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اين پروژه را بـه آـايي آـه دشـواريها را            

صبورانه حتمل مي آنند تا آرامش و خوشـبخيت و          

 :رفاه من در زندگي حتقق يابد

 

به پدر و مادرم آه مظهـر فـداآاري، حتمـل و            

 گذشت هستند

به مهسرم به خـاطر آمكهـا و تـشويق مـن بـه              

 ادامه آار 

 تقدمي مي آنم 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

از آوشش و مهكاري مهه افرادي آه به حنوي مـرا           

در اجنام اين پروژه ياري منودنـد، بـه ويـژه           

و آقاي دآـرت امحـد مـاآويي، اسـتاد ارمجنـد،            

آـه بـا    آقايان دآرت سجادي و دآرت نقنـدريان        

هــاي  بردبــاري متــام و دقــت نظــر، راهنمــايي

 .اري مي مناميارزمشندي منودند، صميمانه سپاسگز
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 :چكيده

 

ــني    ــه در ب ــل توج ــامل و قاب ــتغال س ــدهاي اش ــي از مول يك
فعاليتهاي اقتصادي، صنعت خودرو و قطعه سازي مي باشـد و       
 امروزه اآثر آشورهاي صنعيت پيشرفته جايگاه شايسته اي از     

 .اين حيث براي صنعت خودروسازي قائل هستند
صنعت خودروسازي به موجب ارتباطات پسني و پيـشني خـود بـا         
ساير صنايع، مي تواند نريوي حمرآه قوي و حمـوري در توسـعه        

در ايران صنعت خودروسازي آه به حـق    . صنعيت يك آشور باشد   
يك صنعت آليدي بشمار مي رود، تأثري مهمـي در رونـد رشـد         

 .يي خبشها و ساير صنايع آشور داردشكوفا
باتوجه به حتقيقات و بررسيهاي به عمل آمده صـنعت خـوروي        
ايران را مي توان در قالب دو گروه شاغلني مـستقيم و غـري        

شاغلني مـستقيم صـنعت خـودروي ايـران        . مستقيم تقسيم منود  
 شامل 

 شاغلني آارخاجنات خودروسازي) الف
 شاغلني شرآتهاي قطعه سازي ) ب

مي باشند و شاغلني غري مستقيم صـنعت خـودروي ايـران نيـز          
 مشتمل بر

 شاغلني خبش خدمات خودرويي) الف
 شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ) ب

پس از مراجعه به مراآز معترب آمـاري آـشور از       . مي باشند 
ها و  قبيل مرآز آمار ايران، بانك مرآزي و سازمان پايانه     

و مجـع آوري  .... اپكو و محل و نقـل جـاده اي، و شـرآت سـ         
اطالعات اشتغال هر يك از خبشهاي فوق آه عمدتًا مربـوط بـه        

مي باشند و ايتًا ميزان توليد خـودرو و     ) ش.هـ   (٧٠دهه  
ــريهاي     ــتفاده از س ــا اس ــشور و ب ــود در آ ــودروي موج خ

بيين شـاغلني صـنعت خـودروي     ،اقدام به پيش)Time Series(زماني
 . است ايران گرديده

 ٨۴ اساس شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران در سال     بر اين 
شـود و در    هزار نفـر پـيش بـيين مـي      ١۴۶قريب به   ) ش.هـ  (

 ١۵٩ بـالغ بـر   ٩۵برآوردي خوش بينانه اين ميزان تا سال      
 .هزار نفر خواهد رسيد

مهچنني ميزان شاغلني خبش هاي خـدمات خـودرويي و محـل و نقـل          
 به ترتيـب بـالغ بـر    )ش. هـ  (٨۴جاده اي ايران در سال      

 هزار نفر پيش بيين مي شوند و در برآوردي خوش    ١۶٢٢ و   ۴٨٩
 هـزار  ٢٠۴٨ و ٧١٢ بالغ بـر  ٩۵بينانه اين ميزان تا سال      



باتوجه به توضيحات فوق در فصلهاي آتـي     . نفر خواهد رسيد  
 .به تفسري هر يك از موارد ذآر شده پرداخته مي شود
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 :مهمقد -١

هـاي الزم در   ، فراگرييبشر مهزمان با رسيدن به بلوغ فيزيكي     

رفع نيازهاي اوليه فكري بلوغ را به امتـام رسـانيد و در        

تعـايل  (( فرآيند تكاملي خود، آماده گام ادن به مرحلـه       

درسـت مهـني   . آه راهي است بس پرپيچ و خم و طـوالني شـد       )) 

