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  درآمدي بر ويرايش دهم

 صورت گرفـت و از آن       1375 در سال    شناسي كار و شغل     جامعهچاپ نخست كتاب    
ــ  پژوهــان و  ور طبــع آراســته شــده و در دســترس دانــش زمــان تــاكنون پيوســته بــه زي

مندان قرار گرفته است و خداوند را شاكرم كـه ايـن پيـشگفتار را جهـت چـاپ                    هعالق
بـدون شـك   . آورم دهم كتاب همراه با تجديد نظـر و اصـالحات بـه نگـارش در مـي              

رد كتاب مانند هر فرآورده ديگر بشري به طور مرتب به بازبيني و تجديد نظـر نيـاز دا                 
دهــد  و بايــستي بــا تغييراتــي كــه در محــيط پيرامــون و واقعيتهــاي هــر جامعــه رخ مــي

هماهنگ و همنوا گردد و به اصطالح به روز شود؛ به خصوص هنگامي كه در كتاب                
شـوند،    با آمار و ارقامي سروكار داريم كه به طور طبيعي دستخوش تغيير و تحول مي              

  .شود ناپذير مي تجديد نظر ضرورتي اجتناب
ما در اين ويرايش ضـمن بـازبيني فـصول مختلـف كتـاب و اصـالحات جزئـي،                   

هـاي    را يافتيم كـه فـصل هفـتم كتـاب را كـه شـامل تحليلهـاي كمـي از داده                     توفيق آن 
باشـد بـا      وضعيت فعاليت، اشتغال، بيكاري و به طـور كلـي سـاختار جمعيتـي ايـران مـي                 

، تـا حـد مقـدور بـه روز          ملحوظ داشتن سرشماريهاي جديد و تغييـرات رشـد جمعيتـي          
ــيم ــژه چنانكــه مــي . كن ــه وي ــر  ب ــيم در دهــه اخي ــا 1375از (دان ــرات قابــل ) 1385 ت تغيي

سابقة برخي از ابعـاد آن   اي در ميزان رشد جمعيت به وجود آمده كه كاهش بي     مالحظه
عالوه بر اطالعات اين دهه،     . موجب تحول در ساختار جمعيت فعال و شاغل شده است         

 به آن افزوده شد و تا آنجا كه امكـان           1388 و   1387،  1386 به سالهاي    آمارهاي مربوط 
هاي آماري در دسترس نيز مورد مالحظه و توجه قـرار گرفـت و همچنـين                  داشت، داده 

بـه  .  آمـده اسـت   سال آينده تجديد نظر كامل به عمـل  25بينيهاي جمعيتي براي      در پيش 
   .ان و پژوهشگران قرار گيردكنندگ  مطالعهبرداري بيشتر اميد آنكه مورد بهره



  شناسي كار و شغل       جامعه2

 

در اين تالش جـا دارد از همكـاري صـادقانه و ارزشـمند سـركار خـانم دكتـر                 
رحمـاني خليلـي    احـسان   اهللا زنجاني و آقاي       افسانه ادريسي و جناب آقاي دكتر حبيب      

اند صميمانه سپاسگزاري نمايم و       كه مرا در پژوهشها و تنظيم اين تغييرات ياري كرده         
  .را از خداوند خواستار شومتوفيق همگان 

  
  باهللا التوفيق و عليه التكالن

  غالمعباس توسلي
1389  
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  پيشگفتار

 شــود نــابرده رنــج گــنج ميــسر نمــي    
  

 .آن گرفت جان برادر كه كار كرد   مزد
  

 »سعدي«
جانداران ديگر زندگي خـود را مـديون        . ار عجين شده است   ك احيات انسان در جامعه ب    

ند و بدون تفكّر و تالش ويـژه و بـا اسـتفاده مـستقيم از                ا  ز خويش مواهب طبيعت و غراي   
 اما انسان، تنها در دوراني كوتاه از تـاريخ در وضـعيت             ؛كنند  مواهب طبيعت زندگي مي   

دم تـاريخ، بـا       ز همـان سـپيده    بشر ا . صرفاً طبيعي زيسته و به سد جوع قناعت كرده است         
 مغزي خويش به ابزارسـازي پرداختـه و   كارگيري هوش و آگاهي و فعاليتهاي پيچيده  به

او به آنچه مـستقيم در دسـترس داشـته          . ماده و طبيعت را به خدمت خود درآورده است        
چـه  از آن اكتفا نكرده، بلكه همواره در تالش و تكاپو و جستجو بوده است تا با اسـتفاده                 

 دسـت يابـد   كند در دسترس دارد به آنچه در دسترس ندارد اما نياز به آن را احساس مي   
ريزي بيشتر فاصـله    غتر شده و از مرحله طبيعي و         و بدين ترتيب كار وي هر روز پيچيده       

