۴۶ ۴.٢٢٧ ٣.٠۶٨  ) ساله١٠  زيرجمعيت(
 ) ساله و بيشتر١٠غير فعال ( ۵٫۶۶۶ ٧٫١٧٢ ٩٫٧۵٧ ١۴٫۶٠٩ ٢٠٫١٢۴ ٢۵٫٣۵٨

 اظهارنشده ٠ ٠ ٠ ١١٧ ٢١٨ ٢٩١
 



 نيروی کار در استان ها
 
 . جدول بسنده می شود٣ رابطه با استانهای کشور، برای پرهيز از درازی نوشته، فقط به ارائه ی در
 

 )١٣٨۵ (بيشتر برحسب وضع فعاليت به تفكيك استان ساله و١٠جمعيت   – ١١ جدول 
   درصد–هزار نفر : ارقام

 

 و ساله ١٠ جمعيت  جمعيت فعال شاغل بيكار نرخ مشارکت بيکاری نرخ
  استاننام بيشتر

       

٣٩ ١٢/٨/۴ ٢.٩٩٢ ٢٠.۴٧۶ ٢٣.۴۶٩  آشور آل ۵٢٣.۵٩

٩/۶ ۴١/۴ ١٢٣ ١.١۵۵ ١.٢٧٨  شرقی آذربايجان ٣.٠٨۴

٨٣ ٣٩/٣ ٨/٩ ٨۵٧ ٩۴٠  غربی آذربايجان ٢.٣٩٠

١١/۴ ٣٩/٣ ۴۶ ٣۶٢ ۴٠٨  اردبيل ١.٠٣٩

١٠/۵ ۴١ ٠/٠۶۶ ١.۴٠۴ ١.۵۶٩  اصفهان ٣.٩٢۴

٣٩/١ ٢٧/٢ ۴٩ ١٣٢ ١٨٢  ايالم ۴۶۵

٩/٠ ۴٢٧ ٠/٠ ٢۶٩ ٢٩۶  بوشهر ٧۴١

٨/۴ ۴٠/۵ ٣٩۴ ۴.٢٩٧ ۴.۶٩١  تهران ۵٨٢.١١

٣٩/٩ ١٨/٠ ۵١ ٢٣۴ ٢٨۶  بختياری و چهارمحال ٧١٧

١۶/٣ ۴۴/٣٨ ٣ ١٩٣ ٢٣١   جنوبی خراسان ۵٢١

٨/٢ ۴١ ٠/٩۵۶ ١.٧۴٠ ١.٨٩۶  رضوی خراسان ۴.۶٣۵

٨/٠ ۴٢٢ ١/٧ ٢۵۶ ٢٧٩   شمالی خراسان ۶۶٨

٣ ١٩/٣۴/٢٣٧ ٨ ٩٩٢ ١.٢٢٩  خوزستان ۵٣٠.٣

٩/۴ ۴٣١ ٠/٧ ٣٠٣ ٣٣۴  زنجان ٨٢٠

٨/۴ ١ ٣٨/٢۶ ١٧٧ ١٩٣  سمنان ۵٠۵

٣١/۵ ٣۵/١٩ ٠۶ ۴٢٧ ۶٢٣  بلوچستان و سيستان ١.٧٨١

١ ٣٧/٣ ١١/٣۵۶ ١.٢٢۵ ١.٣٨١  فارس ٣.٧٠٧

٣٧ ١٠/٨/۵ ٣٩ ٣٢۶ ٣۶۵  قزوين ٩٧۴

٣ ٨/١۶/۴ ٢۶ ٢٩٢ ٣١٧   قم ٨٧٠

٢٠/٢ ۴٩٩ ٠/٣ ٣٩٣ ۴٩٢  آردستان ١.٢٢٠

٢١/٠ ۴١٨ ٠/١۴ ۶٩٢ ٨٧۶  آرمان ٢.١٨۴

١ ٣٨/٢ ٢٣/٢۴٣ ۴٧۴ ۶١٧  آرمانشاه ۶١۴.١

١٩/۶ ٣ ٣٣/٣۴ ١۴٠ ١٧۵  بويراحمد و آهگيلويه ۵٢۵

١٢/۴ ۴١/٢ ۶٩ ۴٨٧ ۵۵۶   گلستان ١.٣۵٠

١۴/٩ ۴١/۴ ١٣٠ ٧۴١ ٨٧١  گيالن ٢.١٠٣

٢٩/١ ۴١٧٠ ٠/٢ ۴١۴ ۵٨۴  لرستان ۴۵٣.١

١٠/٩ ۴١١٠ ٠/٠ ٩٠۵ ١.٠١۵  مازندران ۵٣٧.٢

١٠/۴ ٣٨/٠ ۴۶ ٣٩۵ ۴۴١  مرآزی ١.١۶١

٣٧/١ ١٢/٢ ۵١ ٣۶٨ ۴١٩  هرمزگان ١.١٢٨

٣٨ ١٢/٣/۵ ۶٩ ۴٩۴ ۵۶٣  همدان ۴۶۴.١

٧/٩ ۴٣/۴ ٢٨ ٣٣٣ ٣۶١  يزد ٨٣٢

 
 



 )١٣٨۵ (جمعيت برحسب وضع فعاليت به تفكيك استان  – ١٢جدول 
 هزار نفر: ارقام

 

 عيت فعالجم جمعيت غيرفعال
 اظهارنشده

 زير جمعيت
 ساله ١٠

 ١٠ فعال غير
بيشتر و ساله  جمع شاغل بيكار جمع

 ١٠ جمعيت
بيشتر و ساله  جمعيت

 نام استان
          

۵١۶ ٣ ١٠.٩٧٣۵.۵٣٨ ۴۶.۵١١ ٢.٩٩٢ ٢٠.۴٧۶ ٢٣.۴۶٩ ۵٩.۵٢٣  آشور آل ۴٩۶.٧٠

٣۶ ۵٢.٢٩٠ ١.٧٧٠ ٢٠ ١٢٣ ١.١۵۵ ١.٢٧٨ ٣.٠٨۴  شرقی آذربايجان ۶٠٣.٣

٣٠ ۴٨۴ ١.۴١.٩٠٣ ٢٠ ٨٣ ٨۵٧ ٩۴٠ ٢.٣٩٠  غربی آذربايجان ٢.٨٧٣

۵ ١٨٩ ۶٢۵ ٨١۵ ۴۶ ٣۶٢ ۴٠٨ ١.٠٣٩  اردبيل ١.٢٢٨

٢٢ ۶٣۵ ٢.٩ ٢.٣٣٣۶٨ ١۶۶ ١.۴٠۴ ١.۵۶٩ ٣.٩٢۴  اصفهان ۴.۵۵٩

۶ ٣ ٢٧٧ ٨١۵٨ ۴٩ ١٣٢ ١٨٢ ۴۶۵  ايالم ۵۴۶

١ ١١۴۵ ۴٣۴ ۵٧٩ ٢٧ ٢۶٩ ٢٩۶ ٧۴١  بوشهر ٨٨۶

٧۵ ١.٨۴٠ ۶.٨١۶ ٨.۶۵۶ ٣٩۴ ۴.٢٩٧ ۴.۶٩١ ١١.۵٨٢  تهران ۴٢٢.١٣

۶ ١۴١ ۴٢۵ ۵۶۶ ۵١ ٢٣۴ ٢٨۶ ٧١٧  بختياری و چهارمحال ٨۵٨

۴ ١١۵ ٢٨۶ ۴٠٢ ٣٨ ١٩٣ ٢٣١ ۵٢١   جنوبی خراسان ۶٣۶

٩ ٣٢۵٣ ٢.٧٠٧ ٨.۶۶۵ ١۵۶ ١.٧۴٠ ١.٨٩۶ ۴.۶٣۵  رضوی خراسان ۵.۵٩٣

١ ٨۴۴ ٣٨١ ۵٢۵ ٢٢ ٢۵۶ ٢٧٩ ۶۶٨   شمالی خراسان ٨١٢

٧ ٣٧۴۵ ٢.٢۶٣.٠٠٨ ٣ ٢٣٧ ٩٩٢ ١.٢٢٩ ٣.۵٣٠  خوزستان ٢٧۵.۴

١ ٧۴۵ ۴٧٩ ۶٢۴ ٣١ ٣٠٣ ٣٣۴ ٨٢٠  زنجان ٩۶۵

٨ ٣۵ ٣٩ ٣٠٨۴ ١۶ ١٧٧ ١٩٣ ۵٠۵  سمنان ۵٩٠

۴٣ ۶٢۵ ١.١١۵ ١.٧۴٠ ١٩۶ ۴٢٧ ۶٢٣ ١.٧٨١  بلوچستان و سيستان ۴٠۶.٢

۵٢ ۶٢.٢٧ ٣٠۴ ٢.٩٠۴ ١۵۶ ١.٢٢۵ ١.٣٨١ ٣.٧٠٧  فارس ٣٣٧.۴

۶ ١٧٠ ۶٧٧٢ ٠٢ ٣٩ ٣٢۶ ٣۶۵ ٩٧۴  قزوين ١.١۴٣

۴ ١٧۶ ۵۴٧٢ ٩۵ ٢۶ ٢٩٢ ٣١٧ ٨٧٠   قم ١.٠۴٧

٩ ٧٢٠ ٢٢٠ ٨۴٠ ٩٩ ٣٩٣ ۴٩٢ ١.٢٢٠  آردستان ۴۴٠.١

١٩ ۴۶١.٧ ١.٢٨٩ ٩۵٧ ١٨۴ ۶٩٢ ٨٧۶ ٢.١٨۴  آرمان ۶۵٢.٢

٢ ٩۶۶ ١.٢ ٩٨٨۵۴ ١۴٣ ۴٧۴ ۶١٧ ١.۶١۴  آرمانشاه ١.٨٧٩

۶ ٣ ١١٠۴۴ ۴۵٣ ٣۴ ١۴٠ ١٧۵ ۵٢۵  بويراحمد و آهگيلويه ۶٣۴

۶ ٢۶١.٠ ٧٨٨ ٧۵۵ ۶٩ ۴٨٧ ۵۵۶ ١.٣۵٠   گلستان ۶١٧.١

١ ١.٢٢٠ ٣٠٢ ١٢.۵٢٢ ١٣٠ ٧۴١ ٨٧١ ٢.١٠٣  گيالن ۴٠۵.٢

٢ ١١۶۴ ٨۵١.١٢٢ ٨ ١٧٠ ۴١۴ ۵٨۴ ١.۴۵٣  لرستان ١.٧١٧

٣٨ ١٧۵ ١.۵٠۵ ١.٨٩٠ ١١٠ ٩٠۵ ١.٠١۵ ٢.۵٣٧  مازندران ٢.٩٢٢

٧٠ ١٩١ ١٣۶ ٨٩٧ ۴۶ ٣٩۵ ۴۴١ ١.١۶١  یمرآز ١.٣۵١

٢٧ ١٠۶ ۶٩٧ ٩٩۵ ۵١ ٣۶٨ ۴١٩ ١.١٢٨  هرمزگان ۴٠۴.١

٢ ٩۴١.١٣١ ٨٩١ ٠ ۶٩ ۴٩۴ ۵۶٣ ١.۴۶۴  همدان ١.٧٠٣

١ ٨۵٨ ۴۶٣ ۶٢٢ ٢٨ ٣٣٣ ٣۶١ ٨٣٢  يزد ٩٩١

 
 
 



 )١٣٨۵ (جمعيت برحسب وضع فعاليت به تفكيك استان  – ١٣جدول 
 درصد: ارقام

 

 جمعيت فعال جمعيت غيرفعال
 اظهارنشده

 زير جمعيت
 ساله ١٠

 ١٠ فعال غير
بيشتر و ساله  جمع شاغل بيكار جمع

 ١٠ جمعيت
بيشتر و ساله  جمعيت

 نام استان
          

١ ٠/٧۵/۶ ۵٠/۴ ۶۶/٠ ۴/٢ ٢٩/٠ ٣٣/٣ ٨۴/۴  آشور آل ١٠٠/٠

١ ١/٠۴/۴ ۴٩/١ ۶٣/۵ ٣/۴ ٣٢/١ ٣۵/۵ ٨۵/۶  شرقی آذربايجان ١٠٠/٠

١ ١/١۶/٨ ۴٩/۴ ۶۶/٢ ٢/٩ ٢٩/٨ ٣٢/٧ ٨٣/٢  غربی آذربايجان ١٠٠/٠

٠/۴ ١۵/۴ ۵٠/٩ ۶۶/٣ ٣/٨ ٢٩/۵ ٣٣/٢ ٨۴/۶  اردبيل ١٠٠/٠

٠/۵ ١٣/٩ ۵١/٢ ۶۵/١ ٣/۶ ٣٠/٨ ٣۴/۴ ٨۶/١  اصفهان ١٠٠/٠

١ ١/٠۴/٨ ۵٠/٨ ۶۵/۶ ٩/١ ٢۴/٣ ٣٣/٣ ٨۵/٢  ايالم ١٠٠/٠

١ ١/٢۶/۴ ۴٩/٠ ۶۵/٣ ٣/٠ ٣٠/۴ ٣٣/۴ ٨٣/۶  بوشهر ١٠٠/٠

٠/۶ ١٣/٧ ۵٠/٨ ۶۴/۵ ٢/٩ ٣٢/٠ ٣۵/٠ ٨۶/٣  تهران ١٠٠/٠

١ ٠/٧۶/۴ ۴٩/۵ ۶۶/٠ ۶/٠ ٢٧/٣ ٣٣/٣ ٨٣/۶  بختياری و چهارمحال ١٠٠/٠

٠/۶ ١٨/١ ۴۵/٠ ۶٣/١ ۵/٩ ٣٠/۴ ٣۶/٣ ٨١/٩   جنوبی خراسان ١٠٠/٠

٠/۶ ١٧/١ ۴٨/۴ ۶۵/۵ ٢/٨ ٣١/١ ٣٣/٩ ٨٢/٩  رضوی خراسان ١٠٠/٠

١٧/٧ ١/٠ ۴۶/٩ ۶۴/٧ ٢/٧ ٣١/۶ ٣۴/٣ ٨٢/٣   یشمال خراسان ١٠٠/٠

١٧ ٠/٩/۴ ۵٧٠ ٢/٩/۴ ۵/۶ ٢٣/٢ ٢٨/٨ ٨٢/۶  خوزستان ١٠٠/٠

١ ٠/٧۵/٠ ۴٩/٧ ۶۴/٧ ٣/٢ ٣١/۴ ٣۴/۶ ٨۵/٠  زنجان ١٠٠/٠

٠/۶ ١۴/۵ ۵٢/٣ ۶۶/٧ ٢/٨ ٣٠/٠ ٣٢/٧ ٨۵/۵  سمنان ١٠٠/٠

٢ ١/٨۶/٠ ۴۶/٧٢/٣ ٣ ٨/٢ ١٧/٧ ٢۵/٩ ٧۴/٠  بلوچستان و سيستان ١٠٠/٠

١ ١/٢۴/۵ ۵٢/۴ ۶٧/٠ ٣/۶ ٢٨/٣ ٣١/٨ ٨۵/۵  فارس ١٠٠/٠

٠/۵ ١۴/٨ ۵٢/٧ ۶٧/۵ ٣/۵ ٢٨/۵ ٣١/٩ ٨۵/٢  قزوين ١٠٠/٠

٠/۴ ١۶/٨ ۵٢/۴ ۶٩/٣ ٢/۴ ٢٧/٩ ٣٠/٣ ٨٣/٢   قم ١٠٠/٠

٠/۶ ١۵/٣ ۵٠/٠ ۶۵/٣ ۶/٩ ٢٧/٣ ٣۴/٢ ٨۴/٧  آردستان ١٠٠/٠

١٧/٧ ٠/٧ ۴٨/۶ ۶۶/٢ ٧/٠ ٢۶/١ ٣٣/٠ ٨٢/٣  آرمان ١٠٠/٠

٠/۵ ١۴/١ ۵٢/۶ ۶۶/٧ ٧/۶ ٢۵/٢ ٣٢/٨ ٨۵/٩  آرمانشاه ١٠٠/٠

١٧/٣ ١/٠ ۵۴/٧١ ٢/۵ ۵/۴ ٢٢/١ ٢٧/۶ ٨٢/٧  بويراحمد و آهگيلويه ١٠٠/٠

٠/۴ ١۶/۵ ۴٨/٧ ۶۵/٢ ۴/٣ ٣٠/١ ٣۴/۴ ٨٣/۵   گلستان ١٠٠/٠

٠/۵ ١٢/۵ ۵٠/٧ ۶٣/٣ ۵/۴ ٣٠/٨ ٣۶/٢ ٨٧/۵  گيالن ١٠٠/٠

٠/۶ ١۵/۴ ۵٠/٠ ۶۵/٣ ٩/٩ ٢۴/١ ٣۴/٠ ٨۴/۶  لرستان ١٠٠/٠

٠/۶ ١٣/٢ ۵١/۵ ۶۴/٧ ٣/٨ ٣١/٠ ٣۴/٧ ٨۶/٨  مازندران ١٠٠/٠

١ ١/٠۴/١ ۵٢/٣ ۶۶/۴ ٣/۴ ٢٩/٣ ٣٢/۶ ٨۵/٩  مرآزی ١٠٠/٠

١٩ ٠/٧/۶ ۴٩/٨ ۶٩/۵ ٣/۶ ٢۶/٢ ٢٩/٨ ٨٠/۴  هرمزگان ١٠٠/٠

٠/۵ ١۴/١ ۵٢/٣ ۶۶/۴ ۴/١ ٢٩/٠ ٣٣/١ ٨۵/٩  همدان ١٠٠/٠

١ ٠/٨۶/٠ ۴۶/٨ ۶٢/٧ ٢/٩ ٣٣/۶ ٣۶/۴ ٨۴/٠  يزد ١٠٠/٠
 
 
 



