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 ش صنعت ایران در بخ تحليل الگوی اشتغال

 )با بررسي طرح كارانه اشتغال برای جوانان )كاج((

 
 

 

 

 

 

 چکيده

لی های اصویژه برای جوانان تحصیلکرده دانشگاهی همواره یکی از دغدغهتأمین اشتغال به

زار کار ایران نیز مؤید این مطلب است. با سیاستگذاران اقتصادی بوده و تصویر کالن با

ولید تأکید بر نگاه توأمان بر ت های کلی اقتصاد مقاومتی و شعار امسال باعنایت به سیاست

و اشتغال با کیفیت در سرلوحه  های مولدفعالیتو اشتغال ضروری است موضوع 

ی لعه، واکاوی الگوبخش صنعت قرار گیرد. در همین راستا هدف اصلی این مطاریزان برنامه

 و ارائه راهکارهای عملیاتی است. « کاج»اشتغال صنعتی و بررسی اجمالی طرح اشتغالزای 

رشد بخش صنعت، منبع اصلی های اخیر طی سالهد که دهای این مطالعه نشان مییافته 

( از رایجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده است. تعداد واحدهای فعال صنعتی )ده نفر کارکن و بیشت

 3222بیش از  به تعداد این واحدها 1393تا  1306و طی دوره  نزل یافتتشدت به 02میانه دهه 

اما تعداد شاغالن بخش در مجموع دارای روند یکنواخت ثابت یا افزایشی بوده  ،واحد کاهش پیدا کرد

 راهماست. همچنین ترکیب اشتغال بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران 

های درصد است و در سال 02در اشتغال بخش صنعت بیش از  هاغیردانشگاهی است و سهم این گروه

 اخیر سهم جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در اشتغال بخش صنعت تقریباً نزولی بوده است. 
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)کاج( توجه  کارانه اشتغال جواناندرصدی بخش صنعت در طرح  20با توجه به سهم حدود  

بود  اهمیت خواهد غال در بخش صنعت و دو واقعیت اساسی در این زمینه بسیار حائزبه الگوی اشت

عمدتاً به  1395و  1394های اینکه عمده اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت در سال برمبنی

نفر کارکن اختصاص داشته که این امر با چگونگی جذب جوانان  5نفر یا  12صنایع خرد کمتر از 

چندان  بنیانهای دانشاستثنای فعالیتبه و باالتر لیسانسهی با تحصیالت تحصیلکرده دانشگا

. از طرف دیگر ماهیت عمده اشتغال بخش صنعت از نوع شاغالن دارای رسدنظر نمیبهسازگار 

رای با تحصیالت دانشگاهی لیسانس و باالتر ست و اشتغال باز دیپلم ا و کمترتحصیالت دیپلم 

 .تری است که باید مورد تأکید قرار گیردهای قویند محركنیازمفعاالن بخش صنعت 

د صنعت بای بخشهای اشتغالزایی دولت مانند کاج برای رسد در طرحنظر میبنابراین به 

 .های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری بهره گرفته شودها و سیاستاز محرك ،متناسب با نوع بنگاه

یش مشارکت بخش خصوصی در صنعت و افزایش ضریب به همین دلیل اصالحات نهادی و افزا

عنوان دو راهکار اساسی برای بهبود وضعیت اشتغال و نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت به

 شود. کارگیری جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در بخش صنعت کشور پیشنهاد میافزایش به

 

 مقدمه

عبارت توأمان بر تولید و اشتغال است. بهیکی از نکات مهم در شعار امسال، تأکید ویژه و 

تولیدی مورد تأکید است که اشتغالزا و مولد باشد. بنابراین در ادامه اجرای  ،دیگر

مولد و با کیفیت در سرلوحه  فعالیتهای کلی اقتصاد مقاومتی باید موضوع سیاست

عه، واکاوی تولید و صنعت قرار گیرد. در همین راستا هدف این مطال بخشریزان برنامه
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ساختار اشتغال در بخش صنعت و بررسی ترکیب اشتغال صنعتی در ابعاد مختلف سنی، 

 مختلف است. های ... به تفکیك اندازه بنگاهو تحصیالت

شود. در بخش طور خالصه ارائه می، تصویری کالن از بازار کار ایران بهدر بخش اول گزارش 

ر بخش سوم نیز توزیع اشتغال در بین صنایع مختلف دوم روند اشتغالزایی واحدهای صنعتی و د

گیرد. در ادامه در بخش چهارم تعطیلی واحدهای صنعتی و تغییر الگوی اشتغال مورد تأکید قرار می

در بخش صنعت و در بخش پنجم نیز مهارت و تحصیالت شاغالن و نقش بخش خصوصی در 

 در بخش ششم طرح کارانه گیردار میالتحصیالن دانشگاهی مورد بررسی و تحلیل قرجذب فارغ

 گیری ارائه خواهد شد. بندی و نتیجهدر نهایت جمع شود واشتغال برای جوانان )کاج( بررسی می

 

 . تصویر كالن بازار كار ایران1

های جامعه و سیاستگذاران اقتصادی ویژه برای جوانان همواره یکی از دغدغههمین اشتغال، بأت

های قبل و جذب ناکافی نیروی کار اضر، با توجه به رشد جمعیت در دههبوده است. درحال ح

یل التحصیالن دانشگاهی تشکرا فارغ در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن

دهد که در مهم برای دولت تبدیل شده است. برآوردها نشان می یدهند، اشتغال به چالشمی

درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه  5/2 الیانهس طور متوسطسال آینده به پنج

ی ذب نیروجمنظور های اقتصادی بهاین موضوع توجه جدی به اشتغالزایی فعالیت 1.خواهد شد

 .سازدخصوص جوانان جویای کار را بیش از پیش نمایان میکار به

                                                 
1. International Monetary Fund, (2015), “Islamic Republic of Iran 2015 Article IV 

Consultation”, IMF Country Report No. 15/349, P.20.  
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ویژه برای افراد دارای هب دهد که اشتغالزایی،تصویر کالن بازار کار ایران نیز نشان می 

ور ان کشسیاستگذارهای اساسی برای های آینده یکی از چالشتحصیالت دانشگاهی در سال

نرخ بیکاری کل  1300دهد که بعد از سال نشان می 1در نمودار خواهد بود. روند نرخ بیکاری 

ه افزود اند،دانشگاهی التحصیلکه عمدتاً شامل جوانان فارغ ساله 29تا  15و نرخ بیکاری جوانان 

درصد نرسیده است که این  12گاه به کمتر از هیچ شده است، ضمن اینکه نرخ بیکاری تقریباً

 ویژه برای جوانان در کشور است. هموضوع به نوعی حاکی از پایداری بیکاری ساختاری ب

 

 ساله 29ا ت 11ساله و بيشتر و نرخ بيکاری جمعيت ده. روند نرخ بيکاری جمعيت 1نمودار 
 )درصد(

 
 های مختلف.طی سال مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری خذ:أم
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ساله و بیشتر12نرخ بیکاری  (29-15)نرخ بیکاری جمعیت 
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ر به عدم تعادل د ،بیکاری درکشور تداوم نرخ باالیدالیل مهمترین از رسد که نظر میبه 

یرات که خود ناشی از تغی ودشبازار کار و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای نیروی کار مربوط می

دیگر مشکالت  ازسویهای گذشته و جوان بودن جمعیت است و بلندمدت جمعیتی در دهه

 اقتصادی و عدم تداوم نرخ رشد اقتصادی مورد نیاز برای جذب این افراد در بازار کار بوده است.