هاي دست بشر، هر روز بـيش         و ساخته  »مصنوعات«.  يافته است  »فرهنگي«رفته و جنبه    گ
كـرده   رفتـار گهـاي خـود وي       يش او را از محيط طبيعي دور، و در تـاروپود سـاخته            پاز  

ي اجتماعي مستلزم همكاري و همياري و برآوردن نيازهـاي      گنداز سوي ديگر، ز   . است
 و توسعه تخصصها و مهارتهاي مختلف شـده         »تقسيم كار « اين امر منجر به      ؛متقابل است 

يفي كار و آثار و نتـايج آن افـزوده اسـت و روابـط اجتمـاعي و                   و ك  و بر پيشرفت كمي   
كم و بيش وسـيع و تخصـصي        يافته او را در قالب نهادها، مؤسسات و واحدهاي           سازمان

 صـورت  به انسان نه فقط با تجربه و دانش او درآميخته، بلكه            »كار«. سترش داده است  گ
سان بـين انديـشه، كـار و روابـط           ر شده است و بدين    گ  امر فرهنگي و ارزشي جلوه    ك  ي



  شناسي كار و شغل       جامعه4

 

رو ايـن سـه     گـ  آمـده و تمـدن و فرهنـگ بـشري در           سستني پديـد  گ نا پيوندياجتماعي  
به عبـارت   . رود  مي خ به شمار  ي تار ة سه عامل از عوامل اساسي و ويژ       ي است و اين   گويژ

ي كارسـاز   يرود و هيچ يك از اين دو بـه تنهـا            مي انسان با انديشه و عمل به پيش       ديگر،
  :نمايد ار ميگاهي ناسازگنيست هر چند

ــتاب ــه ش ــاردان رود ب ــار زي ك ك
  

انستگبه چو  ذرگ كش   »وگ« همچو
  

ــز ــد جـ ــه خردمنـ ــل بـ ــا عمـ مفرمـ
  

!نيـست  خردمنـد  رچه عمـل كـار    گ
  

 و عمـل    عرصـة كـار    نظـري بـه      اً از رويكردهاي صرف   تدريج بهشناسي كه    جامعه
سترده و بـاروري يافتـه اسـت كـه          گـ زمينـة    »شناسي كـار و مـشاغل       جامعه«پرداخته، در   

 پيـدا كـرده   در عصر جديد اهميت ويـژه و روزافزونـي           كه   - روابط اجتماعي را     رساختا
دهد و بسياري از نارساييها و ضعفهاي حيات فـردي و اجتمـاعي انـسان                نشان مي  - است

ي و آسـيبهاي اجتمـاعي و مـشاغل    كژرفتـار ار و فعاليت ثمربخش بـه  د كدر نبو كه   -را  
از  »شناسـي كـار و شـغل        جامعـه «اين ترتيـب       به. سازد  مي  آشكار - شود  كاذب منجر مي  

ظاهر حاصـل تكنولـوژي و    ود و بهر هاي عصر صنعت به شمار مي     دستاوردها و فرآورده  
عناصـرآن همـواره در جامعـه وجـود          كـه    ش كـرد  و نبايد فرام  ؛مسائل ناشي از آن است    

المثلهـا، داسـتانها و      اشـعار، ضـرب   (داشته و خاصه در هنـر و ادبيـات و فرهنـگ جامعـه               
 مرئـي و     پيوندهاي اه جالبي داشته است و اين خود نمودار       گ تجليات متفاوت و     )ها قصه
. ي وجـود دارد   ني فراواني است كه بين كار و فرهنگ جامعـه در هـر زمـان و مكـا                 ئنامر
ذشته و چه در زمان حاضر، نسبت بـه كوشـش و            گ و ايدئولوژيها چه در      آيينها عالوه به

اه گـ  كـه    ندا  اي براي آن قائل    هژفعاليت انسان عنايت خاصي دارند و ارزش كم و بيش وي          
 »كارهـاي پـست   « زمـاني كـار يـدي را جـزء           كـه   نچنـا . كند  پيدا مي صورتهاي متناقضي   

 ؛نـد ا  شمرند و زمان ديگر و در آيـين ديگـر بـاالترين رتبـه و ارزش را بـراي آن قائـل                      مي
سنجند و زمـاني   صرف مادي و اقتصادي مي   فع   و منا  »سود« اساس برگاهي ارزش كار را     

  .شناسند  او مي فالحو نجات و ع بشروحياتي براي رشد و ن »ارزش« ك يعنوان به
توســت مــسپار كــاري كــه نــه كــار

  