 شاغل جمعيت  – ٢
 

  عمده فعاليت اقتصادی های بخشوشاغالن آشور 
 

 در اين بخش جمعيت شاغل و        داشتيم،نگاه کوتاهی به رابطه ی بين جمعيت و نيروی فعال آن به لحاظ اقتصادی از جنبه های مختلف                     ،  باالتر
 .عوامل مربوط به آن در مرکز توجه قرار دارند

 
اين امر، علی رغم اين که سهم اين بخش از        .  ل کشور در بخش کشاورزی کار می کرد      جمعيت شاغ )   درصد ۵/۴٧( نزديک نصف    ١٣۴۵سال  

 سال،  ۴٠از پس گذر    .  توليد ناخالص ملی، يدون محاسبه ی بخش نفت، بيش از يک سوم نبود، به کشور چهره ای آشکارا کشاورزی می بخشيد                 
تم توليد ناخالص ملی، يدون محاسبه ی بخش نفت، از بخش            فقط يک هف   ١٣٨۵در مقطع سرشماری سال     .  اوضاع بسيار دگرگون گشته است     

 ميليون  ٢۶ از   ١٣۴۵در سال   .  جمعيت شاغل کشور در اين بخش کار می کردند        )   درصد ١٨(کشاورزی تامين می شد و کمتر از يک پنجم             
 ۴٠ش کشاورزی کشور نسبت به        با وجود اين که توليد بخ      ١٣٨۵ ميليون نفر در کشاورزی شاغل بودند، در سال               ۴/٣    نفر جمعيت کشور  

 ميليون نفر جمعيت کشور     ٧٠ درصد افزايش يافته و از       ١٠   تر از  جمعيت شاغل در اين بخش کم       برابر گشته،  ۵/۶    سال پيش، به قيمت ثابت    
 . ميليون نفر در اين بخش کار می کردند٧/٣  حدود فقط

 
،   ١٣٨۵ و    ١٣۴۵ ساله ی بين     ۴٠رقام مطلق شاغالن خود را طی          ، ا  آب، برق، گاز و ساختمان       استخراج معدن، بخش صنعت، به شمول       

سهم  شاغلين اين بخش از کل شاغلين کشور نيز، با اندکی               .   ميليون نفر رسانده است     ۵/۶   ميليون نفر به      ٩/١ برابر کرده و از       ۵/٣تقريبا  
بخش صنعت از توليد ناخالص ملی، يدون           سهم  .   ارتقا يافته است     ١٣٨۵ درصد در سال        ٣٢ به    ١٣۴۵ درصد در سال        ٢۶افزايش، از    

 سال با   ۴٠توليد اين بخش در فاصله ی       .   درصد بود  ٢٣ معادل   ١٣٨۵ درصد و در سال       ١۶     برابر با  ١٣۴۵محاسبه ی بخش نفت، در سال       
 .  برابر گشته است١۶قيمتهای ثابت 

 
معيت شاغل با روندی مرتب و دايمی و به شدت                سهم بخش خدمات از ج      .  برنده ی اصلی تجديد سهم بندی نيروی کار بخش خدمات است             

 ٧/١به لحاظ ارقام مطلق نيز        .   رسيده، يعنی دوبرابر شده است       ١٣٨۵ درصد در سال       ۴٨ به    ١٣۴۵درصد درسال    ٢۴افزايش يافته و از       
ولی سهم اين بخش از . ت برابر شده اس  ۶ رسيده، يعنی تقريبا     ١٣٨۵  ميليون نفر در سال       ٨/٩ به   ١٣۴۵ميليون نفر شاغل اين بخش در سال        

 برابر ۵/٧ سال با قيمتهای ثابت ۴٠توليد بخش خدمات در فاصله ی . توليد ناخالص ملی، در مقايسه با بخش صنعت، کم تر افزايش يافته است           
 . است.  رسيده١٣٨۵ درصد در سال ۶۶ به ١٣۴۵ درصد در سال ۵٣گشته و سهم آن از توليد ناخالص ملی، يدون محاسبه ی بخش نفت، از 

 
 ١۶ به قيمت های جاری        ، بدون محاسبه ی نفت     ، سهم بخش کشاورزی از توليد ناخالص ملی             ١٣۵۵در نگاهی کوتاه از اين زاويه، سال              

 درصد از کل جمعيت شاغل کشور در بخش کشاورزی کار            ٣۴.   درصد بود  ۶١ درصد و سهم بخش خدمات        ٢٧درصد، سهم بخش صنعت     
به   و تصوير وضع موجود ايران چنين است، از توليد ناخالص ملی               .   درصد در بخش خدمات      ٣١و   درصد در بخش صنعت        ٣۴می کرد،  

 درصد، يعنی به    ۶۶ درصد و بخش خدمات      ٢٣درصد سهم دارد، بخش صنعت      ١۴ بخش کشاورزی    ، بدون محاسبه ی نفت   ،قيمت های جاری 
 درصد و در ٣٢ درصد، در بخش صنعت ١٨بخش کشاورزی از کل جمعيت شاغل کشور در      .  تنهايی تقريبا دوبرابر مجموع دو بخش ديگر      

 تا   شودديده می همان گونه که به روشنی ديده می شود تغييرات در عرصه ی شاغالن بسيار بيش تر                     .   درصد کار می کنند     ۴٨بخش خدمات    
 .تغييرات در عرصه ی سهم از توليد ناخالص ملی

 
 

 )هزار نفر: ارقام (فعاليت اقتصادیشاغالن آشور برحسب سه بخش عمده  وزيعت  – ١۴جدول 
 

 فعاليت گروههای عمده ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵
 شاغل جمعيت ٧.١١۶       ٨٫٧٩٩       ١١٫٠٠٢ ١۴٫۵٧٢      ٢٠٫۴٧۶     
 آشاورزی ٣.٣٨٠        ٢٫٩٩٢       ٣٫١٩١  ٣٫٣۵٧        ٣٫۶٨٧      
 صنعت ١.٨۵٧        ٣٫٠١٢       ٢٫٧٨١  ۴٫۴٧٣        ۶٫۴٩٣      
 خدمات ١.٧٠۶        ٢٫٧٢١       ۴٫۶٧٠  ۶٫۴٨۴        ٩٫٨٠٩      
 نامشخص و اظهار نشده فعاليت های ١٧۴           ٧۵            ٣۶٠  ٢۵٧           ۴٨٨         

 



 ) درصد: ارقام (شاغالن آشور برحسب سه بخش عمده فعاليت اقتصادی وزيع  ت– ١۵جدول 
 

 فعاليت گروههای عمده ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵
 شاغل جمعيت ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠
 آشاورزی ۵/۴٧ ٠/٣۴ ٢٩/٠ ٢٣/٠ ١٨/٠
 صنعت ١/٢۶ ٢/٣۴ ٣/٢۵ ٣٠/٧ ٣١/٧
 خدمات ٠/٢۴ ٣٠/٩ ۵/۴٢ ۴۴/۵ ۴٧/٩
 نامشخص و اظهار نشده فعاليت های ۴/٢ ٠/٨ ٣/٣ ١/٨ ۴/٢

  
 
 

 شغلی  گروه های عمدهوآشور شاغالن 
 

بررسی جمعيت شاغل در اين زمينه نشان می دهد سهم            .  شغلی است  گروه های عمده يکی از پارامترهای مهم در طبقه بندی جمعيت شاغل،            
 فر، هزار ن  ۴١ هزار نفر به     ٢٢١ و از    به شدت کاهش يافت     ١٣۵۵ و   ١٣۴۵مقامات عالى رتبه ومديران از کل جمعيت شاغل در فاصله ی             

  هزار نفر شاغلين به عنوان     ۶٠٨  سهم  ١٣٨۵ ساله ی بعدی برعکس شد و در سال          ٣٠در     ولی اين روند   . درصد به نيم درصد رسيد     ٣و از   
 کارمندان و کارگران کم تخصص و بی              ١٣۴۵در سال    .   درصد رسيد   ٣ دوباره به      ، از کل جمعيت شاغل       ،مقامات عالى رتبه ومديران     

 به لحاظ تعداد حدود      ١٣٨۵ درصد شاغالن را بالغ می شد، اين بخش از شاغالن در سال                ٩٠يليون نفر حدود      م ۶تخصص با تعداد بيش از       
 سال پيش   ۴٠چنان که ديده می شود، سهم اين بخش از شاغالن نسبت به               .   درصد کل شاغالن را در بر می گرفت         ٧٧ ميليون نفر بود و       ١۶
 به  ١٣۴۵ درصد در سال     ٣ها در اين مدت افزايش چشمگيری يافته و از             و تكنسين  در برابر سهم متخصصان   .   درصد کاهش يافته است    ١٣
 تقريبا ١٣٨۵ هزار نفر بود و در سال       ٢٠٠ حدود   ١٣۴۵تعداد شاغلين متخصص و تكنسين در سال        .   رسيده است  ١٣٨۵ درصد در سال     ١۵
 .  استافزايش يافته ميليون نفر ٣ و به ه برابر شد١۵

 
 ) هزار نفر: ارقام (شغلی اغالن آشور برحسب گروه های عمدهش وزيع  ت– ١۶جدول  

 
 شغلی گروه های عمده ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵
٢٠.۴٧۶ ١۴.۵٨.٧٩٩  ٧٢ ٧.١١۶  شاغل جمعيت

۶٣٢ ٠٨۵  ۴١ ٢٢١  مقامات عالى رتبه ومديران
١.٧٢١ ٣.٠١٣  ۵۵۶ ٢١١  متخصصان و تكنسين ها
١۵.٧۵٧.٧  ١١.٣١٣ ٧۵٩ ۶.۴١٨  صص و بی تخصصکم تخ
١.٢١٣ ١.٠٩٩  ۴۴۴ ٢۶٧  سايرواظهارنشده

 
 

 ) درصد: ارقام (شغلی شاغالن آشور برحسب گروه های عمده وزيع  ت– ١٧جدول 
 

 شغلی گروه های عمده ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

١٠٠/٠  ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠  شاغل جمعيت
٠  ٢/٢ ٣/٠/۵ ٣/١  مقامات عالى رتبه ومديران

١۴/١١/٨ ٧  ۶/٣ ٣/٠  متخصصان و تكنسين ها

٧٧ ٧٧/٠/۶  ٨٨/٢ ٩٠/٢  کم تخصص و بی تخصص

۵/۴ ٨/٣  ۵/٠ ٣/٨  سايرواظهارنشده

 



 شغلی وضع وشاغالن آشور 
 

 ميليون  ۴/۶( درصد شاغالن کل کشور      ٩٠ حدود   ١٣۴۵در سال   .  شغلی شاغالن است   وضعپارامتر مهم ديگر در طبقه بندی جمعيت شاغل،        
طی ده سال يک ميليون نفر جذب کار در بخش          .  در بخش دولتی  )   هزار نفر  ٧٠٠( درصد   ١٠ش خصوصی شاغل بودند و حدود       در بخ )  نفر

ده ساله ی بعد روند به همين صورت ادامه يافت و           .   درصد رساند  ٢٠ تقريبا به     ١٣۵۵ ميليون نفر، در سال       ٧/١  دولتی شد و سهم آن را با          
 و  ١٣۶۵در دو دهه ی بين      .   درصد رسيد  ٣٠از کل شاغالن کشور به باالی         )  عمومى بخش بگيران مزدوحقوق(سهم شاغالن بخش دولتی      

 متوقف و در جهت عکس حرکت کرد و سهم بخش دولتی از             رغم افزايش عددی اين بخش از شاغالن، به لحاظ سهمی         ، علی  اين روند  ١٣٨۵
 ميليون نفر شاغل در سال      ۵ود اين کاهش، بخش دولتی با حدود         ولی با وج  .   درصد کاهش يافت   ٢۵ به حدود    ١٣٨۵شاغالن کشور در سال     

 .  حدود يک چهارم جمعيت شاغل کشور را در خدمت داشت١٣٨۵
 

 سال پس از انقالب تقريبا دو برابر شدند، ولی تغيير انفجاری در اين بخش               ٨ هزار نفر بودند،     ١٨٠کارفرمايان که در آستانه ی انقالب حدود       
 سال  ١٠ طی    فقط  رسيد يعنی  ١٣٨۵ ميليون نفر در سال      ۵/١ به   ١٣٧۵بررسی اتفاق افتاد و از نيم ميليون نفر در سال            در دهه ی آخر مورد     

 درصد  ٢/٢در آستانه ی انقالب        اين بخش   که  نشان می دهد  ،از کل شاغالن    بررسی تغيير اين بخش از شاغالن به لحاظ سهم            .   برابر شد   ٣
 .  درصد٧/۵ درصد شد و اکنون ٣/١س از انقالب  سال پ٨شاغالن را در بر می گرفت،  

 
، در نتيجه   داشت  ی بسيار کم   رشد در ده سال بين دو سرشماری اين تعداد         .   ميليون نفر بود    ٨/٢ حدود   ١٣۴۵تعداد کارکنان مستقل در سال       

 روند کامال برعکس شد و با          ده ساله ی بعدی   .   درصد در آستانه ی انقالب کاهش يافت         ٣٢ درصد به     ٣٩ از کل شاغالن کشور از          آنسهم  
 هزار  ٨٠٠ دهه ی دوم پس از انقالب فقط        ).  ١٣۴۵رقمی باالتر از سال       ( درصد رسيد  ۴٠ سهم آن به     ، ميليون نفر به اين بخش     ۵/١پيوستن  

 جمع  ١٣٨۵ال  در س .   درصد کاهش يافت و در دهه ی آخر اين سهم تقريبا ثابت ماند             ٣۶نفر به اين جمع پيوست و سهم آن از کل شاغالن به               
 .  درصد کل شاغالن کشور بوده است٣۶  ميليون نفر معادل ۴/٧  شاغالن اين بخش با

 
روند تغيير در کارکنان فاميلی بدون مزد، که در حقيقت دريافت کنندگان مزد غيرنقدی بوده و بيش ترين آن ها در بخش کشاورزی و تعداد                                

اين بخش از شاغالن که در آستانه ی انقالب با يک           .  ی کاملی رو به کاهش بوده است       قابل توجهی در بخش خرده فروشی شاغل هستند، روند        
 درصدی از شاغالن کل کشور داشت، دهه ی نخست پس از انقالب به زير نيم ميليون نفر رسيد و آبان ماه سال                         ١٢ميليون نفر شاغل سهمی     

حدود.   درصد از کل شاغالن کشور داشت       ٣/٣سهمی معادل   )  ١٣۵۵تعدادی بسيار کمتر از سال      ( هزار نفر شاغل     ٧٠٠ با کمتر از     ١٣٨۵
 .  در بخش کشاورزی کار می کردند١٣٨۵ درصد از کارکنان فاميلی بدون مزد در سال ۶۵

 
، در مجموع بيشترين سهم از           عمومى بخش رانيبگ مزدوحقوق و     یخصوص بخش رانيبگ مزدوحقوق، شامل      بگيرانکل مزد و حقوق      

 های کم و زياد شدن     گرفت و با      درصد از شاغالن را در بر می          ۵٠ کمی زير     ١٣۴۵اين بخش در سال      .   شوند می شاغالن کشور را شامل    
 به اين ترتيب به لحاظ ارقام مطلق رشدی معادل رشد کل شاغالن را                   . درصد بود  ۵٠ تر از    کمی بيش  ١٣٨۵ در سال     ، سال ۴٠اندک طی   

 با توجه به اين واقعيت       . رسيده است  ١٣٨۵ ميليون نفر در سال        ۵/١٠ به   ١٣۴۵ در سال      ميليون نفر  ۴/٣ و از      برابر شده  ٣داشته، تقريبا   
، در جهت عکس    عمومى بخش رانيبگ مزدوحقوق   و تغييرات  یخصوص بخش رانيبگ مزدوحقوق  تغييرات توان به روشنی دريافت که       می

شاغالن بخش دولتی گفته شد که به لحاظ عددی و به لحاظ            زير عنوان     عمومى بخش رانيبگ مزدوحقوق   ی باالتر در باره   .ندن کهم حرکت می  
 اين بخش در    . ی ديگری است   به گونه  یخصوص بخش رانيبگ مزدوحقوقوضع در مورد    .   گيری داشته است  سهم از کل شاغالن رشد چشم      