 رقمی، واقعیتتك هایباال بودن نرخ بیکاری برای جوانان و عدم کاهش آن به نرخ برعالوه 

خوش های گذشته دستدیگر درباره بازار کار در ایران این است که ترکیب بیکاری نیز طی سال

ای که سهم افراد دارای تحصیالت دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش گونهتغییر شده است، به

درصد در  41به بیش از  1302درصد در سال  12که این سهم از حدود  طوریهبوده است، ب

دهد که ماهیت بازار کار درحال (. این وضعیت نشان می2افزایش یافته است )نمودار  1394سال 

این  های تدوین و اجرا شود کگونهبه های اشتغالزایی در کشور نیز بایدتغییر است و لذا سیاست

 . جویای کار را تحت پوشش قرار دهدتحصیلکرده بخش از افراد 
 

 بيکاران با تحصيالت دانشگاهي از كل بيکاران كشور. سهم 2نمودار 
 (درصد)

 
 .1394مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، مأخذ: 

2

12

22

32

42

52

1302 1305 1300 1309 1392 1391 1392 1393 1394
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طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. براساس آمارهای در این میان بخش صنعت به 

با  1.هستنددرصد از شاغالن کشور در بخش صنعت )ساخت( مشغول به فعالیت  0/16رسمی، 

دهند که علیرغم اینکه رشد صنعتی در گذشته رخ داده است، این رشد ها نشان می، بررسیحالاین

جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری را فراهم نکرده است. براساس امکان به میزان قابل توجهی 

ین ااست که  آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط تعداد کارکنان در هر بنگاه صنعتی افزایش یافته

درصد به  19ست که در همین مدت کمتر از ا . این درحالیرسدمیدرصد  31بیش از  افزایش به

شود، این نوعی تناقض محسوب می ،در نگاه اولیههای صنعتی افزوده شده است. تعداد شاغالن کارگاه

یرش امری قابل پذ ،رهای اخیها و تعطیلی واحدهای صنعتی طی سالاما با توجه به کاهش تعداد بنگاه

له اساسی این است که بخش صنعت چه بخشی از نیروی کار را جذب کرده است و ئمس خواهد بود.

آیا این الگو با نیاز بازار کار کشور تناسب داشته است یا خیر. با توجه به عرضه نیروی کار جوان که 

امالً کل مناسب برای این افراد بخش بزرگی از آنها تحصیالت دانشگاهی دارند و نیاز به ایجاد مشاغ

ت بررسی و تحلیل شوند تا شناخصنعت های اصلی اشتغال در بخش باید شاخصهمحسوس است. لذا 

 . دست آیدبهمناسبی از الگوی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت 

 

 روند اشتغالزایي واحدهای صنعتي .2

د اقتصادی در بخش دهد که در یك دهه گذشته علیرغم تحقق رششواهد نشان می

زی، اساس آمارهای بانك مرکدر این بخش صورت نگرفته است. بر صنعت، اشتغالزایی کافی

 سالیانهطور متوسط به 1393تا  1303های افزوده بخش صنعت و معدن بین سالارزش

                                                 
 . 1931تايج آمارگيري نيروي كار، . مركز آمار ايران، ن1
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های صنعتی، در ست که براساس آمار کارگاها این درحالی 1.درصد رشد کرده است 3/4

درصد  2 سالیانهطور متوسط های صنعتی بهاشتغال در کارگاه سالیانه همین دوره رشد

رشد اشتغالزا  ،توان نتیجه گرفت که رشد بخش صنعتاز این اختالف می 2.بوده است

ای نبوده است که تقاضای کافی برای استخدام گونهنبوده است. به بیان دیگر، این رشد به

 نیروی کار ایجاد کند.

دهد، طی یك دهه گذشته، تعداد واحدهای فعال نشان می 3ودار طور که نمهمان 

های صنعتی از میانه دهه صنعتی کاهش یافته است که گویای بحران تعطیلی کارگاه

در مجموع  1393تا  1303های اما در همین زمان تعداد شاغالن بین سال ،است 1302

 1306فعال صنعتی از سال  داشته است. با توجه به کاهش تعداد واحدهای یروند افزایش

توان نتیجه گرفت که طبیعتاً متوسط به بعد و افزایش تعداد شاغالن در همین زمان، می

 تعداد شاغالن به ازای هر واحد صنعتی افزایش یافته باشد. 

 

  

                                                 
 های ملی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بوده است.. محاسبات براساس آمار حساب1

نفر  11های صنعتی نتایج آمارگيری از کارگاه». محاسبات براساس آمارهای منتشره مرکز آمار ایران در 2

 های مختلف صورت گرفته است.سال در« کارکن و بيشتر
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ی هاو بيشتر طي سال ده نفركاركن های صنعتيو تعداد كارگاه النروند تعداد شاغ .3نمودار 

1333-1393 
 )تعداد شاغالن( های صنعتي(  تعداد كارگاه)

 
 . های مختلفطی سال های صنعتی ده نفر کارکن و بیشترمرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاه :مأخذ

 

دهد، طی یك دهه گذشته، متوسط تعداد شاغالن نشان می 4طور که نمودار همان 

 یانهسالایش یافته است که بیانگر رشد متوسط نفر افز 91نفر به  66ازای هر کارگاه از به

دلیل روند ، بهحالبا اینهای فعال صنعتی است. درصد در تعداد شاغالن کارگاه 2/3

باشد، توان های صنعتی که نشانگر رکود مزمن در بخش صنعت میتعطیلی کارگاه

بتوانند اشتغالزایی واحدهای فعال موجود در بخش صنعت به آن میزان نبوده است که 

 تعداد بیشتری از نیروی کار را استخدام کنند. 
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 نفركاركن و بيشتر 11ازای هر كارگاه صنعتي متوسط تعداد شاغالن به .4نمودار 

