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و مقایسه  1397در سال بررسی وضعیت تحصیلی کارکنان شاغل در بخش بازرگانی و خدمات کشور
 1396آن با سال 

 رئیس گروه بازرگانی و کسب و کار -امیر شوکتی

 کارشناس بازرگانی و کسب و کار -فرهاد صمیمی

 

    مقدمه

ا رو نقش مهمی در پیشرفت اقتصادي کشور است هاي مهم اقتصادي مات کشور از بخشازرگانی و خدب شبخ   
. کارکنان شاغل در هر کمک کند آنتواند به بهبود وضعیت میاین بخش توجه به عوامل تاثیرگذار در  .داراست

ترین عناصر پیشرفت آن فعالیت است و نقشی تعیین از مهمها، فعالیت اقتصادي و میزان تحصیالت و تخصص آن
. با استفاده از آمارهاي منتشر شده در نشریه طرح جامع بازرگانی و خدمات کنداهداف ایفا میکننده در نیل به 

گذاران ریزان و سیاستو به برنامهتوان دیدي روشن از وضعیت کارکنان این بخش به دست آورد مرکز آمار ایران می
 د.نمودر این زمینه کمک 

در بخش بازرگانی و خدمات را  ISICدو رقمی  اقتصادي کد فعالیت 30طرح جامع بازرگانی و خدمات حدود 
براي  1398به اجرا درآمده و در سال در سطح کل کشور براي اولین بار  1394سال  درطرح  این .دهدپوشش می

 و 1397هاي این طرح در سال اجراي نتایجچهارمین بار اجرا شده است. اطالعات مورد استفاده در این گزارش از 
 .، پرسش شده است1397 و 1396هاي در سالها شده که اطالعات کارگاه ادهفاست 1398

. باشدکارکن مینفر  5304563حدود  1397در سال  ،این طرح برآورد شده در کارکنان تعداد ،نتایجبر اساس 
این نسبت در  دهند.درصد ترکیب نیروي کار را تشکیل می 21 ،درصد و کارکنان زن 79کارکنان مرد این بخش 

باشد که نشاندهنده افزایش دو درصدي کارکنان درصد براي زن می 19درصد براي مرد و  81برابر با  1396سال 
 باشد.میمورد مطالعه زن در این بخش در طول یک سال 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

این  به 1397 و 1396هاي بر اساس همین نتایج ترکیب کارکنان شاغل در بخش بازرگانی و خدمات در سال
برابر با  1396اند که این نسبت در سال درصد کارکن تمام وقت بوده 21 حدود 1397صورت است که در سال 

درصد  15نیز  1396درصد و در سال  17برابر با  1397وقت در سال درصد بوده است. همچنین کارکنان پاره24
این  تغییري نکرده است. 1396بت به سال که نس باشدمی درصد 62برابر با  1397و کارکنان بدون مزد در سال 

تغییر چندانی نداشته و درصد کمی از  به لحاظ نوع اشتغال دهد که ترکیب کارکنان این بخشاطالعات نشان می
 اند.وقت داشتهوقت به تمامکارکنان تغییر وضعیتی از پاره

 

ع کارکن در کارگاه -1نمودار       سب نو سبت تعداد کارکنان برح  1397در سال  منتخب بازرگانی و خدماتهاي ن

 
 

 

 

 

 

 

کارکنان تمام وقت 
21%

کارکنان پاره وقت 
17%

کارکنان بدون مزد و 
حقوق مرد

62%



 

درصد از کارکنان داراي  5تنها بیانگر آن است که  1397تحصیالت کارکنان این بخش در سال بررسی وضعیت 
درصد دیپلم  35درصد فوق دیپلم،  12درصد داراي مدرك لیسانس،  17تحصیالت فوق لیسانس و باالتر هستند. 