 مزدوحقوقتعداد  .  سيد ر  درصد ٣۵ اندکی کاهش به      با  ی پيش از انقالب   داشت و در دهه    از شاغالن کشور     ی درصد ٣٨   سهمی ١٣۴۵سال  
 ميليون نفر رسيد و سهم آن از کل            ٢ زير   ١٣۶۵، در سال      که با افتی شديد      ميليون نفر بود    ٣ ی انقالب    در آستانه  یخصوص بخش رانيبگ

 یخصوص بخش رانيبگ مزدوحقوق   ی پس از انقالب سهم     دو دهه .  سقوط کرد  درصد   ١٧به   و    نصف شد  ،با کاهشی عظيم  شاغالن کشور،   
اما هنوز نسبت به پيش از انقالب در سطح             درصد رسيد،     ٢٧ ميليون نفر به      ۵/۵  ا ب ١٣٨۵شاغالن رو به افزايش نهاد و در سال            در بين   

 . تری قرار دارد بسيار پايين
 
 
 



 )  هزار نفر: ارقام ( ساله و بيش تر آشور برحسب وضع شغلی١٠شاغالن  وزيع  ت– ١٨جدول 
 

 غلیوضع ش ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵
٢٠٫۴٧۶ ١۴٫۵٨.٧٩٩ ١١.٠٠٢ ٧٢ ٧.١١۶  شاغل جمعيت
١۵٫٠۶۴ ٩٫٨۵٧.٠٨ ٧.٠٩٠ ١۵ ۶.٣٧٩  خصوصى  بخش
١٫۵٣٠ ۵٣ ٢٨۴١٨٢ ١ ١۵٨  آارفرمايان
٧٫٣۶۶ ۵٫١٩٩ ۴.٢.٨١٠ ٣٩١ ٢.٧۵٩  آارآنان مستقل
۵٫۴٨۵ ١.٨٧ ٣٫٣٢٧۴ ٣.٠٧٢ ٢.٧٣۵  مزدوحقوق بگيران
۶٧٩٧ ٨٣ ۴٨۴ ١.٠٢١ ٧٢٧  بدون مزدآارآنان فاميلى 

۵٫٠٢۵ ۴٫٢۵٣ ٨.۴۵۴ ١.۶٧٣ ۶٨٨  مزدوحقوق بگيران بخش عمومى
٣٨٧ ۴۶٣ ۴۵٨ ۴١ ۴٩  اظهارنشده

 
 

 ) درصد: ارقام ( ساله و بيش تر آشور برحسب وضع شغلی١٠شاغالن  وزيع  ت– ١٩جدول 
 

 وضع شغلی ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

 شاغل جمعيت ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠
 خصوصى  بخش ۶/٨٩ ۵/٨٠ ۶۴/۴ ۶/۶٧ ۶/٧٣
 آارفرمايان ٢/٢ ٢/١ ٣/١ ۶/٣ ۵/٧
 آارآنان مستقل ٣٨/٨ ٣١/٩ ٣٩/٩ ٧/٣۵ ٠/٣۶
 مزدوحقوق بگيران ۴/٣٨ ٩/٣۴ ١٧/٠ ٢٢/٨ ٨/٢۶
 آارآنان فاميلى بدون مزد ١٠/٢ ۶/١١ ۴/۴ ۵/۵ ٣/٣
 مزدوحقوق بگيران بخش عمومى ٩/٧ ١٩/٠ ۴/٣١ ٢٩/٢ ٢۴/۵
 اظهارنشده ٠/٧ ۵/٠ ٢/۴ ٣/٢ ١/٩

 
 

  سواد وضع وشاغالن 
 

 درصد شاغلين کل کشور باسواد        ٨٨ حدود   ١٣٨۵در سال   .  جمعيت شاغل کشور به لحاظ سواد از وضعيت نسبتا مناسبی برخوردار است               
در ).  انشگاهی درصد سواد د   ١٧ درصد سواد پيش دانشگاهی و      ١ درصد سواد متوسطه،     ٢۵( درصد دارای سواد متوسطه به باال        ۴٢بودند،  

. متخصصان و تكنسين ها گزارش شده استو نيم درصد بيسوادی بين مقامات عالى رتبه ومديران،   اين مقطع حدود يک درصد بيسوادی بين        
از شاغالنی که به عنوان کم           .  اهی داشته اند  گ درصد مقامات عالى رتبه ومديران سواد دانش              ۵٧متخصصان و تكنسين ها و            درصد  ۶۶

 . درصد دارای سواد راهنمايی و متوسطه بوده اند۵٠اهی و گ درصد دارای سواد دانش۵خصص به کار گمارده شده اند، تخصص و بی ت
 

.  درصد بود  ٧٧ درصد و در بين شاغالن روستايی پايين تر و معادل            ٩٣ميزان کلی باسوادی در بين شاغالن مناطق شهری            ١٣٨۵در سال   
 ٣٠( سواد متوسطه به باال داشتند           شاغالن مناطق شهری    درصد    ۵٣.   بسيار چشمگيرتر است     در اين مقطع، به لحاظ سطح سواد تفاوت            

سواد متوسطه  شاغالن روستايی    درصد   ٢٠در حالی که فقط     ).   سواد دانشگاهی   درصد ٢٢ درصد پيش دانشگاهی و     ١درصد سواد متوسطه،    
 ). سواد دانشگاهی درصد۴ درصد سواد پيش دانشگاهی و ١ درصد سواد متوسطه، ١۶(به باال داشتند 

 
 درصد بسيار باالتری از زنان نسبت به مردان از تحصيالت            ولی  ،ميزان کلی باسوادی بين زنان و مردان شاغل همانند بود            ١٣٨۵در سال   

د  درصد سوا   ٢٢( درصد زنان شاغل سواد متوسطه به باال داشتند                  ۶٠ تقريبا    در مقطع آخرين سرشماری،     .  دانشگاهی برخوردار بودند   
 درصد مردان شاغل دارای سواد متوسطه به باال          ۴٠در حالی که فقط      ).   سواد دانشگاهی   درصد ٣٧ درصد پيش دانشگاهی و      ۵/١متوسطه،  

درصد تحصيالت دانشگاهی بين زنان شاغل         ).   سواد دانشگاهی    درصد ١٣ درصد پيش دانشگاهی و        ١ درصد سواد متوسطه،        ٢۶(بودند  
 .) درصد١٣ درصد در برابر ٣٧ (مردان شاغل بود به برابر درصد مربوط ٣تقريبا 

 
 
 



 )١٣٨۵ ( و سطح سواد و به تفکيک شهر و روستاشغلی  یگروه های عمده برحسب  آشورشاغلجمعيت  وزيع ت– ٢٠جدول 
 )هزار نفر: ارقام(

 

 باسواد

بى سواد
سايردوره 

هاى 
تحصيلى 
نامشخص 
واظهارنشده

سوادآموزى
بزرگساالن  پيش  عالى

دانشگاهى متوسطه راهنمايى  جمع ابتدايى
  جمع

 کل کشور
٢.۴٩۵ ۴۵٣ ۴۵۶ ٣.٣١۶ ١۶٨ ۵.٢١١ ۴.٣۴٢ ۴.٠٣۶ ١٧.٩٨٢ ٢٠.۴٧۶  کل شاغالن

۵ ٣ ٢ ١١۴۶ ١ ٣۶٨ ۴٣ ٣٠ ۶٠٣ ۶٠٨ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
١۶ ۴۶ ١.٩٩ ٧۵ ٢۴ ٧٠۴ ١۴٣ ٧٧ ٢.٩٩٧ ٣.٠١٣  متخصصان و تكنسين ها

٢.۴٣٣ ١٠۶ ۴۴٧ ٠۴۵ ١١۴ ٣.٩٢٧ ٣.٩۴٨ ٣.٨٣۶ ١٣.٣۴٧ ١۵.٧۵٧  کم تخصص و بی تخصص
۶۴ ۶٢٧ ٢٢٩ ٧ ٠ ۴١٢ ٢٠٧ ٩٢ ١.٠٣۵ ١.٠٩٩  سايرواظهارنشده

 نقاط شهری
١.٠٠۵ ٣.٠ ٢٢٠ ٣٠٢۴١٢١ ٣ ۴.٢٠٩ ٢.٩٠۶ ٢.٢۴٠ ١٣.٠۴١ ١۴.٠۴٧  کل شاغالن

۴ ١ ٣ ٣٢٧ ٢ ١٠۵۴ ٣٧ ٢۵ ۵۵۶ ۵۶٠ ه ومديرانقانونگذاران ،مقامات عالى رتب
١٢ ۴٠ ۵ ١.٨۴۶ ٢٠ ۶٢٨ ١٢٠ ۶٢ ٢.٧٢١ ٢.٧٣٣  متخصصان و تكنسين ها
٩۵٢٠٩ ٢٠٨ ٧ ۶٧۴ ٣.١٢٣ ٧٩ ٢.۶٢۵ ٢.١٠٣ ٩.٠٢١ ٩.٩٧٨  کم تخصص و بی تخصص
٣٢ ۴۴ ۴ ٣٠ ١٩ ١٩٧۴ ١٢۴ ۵١ ٧۴٣ ٧٧۵  سايرواظهارنشده

 نقاط روستايی و غيرساکن
١.۴١ ٩٠۵٢٣ ٠۶ ٢٧٣ ۴١.٠٠٣ ٧ ١.۴٣۶ ١.٧٩۵ ۴.٩۴٠ ۶.۴٣٠  کل شاغالن

١ ٠ ١٩ ١ ١ ١۴ ۶ ۵ ۴۶ ۴٨ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
٣ ۵ ١ ٢۴٩ ۴ ٧٧ ٢٣ ١۵ ٢٧۶ ٢٨٠  متخصصان و تكنسين ها

١.۴۵٣ ٧١ ٢٣١ ١٢٨ ٣۵ ٨٠٣ ١.٣٢٣ ١.٧٣٣ ۴.٣٢۵ ۵.٧٧٩  کم تخصص و بی تخصص
١ ٣٢۶ ١٠٩ ٧ ٣٢ ٣ ٨۴ ۴١ ٢٩٢ ٣٢۴  سايرواظهارنشده

 
 
 
 



 )١٣٨۵ ( و سطح سواد و به تفکيک شهر و روستاشغلی  یگروه های عمده برحسب  آشورشاغلجمعيت  وزيع ت– ٢١ جدول
 ) درصد: ارقام (

 

 باسواد

بى سواد
سايردوره 

هاى 
تحصيلى 
نامشخص 
واظهارنشده

سوادآموزى
بزرگساالن پيش   عالى

دانشگاهى متوسطه راهنمايى  جمع ابتدايى
  جمع

 کل کشور
١ ٢/٢ ٢/٢ ١٢/٢۶/٢ ٠/٨ ٢۵/۵ ٢١/٢ ١٩/٧ ٨٧/٨ ١٠٠/٠  کل شاغالن
٠ ١/٨ ٠/٨/۴ ۵۶/٠ ٩/۵ ٢٧/۶ ٧/١ ۴/٩ ٩٩/٢ ١٠٠/٠ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
٠/۵ ١/۵ ٠/٢ ۶۶/٢٣ ٠/٨ ٢/۴ ۴/٨ ٢/۶ ٩٩/۵ ١٠٠/٠  متخصصان و تكنسين ها
١۵/٢/٨ ٢/١ ٣ ۴/٢ ٠/٧ ٧۴/٩ ٢۵/١ ٢۴/٣ ٨۴/٧ ١٠٠/٠  خصص و بی تخصصکم ت
۵/٨ ۵/۵ ٠/۶ ٢ ٢٠/٩/۴ ٣٧/۵ ١٨/٩ ٨/۴ ٩۴/٢ ١٠٠/٠  سايرواظهارنشده

 نقاط شهری
١ ٢/٢ ٧/٢/۶ ٣٠/٠ ٠/٩ ٢١/٧ ٢٠/٧ ١۵/٩ ٩٢/٨ ١٠٠/٠  کل شاغالن
٠/٣ ١/٧ ٠/٧ ۵٠ ٨/٣/۵ ٢٧/۵ ۶/۶ ۴/۴ ٩٩/٣ ١٠٠/٠ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
٠/۴ ١/۵ ٠/٢ ۶٧/۵ ٢٣/٠ ٠/٧ ۴/۴ ٢/٣ ٩٩/۶ ١٠٠/٠  متخصصان و تكنسين ها
٩/۶ ٢/١ ٢/١ ۶/٣١/٣ ٠/٨ ٨ ٢۶/٣ ٢١/١ ٩٠/۴ ١٠٠/٠  کم تخصص و بی تخصص
۴/١ ۵/٠ ٧/۵ ٢۵/۴ ٢/۵ ٣٩/٢ ١۶/٠ ۶/۵ ٩۵/٩ ١٠٠/٠  سايرواظهارنشده

 نقاط روستايی و غيرساکن
٣/٧ ٢/٣ ٢٣/٢ ۴/١ ٠/٧ ٢۵/۶ ٢٢/٣ ٢٧/٩ ٧۶/٨ ١٠٠/٠  کل شاغالن
١/١ ٢/١ ٢/٣ ۴٢٨/٩ ٠/٩ ٠/٣ ١٣/۴ ١١/١ ٩٧/٧ ١٠٠/٠ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
٠ ١/٩ ١/٢/۶ ۵٣/۴ ١/۶ ٢٧/۵ ٨/٣ ۵/۵ ٩٨/٨ ١٠٠/٠  متخصصان و تكنسين ها
٢۵/٢/٢ ٢ ۴/٠ ١/٢ ٠/۶ ١٣/٩ ٢٢/٩ ٣٠/٠ ٧۴/٨ ١٠٠/٠  کم تخصص و بی تخصص
٩/٨ ۴/٣٣ ٢/٢ ١٠/٠ ٠/٩ ٨/۵ ٢۵/٨ ١٢/٨ ٩٠/٢ ١٠٠/٠  سايرواظهارنشده

 
 
 



 )١٣٨۵ ( و سطح سواد و به تفکيک زن و مردشغلی  یگروه های عمده برحسب  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ٢٢جدول 
 )هزار نفر: ارقام(

 
 باسواد

بى سواد
سايردوره 

هاى 
تحصيلى 
نامشخص 
واظهارنشده

سوادآموزى
بزرگساالن پيش   عالى

دانشگاهى متوسطه راهنمايى  جمع تدايىاب
  جمع

 مرد و زن
٢.۴٩۵ ۴۵٣ ۴۵۶ ٣.٣١۶ ١۶٨ ۵.٢١١ ۴.٣۴٢ ۴.٠٣۶ ١٧.٩٨٢ ٢٠.۴٧۶  کل شاغالن

۵ ٣ ٢ ١١۴۶ ١ ٣۶٨ ۴٣ ٣٠ ۶٠٣ ۶٠٨ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
١۶ ۴۶ ١.٩٩ ٧۵ ٢۴ ٧٠۴ ١۴٣ ٧٧ ٢.٩٩٧ ٣.٠١٣  متخصصان و تكنسين ها

٢.۴٣٣ ١٠۶ ۴۴٧ ٠۴۵ ١١۴ ٣.٩٢٧ ٣.٩۴٨ ٣.٨٣۶ ١٣.٣۴٧ ١۵.٧۵٧  کم تخصص و بی تخصص
۶۴ ۶٢٧ ٢٢٩ ٧ ٠ ۴١٢ ٢٠٧ ٩٢ ١.٠٣۵ ١.٠٩٩  سايرواظهارنشده

 مرد
٢.١۵٣ ۴٣ ٠٨۵٢.٢٩ ٨۶ ١٢٧ ۴.۵٩٢ ۴.٠٨٨ ٣.۶٧٣ ١۵.۵۴٢ ١٧.۶٩۵  کل شاغالن

۵ ١ ٢ ٢٧٣ ٢ ٩۵١ ۴٢ ٢٩ ۵٠٩ ۵١۴ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
١۵ ٣٣ ۶ ١.٢٠۵ ١٣ ۵١۴ ١٢٣ ۶٨ ١.٩۶٢ ١.٩٧٧  متخصصان و تكنسين ها

٣ ٣١٣ ٢.٠٨٧۴۵ ۶٣ ٩٠ ١٠.۵۴۶ ٣.٧٢۶ ٣.۴٩۴ ١٢.١٢۵ ١۴.٢١١  کم تخصص و بی تخصص
۴۶ ۵٣ ۵ ٣٨٢ ٢٢ ٢٠٧ ١٩۶ ٨٢ ٩۴۶ ٩٩٢  سايرواظهارنشده

 زن
٣۴٢ ۴۵ ١.٠٢٠ ٩٨ ۴١ ۶١٩ ٢۵۵ ٣۶٢ ٢.۴۴٠ ٢.٧٨٢  کل شاغالن
١٧ ١ ٧٣ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٩٣ ٩۴ قامات عالى رتبه ومديرانقانونگذاران ،م
١٩١ ١٢ ٧٩٠ ١ ١٣ ١ ٢٠ ٩ ١.٠٣۶ ١.٠٣۶  متخصصان و تكنسين ها