 
 همان.: مأخذ

 

 توزیع اشتغال در بين صنایع مختلف.3

یك از صنایع سهم بیشتری از شاغالن را  شود این است که کدامپرسش مهمی که مطرح می

بیشترین  ،درصد 5/16دهد که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با اند. شواهد نشان میب کردهجذ

خود اختصاص داده است. علیرغم اینکه در هر کارگاه های صنعتی را بهسهم از شاغالن کارگاه

 دلیل اینکه تعداد زیادینفر شاغل هستند، اما به 00طور متوسط صنایع مواد غذایی و آشامیدنی به

 . ص دادخود اختصاصنعتی را نیز به کارگاه در این صنعت فعال هستند، لذا سهم باالیی از اشتغال

درصد از شاغالن صنعتی  13فلزی نیز با سهم صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیر 

داشته  شاغلنفر  50طور متوسط ه دوم قرار دارد. در این صنعت نیز هر کارگاه بهتبدر ر

 دلیل تعداد زیاد واحدها، سهم باالیی در اشتغالزایی بخش صنعت داشته است. است اما به

66 66 67
69

74
78 82

83
82

87
91

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

01 

صوالت صنایع تولید مواد و مح ،تریلرموتوری و تریلر و نیم صنایع تولید وسایل نقلیه 

درصد  12یك بیش از قرار دارند که هرهای بعدی در رتبهو تولید فلزات اساسی  شیمیایی

طور کنند. متوسط تعداد شاغالن در این دو صنعت بهین میمأاز اشتغال بخش صنعت را ت

تریلر ی که در هر واحد تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمطوربهنسبی باالست، 

و در  نفر 131 ،در واحدهای تولید مواد و محصوالت شیمیایی نفر، 222 ،طور متوسطبه

 اشتغال دارند.  نفر 222صنایع فلزات اساسی نیز 

احد دلیل فعالیت تعداد اندکی وصنایعی مانند تولید محصوالت از توتون و تنباکو به 

 اند، اما نقش اندکیصنعتی علیرغم اینکه هر واحد تعداد زیادی نیروی کار استخدام کرده

 اند. در اشتغالزایی بخش صنعت داشته

 

 صنایع مختلف های صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر بينتوزیع شاغالن كارگاه .1جدول 

 1393در سال 
شاغالن در هر  متوسط

 )نفر( كارگاه

سهم از اشتغال 

 )درصد( صنعت
 فعاليت

 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 5/16 00

1422 54/2  تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ سیگار

02 4/6  تولید منسوجات

64 50/2  آوردن و رنگ کردن پوست خزدارتولید پوشاك ـ عمل

51 55/2  آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفشدباغی و عمل

02 0/2
از مبلمان ـ ساخت غیر پنبه ـو چوب تولید چوب و محصوالت چوبی

 کاال از نی و مواد حصیری

02 0/1  تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

52 50/2  های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

100 2 ـ پاالیشگاهصن  ایهای هستههای نفت و سوختایع تولید زغال کك 
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شاغالن در هر  متوسط

 )نفر( كارگاه

سهم از اشتغال 

 )درصد( صنعت
 فعاليت

131 4/12  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

63 0/4  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

50 13  تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

222 3/12  تولید فلزات اساسی

02 9/5  الت و تجهیزاتآتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین

04 2/6  بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

192 5/2  آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

122 0/3
بندی های برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 نشده در جای دیگر

111 50/2  ها و وسایل ارتباطیاهتولید رادیو و تلویزیون و دستگ

121 1
چی و های متولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 انواع دیگر ساعت

222 4/11  تریلرموتوری و تریلر و نیمه تولید وسایل نقلی

119 1/1  نقلوتولید سایر وسایل حمل

40 4/1  بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

25 22/2  بازیافت

 . 1393، های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاهمأخذ
 

 تعطيلي واحدهای صنعتي و تغيير الگوی اشتغال در بخش صنعت. 4

های صنعتی نقش طور که در بخش قبل بیان شد، تعداد واحدهای فعال در بخشهمان

در جذب و متوسط اند. این موضوع اهمیت صنایع کوچك داشتهمهمی در جذب شاغالن 

تعریف صنایع کوچك و متوسط در میان کشورها و  کند.می یادآوریشاغالن صنعتی را 

ادی و صنعتی حاکم بر آن کشورها باشد و شرایط اقتصمناطق مختلف جهان متفاوت می

معموالً در تعریف  هایی کهرف صنایع کوچك و متوسط در آنهاست. برخی از شاخصمع
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روند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، کار میصنایع کوچك و متوسط به

ترین شاخص برای تعریف صنایع کوچك و های تولیدی. اما رایجحجم فروش و ظرفیت

 1متوسط استفاده از تعداد کارکنان و یا ترکیبی از تعداد کارکنان و میزان سرمایه است.

ها و نهادهای مختلف ران نیز تعاریف متعددی از صنایع کوچك و متوسط در وزارتخانهدر ای

اما معیار تعریف همانند تعریف رایج در کشورهای مختلف جهان، تعداد کارکنان  ،وجود دارد

مرکز آمار، بانك مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هریك تعریف است. برای مثال 

دهند. در این مطالعه منظور از صنایع کوچك همان وسط ارائه میخاصی از صنایع کوچك و مت

 (1424-1305تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبرد توسعه صنعتی کشور )

گذاری صنایع قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه»و موضوع تبصره ذیل ماده واحده 

 (52صنعت کمتر از پنجاه ) شود که شاغلین در آناست که به صنایعی اطالق می «کوچك

 نفر نیروی انسانی باشد. 