لیسانس درصد فوق 6برابر است با  1396ها در سال اند. این نسبتتر از دیپلم را دارا بودهپاییندرصد مدرکی  31و 
 درصد زیر دیپلم.  33درصد دیپلم و  34درصد فوق دیپلم،  9درصد لیسانس،  18و باالتر، 

 ،است و در هر دو سال این زمینه چشمگیر درتغییر عدم هاي این بخش مبین ترکیب تحصیلی کارکنان کارگاه
ها از نوع فروش کارگاهکه با پیشرفت روزافزون  باشندمیدانشگاهی صیالت حت فاقددرصد کارکنان  65بیش از 

اي شغلی براي هریزي کرد تا تحصیالت کارکنان و تخصصرسد باید نوعی برنامهسنتی به الکترونیکی، به نظر می
  د.اران قرار گیرذگها در اولویت سیاستآن

        

سه -2نمودار      سبت تعداد کارکنان مقای سب وضعیت تحصیالت در سالن  97و  96هاي برح

 

درصد  34بیانگر آن است که  1397ترکیب تحصیالت دانشگاهی در کارکنان در بخش بازرگانی و خدمات در سال 
درصد  87با  "هاي بیمهفعالیتجنبی خدمات مالی و ". فعالیت باشندمی دانشگاهیکارکنان داراي تحصیالت 

وده ب هاي مورد بررسیدر بین فعالیتجذب این کارکنان بیشترین سهم را دانشگاهی، کارکن داراي تحصیالت 
درصد کارکن  86نیز با  "ندسی، تحلیل و آزمایش فنیمعماري و مه "و  "حقوقی و حسابداري" فعالیتدو است. 

ر فروش و تعمی "، "ها و فضاي سبزرسانی به سازمانخدمات"هاي فعالیت. قرار دارند هاي بعديدر ردهتحصیلکرده 
درصد داراي کمترین  23و  21، 19به ترتیب با  "هاي داراي عضوسازمان"و  "وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت

   باشند. میرا دارا هاي بخش بازرگانی و خدمات تعداد کارکن تحصیلکرده در بین فعالیت
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کارکن  ها را در کارکنان بر حسب نوعتر به ترکیب تحصیلی کارکنان بیندازیم، این نسبتآن که نگاهی دقیقبراي 
 باشد:که نتایج آن به شرح ذیل می گیردمیمورد بررسی قرار  زنی

 وقتکنان تمامرکا

 4 هد.دیل مینفر تشک 1136030درصد از کارکنان این بخش را با  21حدود  1397کارکنان تمام وقت در سال 
درصد دیپلم  37درصد فوق دیپلم،  10درصد لیسانس،  22درصد از کارکنان داراي مدرك فوق لیسانس و باالتر، 

درصد فوق  5به صورت  1396ها براي سال باشند. این نسبتدرصد مدرك تحصیلی کمتر از دیپلم را دارا می 27و 
باشد می درصد کمتر از دیپلم 26درصد دیپلم و  36پلم، درصد فوق دی 10درصد لیسانس،  23لیسانس و باالتر، 

  شود.داري بین این دو سال دیده نمیکه تفاوت معنی

 

سه-3نمودار          سبت تعداد کارکنان تمام وقت  مقای سب وضعیت تحصیالت در سالن  97و  96هاي بر ح

 

 دو سوم کارکنان فاقد حدود هاي بازرگانی و خدماتنتایج، در بین کارکن تمام وقت شاغل در کارگاه این بر اساس
 باشند. تحصیالت دانشگاهی می

جنبی خدمات مالی و "هاي آن است که فعالیت بیانگرنیز  1397در سال  بخش این  هايبررسی ریز فعالیت
ها درصد، داراي بیشترین کارکن داراي تحصیالت دانشگاهی در بین تمامی فعالیت 88با  "هاي بیمهفعالیت

ه ب "خالق، هنر و سرگرمی"و  "هاي فرهنگیها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانه"هاي باشند. فعالیتمی
ها رسانی به سازمانخدمات" سه فعالیت خدماتی شخصی، هاي بعدي قرار دارند.درصد در رتبه 83و  86ترتیب با 
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درصد، کمترین تعداد کارکن  16و  15,6، 9به ترتیب با  "هاي تهیه و صرف غذا و نوشیدنیمحل"و  "و فضاي سبز
 با تحصیالت دانشگاهی را در اختیار دارند.