٣٢۴ ٩ ٢٣۵ ١٣۵ ٢۴ ٣٨١ ٢٢٢ ٣۴٢ ١.٢٢٢ ١.۵۴۶  کم تخصص و بی تخصص
٢٢ ٢ ٧ ١٨ ۵ ٣٠ ١١ ١٠ ٨٩ ١٠٧  سايرواظهارنشده

 
 
 



 )١٣٨۵ (سواد و به تفکيک زن و مرد و سطح شغلی  یگروه های عمده برحسب  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ٢٣جدول  
 ) درصد: ارقام(

 
 باسواد

بى سواد
سايردوره 

هاى 
تحصيلى 
نامشخص 
واظهارنشده

سوادآموزى
بزرگساالن پيش   عالى

دانشگاهى متوسطه راهنمايى  جمع ابتدايى
  جمع

 مرد و زن
١ ٢/٢ ٢/٢ ١٢/٢۶/٢ ٠/٨ ٢۵/۵ ٢١/٢ ١٩/٧ ٨٧/٨ ١٠٠/٠  کل شاغالن
٠ ١/٨ ٠/٨/۴ ۵۶/٠ ٩/۵ ٢٧/۶ ٧/١ ۴/٩ ٩٩/٢ ١٠٠/٠ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
٠/۵ ١/۵ ٠/٢ ۶۶/٢٣ ٠/٨ ٢/۴ ۴/٨ ٢/۶ ٩٩/۵ ١٠٠/٠  متخصصان و تكنسين ها
١۵/٢/٨ ٢/١ ٣ ۴/٢ ٠/٧ ٧۴/٩ ٢۵/١ ٢۴/٣ ٨۴/٧ ١٠٠/٠  کم تخصص و بی تخصص
۵/٨ ۵/۵ ٠/۶ ٢ ٢٠/٩/۴ ٣٧/۵ ١٨/٩ ٨/۴ ٩۴/٢ ١٠٠/٠  رواظهارنشدهساي

 مرد
٢ ٠/٧ ١٣/٠ ٢/٠ ٢/٣ ١٢/٢۶/٠ ٢٣/١ ٢٠/٨ ٨٧/٨ ١٠٠/٠  کل شاغالن
٠ ١/٨ ٠/٩/۴ ۵٠ ٣/٢/۵ ٢٩/٣ ٨/١ ۵/٧ ٩٩/١ ١٠٠/٠ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
٠/٣ ١/٧ ٠/٨ ۶٠ ١/٠/۶ ٢۶/٠ ۶/٢ ٣/۵ ٩٩/٢ ١٠٠/٠  متخصصان و تكنسين ها
١۴/٢ ٢/٢ ٧/۴ ۴/٠ ٣/۶ ٢۵/٠ ٢۶/٢ ٢۴/۶ ٨۵/٣ ١٠٠/٠  کم تخصص و بی تخصص
۴/٧ ۵/٠ ٣/۵ ٣٨ ٢/٢ ٢٠/٩/۵ ١٩/٨ ٨/٣ ٩۵/٣ ١٠٠/٠  سايرواظهارنشده

 زن
١ ١٢/٣/۶ ٣/۵ ٣۶/١ ٧/۵ ٢٢/٣ ٩/٢ ١٣/٠ ٨٧/٧ ١٠٠/٠  کل شاغالن
٧٧ ٠/٠ ١/٣ ٠/٢/۶ ٠/۵ ١٨/۴ ١/٣ ٠/٧ ٩٩/٨ ١٠٠/٠ قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومديران
٧ ٠/١ ١/٢ ٠/١۶/١٨ ١/١ ٢/۴ ١/٩ ٠/٩ ٩٩/٩ ١٠٠/٠  متخصصان و تكنسين ها
١ ٢٠/٩/۵ ۶/١ ٨/٧ ١/۵ ٢۴/٧ ١۴/۴ ٢٢/١ ٧٩/١ ١٠٠/٠  کم تخصص و بی تخصص
١۶/۶ ۶/٢٠/٩ ٢/٣ ٩ ۴/۶ ٢٨/۶ ١٠/۶ ٩/۵ ٨٣/۴ ١٠٠/٠  سايرواظهارنشده

 
 
 
 طبقات  – ٣
 

 تيپولوژی طبقاتی
 

فرهاد ت، برای ارائه ی شمايی از وضعيت طبقاتی ايران، به حاصل کار استادان گران قدر                   از آن جايی که هدف اين نوشته بحث نظری نيس           
در کتاب نام برده، فصل مفصلی به بحث در           .   متوسل می شوم   *"طبقه و کار در ايران، تاثيرات انقالب         "نعمانی و سهراب بهداد در کتاب          

 يافته و در پايان فصل، حاصل بحث ها در جدولی به نام تيپولوژی                      محققان در باره ی شناخت طبقات اختصاص         نظريه های  مورد آخرين    
 .طبقاتی خالصه شده است که در پايين مالحظه می شود

 
_____________________________________________ 
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   تيپولوژی طبقاتی– ٢۴جدول 
 ٣٠تاليف فرهاد نعمانی و سهراب بهداد، چاپ انگليسی، صفحه ی " طبقه و کار در ايران، تاثيرات انقالب"کتاب ترجمه از 

  ]فرهادی . مطالب درون کروشه از من است[ 
 

 رابطه با وسايل فعاليت های اقتصادی
 مالک استخدام شده] غير مالک [ 

دارای اتوريته
 ۵  
  مديران کم تخصص  

 ]:غيرارشد [ 
 خصوصی و دولتی 

 سياسی، اجتماعی،(
 )و اقتصادی

٣  
 مديران

 ]:ارشد  [ 
 خصوصی و دولتی 

 سياسی، اجتماعی،(
 )و اقتصادی

١  
 سرمايه دارها

 

نيروی کار استخدام می کند
 

رابطه با اتوريته برپايه ی
 

سلسله مراتب سازمان کار
 

بدون اتوريته
 ۶  

  ] کارمندان ساده و [
 :کارگران

 خصوصی و دولتی 
 سياسی، اجتماعی،(

 )و اقتصادی

۴  
 کارکنان متخصص و

 : ماهر
 خصوصی و دولتی 

 سياسی، اجتماعی،(
 )و اقتصادی

٢  
 خرده سرمايه دار

 )خرده بورژوا(

نيروی کار استخدام نمی کند
 

 ]
ر

ابطه با استخدام نيروی کار 
[ 

  دارای تخصص ص و بی تخصصکم تخص

  ]در کار تخصصناشی از [ رابطه با تخصص و استقالل 

 

 
 

در اين جدول، که الگوی قابل تکيه ای برای طبقه بندی آمارهای نيروی کار و شناخت آماری و مقداری طبقات در جامعه ارايه می دهد، برای                        
 .  در نظر گرفته شده است معيار۴گروه بندی نيروی کار در چارچوب طبقات اجتماعی،  

انسانهايی که وارد روابط اقتصادی، يعنی توليد و توزيع              .   است های اقتصادی  رابطه ی حقوقی با وسايل فعاليت       نخستين معيار،     –
هستند يا فاقد مالکيت آن ها بوده و توسط مالکان آن ها            وسايل فعاليت های اقتصادی        مالککاالها و حدمات، در جامعه می شوند يا          

اصلی ترين معيار گروهبندی از منظر طبقاتی است و نيروی کار                 اين  .  ر برابر پرداخت مزد و حقوق به کار گرفته می شوند              د
 .جامعه را به دو گروه اصلی تقسيم می کند

ان مالکآن  .  وسايل فعاليت های اقتصادی   ان  مالک از سوی    نيروی کار مزد و حقوق بگير      معيار دوم عبارت است از به کار گرفتن           –
 به کار می گيرند، و در کشورهای مختلف عمدتا با عنوان کلی                   نيروی کار مزد و حقوق بگير         که    وسايل فعاليت های اقتصادی    

نيروی  که   وسايل فعاليت های اقتصادی   ان  مالکآن  .  کارفرما شناخته می شوند، طبقه ی سرمايه دار يا بورژوازی را تشکيل می دهند           
تحت مالکيت خود به فعاليت اقتصادی می پردازند، و در                 وسايل   می گيرند و خود شحصا با            به کار ن      کار مزد و حقوق بگير        

اين که هر   .  کشورهای مختلف عمدتا با عنوان کلی کارکنان مستقل شناخته می شوند، طبقه ی خرده بورژوازی را تشکيل می دهند                    
يم می شوند، مانند بورژوازی تجاری يا بورژوازی         يک از اين طبقات با توجه به حيطه ی عمل خود به زير بخش های ديگر تقس                    

 .و هم چنين حرده بورژوازی کشاورزی، يا تجاری و غيره، فعال مورد بحث ما نيست... صنعتی 
 وسايل فعاليت های اقتصادی    برای شاغالنی است که فاقد مالکيت         اتوريته در سلسله مراتب سازمان کار      سومين معيار موقعيت يا       –

به دو گروه تقسيم می شوند، گروهی که در            برپايه ی اين معيار       اين شاغالن .  کار می کنند  دريافت مزد و حقوق        در برابر بوده و    
 . قرار دارند، و گروهی که در چنين موقعيتی نيستند، در موسسات بخش خصوصی يا بخش دولتی،موقعيت مديريت سازمان کار

معيار سوم يعنی اتوريته، برپايه ی برخورداری يا        بقه بندی برپايه ی   دو گروه حاصل از ط     .  تخصص است باالخره چهارمين معيار     –
در رابطه با مديران،    .  عدم برخورداری از تخصص، امکان به دست آوردن موقعيت متفاوتی در تقسيم کار اجتماعی پيدا می کنند                   

از بين  .  يران ارشد خوانده می شوند   معموال مديرانی که از تخصص باال برخوردارند، موقعيت برتری در سازمان کار دارند و مد                 
مزد و حقوق بگيرانی که در موقعيت مديريت قرار ندارند، آنان که واجد تخصص هستند، متخصصين و تکنيسين ها، در سازمان                        
کار از امنيت شغلی بيش تر و استقالل نسبی در شغل برخوردارند، و آنانی که فاقد تخصص هستند، يعنی کارمندان ساده و                                          

مقايسه ی کليه ی امتيازات اين دو گروه موضوع بحث کنونی         .  ن، از مزيت امنيت شغلی و استقالل نسبی در شغل بی بهره اند          کارگرا
 . ما نيست

 
 



 :به اين ترتيب، برپايه ی معيارهای چهارگانه ی باال، شش گروه قابل تشخيص هستند
 . به کار می گيردر مزد و حقوق بگيرنيروی کاهست و وسايل فعاليت های اقتصادی  مالک   گروهی که – ١
 . به کار نمی گيردنيروی کار ديگری راهست ولی وسايل فعاليت های اقتصادی  مالک   گروهی که – ٢
کار می کند، در سازمان کار در مقام مديريت           در برابر دريافت مزد و حقوق         ست،  وسايل فعاليت های اقتصادی ني       مالک  گروهی که      –  ٣

 . گروه مديران ارشد محسوب می شود، موقعيت کليدتری در مديريت دارد وتا به دليل برخورداری از تخصص باالقرار دارد و عمد
کار می کند، در سازمان کار در مقام مديريت           در برابر دريافت مزد و حقوق         ست،  وسايل فعاليت های اقتصادی ني       مالک  گروهی که      –  ۴

 . گروه مديران غيرارشد محسوب می شود ندارد و ایموقعيت ويژه ،ی از تخصص باالقرار دارد ولی عمدتا به دليل عدم برخوردار
کار می کند، در سازمان کار در مقام مديريت           در برابر دريافت مزد و حقوق         ست،  وسايل فعاليت های اقتصادی ني       مالک  گروهی که      –  ۵

 .قرار ندارد ولی از تخصص باال برخوردار است
کار می کند، در سازمان کار در مقام        در برابر دريافت مزد و حقوق        ست،  وسايل فعاليت های اقتصادی ني       مالک    و باالخره گروهی که      –  ۶

 .مديريت قرار ندارد و کم تخصص يا غيرمتخصص هست
 

ه گروه  س.  گروه نخست طبقه ی سرمايه دار يا بورژوازی، گروه دوم طبقه ی خرده بورژوازی و گروه ششم طبقه ی کارگر خوانده می شوند                          
).  است  اين سه گروه طبقه ی متوسط ناميده شده          جمع در کتاب ( اقشار ميانی را تشکيل می دهند        ،ديگر، يعنی گروه سوم، چهارم و پنجم با هم         

 . روشن تر به نمايش می گذارند راجدول و نمودار زير موضوع
 
 

 بطه با تيپولوژی طبقاتی  وضع افرادی که وارد روابط اقتصادی در جامعه می شوند در را– ٢۵جدول 
 

رابطه ی حقوقی با وسايل  معيارهای ديگر عناوين شغلی موقعيت طبقاتی
 فعاليت های اقتصادی

    

 نيروی کار مزد و حقوق بگير به کار می گيرندد کارفرما سرمايه دارطبقه ی 
 ار مزد و حقوق بگير به کار نمی گيرنددنيروی ک کارکن مستقل خرده بورژواطبقه ی 

وسايل فعاليت های  مالک
 اقتصادی هستند

 متخصص هستند مدير ارشد
کم تخصص يا بی تخصص هستند مدير غيرارشد

 در سازمان کار 
 اقشار ميانی  دارند  اتوريته

 متخصص است متخصص و تکنيسين
کم تخصص يا بی تخصص هستند کارمند ساده و کارگر رطبقه ی کارگ

 در سازمان کار 
 دارندن   اتوريته

وسايل فعاليت های  مالک
 اقتصادی نيستند

 
 
 

   وضع افرادی که وارد روابط اقتصادی در جامعه می شوند در رابطه با تيپولوژی طبقاتی– ١نمودار 
|       

 ________________________________________       
|         |  

 ستندنيوسايل فعاليت های اقتصادی  کمال  وسايل فعاليت های اقتصادی هستند مالک    
 )کار می کنند ، نقدی يا غيرنقدی،مزد و حقوقدر برابر              (       |
|         |  

_________________          ____________________________                 
|         |                      |                  |        

 در سازمان کار                    در سازمان کار         نيروی کار                نيروی کار    
 دارندناتوريته   اتوريته دارند         مزد و حقوق بگير             مزد و حقوق بگير

        |                 | می گيرندنبه کار              به کار می گيرند 
|         |                      ______________  ______________               
|         |                      | |         |                | 
  يا   کم تخصص       هستند      متخصص   يا   کم تخصص هستند              متخصص                      |         |
 بی تخصص هستند                        | بی تخصص هستند |                  |             |
|         |                      | |         |                | 

 ارگرکارمند و ک               مدير غيرارشد      متخصص و تکنيسين       کارکن مستقل         مدير ارشد              کارفرما   
|         |                      | |         |                | 

   کارگر                                               ميانی اقشار                                   بورژوا خرده                   سرمايه دار  
 



 ری شاغالن با تيپولوژی طبقاتیتطبيق داده های آمامحدوديت ها و کمبودها در 
 

مورد بحث قرار گرفت، آمارهای الزم برای شناخت آماری طبقات را در اختيار                         "  شاغالن"جدول هايی که در اين نوشته زير عنوان               
 و طبقه بندی های  يف   به کار رفته در سرشماری ها، با معيارها، تعار        و طبقه بندی های  وری کرد که معيارها، تعاريف      آالبته بايد ياد  .  می گذارند

ها محدوديت هايی را ايجاد می کنند که          اين ناهم خوانی  .  به کار رفته در تيپولوژی طبقاتی مورد استفاده در اين نوشته انطباق کامل ندارند                       
 .آگاهی بر آن ها الزم است

 
الک وسايل توليد است و نيروی کار در              ، سرمايه دار کسی است که م           تيپولوژی طبقاتی مورد استناد     برپايه ی تعريف    به عنوان نمونه،      

طبق تعريف بکار رفته     .   گروه شغلی کارفرما می باشد     ،تنها گروهی که در جدول های سرشماری با اين تعريف نزديک است             .  استخدام دارد 
اختالف در اين   ".  در استخدام دارد    مزد و حقوق بگير     است آه برای انجام امور شغلی خود حداقل يك           آارفرما فرد شاغلی  "در سرشماری   

در تعاريف کالسيک نيز برای سرمايه دار بودن،       .  بودن برای سرمايه دار بودن الزم نيست     "  شاغل"جا است که طبق تعريف تيپولوژی شرط        
ر مالک وسايل توليد است و نيروی کا       داشتن شغل ضروری نيست، واقعيت زندگی نيز اين امر را تاييد می کند که سرمايه دار کسی است که                     

 از محل تصاحب ارزش اضافی کارکنانی که در استخدام دارد، درآمد الزم برای زندگی و تداوم کار خود و گسترش آن                          در استخدام دارد و   
در .  اين که خود سرمايه دار شاغل باشد ايرادی به تعريف فوق وارد نمی کند، اما شرط سرمايه دار بودن شاغل بودن نيست                      .  را تامين می کند  