از سایر صنایع باشد، در این صورت  ،بندی مبنای تمایز صنایع کوچكاگر این طبقه 

دهد که طی یك دهه گذشته تعطیلی واحدهای صنعتی بیشتر به شواهد نشان می

تدریج بهواحدهای کوچك محدود بوده و این موضوع باعث شده است که الگوی اشتغال 

ای تغییر کند که سهم واحدهای کوچك کاهش یابد و برعکس بیشتر شاغالن در گونهبه

 (.2واحدهای بزرگ صنعتی متمرکز شوند )جدول 

 

 

 

                                                 
 . 1931اژدري، اصغر عليطباطبايي و ادت سع. 1
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 های فعال صنعتي ده نفركاركن و بيشتر برحسب تعداد شاغالنتوزیع تعداد كارگاه .2جدول 
نفر و  1111

 بيشتر

111-999 

 نفر

111-499 

 نفر

11-99 

 رنف

41-49 

 نفر

31-39 

 نفر

21-29 

 نفر

11-19 

 نفر
 سال هاكل كارگاه

91 191 1،016 1،922 962 1،026 3،212 6،305 16،203 1303 

91 100 1،024 1،032 1،259 1،026 3،165 6،256 16،210 1304 

92 101 1،009 1،056 950 1،033 3،414 6،240 16،250 1305 

92 210 2،142 2،122 1،165 2،213 3،350 6،520 10،593 1306 

111 225 2،219 2،212 1،109 1،045 3،250 6،116 10،263 1300 

126 242 2،150 2،105 1،126 1،022 3،265 5،560 16،129 1300 

110 220 2،215 2،229 1،121 1،656 2،920 5،240 15،321 1309 

119 220 1،990 2،130 1،222 1،503 2،000 5،112 14،962 1392 

116 226 1،092 2،222 1،201 1،652 2،009 4،043 14،000 1391 

122 252 2،129 2،225 1،123 1،520 2،690 4،625 14،690 1392 

129 250 2،162 2،132 1،202 1،449 2،496 4،050 14،452 1393 

 . های مختلفطی سال های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاهمأخذ
 

های صنعتی از سال دهند، تعداد کارگاهنشان می 3و نمودار  2طور که جدول همان 

به بعد کاهش یافته اما این کاهش بیشتر به واحدهای کوچك متمرکز بوده است.  1303

نفر روندی رو به کاهش  39تا  32نفر و  29تا  22نفر،  19تا  12های تعداد کارگاهدرواقع 

نفر و بیشتر افزوده شده است. اگر  42داشته و برعکس بر تعداد واحدهای صنعتی با مقیاس 

گیرد مبنا قرار گیرد، در این بر مینفر را در 52تعریف صنایع کوچك که واحدهای کمتر از 

این  (.5کاهش یافته است )نمودار دوره مورد بررسی ای کوچك طی صورت تعداد واحده

 هیك دهه گذشتبیش از دهد بحران تعطیلی واحدهای صنعتی طی تغییر الگو نشان می

بیشتر بر واحدهای کوچك متمرکز بوده است. با توجه به اهمیت  (1303-1393)
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ها تعطیلی این بنگاه رسد که روندنظر میواحدهای کوچك و متوسط در جذب شاغالن، به

 نقش مهمی در کاهش ظرفیت اشتغالزایی بخش صنعت داشته است. 

 

 نفر(  49تا  11روند تعداد واحدهای فعال صنایع كوچک ) . مقایسه1نمودار 

 با سایر واحدهای فعال صنعتي

ی 
ها

حد
 وا

داد
تع

52 
تر

یش
و ب

ر 
نف

 

 

ی 
ها

حد
 وا

داد
تع

12 
تا 

49  
فر

ن
 

ن
رک

کا
 

 همان.: مأخذ

 

 

 

 

 

3222
3222
3422
3622
3022
4222
4222
4422
4622
4022
5222

0222

9222

12222

11222

12222

13222

14222

نفر کارکن49تا 12واحدهای دارای 

نفر کارکن و بیشتر52واحدهای دارای 
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شاغالن و نقش بخش خصوصي در جذب  و سن تحصيالتمهارت،  .1

 التحصيالن دانشگاهيفارغ

التحصیالن دانشگاهی جویای کار، بررسی ترکیب با توجه به روند صعودی تعداد فارغ

دهد نشان میزیرا مهارت و تحصیالت شاغالن صنعتی اهمیت زیادی پیدا کرده است، 

های ب این افراد را دارد. شواهد بازار کار طی سالبخش صنعت تا چه اندازه قابلیت جذ

تعداد افراد جویای کار با تحصیالت  ،دلیل گسترش آموزش عالیدهد بهاخیر نشان می

از کل تعداد افراد  1302اساس آمارهای رسمی، در سال افزایش است. بر رو بهدانشگاهی 

 3/12اند. در همین سال دهدرصد دارای تحصیالت دانشگاهی بو 0/12شاغل در بازار کار 

ت که سا حالی دادند. این دردرصد بیکاران را افرادی با تحصیالت دانشگاهی تشکیل می

درصد  6/22سهم افراد دارای تحصیالت دانشگاهی از کل شاغلین کشور به  1392در سال 

شان درصد رسیده است که ن 3/41اما سهم همین افراد از تعداد بیکاران به  ،افزایش یافته

 1.التحصیالن دانشگاهی هستندفارغ ،دهد بخش بزرگی از بیکاران کشورمی

دهد که بخش اصلی شاغالن تولیدی )یعنی شاغالن فعال در خط شواهد نشان می 

دهند، هرچند در تولید( واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکیل می

 ن تولیدی افزایش یافته است. ها و مهندسین از شاغلیطول زمان سهم تکنسین

التحصیالن دانشگاهی که طی یك دهه گذشته با توجه به روند فزاینده تعداد فارغ 

رسد که افزایش تقاضای نیروی انسانی با تحصیالت نظر میاند، بهوارد بازار کار کشور شده

ن کند. ای تر از آن است که بتواند تحول مهمی در بازار کار ایجاددانشگاهی بسیار کند

                                                 
 .1932. مرکز آمار ایران، سالنامه آماری 1
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 .ساده و ماهر استدهد که نیاز بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران موضوع نشان می

 

 های صنعتي ده نفر كاركن و بيشتردر كارگاهشاغالن توليدی تركيب مهارتي  .3جدول 
 )سهم به درصد(

 شاغالن

 توليدیغير

 شاغالن توليدی
 سال

 ارگر سادهك كارگر ماهر تکنسين مهندس یشاغالن توليدجمع 

 

 

 همان.: مأخذ

 

دهد که در طول زمان سهم شاغالن غیرتولیدی افزایش مالیمی همچنین نشان می 3جدول  

در  شود کهندی مرکز آمار ایران شامل همه شاغالنی میبداشته است. شاغالن غیرتولیدی در طبقه

های واحد صنعتی مانند بازاریابی و اداری فعالیت خط تولید فعال نیستند، بلکه در سایر قسمت

 2ول )جدکنند. با توجه به تمرکز یافتن بخش صنعت بر واحدهای بزرگ طی یك دهه گذشته می

د بخش مالی، بازاریابی و مدیریت و اداری در واحدهای هایی ماننو اهمیت یافتن بخش در بخش قبل(

 بزرگ طبیعی است که سهم این دسته از شاغالن در یك دهه گذشته افزایش یافته است. 
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یکی از مهمترین تحوالت در بخش صنعت، تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل برحسب  

 د و کسانی که تحصیالت کمترسواسواد و تحصیالت است. در طول زمان از سهم نیروی کار بی

دیپلم از دیپلم دارند کاسته شده است و بر سهم سایر سطوح تحصیالت، ازجمله دیپلم و فوق