 وقتپارهکنان رکا 

از کل درصد  17نفر معادل  918076 تعداد، 1397با توجه به نتایج طرح جامع بازرگانی و خدمات در سال 
باشند. با نگاهی به ترکیب تحصیلی این کارکنان میوقت مشغول به فعالیت به صورت پارهکارکنان این بخش 

 23درصد لیسانس،  20درصد از کارکنان داراي مدرك فوق لیسانس و باالتر هستند.  3شود که تنها مشخص می
ها باشند. با مقایسه این نسبتدرصد مدرکی کمتر از دیپلم را دارا می 26درصد دیپلم و  28درصد فوق دیپلم، 

درصد دیپلم و  30درصد فوق دیپلم،  13درصد لیسانس،  23درصد فوق لیسانس و باالتر،  6که  1396براي سال 
 1397 لدرصد مدرکی کمتر از دیپلم است بیانگر این واقعیت است که استخدام کارکنان با مدرك باالتر در سا 29

توان کاهش پیدا کرده است و تمایل به استخدام افراد با مدرك دیپلم و کمتر تا حدودي بیشتر شده است که می
با توجه به افزایش افراد با تحصیالت دانشگاهی در کشور و ظرفیت باالي این بخش در جذب . جاي تامل باشد

 لحاظ شود.  ین زمینهدر ا التحصیالن دانشگاهی، باید سیاستی جامع و منطقیفارغ

سه-4نمودار          سبت تعداد کارکنان  مقای ع تحصیالت در سال وقتپاره ن سب نو  97و  96هاي برح

 
جنبی "، "آموزش"هاي شود که فعالیتمشخص می1397در سال  هاي موجود در این بخش،در مقایسه فعالیت

وقت داراي درصد کارکن پاره 79و  81، 82به ترتیب با  "حقوقی و حسابداري"و  "هاي بیمهخدمات مالی و فعالیت
ها رسانی به سازمانخدمات"هاي اول تا سوم جذب این کارکنان قرار دارند. فعالیت تحصیالت دانشگاهی، در رتبه

هاي ذب کارکنان با تحصیالت دانشگاهی در بین تمامی فعالیتترین سطح جدرصد در پایین 18با  "و فضاي سبز
فروشی بجز وسایل نقلیه موتوري عمده"و  "خالق، هنر و سرگرمی"هاي قرار دارد. پس از آن فعالیت ررسیمورد ب
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وخدمات هاي بخش بازرگانیدربین فعالیت حیثکمترین جذب از ایندرصد داراي25و21با"و موتورسیکلت
 باشند.  می

 

 

 بدون مزد و حقوقکنان رکا

آخرین و بیشترین تعداد کارکنان شاغل در بخش بازرگانی و خدمات کشور مربوط به کارکنان بدون مزد و حقوق 
مشغول بخش، درصد کل کارکنان  61نفر کارکن معادل  3250458تعداد  1397باشند که بر اساس نتایج سال می
ها صورت معمول شامل صاحبان و مدیران کارگاه . این گروه از کارکنان بهاندفعالیت در این نوع از کارکنان بودهبه 

ها داراي درصد از کارگاه 85بر اساس نتایج طرح بیش از  .شود که نسبتی فامیلی با مدیر کارگاه دارندو افرادي می
هاي این بخش کوچک بوده و بصورت سنتی اداره تر هستند و این به آن معناست که اغلب کارگاهکارکن و کم 3

در کارگاه مبلغی بصورت دستمزد دریافت ر کارگاه است که  بابت فعالیت یکی از کارکنان خود مدیشوند و می
با  ه بر مدیر یکی از اعضاي خانوار معموالً براي اداره کارگاه عالو، کند. همچنین با توجه به همین ساختارنمی

نابراین شود. بو مدیر کارگاه منعقد نمینماید که در بیشتر موارد قراردادي بین کارکن نسبت فامیلی همکاري می
ت توان نتیجه گرفاحث فرهنگی استخدام کارکن در این زمینه نقشی اساسی دارد. میها و مبوچک بودن کارگاهک