)) ه اجتمـاع وارد شـدن بـ  (( مقطع از زندگي انسان آه به      

شود و در اصطالح علم اقتصاد، انسان وارد شده بـه       تعبري مي 

انسان فعال يا به تعـبريي     . نامند مي)) فعال(( اجتماع را   

بـا گـذر از دوران   )) انسان وارد شده به اجتمـاع     ((ديگر  



ــصيت از  ــويين شخ ــراگريي و تك ــي(( ف ــه  ب ــه ب ــربي آودآان خ

(( م ـادن بـه    آه مرحله گـا   )) پذيري دوران بلوغ   مسئوليت

هـايي مواجـه شـد آـه ايـن         است، بـا الـزام    )) وادي تعايل 

گريي رفتار، اخالق و نقـش آفـريين اجتمـاعي        ها در شكل   الزام

گـام  چگـونگي   . ناپذيري برجاي گذاشـت    وي، تأثريهاي اجتناب  

(( هــاي  ، نــسب))وادي تعــايل(( برداشـنت انــسان فعــال در  

، اجتماع، فرهنگ او را در قبال خانواده   )) موفقيت و تعهد  

جامعه، آيان آب و خـاك اجـدادي و حمـيط زنـدگي، را شـكل           

دهد و از انسان فعال، شخصييت متعهد، متخصص، خدمتگزار،       مي

به عنوان عامل حمرآـه    )) اشتغال (( سازد سازنده و پويا مي   

در )) هـا  التـزام (( پيمودن سامل راه تعـايل يكـي از ايـن         

شـود آـه خبـش پيـشتاز      ميزندگي اجتماعي انسان فعال حمسوب      

ها و بايدهاي زنـدگي هـر انـسان را تـشكيل          جمموعه التزام 

 .دهد مي

شناسي توسعه، چنني نگرشي به مبحـث     جامعهاز ديدگاه مباني    

ريـزان   نگري و پرداخنت برنامـه     اي ژرف  به گونه )) اشتغال(( 

اقتصادي به اشتغال را با مباني علمي و به طور زيربنايي      

جتـردي بـه    و مقوله اشـتغال را بـا نگرشـي        آند الزامي مي 

عنوان يك پديده اجتماعي فرعي و روبنايي حمكوم بـه شكـست        

لذا حل معظل اشتغال را بايد در مهاهنگ آـردن يـك        . آند مي

 خود بـه خـود بـه    عوامل ديد آه در عملكرد طبيعي،    جمموعه  

 ايـن  .اجياد فرصت براي به آارگريي نريوهاي فعـال بينجامـد       

هرگاه توليد . تواند چيزي جز عوامل توليد باشند     عوامل مني 

انسان فعال نيز حتريك شود و سطح توليد افزايش پيدا آند،      

وقيت انسان فعال، شاغل شد، آنگاه ابزار الزم     . شود شاغل مي 

در . آنـد  را براي ايفاي نقش تعهدي خود در جامعه پيدا مي     

هاي  قيتزند، خال سايه توليد، انسان فعال دست به ابتكار مي     

در . دهـد  وري را افـزايش مـي    دهـد، هبـره    خود را بـروز مـي     

آند، شخصيت وي در جهـت    مشارآت مي شكوفايي اقتصادي جامعه    

هـاي جامعـه خـط     هـا و ضـد ارزش    آند، بني ارزش   مثبت رشد مي  

آنـد آـه در    آشد و به منظور آسب احرتام اجتماعي سعي مي      مي

يعـين اعتيـاد و    -هـا  از ضـد ارزش ها قرار گريد و      طرف ارزش 

بگــريد و آن را مــذموم  فاصــله -ولگــردي و دزدي و جنايــت

١



نيز بـه دنبـال   . بداند و برعكس راه تعايل را در پيش گريد     

افزايش سطح مهارت و ختصص خود برود و وقت اضايف خود را به      

 .مطالعه بگذراند

امروزه اآثر آشورهاي جهان با مشكل جـذب مجعيـت فعـال در         

بيكاري عالوه بـر  . بيكاري مواجه هستند    بازار آار به شكل   

اتالف منابع انـساني مـسايل و مـشكالت متعـدد اقتـصادي و           

 ]١ [.اجتماعي را به مهراه دارد

اقتصاد ايران نيز به دليل عرضه فراوان نريوي آـار ناشـي        

از نرخ باالي رشد مجعيت در دهه اول انقالب و عدم توانـايي       

ت با اين مـشكل روبـرو   هاي آشور به شد   جذب آا در فعاليت   

مسأله اشتغال به خاطر جوان بودن مجعيت عمـده آـشور،        .است

هاي اساسي اقتصاد ايران، به خـوبي    به عنوان يكي از چالش    

سازد آه در صورت عدم توجه آايف بـه آن، افـزايش        منايان مي 

 ] ٢[ .بيكاري پيامدهاي نامطلوبي را در پي خواهد داشت