افزوده شده است. اگرچه سهم شاغالن لیسانس و باالتر نیز در طول زمان اضافه شده است، اما 

دهند که یبه هر حال سهم باالی نیروی کار شاغل در بخش صنعت را افرادی تشکیل م

کمتر از دیپلم دارند. بعد از آن، نیروی کار با تحصیالت لیسانس بیشترین و تحصیالت دیپلم 

دهد که بخش دهند. شواهد فوق نشان میخود اختصاص میسهم را از کل شاغالن صنعتی به

برای  کند و تقاضای بخش صنعتصنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیالت پایین جذب می

 (4ار باالتر از لیسانس بسیار اندك است )جدول نیروی ک

 

 )درصد(         سهم شاغالن برحسب تحصيالت از كل سهم شاغالن صنعت .4جدول 

 سال بي سواد كمتر از دیپلم دیپلم دیپلمفوق ليسانس ليسانسفوق دكترا

 

 

 

 همان.: مأخذ
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یگر های اخیر نیز از دتغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل برحسب رده سنی در سال 

التحصیل دانشگاهی از مقطع افراد فارغمهمترین تحوالت در بخش صنعت است. اگرچه 

از سال  اما .گیرندقرار میسال  32تا  23در رده سنی عمدتاً  لیسانسفوقنی تا کاردا

مالیم با روند سال  29تا  25(، تعداد شاغلین رده سنی 6به بعد )مطابق نمودار  1392

ی کاهش تعداد ورودی نیروی کار تحصیلکرده تازه او این به معن نزولی مواجه بوده

که در همین دوره، شاغلین رده سنی شده به بخش صنعت است در صورتی التحصیلفارغ

ی باال رفتن سن شاغلین بخش صنعت اسال افزایش داشته و این به معن 39تا  32

های اخیر است. عدم تناسب در روند تعداد ورودی به بخش صنعت و خصوص در سالهب

 ینده این بخش باشد.  های آتواند یکی از چالشافزایش سن شاغلین این بخش می

 

 در بخش صنعت سال 39تا  21تغيير سهم و توزیع شاغالن رده سني  .6نمودار

ل
اغ

 ش
داد

تع
 

 

صد
در

 

 .های مختلفطی سال مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار خذ:أم

139413931392139113921309
ساله29تا 25تعدا شاغل  34تا 32تعداد شاغل 

ساله 34تا 25سهم اشتغال 
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 خصوصي و دولتي برحسب تعاوني،  هایتوزیع شاغالن صنعتي بين بخش .1جدول 

 به درصد( از كل و از بخش )سهم  1393سال  در سطح تحصيالت
 دكترا

)سهم از 

 بخش(

 ليسانسفوق
)سهم از 

 بخش(

 ليسانس
)سهم از 

 بخش(

 دیپلمفوق
)سهم از 

 بخش(

 دیپلم
)سهم از 

 بخش(

 كمتر از دیپلم
 )سهم از بخش(

 سوادبي
)سهم از 

 بخش(

كل 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه
 شرح

       
 

 بخش خصوصی

 
 

      
 

 بخش عمومی

       
 تعاونبخش 

 های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر. : مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاهمأخذ

 

دهد که بخش حسب بخش خصوصی و دولتی نشان میبررسی ترکیب شاغالن بر 

درصد از کل شاغالن در بخش  93و های صنعتی درصد از کل کارگاه 94 حدودخصوصی 

وع اهمیت بخش خصوصی در ایجاد اشتغال . این موضاختصاص داده استخود بهصنعت را 

دهد که بخش خصوصی بیشتر مایل دهد. شواهد نشان میدر بخش صنعت را نشان می

 حدود که طوریبه استخدام نیروی کار با تحصیالت دیپلم و کمتر از دیپلم داشته است، به

دارای  1393های صنعتی ده نفرکارکن و بیشتر در سال درصد از کل شاغالن کارگاه 01

درصد بوده  60این سهم نیز اند. در بخش عمومی کمتر از دیپلم بودهتحصیالت دیپلم و 

 شود، مشاهده میشوددیپلم نیز به این رقم اضافه است. اگر شاغالن دارای تحصیالت فوق

درصد از شاغالن خود را از بین  02درصد و  01ترتیب خصوصی و دولتی به هایکه بخش

دیپلم و کمتر بوده است. این الگو نشان اند که تحصیالت آنها فوقهکسانی انتخاب کرد

 ابعاددهد که تفاوت معناداری بین ترکیب نیروی کار بخش خصوصی و دولتی از می
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تحصیالت وجود ندارد و بخش صنعت تالش کرده است که بخش اصلی نیروی کار خود 

 ندارند. باالیی  را از بین کسانی انتخاب کند که تحصیالت عمده دانشگاهی

 

 طرح كارانه اشتغال برای جوانان )كاج(بررسي . 6

ختگان آموخصوص دانشنان بهادرحال حاضر، اقتصاد ایران با بیکاری گسترده در گروه سنی جو

های التحصیالن دانشگاهی، جوانانی هستند که بنگاهدانشگاهی مواجه است و بیشتر فارغ

آنها ندارند و این وضعیت سیاستگذاری برای تشویق فعاالن اقتصادی تمایل چندانی برای جذب 

های شغلی مناسب را بسیار مهم و ای بازار کار کشور جهت ایجاد فرصتضاقتصادی طرف تقا

توسط دولت تهیه  1396ضروری ساخته است. در همین راستا برنامه اشتغال فراگیر برای سال 

 هماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیدو تدوین شد و در شورای عالی اشتغال و ستاد فر

است. بخشی از این برنامه مربوط به نحوه مداخله دولت در زمینه اشتغال جوانان در قالب 

 است. « طرح کارانه اشتغال جوانان )طرح کاج(»

ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که سه  ،های اشتغالزای دولتطرح کاج یکی از طرح 

آموزی در محیط کار واقعی و التحصیالن دانشگاهی بیکار، مهارتغطرح کارورزی ویژه فار

 شود. ای کارفرمایی را شامل میهای بیمهمشوق

التحصیل وق و بیمه کارفرمایی مربوط به جوانان فارغمشطرح کارورزی و طرح  

هزار  222هزار نفر )مشوق بیمه کارفرمایی  352ساله و در مجموع  33 تا 23 دانشگاهی

آموزی در محیط واقعی شود. طرح مهارترا شامل می هزار نفر( 152طرح کارورزی نفر، 

ساله اختصاص دارد که  22تا  15کار به جوانان فاقد تحصیالت دانشگاهی و گروه سنی 
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  1هزار نفر است. 52دربرگیرنده 