 به کار رفته در     طبقه بندی های  در   ، ديگر ی نمونه.  در سرشماری ها، برای اين که کسی کارفرما محسوب شود، بايد خود شاغل باشد            حالی که   
اين زيرگروه  ".  دارای درآمد بدون کار   جمعيت  "عبارت است از    "  جمعيت غير فعال از نظر اقتصادی     "سرشماری ها، يکی از زيرگروه های     

، خانه دار و محصل محسوب نمی شوند و دارای درامد               )جويای آار (آسانی آه شاغل، بيكار        :  "يف شده است   در سرشماری ها چنين تعر     
همان گونه که از    ".  هستند، دارای درامد بدون آار محسوب می شوند         ...  حاصل از بازنشستگی، امالك و مستغالت، سود سهام، سپرده ها و              

امالك و مستغالت، سود سهام و سپرده ها هستند، که می توانند جزو               ...   درامد حاصل از      تعريف برمی آيد، بخشی از افراد اين گروه دارای          
تفکيک اين  .  ، که ربطی به سرمايه داری ندارد         کنند امرار معاش می     سرمايه داران طبقه بندی شوند، و بخشی از محل بازنشستگی و غيره                

سرمايه دار و غيرسرمايه دار، برپايه ی اطالعات انتشاريافته ممکن           د، به     ميليون نفر بو     ٣ حدود    ١٣٨۵آن در سال      گروه، که تعداد افراد        
 در مورد طبقات ديگر نيز اشکاالت          . که دقت تعيين آمار طبقه ی سرمايه دار از دو سو تحديد می شود                   دهند اين دو نمونه نشان می        .  نيست

 .مشابهی وجود دارد
 

دو نيروی بسيار بزرگ از      اين است که      ترين اشکال مهم.  های بررسی طبقاتی وجود دارد    فزون بر اين محدوديت ها، اشکاالتی نيز در نظريه        
جمعيت، که به لحاظ فعل و انفعاالت اجتماعی وسياسی نقش بسيار مهمی دارند، يعنی بيکاران و دانشجويان، از چنين بررسی هايی کنار                                  

 واقعی، بيکاران در کنار طبقه ی کارگر قرار می گيرند و دانشجويان              درحالی که در برخوردهای سياسی و اجتماعی و در زندگی            .  مانند می
 .در کنار اقشار ميانی

 
طبقه بندی های صورت گرفته در    .   همه ی طبقه بندی ها به دقت و طابق نعل به نعل نيستند          و  ،از اين محدوديت ها موارد ديگری نيز وجود دارد       

 انتشاريافته صورت گرفته، با همه ی دقت و وسواسی که در آن ها به کار رفته، شمای                           ، که برپايه ی اطالعات و آمارهای          نيز اين نوشته 
 .نزديک به واقعيت را نشان می دهند، ولی کامل و بی ايراد نيستند

 
ه يافته های  نکته ی پايانی اين پيش درآمد اين که برای آسانی کار با جدول های مربوط به طبقات، نخست بايد آمار و ارقام جدول های مربوط ب                         

 های متن نوشته،     های ارائه شده در جدول       بندی گيری طبقه  از اين رو برای پی        .آماری سرشماری ها، در چند جدول واسطه، خالصه شوند           
 . باشد اند، سودمند میآمده" پيوست های جدول"و در پايان زير عنوان جدول های واسطه هستند ، که١٠ تا پ۵جدول های پ ی مطالعه

 
 



  طبقاتی کشور از زبان آمارساختار
 

صد جزو   در ۶ بورژوازی،   خرده  جزو  درصد ٣٢،   ی کارگر  جزو طبقه  ايرانشاغل   درصد جمعيت    ۶٠،   ی انقالب  آستانه  در ١٣۵۵درسال  
 ٢/۵  ايرانشاغل   جمعيت    نفر  ميليون ٩ به لحاظ ارقام مطلق، ازحدود          . شدندر محسوب می    دا ی سرمايه  طبقه  جزو  درصد ٢اقشار ميانی و     

اگر تعداد  .   دار بودند  هزار نفر سرمايه    ٢٠٠ نفر اقشار ميانی و حدود         ميليون بورژوا، نيم    نفر خرده  ميليون  ٨/٢ ی کارگر،    نفر طبقه  ميليون
 درصد  ۶٠بيش از     ميليون نفر     ۶ ی کارگر و بيکاران با بيش از           هطبق  ١٣۵۵نيز در نظر بگيريم، سال        کار را    يک ميليون نفر جمعيت بي      

و اگر دانشجويان آن مقطع را به نيم ميليون اقشار ميانی شاغل بيفزاييم، جمع اين نيروی                     .   گرفتال اقتصادی جامعه را در بر می        نيروی فع 
 . رسيداجتماعی هنوز به يک ميليون نفر نيز نمی

  
زی که در مقابل مزد برای ديگران        ، کارگران کشاور   اند ارائه شده   هاالزم است گفته شود که، با توجه به آمارهايی که در جداول سرشماری               

، و باالخره       بورژوازی کردند، جزو خرده      کار می     ی که در اختيار داشتند          دهقانانی که روی زمين        ی کارگر،      جزو طبقه     کردندکار می  
 . اند دار شمرده شده ی سرمايه داران دهات، از جمله بازماندگان احتمالی مناسبات ارباب رعيتی، جزو طبقهزمين

 
 در ده    . است به وجود آورده    سال انقالب و جنگ و بحران های عميق، تغييرات چشم گيری در ساختار طبقاتی ايران                       ٣٠ گذشته،     سال ٣٠
 ميليون نفر به     ۶/١حدود يک ميليون به جمعيت بيکار محلق شد،               نفری که به بازار کار وارد شد،           ميليون ٣، از    ١٣۶۵ تا    ١٣۵۵ ی  ساله
نيروی جديد جذب نکرد بلکه نزديک نيم ميليون نفر نيز از               ی کارگر نه تنها      طبقه.  ميليون نفر به اقشار ميانی      بورژوازی، نزديک نيم     خرده

 ميليون نفر طی    ۵/٣افزوده شدن حدود    .   درصد رسيد  ۴۴ ميليون نفر سهمش ار ساختار طبقاتی به شدت کاهش يافت و به               ٨/۴دست داد و با     
 ميليون نفری که به جمعيت فعال از نظر             ١۴ گذشته از      سال ٣٠به طور کلی، طی       .  ه منجر نشد   سهم اين طبق    ی بعدی به افزايش       دو دهه 

 ی کارگر از جمعيت شاغل کشور       در آخرين سرشماری سهم طبقه     .   ی کارگر پيوسته است    ه ميليون نفر به طبق     ٣ه، فقط   اقتصادی افزوده شد  
 . درصد بود۴٠اندکی باالی 

 
 ی بزرگ تغيير ساختار       سال برنده   ٣٠ ی پس از انقالب رخ داد، در پايان                چه که در نخستين دهه        آن  رسيد و  چه که بنظر می     برخالف آن 

 درصد  ۴٠ بورژوازی شد و سهمش را به        نصف نيروی وارد شده به بازار کار جذب حرده           ی نخست   در دهه .   بورژوازی نبود طبقاتی خرده 
در . سپس به کاهش گراييد  . های بعدی متوقف و    بورژوازی در دهه   رشد سهم خرده   اما روند به همين صورت ادامه نيافت و       .  از شاغلين رساند  

 . درصد از جمعيت شاغل را در بر می گرفت٣۶ ميليون نفر ۴/٧ بورژوازی  با ، خرده١٣٨۵آبان 
 

 ٣٠ از جمعيت شاغل، وارد        درصد سهم  ۶اقشار ميانی با حدود نيم ميليون نفر و           .  برنده ی ديگر اين تجديد تقسيم طبقاتی، اقشار ميانی است          
ساله ی پرآشوب انقالب و جنگ و بحران های بزرگ شد، هر دهه افراد خود را تقريبا دوبرابر کرد و با نرخ رشدی پيوسته در آبان ماه سال                              

 ی رشد آن ها   اگر بخواهيم طبقات اجتماعی را از زاويه      .   درصد رساند  ١۵ ميليون نفر، سهم خود را در جمعيت شاغل به نزديک             ٣ با   ١٣٨۵
 .رتبه بندی کنيم، طبقه ی خرده بورژوازی در رتبه ی سوم، و اقشار ميانی در رتبه ی دوم قرار می گيرد

 
ه  سال هم به لحاظ عددی و هم به لحاظ درصدی بسيار گسترش يافت                ٣٠ طی    است که   داری سرمايه  ی اصلی تجديد تقسيم طبقاتی، طبقه       برنده
 نفر در    هزار ١۶٠ داد، با جذب      درصد از جمعيت شاغل را تشکيل می          ٢ نفر    هزار ٢٠٠ با حدود     ی انقالب،  اين طبقه که در آستانه     .  است
 ی سوم رخ   رشد انفجاری اين طبقه در دهه     .   درصد رساند  ۶/٣ به   ١٣٧۵ ی دوم سهم خود را در سال         هزار نفر در دهه    ١٨٠ و    ی نخست دهه
 ميليون نفر گذشت، سهم آن نيز       ۵/١برابر شد و از      شدند سه    دار محسوب می   ی سرمايه طی فقط يک دهه تعداد افرادشاغلی که جزو طبقه         .داد

  . نيم برابر شده است۵/٨ سال ٣٠تعداد افراد اين طبقه در طی .  درصد رسيد۵/٧در همين ده سال دوبرابر شد و به 
 

 ٨ی کارگر با     طبقه.   توان چنين خالصه کرد   د می  را پس از تغييراتی که گفته ش        ١٣٨۵وضعيت طبقاتی در مقطع آخرين سرشماری در سال          
 ترين نيروی   ی جمعيت بيکار، هنوز مهم       ميليون نفره   ٣ ی  کشور را دارد و با ارتش ذخيره           شاغل     جمعيت  درصد سهم از     ۴٠ميليون نفر    

ر سومين رديف نيروی     د.   شاغل  جمعيت  از  سهم  درصد ٣۶   و  ميليون نفر  ٧ با بيش از       است  بورژوازیدر رديف دوم خرده    .  طبقاتی هست 
 ی  ميليون نفره  ٢/١ ی  از جمعيت شاغل قرار دارد که ارتش ذخيره        درصد سهم    ١۴ و    ميليون نفر  ٣ ی اقشار ميانی با     جوان و بسيار رشد يافته    

ر آخرين   درصد د   ۵/٧ ميليون نفر و       ۵/١ دار با       ی سرمايه و طبقه .   دهد افزايش کمی و کيفی نقش وی در جامعه را نويد می                  ،دانشجويان
 سال گذشته را داشت، به ويژه اين که هيچ نيرويی مانند اين             ٣٠ولی فراموش نبايد کرد که اين نيرو مقام نخست از رشد            .  رديف ايستاده است  

 حکومت جمهوری اسالمی، نيروی ذخيره ی         رتبه ومديران  مقامات عالى  هزار نفر      ٢٧٠طبقه در دهه ی آخر رشد نکرده است، و اين که                
 .ن طبقه استحريص اي

 
 ی نفر از طبقه    ٢٩ دار  يک نفر سرمايه   در برابر    ١٣۵۵سال  .  د به پايان برس    و بسيار جالب   کوچک   یحيف است اين بحث بدون يک مقايسه       

يک نفر   در برابر     ،١٣٨۵برعکس در سال     .   نفر بيکار   ۵/۵ ی کارگر متعلق به بخش خصوصی و             نفر از طبقه    ١۶کارگر وجود داشت،     
شايد بتوان گفت    .   نفر بيکار قرار داشت      ٢ ی کارگر متعلق به بخش خصوصی و            نفر از طبقه    ٣ ی کارگر،    نفر از طبقه     ۵  ط فق  دارسرمايه

 داری  ساخت سرمايه   به دارای هرم تيز،         داریبلکه ساخت سرمايه     ،شدهنافزايش سهم حرده بورژوازی منجر          ساختار اقتصادی ايران به        
 .، گرايش يافته استری داسرمايهمتمايل به مسطح، به خرده 

 
 



  سرشماری ۴ طبقاتی کشور در مقطع   ساختار– ٢۶جدول 
 ) هزار نفر: ارقام(

 طبقات اجتماعی ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

 سرمايه دار ١٨٢     ٣۴٠     ۵٢٨     ۵٣٠.١    
 اقشار ميانی ۵٣٧     ٩٧٧     ١٫٧٣٧     ٢٫٩۵٣    
  خصوصیبخش   ١٠١     ۶۴     ٢١٩     ٧۶٢  
 کارکنان دولتی   ۴٣۶     ٩١٣     ١٫۵١٩     ٢٫١٩١  

بخش اقتصادی و اجتماعی     ٣٧۶     ٧١٠     ١٫٢٧۴     ١٫٧۵٢
کارگزاران سياسی     ۶٠     ٢٠٣     ٢۴۵     ۴٣٩

 خرده بورژوازی ٢٫٨١٠     ۴٫٣٩٢     ۵٫١٩٩     ٧٫٣۶۶    
 طبقه ی کارگر ٢٢٩.۵     ۴٫٨٣١     ۶٫۶۴۵     ٨٫٢٣٩    
 بخش خصوصی   ٣٫٩٩١     ٢٫٢٩٢     ٣٫٩٠۶     ۵٫۴٠۶  

بگيران مزد و حقوق     ٢٫٩٧٠     ١٫٨٠٩     ٣٫١٠٩     ۴٫٧٢٣
فاميلی بدون مزد کارکنان     ١٫٠٢١     ۴٨٣     ٧٩٧     ۶٨٣

 کارکنان دولتی   ١٫٢٣٨     ٢٫۵٣٩     ٢٫٧٣٩     ٢٫٨٣۴  
بخش اقتصادی و اجتماعی     ۵۶۶     ٨٩٢     ۴٢۴.١     ١٫۴٩٣
کارگزاران سياسی     ۶٧٢     ١٫۶۴٧     ١٫٣١۵     ١٫٣۴١

 نامشخص ۴١     ۴۵٨     ۴۶٣     ٣٨٧    
    ٢٠٫۴٧۶     ١۴٫۵٧٢     ١٠٫٩٩٨  کل نيروی شاغل ٨٫٧٩٩    

 
 جمعيت بيكار ٩٩٧     ١٫٨١٩     ١٫۴۵۶     ٢٫٩٩٢    

 
 نيروهای نظامی و شبه نظامی ٣٨۶     ١.١٩٧     ٨٨١     ۶٩٠    

 
 :ماخذ آمارهای به کار رفته در اين جدول

 
 .طبقه بندی شده اند" کارفرما"شاغالنی که در جداول نتايح سرشماری ها زير عنوان        : سرمايه دار

 .طبقه بندی شده اند" کارکنان مستقل" شاغالنی که در جداول نتايح سرشماری ها زير عنوان : خرده بورژوازی
مزدو حقوق بگيران بخش خصوصی و مزدو حقوق بگيران بخش عمومی که در جداول نتايح سرشماری ها زير عنوان                          :اقشار ميانی

 .طبقه بندی شده اند" تكنسين ها متخصصان و"و " رتبه ومديران مقامات عالى"
امورادارى  آارمندان" و بخش عمومی که در جداول نتايح سرشماری ها زير عنوان            مزدو حقوق بگيران بخش خصوصی              :طبقه ی کارگر 

وآارآنان  صنعتگران"،  "آشاورزى ،جنگلدارى وماهيگيرى    ماهر آارآنان"،  "وفروشندگان آارآنان خدماتى "،  "ودفترى
، طبقه بندی  ساده آارگران"و  "  مونتاژآاران ماشين آالت ودستگاه ها و رانندگان وسايل نقليه          ، متصديان"،  مشاغل مربوط 

طبقه بندی شده اند و در حقيقت مطابق            "  فاميلی بدون مزد     کارکنان"فزون بر آن ها، شاغالنی که زير عنوان               .  شده اند
 .تعريف مزدو حقوق بگيران غيرنقدی بوده اند، نيز جزو اين طبقه محسوب شده اند

 
 : رديف پايين خارج از جدول٢در باره ی 

 
جمعيت بيکار گرچه مانند شاغلين جزو هيچ يک از طبقات اجتماعی به حساب نمی آيند، ولی نمی توان در                            : جمعيت بيكار

همان گونه که پيشتر گفته شد، جمعيت بيکار، که در کشورهای                    .  بررسی وضع طبقاتی آن را کنار نهاد            
در حقيقت نيروی کار    سرمايه داری، از جمله کشور ما، معموال بخش بزرگی از جمعيت را در بر می گيرد،                 

ذخيره ی شاغالن مزد و حقوق بگير بوده و از جمله در مناسبات بازار کار، به عنوان عامل فشار عليه                                  
 ميليون نفر و     ٣ جمعيت بيکار کشور       ١٣٨۵در سال    .  طبقه ی کارگر و حتا اقشار ميانی، محسوب می شود          
 .بيش از يک چهارم شاغالن مزد و حقوق بگير بود