ـراهــي كــه نــه راه توســت     رپسمـ
  

 :يا

كاري گزيده بايد كردن از آنكه كـار
  

تـر  زيده باشد، نـاكرده نيـك     گر نا گ
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المثلهــا، داســتانها و فــصول و  ر فرهنــگ خــود را بكــاويم و اشــعار، ضــربگــا
وضوعات مربوط بـه    ار و فعاليت و م     و ك  ة اشتغال لئمس در كه   خاص كتبي را   بخشهاي
نجينـة  گاهلي وارد شده اسـت بررسـي كنـيم،           و ك  سالت و ك   و تنبلي  بيكاريآن مانند   

 آيين و تـاريخ مـا نـشان        را در  كار ارزش فرهنگي و  يابيم كه اهميت     ناپذيري مي  پايان
 ابن يمين و   ناصرخسرو تا مولوي و    فردوسي و  از از غزالي تا فيض كاشاني و     . دهد مي

ايمـا و      خـوريم كـه بـه      همه جا به اشعار و عبارات نغزي برمـي          ...تااز سعدي و جامي     
  و زيبا انسان را به كار و كوشـش و پرهيـز از تـضييع وقـت و                  يعاشاره و با تعبيرات بد    

آثـار و نتـايج عمـل و فعاليـت           خوانـد و بـه تـدبر و تأمـل در            فرامي بيكاريسالت و   ك
 هبـ   سپردن كار  ومعمل، لز   علم بي  ، اجتناب از  »اخالق كار «ر رعايت   ب ؛كند  دعوت مي 

سب تجربه براي كـار نيكـو كـردن تأكيـد            و ك  )...هارت و تخصص  ماهميت  (كاردان  
رفتن ابـزار و رعايـت دقـت و تـدبر و      گـ   و به كار   از كار  عار نداشتن    ةكند و دربار    مي

  .آموزد به ما مييي پندهاي نيكو... رنج كارل وشش در راه معيشت و قبو و كتالش
 شناسي، ابن خلدون، فصل مبسوطي را بـه        اينكه بنيانگذار علم جامعه      بهبا توجه   

كنار سياست و اقتصاد و دانش و        كار و شغل و اقتصاد و معيشت اختصاص داده و در          
علم «مذهب و شهرنشيني و ساير قلمروها و نهادهاي اجتماعي حرفه و فن را از اركان                

بعـاد و   او تدبر در     ميت كار و اشتغال   بريم كه توجه به اه     شمرده است، پي مي    »عمران
ايـن  ة  جايگاه آن در تـاريخ انديـشه و علـم و فرهنـگ مـا ريـشه دارد و بحـث دربـار                      
  .موضوع چيزي نيست كه يكباره جامعه صنعتي براي ما به ارمغان آورده باشد

ي و وابـستگي رهـايي يـابيم و نيـاز           گمانـد  بست عقب  امروز اگر بخواهيم از بن    
كننده را با اتكا به خود و حفظ استقالل و حيثيت ملـي و دينـي                 شصت ميليون مصرف  

آن نداريم كه تالشهاي خود را مضاعف سـازيم و           اي جز  خود برآورده سازيم، چاره   
ــا ــة كــار و فعاليــت علمــي و   ب ــا    پگــسترش دامن ــي و ب ــصاد مل ژوهــشي و توســعة اقت

در . همـوار سـازيم   ريزيهاي اساسي و درازمدت راه پيشرفت را براي نسل آينده            برنامه
اين ميان علوم اجتماعي در شناساندن ابعاد مختلف كـار و تجزيـه و تحليـل وضـعيت                  
موجود و نتايج مثبت و منفي آن و شناساندن مسائلي كه كار صنعتي در شكل جديـد                 

  . داردزياديخود با آن سروكار دارد نقش و اهميت 
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ع، از  قـ  در وا  ؛ر بحث در ايـن مباحـث فـراهم شـده اسـت            وكتاب حاضر به منظ   
 اينجانـب وارد    يـشنهاد بـه پ   »شناسي كار و شـغل      جامعه«سه دهة پيش كه درس       حدود

هاي جديـد جايگـاه خـود را يافـت           برنامة درسي رشته علوم اجتماعي شد و در برنامه        
نويـسي و    ين زمينه تأليفي مناسب كه دانشجويان را از جزوه        اهمواره درصدد بودم در     

 هر چنـد بـه      - اين فكر    راهم كنم و امروز خوشحالم كه به      كاري نجات دهد ف    پراكنده
و براي رفع نقايص و تكميل آن اميد به راهنمـايي           ام    هجامه عمل پوشاند   - طور ناقص 

  .همكاران و دانشجويانم دارم
ــد     ــاز انداختنـ ــو بـ ــدبير تـ ــه تـ ــي را بـ ــار خلقـ  كـ

  

  
  ..... دانـي چـه سـود      كار خود نمي   چون تو خود تدبير     

  

  
  توسليغالمعباس 

  