 اهداف طرح کاج عبارتند از: 

 پذیری جوانان،ـ افزایش مهارت و اشتغال 

 های اقتصادی،کارگیری جوانان در بنگاهجذب و به ـ تسهیل در 

 های اقتصادی،های نیروی کار در بنگاهـ کمك به کاهش هزینه 

 ها در جهت توسعه اشتغال جوانان. سازی یارانهـ هدایت هدفمند منابع هدفمند 

دوره کارورزی آمده است که رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه  معرفی در 

باشد. یکی از دالیل این امر، کافی نبودن مهارت آموختگان نمیبا رشد دانشمتناسب 

 آموختگان برای جذب در بازار کار است. دانش

التحصیالن دانشگاهی با های الزم برای برقراری تعامل میان فارغایجاد زمینه 

اهای های مورد نیاز در فضساز آموزش مهارتتواند زمینهواحدهای فعال اقتصادی می

 های نوآوری در مسیرهای شغلی باشد. شغلی و همچنین فراهم آوردن زمینه

های اقتصادی )تقاضای کارورز( برای بخش تولید در برآورد میزان پذیرش کارورز در بنگاه 

 واحد با سرانه اشتغال 346320معادل  1394های صنعتی در سال صنعتی )ساخت(، تعدد بنگاه

تقاضای کارورزی در بخش رآورد انجام شده در طرح کاج در زمینه اعالم شده است. ب نفر 0

 ارائهها در اجرای این طرح درصد بنگاه 12و  5صنعت در قالب دو گزینه )یا سناریو( مشارکت 

نفر و براساس  34633درصد، ظرفیت پذیرش کارورز  5شده است. براساس سناریوی مشارکت 

نفر برآورد شده است که در  69265رورز ظرفیت پذیرش کانیز  12سناریوی مشارکت 

                                                 
 . 1931ماه . وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، طرح كارانه اشتغال جوانان )كاج(، خرداد1
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  1نفر اعالم شده است. 42296طور میانگین برای بخش صنعت به 1396هدفگذاری سال 

، 2139، 1139، 1300، 1306، 1305های که در سال 2دهدمحاسبات نشان می 

درصد از  02طور متوسط حدود که تعداد شاغلین افزایش داشته است به 1395و  1394

 02طور متوسط حدود نفر کارکن و به 5های زیر تعداد شاغلین مربوط به بنگاه افزایش

  3باشد.نفر کارکن می 12های زیر درصد مربوط به بنگاه

نفر شاغلین اضافه شده، تعداد  221596تعداد خالص ، از 1305مثال در سال برای  

های زیر ست و بنگاهنفر کارکن اضافه شده ا 5درصد( به شاغلین زیر  151نفر ) 335394

عبارت دیگر اند. بهنفر( کاهش اشتغال داشته 92024درصد ) 41نفر کارکن در حدود  9

 نفر کارکن بوده است. 12های زیر درصد شاغلین مربوط به بنگاه 112

 5های زیر نفر شاغلین اضافه شده، بنگاه 252634تعداد خالص ، از 1306در سال  

نفر کارکن  5های زیر اند و بنگاهرصد( کاهش اشتغال داشتهد 0نفر ) 02201نفر کارکن، 

 01درصد( افزایش اشتغال داشته است و به عبارتی در حدود  00نفر ) 229120تعداد 

 نفر کارکن بوده است. 12های زیر درصد شاغلین مربوط به بنگاه

آن  هزار نفر 325حدود  1300هزار نفر تعداد شاغلین اضافه شده در سال  522از  

 نفر کارکن است. 5های زیر درصد( مربوط به بنگاه 65)

نفر کارکن بوده  12های زیر درصد شاغلین اضافه شده در بنگاه 05حدود  1392در سال  

درصد( از آن  53هزار نفر ) 302هزار نفر شاغل اضافه شده،  022 خالص عبارت دیگر ازاست. به

                                                 
 همان. . 1

 است. انجام شده stataافزار هاي خام پرسشنامه خانوار و نرممحاسبات اين قسمت براساس داده. 2

ماه ، تير11191، شماره 1931و  1931هاي هاي مجلس شوراي اسالمي، واكاوي افزايش اشتغال در سالمركز پژوهش. 9

1931.  
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 162 ،نفر کارکن 9های زیر افزایش اشتغال در بنگاه نفر کارکن بوده است. 5های زیر در بنگاه

از  1درصد 126و  02ترتیب به 1395و  1394ی هابه همین ترتیب در سالهزار نفر بوده است. 

 2نفر کارکن بوده است. 12های زیر شاغلین اضافه شده، مربوط به بنگاهخالص 
 

 نفر  11های زیر . تعداد شاغلين اضافه شده در بنگاه6جدول 

 )نفر(   1391تا  1334ی هاكاركن طي سال

 اشتغالزایي كل )خالص( كل شاغلين سال

 اشتغالزایي

 بنگاه 

 نفر كاركن 1زیر 

 اشتغالزایي

 بنگاه 

 نفر كاركن 11زیر 
1384 20614667

13852083626322159633539590824

13862108889725263418513209107

138720500310588587375766496761

13882100070450039432557126363

13892065669334401113579187690

139020509946769396359425127940

139120628226118280455853179800

139221346180717954379768237962

1393213043034187728921624164

139421972085667782392792154013

13952258805361596868876536471

 . 1396 ، تیرماه1395، 1394های مجلس شورای اسالمی، واکاوی افزایش اشتغال در سال یهامرکز پژوهشمأخذ: 

 

 

                                                 
هاي به معناي كاهش شاغلين بنگاه 1931نفر كاركن در سال  11هاي زير درصد بنگاه 111سهم باالي  .1

 نفر كاركن و بيشتر در اين سال است.  11با 

 ان. هم. 2
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نفر کارکن، عامل اصلی  12های خرد و زیر دهد که بنگاهمطالب فوق نشان می 

 رد نظر بوده است.ی موهااشتغالزایی طی سال

مربوط به  1393نسبت به سال  1394درصد از افزایش اشتغال در سال  02بیش از  

هایی که با توجه کارکن( بوده است. بنگاهنفر  12های خرد اقتصادی )دارای کمتر از بنگاه

ختلف های مبه تعداد بسیار زیاد و پراکندگی قابل توجه آنها در کشور و در رشته فعالیت

 ملموس نیست. خصوص در بخش خدمات( تحوالت آنهاادی )بهاقتص

، حداقل 1394هزار نفر افزوده شده به جمعیت شاغل در سال  660عبارت دیگر از به 

هزار  156نفر کارکن و حداقل  4تا  1های دارای هزار نفر به جمعیت شاغل در بنگاه 392

لذا بیش از  ،کن اضافه شده استنفر کار 9تا  5های دارای نفر به جمعیت شاغالن بنگاه

های مربوط به بنگاه 1393نسبت به سال  1394درصد از افزایش اشتغال در سال  02

بیش  1395کارکن( بوده است. همچنین در سال نفر  12خرد اقتصادی )دارای کمتر از 

نفر کارکن بوده است که  4تا  1های دارای درصد افزایش اشتغال مربوط به بنگاه 122از 

 اتفاقی بسیار مهم و قابل توجه در این سال است. 