" رتبه ومديران  مقامات عالى "بنا براين   .  ، خود يک مقوله ی طبقاتی جدا نيستند       نيروهای نظامی و شبه نظامی   :  می و شبه نظامی  نيروهای نظا 
جزو "  کارگزاران سياسی  "ی نيروهای نظامی و شبه نظامی، زير عنوان                 "تكنسين ها   متخصصان و  "و   

 .زو طبقه ی کارگراقشار ميانی قرار داده شده اند و ديگران، از جمله سربازان، ج



  سرشماری۴ طبقاتی کشور در مقطع   ساختار– ٢٧جدول 
 ) درصد: ارقام(

 

 طبقات اجتماعی ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

 سرمايه دار ٢/١     ٣/١     ۶/٣     ۵/٧    
 اقشار ميانی ١/۶     ٨/٩     ١١/٩     ١۴/۴    
 بخش خصوصی   ١/١     ۶/٠     ۵/١     ٣/٧  
 کارکنان دولتی   ٠/۵     ٨/٣     ۴/١٠     ١٠/٧  

بخش اقتصادی و اجتماعی     ٣/۴     ۶/۵     ٨/٧     ۶/٨
کارگزاران سياسی     ٠/٧     ١/٨     ١/٧     ٢/١

 خرده بورژوازی ٣١/٩     ٣٩/٩     ٧/٣۵     ٠/٣۶    
 طبقه ی کارگر ۴/۵٩     ۴٣/٩     ۴۵/۶     ۴٠/٢    
 بخش خصوصی   ۴۵/۴     ٢٠/٨     ٨/٢۶     ٢۶/۴  

بگيران مزد و حقوق     ٣٣/٨     ١۶/۴     ٢١/٣     ٢٣/١
فاميلی بدون مزد کارکنان     ۶/١١     ۴/۴     ۵/۵     ٣/٣

 کارکنان دولتی   ١/١۴     ٢٣/١     ١٨/٨     ١٣/٨  
عیبخش اقتصادی و اجتما     ۶/۴     ٨/١     ٩/٨     ٧/٣
کارگزاران سياسی     ۶/٧     ٠/١۵     ٩/٠     ۶/۵

 نامشخص ۵/٠     ٢/۴     ٣/٢     ١/٩    
 کل نيروی شاغل ١٠٠/٠     ١٠٠/٠     ١٠٠/٠     ١٠٠/٠    

 
 درصد بيكاری ١٠/٢     ٢/١۴     ٩/١     ١٢/٧    

 
 نيروهای نظامی و شبه نظامی ۴/۴     ١٠/٩     ٠/۶     ۴/٣  

 
 
 

  سرشماری۴ طبقاتی کشور در مقطع   جدول خالصه ی ساختار– ٢٨جدول 
 )   درصد–هزار نفر : ارقام(

١٣٨۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ ١٣۵۵ 

  نفر١٠٠٠ درصد  نفر١٠٠٠ درصد  نفر١٠٠٠ درصد  نفر١٠٠٠ درصد
 طبقات اجتماعی

 سرمايه دار ١٨٢ ٢/١ ٣۴٠ ٣/١ ۵٢٨ ۶/٣ ۵٣٠.١ ۵/٧
 اقشار ميانی ۵٣٧ ١/۶ ٩٧٧ ٨/٩ ١٫٧٣٧ ١١/٩ ٢٫٩۵٣ ١۴/۴
 خرده بورژوازی ٢٫٨١٠ ٣١/٩ ۴٫٣٩٢ ٣٩/٩ ۵٫١٩٩ ٧/٣۵ ٧٫٣۶۶ ٠/٣۶
 طبقه ی کارگر ۵٫٢٢٩ ۴/۵٩ ۴٫٨٣١ ۴٣/٩ ۶٫۶۴۵ ۴۵/۶ ٨٫٢٣٩ ۴٠/٢
 نامشخص ۴١ ۵/٠ ۴۵٨ ٢/۴ ۴۶٣ ٣/٢ ٣٨٧ ١/٩

 کل نيروی شاغل ٨٫٧٩٩ ١٠٠/٠ ١٠٫٩٩٨ ١٠٠/٠ ١۴٫۵٧٢ ١٠٠/٠ ٢٠٫۴٧۶ ١٠٠/٠
 

 )درصد بيكاری(جمعيت بيكار  ٩٩٧ ١٠/٢ ١.٨١٩ ٢/١۴ ۴۵۶.١ ٩/١ ٢.٩٩٢ ١٢/٧
 
 



  طبقاتی کشور و رابطه ی آن با  بخش های عمده فعاليتساختار
 

در اين بخش از بحث برای اين که به جای               .  رابطه ی ساختار طبقاتی با ساختار اقتصادی يکی از مباحث اصلی در شناخت جامعه است                       
 نيز  ١٣٧۵يت موجود متمرکز شود، عمدتا آمار سرشماری آخر مورد بررسی قرار می گيرد و گاهی به آمار سال                      توجه روی وضع   ،مقايسه

ولی در جدول های واسطه ای که تهيه شده اند، امکان مقايسه ی آمارهای سرشماری آستانه ی انقالب با وضعيت موجود تامين                 .  مراجعه می شود 
 .شده است

 
 درصد در   ١۵ درصد در بخش صنعت و         ٣٨ شاغالن سرمايه دار، در بخش خدمات،          ميليون نفر  ۵/١از   درصد   ۴١ حدود   ١٣٨۵در سال   

 درصد  ٢۴ هزار نفر و     ٣۶٢ بيشترين سهم را سرمايه داران تجاری با         ، بخش خدمات نيز    داران بين سرمايه  در.  بخش کشاورزی شاغل بودند   
وان ديد که بيشترين نيروی سرمايه داران روی بخش خدمات و کمی کمتر از آن                     به اين ترتيب می ت    .  سهم از کل طبقه ی سرمايه دار داشتند        

 . روی بخش صنعت متمرکز شده و کمترين نيرو در بخش کشاورزی
 

 درصد در بخش      ۴٢ درصد در بخش خدمات،         ۴٣ ميليون نفر شاغالن اين طبقه،           ٢/٨از  .  ی کارگر نيز وضع تقريبا مشابهی دارد           طبقه
 . در بخش کشاورزی شاغل بودند درصد١٢صنعت و فقط 

 
 ولی  ، درصد خرده بورژوازی در اين بخش شاغل بود         ۴٢برای خرده بورژوازی نيز بخش خدمات در مرتبه ی نخست قرار داشت و حدود                  

 . درصد در رديف آخر بود٢۴ درصد داشت و بخش صنعت با ٣٢مقام دوم را برای اين طبقه بخش کشاورزی با 
 

ت برای اقشار ميانی نه تنها در رديف نخست قرار داشت، بلکه بخشی بود که چهارپنجم نيرويش در آن مشغول                          بخش خدما  ١٣٨۵در سال   
 . درصد از اقشار ميانی در بخش صنعت شاغل بودند و تعداد شاغالنش در بخش کشاورزی به يک درصد نيز نمی رسيد١٨. به کار بودند

 
 



 ن با  بخش های عمده فعاليت طبقاتی کشور و رابطه ی آ  ساختار– ٢٩جدول 
 )  درصد–هزار نفر : ارقام(

 

١٣٨۵ ١٣٧۵ 

   نفر١٠٠٠ درصد   نفر١٠٠٠ درصد
 طبقات اجتماعی

 سرمايه دار ۵٢٨   ۶/٣   ١٫۵٣٠   ۵/٧  
آشاورزی   ١٢۴   ۵/٢٣   ٢٢۴   ١۴/۶
صنعت   ٢١٠   ٣٩/٨   ۵٧٧   ٣٧/٧
خدمات   ١٨٣   ٧/٣۴   ۶٣٢   ۴١/٣
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ١١   ٢/٠   ٩٨   ۶/۴

 خرده بورژوازی ۵٫١٩٩   ٧/٣۵   ٧٫٣۶۶   ٠/٣۶  
آشاورزی   ٢٫١٨٢   ۴٢/٠   ٢٫٣٨۴   ۴/٣٢
صنعت   ١٫١٢٣   ۶/٢١   ١٫٧٧٢   ١/٢۴
خدمات   ١٫٨٣٧   ٣/٣۵   ٣٫١١١   ۴٢/٢
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ۵٨   ١/١   ٩٩   ١/٣

 اقشار ميانی ١٫٧٣٧   ١١/٩   ٢٫٩۵٣   ١۴/۴  
آشاورزی   ١۴   ٠/٨   ٢۴   ٠/٨
صنعت   ٢۴٢   ١٣/٩   ۵٣٩   ١٨/٢
خدمات   ١٫۴۵۴   ٨٣/٧   ٢٫٣٣١   ٧٨/٩
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ٢۶   ۵/١   ۶٠   ٢/٠

 طبقه ی کارگر ۶٫۶۴۵   ۴۵/۶   ٨٫٢٣٩   ۴٠/٢  
آشاورزی   ٩۴٩   ٣/١۴   ٩۶٩   ١١/٨
صنعت   ٢٫٧۵٢   ۴/۴١   ٣٫۴٨٢   ۴٢/٣
خدمات   ٢٫٧٩۶   ۴٢/١   ٣٫۵٧۶   ۴/۴٣
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ١۴٨   ٢/٢   ٢١١   ۶/٢

 اظهارنشده و نامشخص ۴۶٣   ٣/٢   ٣٨٧   ١/٩  
آشاورزی   ٨٨   ١٨/٩   ٨۶   ٢٢/٣
تصنع   ١۴٧   ٣١/٨   ١٢۴   ٣١/٩
خدمات   ٢١۵   ۴۶/۴   ١۵٨   ۴٠/٩
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ١٣   ٢/٩   ١٩   ٩/۴

 کل نيروی شاغل ١۴٫۵٧٢   ١٠٠/٠   ٢٠٫۴٧۶   ١٠٠/٠  
 
 
 
 

  طبقاتی کشور ساختارو رابطه ی آن با   بخش های عمده فعاليت
 

ی با ساختار طبقاتی، نيز شناخت سودمندی در اختيار مطالعه کننده قرار                    نگاه از سوی ديگر، يعنی از زاويه ی رابطه ی ساختار اقتصاد                
 .می دهد

 
 درصد کل شاغالن کشور، يعنی تفريبا به اندازه ی مجموع بخش های صنعت و کشاورزی، را به                          ۴٨ بخش خدمات حدود       ١٣٨۵درسال  

 ۶ درصد از اقشار ميانی و        ٢۴ ی خرده بورژوازی،    درصد از طبقه   ٣٢ درصد شاعالن اين بحش از طبقه ی کارگر،           ٣۶.  خدمت گرفته بود  
 . درصد از طبقه ی سرمايه دار بودند

 
 درصد،  ۵۴، بخش صنعت، و برجسته ترين سهم را در بين شاغالن اين بخش، با                ١٣٨۵مقام دوم را به لحاظ اشتغال نيروی انسانی، درسال           

اين به آن معنا ست      .  مين نيرو بود ولی حدود نصف تعداد طبقه ی کارگر          طبقه ی خرده بورژوازی در اين بخش نيز دو       .  طبقه ی کارگر داشت  
درصد شاغالن طبقه ی سرمايه دار در اين بخش نسبت به          .  که سازمان کار در اين بخش بيش از ديگر بخش ها بر واحدهای بزرگ تکيه دارد                

 ٨لق به اقشار ميانی در اين بخش فعال بودند و حدود                حدود نيم ميليون نفر از شاغالن متع        .   درصد بود  ٩/٨    کل شاغالن اين بخش معادل     
 .درصد شاغالن اين بخش را تشکيل می دادند



 
 در اين بخش به لحاظ نيروی کار خرده بورژوازی               . مقام آخر به لحاظ اشتغال نيروی انسانی، از آن بخش کشاورزی بود                   ١٣٨۵درسال  

خرده  ی    ميليون نفر، از طبقه        ۴/٢شاغل در بخش کشاورزی، يعنی حدود              ميليون نفر       ٧/٣دوسوم از کل        تقريبا     . زدحرف اول را می      
 درصد از   ٢۶، و    پس از خرده بورژوازی، و با فاصله ی خيلی زياد از آن، طبقه ی کارگر با نزديک به يک ميليون نفر                            .  بورژوازی بود 

. اقشار ميانی در آن به يک درصد هم نمی رسيد             درصد از شاغالن اين بخش سرمايه دار بودند و سهم                 ۶.  شاغالن اين بخش، قرار داشت      
.  اين نظر باشد که سازمان توليد اين بخش هنوز عمدتا بر توليد خرد تکيه دارد                   گواه  می تواند ،همين ترکيب طبقاتی شاغلين بخش کشاورزی      

 .تالبته نبايد فراموش کرد که طی دهه ی سوم، تعداد سرمايه داران اين بخش تقريبا دو برابر گشته اس
 
 
 

  طبقاتی کشورساختارو رابطه ی آن با   بخش های عمده فعاليت  – ٣٠جدول 
 )  درصد–هزار نفر : ارقام(

 

١٣٨۵ ١٣٧۵ 

   نفر١٠٠٠ درصد   نفر١٠٠٠ درصد
     طبقات اجتماعی–بخش های اقتصادی    

 آشاورزی ٣٫٣۵٧   ٢٣/٠  ٣٫۶٨٧   ١٨/٠ 
سرمايه دار   ١٢۴   ٣/٧   ٢٢۴   ١/۶
خرده بورژوازی   ٢٫١٨٢   ٠/۶۵   ٢٫٣٨۴   ٧/۶۴
اقشار ميانی   ١۴   ۴/٠   ٢۴   ۶/٠
طبقه ی کارگر   ٩۴٩   ٢٨/٣   ٩۶٩   ٣/٢۶
اظهارنشده   ٨٨   ۶/٢   ٨۶   ٢/٣

 صنعت ۴٫۴٧٣   ٣٠/٧  ۶٫۴٩٣   ٣١/٧ 
سرمايه دار   ٢١٠   ٧/۴   ۵٧٧   ٨/٩
 بورژوازیخرده   ١٫١٢٣   ١/٢۵   ١٫٧٧٢   ٢٧/٣
اقشار ميانی   ٢۴٢   ۵/۴   ۵٣٩   ٨/٣
طبقه ی کارگر   ٢٫٧۵٢   ۵/۶١   ٣٫۴٨٢   ۶/۵٣
اظهارنشده   ١۴٧   ٣/٣   ١٢۴   ١/٩

 خدمات ۶٫۴٨۴   ۴۴/۵  ٩٫٨٠٩   ۴٧/٩ 
سرمايه دار   ١٨٣   ٢/٨   ۶٣٢   ۶/۴
خرده بورژوازی   ١٫٨٣٧   ٢٨/٣   ٣٫١١١   ٣١/٧
اقشار ميانی   ١٫۴۵۴   ۴/٢٢   ٢٫٣٣١   ٢٣/٨
طبقه ی کارگر   ٢٫٧٩۶   ۴٣/١   ٣٫۵٧۶   ٣۶/۵
اظهارنشده   ٢١۵   ٣/٣   ١۵٨   ۶/١

 نامشخص و اظهار نشده ٢۵٧   ١/٨  ۴٨٨   ۴/٢ 
سرمايه دار   ١١   ٢/۴   ٩٨   ٢٠/٢
خرده بورژوازی   ۵٨   ۶/٢٢   ٩٩   ۴/٢٠
ميانیاقشار    ٢۶   ١٠/٢   ۶٠   ١٢/٢
طبقه ی کارگر   ١۴٨   ۵٧/٧   ٢١١   ۴/۴٣
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ١٣   ٢/۵   ١٩   ٣/٩

 کل نيروی شاغل ١۴٫۵٧٢   ١٠٠/٠   ٢٠٫۴٧۶   ١٠٠/٠  
 
 
 
 
 
 
 



 )١٣٨۵( طبقاتی کشور و رابطه ی آن با  بخش های عمده فعاليت  ساختارخالصه ی  جدول – ٣١جدول 
 ) ر نفرهزا: ارقام(

 بخش های عمده ی اقتصادی

 کل نيروی شاغل آشاورزی صنعت خدمات اظهارنشده
طبقات اجتماعی

۴٩.٨٠٩ ٨٨ ۶.۴٩٣ ٣.۶٨٧  کل نيروی شاغل ۴٧۶.٢٠

٩٨ ۶٣٢ ۵٧٧ ٢٢۴  سرمايه دار ۵٣٠.١

١.٧٧٢ ٣.١١١ ٩٩ ٢.٣٨۴  خرده بورژوازی ٧.٣۶۶

۶٢.٣٣١ ٠ ۵٣٩ ٢۴  اقشار ميانی ٢.٩۵٣

٣ ٢١١.۵٧۶ ٣.۴٨٢ ٩۶٩  طبقه ی کارگر ٨.٢٣٩

١ ١٩۵١٢ ٨۴ ٨۶  اظهارنشده ٣٨٧
 
 

 ) ١٣٨۵( طبقاتی کشور و رابطه ی آن با  بخش های عمده فعاليت  ساختارخالصه ی  جدول – ٣٢جدول 
 ) درصد: ارقام(