(( ها و بياناتي از قبيل،  گفتهسراجنام اينكه در پاسخ به      

زايـي جوانـان اختـصاص     دولت، فالن مبلغ را بـراي اشـتغال       

زايـي يعـين    اختصاص مبلغي بـه اشـتغال     بايد گفت،   )) دهد مي

خواهـد   اشتغال را هدف قرار دادن  حال هر نوع اشتغايل مـي      

در حـايل آـه   . شود اي تزريق مي  فعال يك مسكين در گوشه    . باشد

 خواه صنعيت -يد در درون يك اسرتاتژي توسعه   مشكل اشتغال با  

مـا   اسـت آـه   مدهتاي طـوالني  . حل شود ... خواه آشاورزي   و  

امي و هرازگاهي نيز مبـالغي    زايي را هدف قرار داده     اشتغال

. اي حاصـل نـشده اسـت     اما نتيجه . امي را بدان اختصاص داده   

اي  به اشـتغال هرگـز بـه نتيجـه       )) جتردي(( گونه نگاه    اين

(( ختصيص اعتبـارات آـه مهانـا     چون هدف علمي    . هد رسيد خنوا

 نتيجـه  .است، از نظرها دور داشته شده اسـت     )) رشد توليد 

شـوند   زايي اتالف مي آه اعتبارات ختصيص يافته به اشتغال    آن  

يكي از   ] ١[ .گردمي به نقطه اول يعين حبران اشتغال       و باز مي  

ليتـهاي  سـامل و قابـل توجـه در بـني فعا       مولدهاي اشـتغال    

اآثـر  امـروزه  . باشد سازي مي  اقتصادي، صنعت خودرو و قطعه    

اي از اين حيث براي   آشورهاي صنعيت پيشرفته جايگاه شايسته    

صنعت خودروسازي قائل هستند براي مثال در آـشور فرانـسه        

آـشور بـه صـنعت خودروسـازي     يكي از عواملي آه دولت اين      

٢



بدان ت فرانسه دهد و بنا به اهداف مستندي آه دول     امهيت مي 

منايد قبـل از اينكـه بـه اجيـاد ارزش افـزوده و           اشاره مي 

زايـي آنـرا    اشـتغال صادرات اين صنعت توجه داشته باشد،      

مدنظر قرار داده بطوريكه طبـق آمارهـاي واصـله در سـال          

 هزار نفر بطور مستقيم در اين صـنعت   ٣٠٠ م بالغ بر     ١٩٩۶

 فرانـسه از  اند آه اين رقم بـراي دولـت      مشغول بكار بوده  

 ] ٣[. اي برخوردار است العاده امهيت فوق

به موجب ارتباطات پسني و پيـشني خـود بـا       صنعت خودروسازي   

تواند نريوي حمرآه قـوي و حمـوري در توسـعه        ساير صنايع، مي  

جتربه آشورهايي آه رشد و توسعه صنعت   . صنعيت يك آشور باشد   

نوان حمور رشد و توسعه صنعيت خود به ع خودرو را در فرآيند     

قرار داده اند، نـشان مـي دهـد آـه         ) اسرتاتژيك( راهربدي  

حتقيقات و سرمايه گذاريهاي اجنام شده در صنعت خودروسـازي       

چرخ هاي اين صنعت مي تواند بر چرخش و حرآت ساير    و حرآت   

صنايع تأثريگذارده و آخـرين يافتـه هـاي فـن آوري را در          

ري در مـديريت   و بـاو مقياس وسيع اقتصادي به خدمت بگـريد      

 ] ۴[. صنعيت را به ارمغان آورد

زايي در صنايع و بطورآلي در يك اقتصاد بنا      حماسبه اشتغال 

اي آه خبشهاي خمتلـف اقتـصادي بـا       به روابط متقابل پيچيده   

زيـرا اجيـاد   . انگيز اسـت  يكديگر دارند بسيار دشوار و حبث     

اي از اقتـصاد، اثـرات متنـوعي را       اشتغال در هـر زمينـه     

بـه اهـداف اقتـصادي دولـت بـه       گذارد آه بـسته      جاي مي بر

اثـرات  به طور آلي . شوند متفاوت حتليل و توجيه مي    صورهتاي  

زايي به دو گروه اثرات مستقيم و غري مستقيم تقسيم       اشتغال

در واحدهايي آه به فعاليتـهاي خـدماتي اشـتغال         . شوند مي

 براي اجياد هر شغل جديد تنها منجر به اجياد درآمد    دارند،  

شود اما در فعاليتهاي آشاورزي اجياد هر شغل نه     يك نفر مي  

تنها اثرات درآمدي مستقيم دارد بلكه به حلاظ استفاده از      

 در  ...)لـوازم، ابـزار   مـواد شـيميايي،     ( مواد اوليـه    

آننده مواد اوليه منجر به اجياد اشتغال غـري       واحدهاي تأمني 