شود یك تحرك کوچك در ها و پراکندگی آنها سبب میتعداد بسیار زیاد این بنگاه 

ها سبب تحولی بزرگ در جمعیت کل شاغالن کشور شود. شرایط اقتصادی این بنگاه

ر کارگاه هزا 422قابل ذکر است که فقط در بخش صنعت ساخت بیش از  مثالعنوان به

کارکن در کشور وجود دارد که متوسط بُعد کارکن در آنها نفر  12صنعتی دارای کمتر از 

مشاغل مستقلی هستند که توسط خود افراد  ها عمدتاًلذا این کارگاه ،نفر است 3کمتر از 

پردازند. تعداد مین مالی خرد )خارج از بازارهای مالی( ایجاد شده و به فعالیت میأو با ت

های خدمات، کشاورزی، ساختمان شهای اقتصادی اعم از بخها در همه بخشبنگاه این
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ولی تواند سبب تح... بسیار زیاد است و یك تحرك مثبت یا شرایط مساعد اقتصادی میو

ها شده که برآیند افزایش چشمگیر تعداد شاغالن بزرگ در تعداد بسیار زیادی از این بنگاه

 1کشور است.

توان در توجه به ماهیت و ساختار اشتغال در بخش صنعت کشور میبنابراین با  

ر د یافتهحقق اشتغال ت دولت به این نکات مهم اشاره کرد که عمده« طرح کاج»تحلیل 

نفر کارکن و  12های اخیر عمدتاً معطوف به صنایع خرد زیر صنعت کشور در سال بخش

الگوی اشتغال بخش طرف دیگر  نفر کارکن بوده است، از 5حتی به زیر  1395در سال 

درصد اشتغال موجود در بخش  02دهنده این واقعیت است که بیش از نشانصنعت 

یالت عبارت دیگر فاقد تحصبه .ستاصنعت کشور دارای تحصیالت دیپلم و کمتر از دیپلم 

 دانشگاهی هستند. 

 التحصیلفارغکارگیری جوانان بنابراین در طرح کاج با هدف تسهیل در جذب و به 

های کاردانی، کارشناسی، التحصیالن دورهساله )مشتمل بر فارغ 33تا  23دانشگاهی 

 20بینی شده حدود سهم پیش منظور امکان اجرایی شدنکارشناسی ارشد و دکتری(، به

نفر  152222نفر از سرجمع  42296طور میانگین معادل درصدی بخش صنعت که به

تور کار دولت و باید با تأمل بیشتری در دست، اس 1396هدفگذاری شده در سال 

های نظام تشویقی محركبر قرار گیرد و عالوه صنعت، معدن و تجارتخصوص وزارت به

های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری ها و سیاستاز دیگر محرك ،گیری مهارتبرای شکل

التحصیل دانشگاهی رغعبارت دیگر برای اجرای طرح کاج و جذب جوانان فاگیرد. به بهره

                                                 
 همان. . 1
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مند بنیان و صنایع نیازشود عمده نگاه دولت به صنایع دانشدر بخش صنعت پیشنهاد می

مستلزم تحریك و تشویق صنایع به تشکیل و که این امر  متمرکز شودنوآوری و فناوری 

کارگیری روش نوین تأمین مالی خارجی یا ، به(R&D)تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه 

پذیری محصوالت صنعتی در راستای افزایش صادرات صنعتی و و افزایش رقابت فاینانس

افزوده باال در راستای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم غیرنفتی با ارزش

 توسعه است. 

 

 و ارائه راهکار بندیجمع

 ی افراد دارایویژه براتصویر کالن بازار کار ایران حاکی از این است که اشتغالزایی به

های اساسی کشور خواهد بود. سهم های آینده یکی از چالشتحصیالت دانشگاهی در سال

ای که گونهالتحصیل دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور رو به افزایش است بهجوانان فارغ

افزایش  1394درصد در سال  41به بیش از  1302درصد در سال  12این سهم از حدود 

طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. بهاین میان بخش صنعت  یافته است. در

های براساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران، بخش صنعت به مفهوم عام در سال

اختصاص داده است و در خود بهدرصد از اشتغال کشور را  32طور متوسط حدود اخیر به

 ل دارند. درصد اشتغا 10صنعت ساخت به تنهایی حدود 

دهد که متناسب با رشد بخش صنعت، الگوی اشتغال در بخش صنعت نشان می 

منبع ایجاد اشتغال در بخش  ،عبارت دیگر رشد بخش صنعتاشتغال ایجاد نشده است. به

مؤید اشتغالزایی صنایع خرد و کوچك در بخش  ضمنیطور صنعت نبوده است و این امر به
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واحدهای فعال صنعتی تعداد عت پایین است. صنعت است که سهم آن در رشد صن

شدت افت کرد که حکایت از رکود و بحران تعطیلی به 1302خصوص از میانه دهه به

 تاکنون دارد.  1306های صنعتی از سال کارگاه

های مختلف صنعتی نمایانگر سهم باالی صنایع مواد توزیع اشتغال از بین رشته فعالیت 

درصد(،  13درصد(، صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی ) 5/16غذایی و آشامیدنی )

درصد(، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی  4/11صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری )

 52عبارت دیگر بیش از درصد( است. به 3/12درصد( و صنایع تولید فلزات اساسی ) 4/12)

 الذکر متمرکز شده است. وقیت فلدرصد اشتغال بخش صنعت در پنج رشته فعا

بیشتر  دهد کههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر نشان مینتایج آمارگیری از کارگاه 

تا  12تعطیلی و ریزش واحدهای صنعتی طی یك دهه اخیر به صنایع کوچك )واحدهای 

، تغالزایینفر کارکن( اختصاص داشته است. با توجه به اهمیت واحدهای کوچك در اش 49

واحدها، نقش مهمی در تنزل ظرفیت اشتغالزایی بخش صنعت  این رسد تعطیلینظر میبه

 داشته است. 