 بخش های عمده ی اقتصادی

 کل نيروی شاغل آشاورزی صنعت خدمات اظهارنشده
طبقات اجتماعی

٢/۴ ۴٣١/٧ ٧/٩ ١٨/٠  کل نيروی شاغل ١٠٠/٠

٠/۵ ٢/٨ ٣/١ ١/١  سرمايه دار ۵/٧

٠/۵ ١۵/٨/٧ ٢ ١١/۶  خرده بورژوازی ٠/٣۶

١١ ٠/٣/۴ ٢/۶ ٠/١  اقشار ميانی ١۴/۴

١٧ ١/٠/۵ ١٧/٠ ۴/٧  طبقه ی کارگر ۴٠/٢

٠ ٠/٨ ٠/١/۶ ٩/٠  اظهارنشده ١/٩
 



 :جدول های پيوست
 

 .جدول های ارائه شده از سوی مرکز آمار هم راه اين نوشته گشته اند برای آشنايی با ۴ تا  پ١جدول های پ

  ٢٨ تا ٢۶ جدول های واسطه برای جدول های ۶ و  پ۵جدول های پ

  ٢٩ جدول های واسطه برای جدول  ٨ و  پ٧جدول های پ

 ٣٠ جدول های واسطه برای جدول  ١٠ و  پ٩جدول های پ

 
 

 ) هزار نفر: ارقام ( وضع شغلی وشغلی گروه های عمده  برحسب١٣٨۵ان  در آب آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ١پجدول 
 

 وضع شغلی
 خصوصى  بخش

اظهارنشده
 مزدوحقوق
بگيران بخش
 عمومى

 آارآنان
فاميلى 
بدون مزد

 مزدوحقوق
 بگيران

 آارآنان
آارفرمايان مستقل  جمع

 شغلی گروه های عمده جمع
 جمع آل ٢٠٫۴٧۶ ١۵٫٠۶۴ ١٫۵٣٠ ٧٫٣۶۶ ۵٫۴٨۵ ۶٨٣ ۵٫٠٢۵ ٣٨٧

 مقامات عالى رتبه ومديران، قانونگذاران ۶٠٨ ٣٣۴ ١۴٨ ۵۵ ١٢٩ ١ ٢۶۵ ٩
 متخصصان ١٫٩٢٣ ۴۶١ ۵٩ ٩۵ ٣٠۶ ٢ ١٫۴٢۶ ٣۶
 هاودستياران تكنسين ١٫٠٩٠ ۵۶٩ ۵٧ ١٨٠ ٣٢٧ ۴ ۵٠١ ٢٠
 امورادارى ودفترى آارمندان ٩١٣ ٣١٣ ١٨ ٢۶ ٢۶٨ ١ ۵٨۴ ١۵
 وفروشندگان آارآنان خدماتى ٢٫۶٠٢ ٢٫٢٢۵ ٣٠١ ١٫٣۶٠ ۵١٩ ۴۶ ٣٣٣ ۴۴
 ماهرآشاورزى ،جنگلدارى وماهيگيرى آارآنان ٣٫٢٣۶ ٣٫١٠٩ ٢٠٩ ٢٫٢٧٠ ٢٢٩ ۴٠١ ۵٢ ٧۶
 وآارآنان مشاغل مربوط صنعتگران ۴٫٠۴٢ ٣٫۶۵٨ ۴۴١ ١٫۵۶٢ ١٫۵١۶ ١٣٩ ٣٠٧ ٧٧

۴٣ ٣۵۵ ٧ ١١۴۶ ١٢ ١٫١٢١۶ ٢٫٠٠۴ ٢٫۴٠٢ 
ه هاورانندگان وسايلمونتاژآاران ماشين آالت ودستگا، متصديان

 نقليه
 ساده  آارگران ٢٫۵۶١ ٢٫١٢١ ٨٠ ۶٢٠ ١٫٣۶٣ ۵٧ ٣٨٩ ۵١
 سايرواظهارنشده ١٫٠٩٩ ٢۶٩ ٩٠ ٧٨ ٨١ ٢٠ ٨١۴ ١۶

 
 

 ) درصد: ارقام ( وضع شغلی وشغلی گروه های عمده  برحسب١٣٨۵ در آبان  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ٢پجدول 
 

 وضع شغلی
 خصوصى  بخش

نشدهاظهار
 مزدوحقوق
بگيران بخش
 عمومى

 آارآنان
فاميلى 
بدون مزد

 مزدوحقوق
 بگيران

 آارآنان
آارفرمايان مستقل  جمع

 شغلی گروه های عمده جمع
٢ ١/٩۴/۵ ٢ ٣/٣۶/٣ ٨۶/٠ ٧/۵ ٧٣/۶ ١٠٠/٠  جمع آل

٠ ٠/٠ ١/٣ ٠/٠/۶ ٠/٣ ٠/٧ ١/۶ ٣/٠  مقامات عالى رتبه ومديران، قانونگذاران
١ ٠/٠ ٧/٠ ٠/٢/۵ ٠/۵ ٠/٣ ٢/٣ ٩/۴  متخصصان
٢ ٠/١/۴ ١ ٠/٠/۶ ٠/٩ ٠/٣ ٢/٨ ۵/٣  هاودستياران تكنسين
٠/١ ١/٣ ٠/٠ ٢/٩ ٠/١ ٠/١ ١/۵ ۴/۵  امورادارى ودفترى آارمندان
١ ٠/٢/۶ ٢ ٠/٢/۵ ۶/۶ ١/۵ ١٠/٩ ١٢/٧  وفروشندگان آارآنان خدماتى
٠/۴ ١١/١ ١/١ ٢/٠ ٠/٣ ١/٠ ١۵/٢ ١۵/٨  دارى وماهيگيرىماهرآشاورزى ،جنگل آارآنان
٠/۴ ١/۵ ٧ ٠/٧/۴ ٧/۶ ٢/٢ ١٧/٩ ١٩/٧  وآارآنان مشاغل مربوط صنعتگران

٣ ٠/١ ١/٧ ٠/٢/۶ ۵/۵ ٠/۶ ٩/٨ ١١/٧
مونتاژآاران ماشين آالت ودستگاه هاورانندگان ، متصديان

 وسايل نقليه
٠/٣ ١/٩ ٠/٢ ۶/٣/٠ ٧ ٠/۴ ١٠/۴ ١٢/۵  ساده  آارگران
٠/١ ۴/٠ ٠/١ ٠/۴ ٠/۴ ٠/۴ ١/٣ ۵/۴  سايرواظهارنشده



 ) هزار نفر: ارقام ( وضع شغلیفعاليت و گروه های عمده  برحسب١٣٨۵ در آبان  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ٣پجدول 
 

 وضع شغلی
 خصوصى  بخش

 اظهار
 نشده

 مزدوحقوق
بگيران بخش
 عمومى

 آارآنان
فاميلى 
بدون مزد

 مزدوحقوق
 بگيران

 نانآارآ
آارفرمايان مستقل  جمع

 فعاليت گروه های عمده جمع
٣٨٧ ۵٫٠٢۵ ۶٨٣ ۵٫۴٨۵ ٧٫٣۶۶ ١٫۵١ ٣٠۵٫٠۶۴  جمع آل ٢٠٫۴٧۶

 شكاروجنگلدارى،  آشاورزى ٣٫۶١٢ ٣٫۴٧٠ ٢١٨ ٢٫٣۵٣ ۴۵۴ ۴۴۵ ۵٧ ٨۵

 شيالت ٧۵ ۶۵ ۶ ٣٠ ٢٩ ٠ ٨ ٢

 معدن  استخراج ١۵٢ ۶۶ ۵ ۵ ۵۶ ٠ ٨۴ ٣

 ساخت -  صنعت ٣٫۴٨۵ ٢٫٩٢۴ ٣٠٩ ٨٧۶ ١٫۶٠٧ ١٣١ ۴٩۴ ۶٧

 گازوآب ،  برق  تامين ٢٢۵ ۶۴ ۶ ۶ ۵٢ ٠ ١۵۶ ۴

 ساختمان ٢٫۶٣١ ٢٫۴۵١ ٢۵۶ ٨٨۶ ١٫٢٩۶ ١٣ ١٣١ ۴٩

۵٩٢ ٢ ۵٢ ۶۶١٫ ٠۶٣ ٠٩۶٢٫ ٢۶٢٫٨٢٧ ٨٣ 
نقليه موتورى وآاالهاى عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعميروسايل             

 شخصى وخانگ

 هتل ورستوران ١٩٢ ١٧٣ ٢٧ ۵۵ ٨٨ ٣ ١۶ ۴

 وارتباطات  وانباردارى  ونقل  حمل ١٫٩۴٢ ۶٣۵.١ ١١٠ ١٫٠۵٣ ۴۶٣ ٨ ٢۶٩ ٣٨

 مالى  هاى  واسطه گرى ٢٧١ ۵٣ ٧ ۶ ۴٠ ٠ ٢١٣ ۵

 آاروآسب  مستغالت ،اجاره وفعاليت هاى ۴۴٣ ٣٧١ ۴٧ ١٣٧ ١٨۴ ٣ ۶٢ ١٠

 اجبارى اداره امورعمومى ،دفاع وتامين اجتماعى ١٫٧٨٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٫٧٨٠ ٠

 زشآمو ١٫٣۵۵ ٢١۴ ٢٣ ٣١ ١۵٩ ١ ١٫١١١ ٣٠

 بهداشت ومددآارى اجتماعى ۵٢١ ١۵٧ ١٨ ٢٩ ١١٠ ٠ ٣۵٣ ١١

 اجتماعى وشخصى، عمومى  هاى خدمات  سايرفعاليت ۴٣٣ ٣٣٣ ٣۴ ١٧٣ ١٢٢ ٣ ٩١ ٩

وفعاليتهاى توليدى غيرقابل تفكيك فعاليت هاى خانوارهاى داراى مستخدم ٣٨ ٣۵ ٢ ١٨ ١۵ ٠ ٢ ١

 مرزى  برون  هاى  سازمانهاوهيئت ٢ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠

 دفاترمرآزى ۴ ٣ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠

  اظهارنشده ۴٨٨ ٣۶۵ ٩٨ ٩٩ ١۴۶ ٢١ ١٠۴ ١٩

 
 
 
 
  

 



    گروه های عمده شغلیفعاليت و گروه های عمده  برحسب١٣٨۵ در آبان  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ۴پجدول 
 هزار نفر: ارقام

 
  شغلی گروه های عمده

 سايرو
 اظهار
 نشده

  آارگران
 ساده

، متصديان
مونتاژآاران
ماشين آالت
ودستگاه 
هاورانندگان
وسايل نقليه

صنعتگران
 وآارآنان
مشاغل 
 مربوط

 ماهر آارآنان
آشاورزى 
،جنگلدارى 
 وماهيگيرى

  آارآنان
 خدماتى

وفروشندگان

 آارمندان
امورادارى
ودفترى

ها تكنسين
 و

دستياران
متخصصان

 قانونگذاران
مقامات ،

عالى رتبه 
 ومديران

 جمع

 فعاليت ای عمدهگروه ه
١٫٠٩٩  جمع آل ٢٠٫۴٧۶ ۶٠٨ ١٫٩٢٣ ١٫٠٩٠ ٩١٣ ٢٫۶٠٢ ٣٫٢٣۶ ۴٫٠۴٢ ٢٫۴٠٢ ٢٫۵۶١

 شكاروجنگلدارى،  آشاورزى ٣٫۶١٢ ٨ ٨ ٩ ۶ ٨ ٣٫١١٨ ٨ ۵۶ ٣٨۴ ۶

 شيالت ٧۵ ١ ١ ٢ ١ ١ ۵۶ ١ ١١ ٢ ٠

 معدن  استخراج ١۵٢ ۶ ١۴ ١۵ ١٧ ١٠ ١ ٣٢ ٢٨ ٢٧ ٣

 ساخت -  صنعت ٣٫۴٨۵ ٩۶ ٩٧ ١۵٧ ١١٨ ١١٢ ١۵ ٢٫١٩۵ ۴۶۵ ١٧٩ ۵١

 گازوآب ،  برق  تامين ٢٢۵ ١۵ ٢٣ ۴٢ ٣٠ ١٠ ١ ۴١ ٣۵ ٢٣ ۴

 ساختمان ٢٫۶٣١ ٩٨ ۵۵ ۴٣ ١٩ ١٣ ٢ ١٫٠٢٧ ٧۵ ١٫٢٩٠ ٩

١٨ ١٣۶ ٣٨ ۵٨۶ ١١ ٣٩ ١٫٧٧٢ ٧۶ ٢٧ ۴٢٫٨٢٧ ٣ 

عمده فروشى، خرده فروشى، 
نقليه موتورى وآاالهاى  تعميروسايل

 شخصى وخانگی

 هتل ورستوران ١٩٢ ١٧ ١ ۵ ١١ ١٣٩ ٠ ٣ ٢ ١۴ ١

 وارتباطات  وانباردارى  ونقل  حمل ١٫٩۴٢ ٣۴ ٣٠ ۵۵ ١٢۵ ۶٠ ١ ۴١ ١٫۵٠٢ ٨٠ ١۴

 مالى  هاى  واسطه گرى ٢٧١ ٢٨ ۵١ ۵۵ ١١٢ ٩ ٠ ٢ ٣ ٩ ٢

۵ ۴٢٢ ٣ ١٧ ٨ ٨ ۴١٨ ٩۴ ٢٢ ٨٧ ۴۴٣ 
  مستغالت ،اجاره وفعاليت هاى           

 آاروآسب

۶١ ٢٧ ٧٨ ١٢٨ ٩٠۵ ١٩۵ ٢ ١٢٨ ٢٠٧۴١.٧٨٠ ٧٠ ١ 
اداره امورعمومى ،دفاع وتامين

 اجبارى اجتماعى

 آموزش ١٫٣۵۵ ١١٨ ١٫٠١۶ ٣۴ ۶٣ ٢١ ٢ ١١ ٢١ ۵۶ ١٣

 بهداشت ومددآارى اجتماعى ۵٢١ ١٣ ١٧٨ ١۶٢ ٧۵ ٢۶ ١ ٧ ١۵ ٣۶ ٧

۵ ۵۶ ٢۶ ١٧ ٣ ١٢۵ ١٧ ۵۶ ۶۶ ١٩ ۴٣٣ 
، عمومى  هاى خدمات   سايرفعاليت

 اجتماعى وشخصى

٢ ٠ ١٧ ١١ ٠ ۶ ٣٨ ٠ ٠ ١ ٠ 

فعاليت هاى خانوارهاى داراى
وفعاليتهاى توليدى غيرقابل مستخدم
 تفكيك

مرزى  برون  هاى  سازمانهاوهيئت ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 دفاترمرآزى ۴ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠

  اظهارنشده ۴٨٨ ١٩ ٢٧ ٢٧ ٢٣ ٢٣ ١٠ ٣۴ ٢٢ ٢٩ ٢٧۴

 
 



  و وضع شغلیگروه های گروه های عمده شغلی  برحسب  سرشماری۴ در مقطع  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ۵جدول پ
 ) هزار نفر: ارقام(

 

  وضع شغلی–گروههای عمده شغلی ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

 آارفرمايان ١٨٣  ٣۴٠  ۵٢٨  ١٫۵٣٠  
رتبه ومديران مقامات عالى   ١٢   ٨   ۵٠   ١۴٨
تكنسين ها متخصصان و   ١١   ١۴   ٢۴   ١١۶

تخصص کم تخصص و بی   ١۶٠   ٣١٨   ۴۵٣   ١٫٢۶۶
 آارآنان مستقل ٢٫٨١٠   ۴٫٣٩٢   ۵٫١٩٩   ٧٫٣۶۶  

رتبه ومديران مقامات عالى   ٠   ۵   ٣٨   ۵۵
تكنسين ها متخصصان و   ٣۴   ۴٣   ١٢۶   ٢٧۵

تخصص کم تخصص و بی   ٢٫٧٧۶   ۴٫٣۴۴   ۵٫٠٣۵   ٧٫٠٣۶
 بگيران بخش خصوصی مزد و حقوق ٣٫٠٧١   ١٫٨٧٣   ٣٫٣٢٧   ۵٫۴٨۵  

رتبه ومديران مقامات عالى   ١۴   ٧   ۵١   ١٢٩
تكنسين ها متخصصان و   ٨٧   ۵٧   ١۶٨   ۶٣٣

تخصص کم تخصص و بی   ٢٫٩٧٠   ١٫٨٠٩   ٣٫١٠٩   ۴٫٧٢٣
 فاميلی بدون مزد کارکنان ١٫٠٢١   ۴٨٣   ٧٩٧   ۶٨٣  
 عمومى بخش انبگير مزدوحقوق ١٫۶٧۴   ٣٫۴۵٢   ۴٫٢۵٨   ۵٫٠٢۵  
 بخش اقتصادی و اجتماعی: دولتی کارکنان )٩۴٢(   )١٫۶٠٢(   )٢٫۶٩٨)   )٣٫٢۴۵(  

