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 خالصه مديريتي:

هاي شاخصتعداد كاركنان و مختلف را به لحاظ  يهابخش صنعت در گروه يهاكاركنان بنگاهگزارش حاضر، وضعيت 
منظور مطالعه قرار داده و همچنين به مورد 1378كيفي سطح تحصيالت، سطح مهارت و ميزان سابقه كار را در سال 

بزرگ، كوچك و متوسط  يهاتعيين جهت حركت ساختار اشتغال صنعتي، روند تغييرات در تركيب نيروي كار بنگاه
 .مورد بررسي قرار مي دهد 1378تا  1373 يرا در فاصله زمان يصنعت

، نوع و گريدانيببه. ترين وجوه فرآيند توليدي و عاملي تأثيرگذار بر ساختار اشتغال بنگاه استتوليد يكي از مهم مقياس
شدن فرآيند توليد، استفاده از تكنولوژي پيچيده. اختالف داردهاي متفاوت، با يكديگر با اندازه يهاتركيب شاغلين در بنگاه

 يهاتر، از عواملي است كه موجب ايجاد تفاوت در ساختار بنگاهبزرگ يهاتوليد در بنگاه بيانهاي جبخش گسترشباالتر و 
 .شودبزرگ، كوچك و متوسط مي

بزرگ صنعتي، بخش خصوصي  يهابه دليل نقش غالب بخش عمومي در بنگاه ،از طرف ديگر در بخش صنعت كشور ما
گذاران متعدد خصوصي كه حجم سرمايه وجود سرمايه. گذاري كرده استكوچك و متوسط سرمايه يهاعموماً در بنگاه

فرآيند توليد صنعتي و دهنده اهميت اين نوع واحدها در ها، در اندازه توليد در واحدهاي كوچك و متوسط است، نشانآن
گذاري در جهت رفع موانع ورود به بازار، جلوگيري از ايجاد انحصار و سياست . بنابراينايجاد اشتغال در بخش صنعت است

زايي افزايش امكان اشتغال ، باعثگذاري اين نوع واحدهاي صنعتيسرمايه منظور ايجاد امكانتقويت بازارهاي مالي به
  ه داشته باشد.را به همرابخش صنعت 

رسي وضعيت شاغلين صنعتي به تفكيك ، لذا بربخش صنعت، متفاوت است مختلفبا اندازه  يهاساختار اشتغال در بنگاه
را روشن سازد و كمك  بزرگكوچك، متوسط و  يهاتواند وضعيت كيفي و كمي نيروي كار شاغل در بنگاهاندازه بنگاه، مي

 .اشتغال در بخش صنعت باشد يهايارگذاستيمؤثري در جهت تعيين مسير س
با اندازه مختلف با يكديگر متفاوت بوده و نتايج مقايسه  يهابنگاهدر  صنعتياشتغال  ساختار، دهديمنتايج طرح نشان 

با تعداد  يهاتوجه، نقش عمده بنگاهاز نتايج قابل. دهدها، اين اختالف را نشان ميمختلف بنگاه يهاانجام شده بين گروه
دهد كه نرخ رشد سهم در واقع اطالعات نشان مي. نفر كاركن در به كارگيري نيروي تازه استخدام شده است 500تا  200

. منفي بوده است ،نفر كاركن 500تا  200با تعداد  يهاجز بنگاهها بهدر تمام گروه ،سال سابقه كار 5نيروي كار با كمتر از 
در اين اندازه، باالترين سهم كاركنان مهندس و بيشترين نرخ رشد در تعداد اين نوع كاركنان را بين  يهاهمچنين بنگاه

 در. گذاري در آن را داردواحدهايي هستند كه بخش خصوصي توان سرمايه ها غالباًاين بنگاه. اندها، دارا بودهساير بنگاه
خصوص اشاره كرد كه چنانچه موانع فعاليت بخش خصوصي در صنايع بهتوان به اين نكته واقع با استفاده از اين نتايج مي

صنايع متوسط و بزرگ كه به دليل نوع توليدات و تكنولوژي مورداستفاده، نياز به نيروي كار متخصص دارد، برطرف شود، 
 .هاي مرتبط با صنعت را داراستالتحصيالن دانشگاه در رشتهاين بخش قابليت مناسبي براي جذب فارغ
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ع كوچك، سهم يرود در صناكه انتظار مي طورهمانشود كه هاي اين مطالعه مشاهده مياز طرف ديگر بر اساس يافته

اين اطالعات نشان . تر بيشتر استبزرگ يهاسال در مقايسه با بنگاه 5كار زير  باسابقهنيروي كار كم تخصص و كاركنان 
گذاري خصوصي و گذاري مناسب، تشويق سرمايهها با سياستبنگاهكه ايجاد امكان گسترش اين نوع دهنده آن است 

ا براي استفاده يرقيب جدي و فراهم نمودن شرايط ايجاد بازار مالي پو عنوانبهتر از آن كاهش دخالت دولت در صنايع مهم
از بحران بيكاري يكي از راهكارهاي خروج  عنوانبهتواند هاي كوچك مردم، از مواردي است كه ميمفيد از سرمايه

 .براي جويندگان كار كم تخصص و در سطوح تحصيالت پايين به كار رود خصوصبه
 

 

 

 

 