دهد که ترکیب اصلی شاغالن تولیدی بخش صنعت بیشتر شواهد آماری نشان می 

معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است هرچند در طول زمان سهم 

درصد  01ن تولیدی افزایش یافته است. برای نمونه حدود ها و مهندسین از شاغالتکنسین

را کارگران با  1393از کل شاغالن واحدهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال 

 اند. تحصیالت دیپلم و کمتر از دیپلم تشکیل داده

تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت براساس رده سنی و سطح  

 1309ای که طی دوره گونههای اخیر است بهتحوالت بخش طی سالسواد از مهمترین 
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 25سهم افراد در رده سنی  ،های این دورهدر بقیه سال 1391استثنای سال به 1394تا 

س، لیسانهای ساله شاغل در بخش صنعت که عمدتاً شامل جوانان تحصیلکرده دوره 34تا 

 بوده است. لیسانس و دکتری هستند، دارای روند نزولی فوق

این درحالی است که در طرح کارانه اشتغال برای جوانان )کاج( که ذیل برنامه اشتغال  

 التحصیالن دانشگاهی بیکار تأکیدگیرد به طرح کارورزی ویژه فارغفراگیر دولت قرار می

شده است. در مبانی و دالیل ضرورت اجرای طرح کارورزی آمده است؛ رشد اقتصادی و 

ی لآموختگان نبوده و یکی از دالیل اصلزایی جامعه متناسب با رشد دانشظرفیت اشتغا

 آموختگان برای جذب در بازار کار است. این امر، کافی نبودن مهارت دانش

، سهم بخش 1396التحصیل دانشگاهی برای سال در طرح کارورزی ویژه جوانان فارغ 

درصد در  20معادل سهم  نفر 152222نفر از سرجمع  42296تولید صنعتی )ساخت(، 

 های اقتصاد، سهم باالیی است. نظر گرفته شد که در مقایسه با دیگر بخش

ش در بخ« طرح کاج»های اشتغالزایی مانند رسد برای اجرای طرحنظر میبنابراین به 

های صنعت باید قبل از هر چیز به الگوی اشتغال، ترکیب و سطح مهارت و دیگر مؤلفه

در آن بخش توجه اساسی داشت. دو واقعیت اساسی در زمینه اشتغال  اصلی بازار کار

های اخیر حاکی از این است که اوالً عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعتی طی سال

نفر کارکن اختصاص  5نفر کارکن و یا حتی زیر  12صنعت کشور به صنایع خرد زیر 

ر بخش صنعت کشور دارای تحصیالت درصد اشتغال موجود د 02داشته است ثانیاً بیش از 

عبارت دیگر فاقد تحصیالت دانشگاهی هستند. بنابراین دپیلم و کمتر از دیپلم بوده و به

قی های نظام تشویبر استفاده از محركهای اشتغالزایی در بخش صنعت عالوهموفقیت طرح

ر حوزه های مؤثر دها و سیاستگیری از محركگیری مهارت مستلزم بهرهبرای شکل
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 نوآوری وبنیان و صنایع نیازمند ، صنایع دانشمیانباشد. در این میفناوری و نوآوری 

( R&Dفناوری، تشویق و تحریك صنایع در راستای تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه )

کارگیری ها، تشویق و تسهیل در بههای مالی دولت در این حوزهبا تمرکز بر حمایت

پذیری محصوالت صنعتی لی خارجی یا فاینانس و افزایش رقابتهای نوین تأمین ماروش

اد های کلی اقتصافزوده باال در راستای سیاستمنظور افزایش صادرات غیرنفتی ارزشبه

های اشتغالزایی در بخش مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه از جایگاه مهمی در برنامه

 صنعت برخوردار هستند. 

افزایش  ونتایج فوق، دو راهکار اصلی برای بهبود وضعیت اشتغال  با توجه بهبنابراین  

 هایدر قالب طرحدر بخش صنعت ایران التحصیل دانشگاهی کارگیری جوانان فارغبه

 شود: پیشنهاد می« طرح کاج»اشتغالزایی مانند 

 نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت،. اصالحات 1 

 فناوری و نوآوری در بخش صنعت.. افزایش ضریب نفوذ 2 

 هریك از راهکارهای مذکور مستلزم رعایت نکاتی است که در ادامه تشریح خواهد شد.  

 در بخش صنعت مشاركت بخش خصوصينهادی و افزایش  اصالحاتـ 

 در بخش صنعتو اصالح ساختار فعلی اشتغال تقویت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال 

ساختاری جدی هم در بازار نیروی کار و هم در نظام آموزشی است. مستلزم تغییرات نهادی و 

رین تکار در پایینوحال توسعه به لحاظ محیط کسبال حاضر ایران در بین کشورهای دردر ح

انگیزش الزم را برای پذیری بازار نیروی کار به حدی کم است که ها قرار دارد و انعطافرتبه

های نرم )یعنی قوانین و مقررات( کند. اصالح زیرساختیمفراهم نبخش خصوصی  گذارسرمایه
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های اوریبر فنبنیان و مبتنیگذاری بخش خصوصی را به ویژه در صنایع دانشتواند سرمایهمی

گیری . در این میان، یکی از مهمترین موارد، نظام تشویقی برای شکلکندپیشرفته ترغیب 

تر نظام آموزشی و استقالل بیشتر بخش خصوصی پذیری بیشهاست که نیازمند انعطافمهارت

 (.Salehi-Isfahani, 2013برای مشارکت در راهبری نظام آموزشی است )

 افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعتـ 

های جذب فرصت ،های صنعتی به سمت فناوری و نوآوریگیری سیاستجهت

لتی های دو. در این راستا سیاستگذاریدهدالتحصیالن در بخش صنعت را افزایش میفارغ

جمله طور همزمان پوشش دهد. ازباید طرف عرضه )دولت( و طرف تقاضا )بازار کار( را به

و شوراهای مهارتی  یسسات آموزشؤاندازی متوان به راهمی ،اقدامات تقویت طرف عرضه

گان آموختنشهای تحریك طرف تقاضا برای جذب دامتناسب با صنعت اشاره کرد. سیاست

دانشگاهی در بخش صنعت نیز شامل اعتبارهای مالیاتی برای حقوق و دستمزد این افراد، 

(. البته UNIDO, 2015آموزشی هستند )یا پژوهانه  یارانه حقوق و دستمزد و گرنت

ر ببنیان و صنایع مبتنیباید توجه داشت که افزایش تقاضا برای محصوالت دانش

گنجد. به هر ست که در محدوده این مطالعه نمیا مقوله دیگری ،های پیشرفتهفناوری

ترین محرك تقاضا اصلی ،توان گفت رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعتحال می

 برای جذب نیروی کار با تحصیالت دانشگاهی است. 
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