رتبه ومديران مقامات عالى   ۵   ١٢   ١٣٨   ١٩۵
تكنسين ها متخصصان و   ٣٧١   ۶٩٨   ١٫١٣۶   ١٫۵۵٧
تخصص کم تخصص و بی   ۵۶۶   ٨٩٢   ١٫۴٢۴   ١٫۴٩٣

  )١٫(   )١٫٧٨٠۵۶١.٨(   )٠۵٠(  سياسی کارگزاران )٧٣٢(  
رتبه ومديران مقامات عالى   ٩   ١١   ٣٩   ٧٠
تكنسين ها متخصصان و   ۵١   ١٩٢   ٢٠۵   ٣٧٠

تخصص کم تخصص و بی   ۶٧٢   ١٫۶۴٧   ١٫٣١۵   ١٫٣۴١
 نامشخص ۴١  ۴۵٨  ۴۶٣  ٣٨٧ ٣٨٧

 ٢٠٫۴٧۶  ١۴٫۵٧٢  ١٠٫٩٩٨  کل نيروی شاغل ٨٫٨٠٠ 
 
 
 



  و وضع شغلیگروه های گروه های عمده شغلی  برحسب سرشماری ۴ در مقطع  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ۶جدول پ
 ) درصد: ارقام(

 

  وضع شغلی–گروههای عمده شغلی ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

 آارفرمايان ١٠٠/٠ ٢/١ ١٠٠/٠ ٣/١ ١٠٠/٠ ۶/٣ ١٠٠/٠ ۵/٧
رتبه ومديران مقامات عالى ۶/۶   ۴/٢   ۵/٩   ٩/٧  
تكنسين ها متخصصان و ٠/۶   ١/۴   ۴/۶   ۶/٧  
تخصص کم تخصص و بی ۴/٨٧   ۵/٩٣   ٩/٨۵   ٨٢/٧  

 آارآنان مستقل ١٠٠/٠ ٣١/٩ ١٠٠/٠ ٣٩/٩ ١٠٠/٠ ٧/٣۵ ١٠٠/٠ ٠/٣۶
رتبه ومديران مقامات عالى ٠/٠   ٠/١   ٠/٧   ٠/٨  
تكنسين ها متخصصان و ١/٢   ١/٠   ۴/٢   ٣/٧  
تخصص کم تخصص و بی ٩٨/٨   ٩٨/٩   ٨/٩۶   ٩۵/۵  

 بگيران بخش خصوصی مزد و حقوق ١٠٠/٠ ٩/٣۴ ١٠٠/٠ ١٧/٠ ١٠٠/٠ ٢٢/٨ ١٠٠/٠ ٨/٢۶
رتبه ومديران مقامات عالى ۵/٠   ۴/٠   ۵/١   ٢/٣  
تكنسين ها متخصصان و ٢/٨   ٣/٠   ٠/۵   ۵/١١  
تخصص کم تخصص و بی ٧/٩۶   ٩۶/۶   ۴/٩٣   ١/٨۶  

 فاميلی بدون مزد کارکنان  ۶/١١  ۴/۴  ۵/۵  ٣/٣
 عمومى بخشان بگير مزدوحقوق ١٠٠/٠ ١٩/٠ ١٠٠/٠ ۴/٣١ ١٠٠/٠ ٢٩/٢ ١٠٠/٠ ٢۴/۵
 بخش اقتصادی و اجتماعی: دولتی کارکنان   ٣/۵۶   ۴۶/۴   ۴/۶٣   ۶۴/۶

رتبه ومديران مقامات عالى ٠/٣   ٠/٣   ٣/٢   ٣/٩  
تكنسين ها متخصصان و ٢٢/٢   ٢٠/٢   ٧/٢۶   ٣١/٠  
تخصص کم تخصص و بی ٣٣/٨   ٨/٢۵   ۵/٣٣   ٢٩/٧  

 سياسی کارگزاران   ۴٣/٧   ۶/۵٣   ٣۶/۶   ٣۵/۴
رتبه ومديران مقامات عالى ۵/٠   ٠/٣   ٠/٩   ۴/١  
تكنسين ها متخصصان و ٣/٠   ۵/۶   ٨/۴   ۴/٧  
تخصص کم تخصص و بی ۴٠/١   ۴٧/٧   ٣٠/٩   ٧/٢۶  

 نامشخص   ۵/٠   ٢/۴   ٣/٢   ١/٩
 کل نيروی شاغل   ١٠٠/٠   ١٠٠/٠   ١٠٠/٠   ١٠٠/٠

 
 



  و وضع شغلیگروه های گروه های عمده فعاليت  برحسب سرشماری ۴ در مقطع  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ٧جدول پ
 ) هزار نفر: ارقام(

 

   گروههای عمده فعاليت–وضع شغلی  ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

 آارفرمايان ١٨٢   ٣۴٠   ۵٢٨   ١٫۵٣٠  
آشاورزی   ٣۶       ١٢۴   ٢٢۴
صنعت   ۶٩       ٢١٠   ۵٧٧
خدمات   ٧۵       ١٨٣   ۶٣٢
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ٢       ١١   ٩٨

 آارآنان مستقل ٢٫٨١٠   ۴٫٣٩٢   ۵٫١٩٩   ٧٫٣۶۶  
آشاورزی   ١٫٧٠۶       ٢٫١٨٢   ٢٫٣٨۴
صنعت   ۴٠٨       ١٫١٢٣   ١٫٧٧٢
خدمات   ۶٩٢       ١٫٨٣٧   ٣٫١١١

نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ۴       ۵٨   ٩٩
 بگيران مزد و حقوق ۴٫٧۴۶   ۵٫٣٢۵   ٧٫۵٨۵   ١٠٫۵١٠  
  )۵٫۴٨۵(   )٣٫٠٧٢(   )١٫٨٧٣(   )٣٫٣٢٧(  بخش خصوصی

آشاورزی   ۶٢٣       ۴١٨   ۴٨٢
صنعت   ١٫٨۴٢       ١٫٩٣٩   ٣٫٠١٢
خدمات   ۵٨٠       ٨٩۴   ١٫٨۴۵
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ٢٧       ٧۶   ١۴۶

  )۵٫٠٢۵(   )۴٫٢۵٣٫(   )٨۴۵١٫(   )٢۶٧۴(  بخش دولتی
آشاورزی   ٣٩       ۵٧   ۶۵
صنعت   ٢٧۵       ٨٠۶   ٨۶۴

خدمات   ١٫٣۵٣       ٣٫٣٠٩   ٣٫٩٩٢
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ٧       ٨٧   ١٠۴

 فاميلی بدون مزد کارکنان ١٫٠٢١   ۴٨٣   ٧٩٧   ۶٨٣  
آشاورزی   ۵٨٧       ۴٨٩   ۴۴۶
صنعت   ۴١۶       ٢۴٩   ١۴۵
خدمات   ١٧       ۴٧   ٧١
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ١       ١٢   ٢١

 نامشخص ۴٠   ۴۵٨   ۴۶٣   ٣٨٧  
آشاورزی   ١       ٨٨   ٨۶
صنعت   ٢       ١۴٧   ١٢۴
خدمات   ٣       ٢١۵   ١۵٨
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ٣۴       ١٣   ١٩

  ٢٠٫۴٧۶   ١۴٫۵١٠٫٩٩٨   ٧٢  کل نيروی شاغل ٨٫٧٩٩  
 
 



  و وضع شغلیای گروه های عمده فعاليتگروه ه  برحسب سرشماری ۴ در مقطع  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ٨جدول پ
 ) درصد: ارقام(

 

   گروههای عمده فعاليت–وضع شغلی  ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵

 آارفرمايان ٢/١ ١٠٠/٠ ٣/١   ۶/٣ ١٠٠/٠ ۵/٧ ١٠٠/٠
آشاورزی   ١٩/٨       ۵/٢٣   ١۴/۶
صنعت   ٣٧/٩       ٣٩/٨   ٣٧/٧
خدمات   ۴١/٢       ٧/٣۴   ۴١/٣
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ١/١       ٢/٠   ۶/۴

 آارآنان مستقل ٣١/٩ ١٠٠/٠ ٣٩/٩   ٧/٣۵ ١٠٠/٠ ٠/٣۶ ١٠٠/٠
آشاورزی   ۶٠/٧       ۴٢/٠   ۴/٣٢
صنعت   ١۴/۵       ۶/٢١   ١/٢۴
خدمات   ٢۴/۶       ٣/٣۵   ۴٢/٢
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ٠/١       ١/١   ١/٣

 بگيران مزد و حقوق ۵٣/٩   ۴/۴٨   ۵٢/١   ۵١/٣  
 بخش خصوصی ٧/۶۴   ٢/٣۵   ۴٣/٩   ۵٢/٢  

آشاورزی   ١٣/١       ۵/۵   ۴/۶
صنعت   ٣٨/٨       ٢۵/۶   ٢٨/٧
خدمات   ١٢/٢       ١١/٨   ۶/١٧
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ۶/٠       ١/٠   ۴/١

 بخش دولتی ٣/٣۵   ٨/۶۴   ١/۵۶   ۴٧/٨  
آشاورزی   ٠/٨       ٠/٨   ۶/٠
صنعت   ٨/۵       ۶/١٠   ٨/٢
خدمات   ۵/٢٨       ۶/۴٣   ٣٨/٠
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ٠/١       ١/١   ١/٠

 فاميلی بدون مزد کارکنان ۶/١١ ١٠٠/٠ ۴/۴   ۵/۵ ١٠٠/٠ ٣/٣ ١٠٠/٠
آشاورزی   ۵/۵٧       ۶١/٣   ٢/۶۵
صنعت   ۴٠/٧       ٣١/٣   ٢١/٢
خدمات   ١/٧       ٩/۵   ۴/١٠
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ٠/١       ۵/١   ٣/١

 نامشخص ۵/٠ ١٠٠/٠ ٢/۴   ٣/٢ ١٠٠/٠ ١/٩ ١٠٠/٠
آشاورزی   ۵/٢       ١٨/٩   ٢٢/٣
صنعت   ٠/۵       ٣١/٨   ٣١/٩
خدمات   ۵/٧       ۴۶/۴   ۴٠/٩
نامشخص و اظهار نشده فعاليت های   ٠/٨۵       ٢/٩   ٩/۴

 کل نيروی شاغل ١٠٠/٠   ١٠٠/٠   ١٠٠/٠   ١٠٠/٠  
 
 



  و وضع شغلیگروه های گروه های عمده شغلی  برحسب سرشماری ۴ در مقطع  آشورشاغلجمعيت  وزيع  ت– ٩جدول پ
 ) هزار نفر: ارقام(

 

١٣٨۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ ١٣۵۵ 
های   گروه–وضع شغلی 

 عمده شغلی

    ٣٫۶٣٫٣     ٨٧۵٢٫٩٩٢    ٣٫١٩١     ٧  آشاورزی
 آارفرمايان   ٣۶          ١٢۴     ٢٢۴  
 آارآنان مستقل   ١٫٧٠۶          ٢٫١٨٢     ٢٫٣٨۴  
 بگيران مزد و حقوق   ۶۶٢          ۴٧۵     ۵۴٧  

بخش خصوصی     ۶٢٣           ۴١٨     ۴٨٢
بخش دولتی     ٣٩           ۵٧     ۶۵

 فاميلی بدون مزد کارکنان   ۵٨٧           ۴٨٩     ۴۴۶  
 نامشخص   ١           ٨٨     ٨۶  

    ۶٫۴٩٣     ۴٫۴٣٫٠١٢     ٢٫٧٨١     ٧٣  صنعت
 آارفرمايان   ۶٩           ٢١٠     ۵٧٧  
 آارآنان مستقل   ۴٠٨           ١٫١٢٣     ١٫٧٧٢  
 بگيران مزد و حقوق   ٢٫١١٧           ٢٫٧۴۴     ٣٫٨٧۶  

بخش خصوصی     ١٫٨۴٢           ١٫٩٣٩     ٣٫٠١٢
بخش دولتی     ٢٧۵           ٨٠۶     ٨۶۴

 فاميلی بدون مزد کارکنان   ۴١۶           ٢۴٩     ١۴۵  
 نامشخص   ٢           ١۴٧     ١٢۴  

    ٩٫٨٠٩     ۶٫۴٨۴     ۴٫۶٢٫٧٢٠     ٧٠  خدمات
 آارفرمايان   ٧۵           ١٨٣     ۶٣٢  
 آارآنان مستقل   ۶٩٢           ١٫٨٣٧     ٣٫١١١  
 بگيران مزد و حقوق   ١٫٩٣٣           ۴٫٢٠٣     ۵٫٨٣٧  

بخش خصوصی     ۵٨٠           ٨٩۴     ١٫٨۴۵
بخش دولتی     ١٫٣۵٣           ٣٫٣٠٩     ٣٫٩٩٢

 فاميلی بدون مزد کارکنان   ١٧           ۴٧     ٧١  
 نامشخص   ٣           ٢١۵     ١۵٨  

 نامشخص و اظهار نشده ٧۵   ٣۶٠     ٢۵٧     ۴٨٨      
 آارفرمايان   ٢           ١١     ٩٨  
 آارآنان مستقل   ۴           ۵٨     ٩٩  
 بگيران مزد و حقوق   ٣۴           ١۶٣     ٢۵٠  

بخش خصوصی     ٢٧           ٧۶     ١۴۶
بخش دولتی     ٧           ٨٧     ١٠۴

 فاميلی بدون مزد کارکنان   ١          ١٢     ٢١  
 نامشخص   ٣۴          ١٣     ١٩  

 
 . بعدا در جدول وارد خواهند شد١٣۶۵رقم های مربوط به زيرگروه ها در سال 

 
 



  و وضع شغلیگروه های گروه های عمده شغلی  برحسب سرشماری ۴ در مقطع  آشورشاغلجمعيت  زيعو  ت– ١٠جدول پ
 ) درصد: ارقام(

١٣٨۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ ١٣۵۵ 
  گروههای –وضع شغلی 

 عمده شغلی

 آشاورزی ٠/٣۴ ١٠٠/٠   ٢٩/٠     ٢٣/٠ ١٠٠/٠   ١٨/٠ ١٠٠/٠  
 آارفرمايان   ١/٢           ٣/٧     ١/۶  
 آارآنان مستقل   ۵٧/٠         ٠/۶۵       ٧/۶۴  
 بگيران مزد و حقوق   ٢٢/١           ٢/١۴     ٨/١۴  

بخش خصوصی     ٢٠/٨           ۵/١٢     ١٣/١
بخش دولتی     ١/٣           ١/٧     ١/٨

 فاميلی بدون مزد کارکنان   ۶/١٩           ١۴/۶     ١٢/١  
 نامشخص   ٠/٠           ۶/٢     ٢/٣  

 صنعت ٢/٣۴ ١٠٠/٠   ٣/٢۵     ٣٠/٧ ١٠٠/٠   ٣١/٧ ١٠٠/٠  
 آارفرمايان   ٢/٣           ٧/۴     ٨/٩  
 آارآنان مستقل   ۵/١٣           ١/٢۵     ٢٧/٣  
 بگيران مزد و حقوق   ٧٠/٣           ۴/۶١     ۵٩/٧  

بخش خصوصی     ۶١/٢           ۴٣/٣     ۴۶/۴
بخش دولتی     ٩/١           ١٨/٠     ١٣/٣

 فاميلی بدون مزد کارکنان   ١٣/٨           ۵/۶     ٢/٢  
 نامشخص   ٠/١           ٣/٣     ١/٩  

 خدمات ٣٠/٩ ١٠٠/٠   ۵/۴٢     ۴۴/۵ ١٠٠/٠   ۴٧/٩ ١٠٠/٠  
 آارفرمايان   ٢/٨           ٢/٨     ۶/۴  
 آارآنان مستقل   ٢۵/۴           ٢٨/٣     ٣١/٧  
 بگيران مزد و حقوق   ٧١/١           ٨/۶۴     ۵/۵٩  

بخش خصوصی     ٢١/٣           ١٣/٨     ١٨/٨
بخش دولتی     ۴٩/٧           ۵١/٠     ۴٠/٧

 فاميلی بدون مزد کارکنان   ۶/٠           ٠/٧     ٠/٧  
 شخصنام   ٠/١           ٣/٣     ۶/١  

 نامشخص و اظهار نشده ٠/٩ ١٠٠/٠   ٣/٣     ١/٨ ١٠٠/٠   ۴/٢ ١٠٠/٠  
 آارفرمايان   ٢/٧           ٢/۴     ٢٠/٢  
 آارآنان مستقل   ٣/۵           ۶/٢٢     ۴/٢٠  
 بگيران مزد و حقوق   ٣/۴۵           ۶٣/٣     ۵١/٢  

بخش خصوصی     ٠/٣۶           ۶/٢٩     ٢٩/٩
بخش دولتی     ٩/٣           ٣٣/٧     ٢١/٣

 فاميلی بدون مزد کارکنان   ١/٣           ۴/۶     ۴/۴  
 نامشخص   ٣/۴۵           ٢/۵     ٣/٩  

 
 . بعدا در جدول وارد خواهند شد١٣۶۵رقم های مربوط به زيرگروه ها در سال 
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