که درصد باالي کارکنان بدون مزد در این بخش نه به علت ندادن دستمزد بلکه به علت ساختار فامیلی اداره 
 باشد.کارگاه می

د. اندرصد از کارکنان بدون مزد و حقوق داراي مدرك دانشگاهی فوق لیسانس و باالتر بوده 6حدود  1397در سال 
کارکنان دیپلم و کمتر از دیپلم نیز به ترتیب  باشند.درصد نیز داراي مدرك فوق دیپلم می 9درصد لیسانس و  15
درصد  6نیز  1396در سال بر اساس نتایج  ند.باشدرصد از کل کارکنان بدون مزد و حقوق را دارا می 34و  36با 

درصد نیز داراي مدرك فوق  8درصد لیسانس و  14اند. لیسانس و باالتر بودهکارکنان بدون مزد و حقوق فوق
اندکه بیانگر عدم تغییري محسوس در ساختار تحصیلی بوده درصد کمتر از دیپلم 37درصد دیپلم و  34دیپلم، 

میزان از تحصیالت دانشگاهی را در بین سه نوع کارکن  است. این نوع از کارکنان کمتریناین نوع کارکنان بوده 
ها و این که قسمت اعظم این کارکنان خود مدیر کارگاه اند که با توجه به تعداد باالي آنبه خود اختصاص داده

ن ار در این بخش با توجه به پاییریزان قابل تامل باشد. چون هر گونه تغییر ساختتواند براي برنامهباشند میمی
 یمیتصممشکالت فراوانی را به وجود آورد و قبل از هر تواند سطح سواد کارکنان و به خصوص مدیران آن میبودن 

  باید سطح سواد در این نوع از کارکنان تقویت شود.

 

 

 

 



 

 

 

 

   

سه -5نمودار     سبت تعداد کارکنان بدون مزد و حقوقمقای ع تحصیالت در سال ن سب نو  97و  96هاي برح

 
 

درصد داراي بیشترین کارکنان  99با حدود  "حقوقی و حسابداري" فعالیت ، 1397در سال  بر اساس نتایج طرح
ی، معماري و مهندس"هاي فعالیتباشند. پس از آن هاي مورد بررسی میداراي تحصیالت دانشگاهی در بین فعالیت

درصد، داراي بیشترین از  91و  97به ترتیب با  "هاي مربوط به سالمت انسانفعالیت"و  "تحلیل و آزمایش فنی
درصد کارکن داراي تحصیالت  15باشند. فروش وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت هم با حدود این حیث می

هاي فعالیتن اهی داراي کمترین نسبت از این نظر در بین کارکنان بدون مزد و حقوق است. پس از آگدانش
درصد جزو  23و  20با  "عمده فروشی بجز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت"و  "هاي داراي عضوسازمان"

  اشند.بهاي این بخش میترین از این لحاظ در بین فعالیتپایین
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 گیرينتیجه

ند باشیمدانشگاهی فاقد تحصیالت  این بخش بیش از دو سوم کارکنان کهد وشمیبا توجه به نتایج طرح مشخص 
تواند یکی از مشکالت این بخش در وفق دادن خود با شرایط پیش رو باشد. با توجه به پیشرفت که خود می

هاي تجارت و الکترونیکی شدن این فرآیند و نیز سهم بسیار باالي این بخش در بین شاغلین اقتصاد روزافزون روش
درصد شاغالن کل اقتصاد  85به حدود یافته سهم بخش بازرگانی و خدمات به نحوي که در کشورهاي توسعه 

شود. با وجود کارکنان تخصصی اي بیش از پیش آشکار میو حرفه دانشگاهیهاي رسد، لزوم توجه به آموزشمی
نوان عتوان انتظار داشت که این بخش از اقتصاد کشور همپاي دیگر کشورها بتواند به اهداف بلندمدت خود به می

 موتوري براي توسعه اقتصادي کشوردست پیدا کند.

  


