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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 بررسي ساختار اشتغال بخش صنعت

مدير طرح پژوهش -1-2

 رحمان خاكبان نام و نام خانوادگي:

 دكتر غالمعلي فرجادي ناظر طرح پژوهشي:                           ريزيبرنامهسازمان مديريت و  كارفرما:
 1384/2/31 تاريخ پايان پروژه:  1382/5/1   تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 ساختار اشتغال بخش صنعت يبررس: عنوان 
 :براي كاهش بحران بيكاري ايجاد راهكارهاي ايجاد اشتغال در بخش صنعت مساله تحقيق 
 راهكارهاي  ارائهو سابقه كار و  خش صنعت به تفكيك مهارتي، تحصيليبررسي ساختار اشتغال نيروي انساني ب :هدف

 مناسب جهت ايجاد اشتغال در بخش صنعت
 1373-1378 يهاسال :قلمرو زماني 
 ايران و كشورهاي منتخب جهان :قلمرو مكاني 
 :زمينه اشتغال از تجارب كشورها درو استفاده  الگوهاي آماري، ايكتابخانهمطالعات  روش تحقيق 

 :استفاده از الگوهاي آماري مدل مورد استفاده 
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 :خالصه فصول  

مروري بر اقتصاد بازار "ابتدا گزارش  ،بر اين اساس. است اين طرح با هدف بررسي ساختار اشتغال بخش صنعت تهيه شده
تحليل تقاضاي ، تحليل عرضه نيروي كار، صنعتي شدن و فرآيند توسعه صنعتيشامل  ،مطالب گزارش. شده است ارائه "كار

 .باشديم وري نيروي كاربهرهو  اشتغال، بيكاري و تعادل در بازار كار، نيروي كار
مروري بر ابتدا  ،"هاي صنعتنيروي كار صنعتي در زير بخش يهايژگيبررسي ساختار اشتغال و و"تحت عنوان دومگزارش 

نيروي كار در  يهايژگيوضعيت اشتغال و وبعدي  يهاقسمتو در داشته  ساختار اشتغال و وضعيت نيروي كار كل كشور
بررسي ساختار اشتغال بخش صنعت و بخش بعدي نيز اختصاص به . اجمال مورد بررسي قرار گرفته است طوربه بخش صنعت

 .دارد هاي صنعتيبخش ريوضعيت نيروي كار به تفكيك جنسيت و مهارت در ز
اين كشورها . پردازديم "منتخب كشورچند در بازار كار  گذاريو سياستصنعتي بررسي ساختار اشتغال "به سومگزارش 

توسعه ، اصالحات ساختاري در چين: بخش بعدي گزارش شامل. باشنديمآمريكا  متحدهاالتياشامل آلمان، ژاپن، انگليس و 
و مروري  اندونزي روند توسعه اقتصادي در، تركيه اصالحات اقتصادي در، مالزي، اقتصادي و اشتغال صنعتي در كره جنوبي

 .باشديم هاي بازار كاراجمالي بر سياست
 ISICبه تفكيك كد  هاي صنعتدر زير بخش نيروي كار صنعتي هاي اشتغال و كيفيتشاخصبررسي "به  چهارم اتگزارش

 .پرداخته است "1373-1378ي هاسالو روند تغيير آن در  1378در سال  دورقمي
 1378در سال  ي كوچك، متوسط و بزرگ صنعتيهابنگاهنيروي كار در  هاي اشتغال و كيفيتشاخصبررسي "آخر به  گزارش

 .پرداخته است"	1373-1378ي هاساليير آن در و روند تغ
 نتايج: 

سال در  5ع كوچك، سهم نيروي كار كم تخصص و كاركنان با سابقه كار زير يصناكه در  دهديمي تحقيق نشان هايبررس
زايي براي جوانان و افراد با سابقه كم كه قابليت اشتغال ،بنابراين بخش صنايع كوچك. تتر بيشتر اسبزرگ يهامقايسه با بنگاه

 .ي را ايجاد كنديي مناسبزااشتغال توانديمرا دارد كه در صورت پشتيباني الزم  اندشدهتازه وارد بازار كار 
خصوص صنايع متوسط و بزرگ در صنايع بهامكان حضور بيشتر بخش خصوصي كه  دهديمي طرح نشان هايبررسهمچنين 

و مشكالت بخش  هاتيمحدودلذا در صورت برطرف شدن . زايي داشته باشداشتغال توانديم صورت نيارا دارد كه در 
 .هاي مرتبط با صنعت را داراستدانشگاه در رشته النيالتحصاين بخش قابليت مناسبي براي جذب فارغ خصوصي،
 

 واژگان كليدي: -4

 اقتصاد كار ،اشتغال صنعتي، نيروي كار، صنعت ،اشتغال
Employment, Industrial, Labor, Industrial employment, Labor Economy
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 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

  جوانان و افراد با سابقه كم زايياشتغالپشتيباني الزم از بخش خصوصي براي ورود بيشتر به صنايع كوچك براي ايجاد. 
  زايياشتغالحمايت و رفع موانع بخش خصوصي براي حضور در صنايع متوسط و سنگين براي ايجاد. 

 

 

 

 

 

 