د شده در يك واحـد  ديگر حمصول تولي  از طرف   . شود مستقيم مي 

بصورت حمصول واسـطه بـه سـاير واحـدهاي       آشاورزي ممكن است    

ماننـد گنـدم بـراي آسـياب و يـا        (آننده منتقل شود     مصرف



بـايف   چغندرقند براي آارخانه قندسازي و يا آنف براي گوني     

امـا  . سازد  آه اين خود اشتغال ديگري را فراهم مي    ...)و  

توليد حمصول و مصرف آن در با اين حال به حلاظ اينكه زجنريه      

زايـي غـري    ضـريب اشـتغال  خبش آشاورزي بسيار آوتـاه اسـت،        

در خبـش صـنعت، موضـوع بـسيار     مستقيم آن هم انـدك اسـت،        

تر از خبش آشاورزي است زيرا مواد اوليه توليد شده       پيچيده

در ) ورودي( بــصورت حمــصول واســطه )خروجــي(در يـك واحــد  

وار و  گريد آه اثرات زجنـريه   اختيار واحدهاي متعددي قرار مي    

ــده  ــواج فزاين ــتغالام ــن اش ــيعرت از  اي ــب وس ــي مبرات زاي

در خبـش صـنعت علريغـم     . فعاليتهاي خدماتي و آشاورزي اسـت     

زايي مستقيم آمرت نـسبت بـه فعاليتـهاي آـشاورزي،           اشتغال

 .گردد زايي غري مستقيم قابل توجهي حاصل مي اشتغال

از مباحث آليدي و مهم در زايي يكي    از آجنائيكه حبث اشتغال   

شـرآتها و  ريزي اسرتاتژيك آشور به دنبـال آن،       سطح برنامه 

زايي  لذا اين حتقيق با بررسي سطح اشتغال   باشد،   سازماا مي 

ســازي ايــران بــه عنــوان يكــي از  صــنعت خــودرو و قطعــه

آـه نقـش مهمـي در توسـعه      هاي اصـلي خبـش صـنعت،         زيرشاخه

سـعي در  . آـشور دارد  . ..اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و       

زايـي   بـيين ميـزان اشـتغال     و پيش د  ارائه مديل براي برآور   

 .صنعت خودرو و صنايع وابسته به آن را در آشور دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل اول

 آليات حتقيق
 
 
 
 

 

 

 : تعريف مسأله و بيان موضوع اصلي حتقيق-١-١

ث آليدي و مهـم  از آجنايي آه حبث اشتغال زايي يكي از مباح     

در سطح برنامه ريزي اسرتاتژيك آشور و بدنبال آن سازماا      

و شرآتها مي باشد و مهچنني باتوجه به ، امهيت صنعت خـودرو       

و قطعه سازي ايران به عنوان يكي از زيرشاخه هـاي اصـلي        

گروه صنعت آه به موجب ارتباطات پسني و پيشني خود با ساير      

ه قوي و حموري در توسـعه صـنعيت    صنايع، مي تواند نريوي حمرآ    

۴



آشور باشـد و پتانـسيلهاي بـالقوه ايـن صـنعت در اجيـاد            

اشتغال مؤثر، لذا در اين حتقيق سعي شـده آـه بـه بررسـي          

ميزان اشتغال زايي صنعت فوق و ارائه مديل براي برآورد و      

پيش بيين ميزان اشتغال زايي صـنعت خـودرو و قطعـه سـازي          

 .ايران پرداخته شود

 :ابقه شكاف حتقيقات موجود ضرورت اجنام حتقيق س-١-٢

مهانطور آه قبال بيان شد از آجنائيكه موضوع اشـتغال زايـي        

به عنوان يكي از شاخصهاي اصلي و آليدي در سـطح برنامـه        

ريزي آالن آشور و به دنبال آن سـازماا و شـرآتها، نقـش         

اساسي و قابل توجهي را ايفا مي آند و با توجه به امهيـت       

عت خودرو و قطعه سازي ايران در اجياد اشـتغال مـؤثر و        صن

توسعه مهه جانبه آشور در زمينه هاي اقتـصادي، اجتمـاعي،        

و مهچنني عدم وجود حتقيقات مشابه آايف، قابل    .... فرهنگي و   

استناد و به روز در اين زمينه و درخواسـت شـرآت سـاپكو         

 ايـن  مبين بر اجنام چنني پـروژه اي، ضـرورت و نيـاز اجنـام         

 .پروژه در سطح آشور احساس مي شود

 : فرضيه يا سؤاهلاي حتقيق-١-٣

آيا مي توان مديل براي برآورد و پيش بيين ميـزان اشـتغال        

 زايي صنعت خودرو و قطعه سازي ايران، ارائه منود؟

 : اهداف حتقيق-١-۴

تعيني و حماسبه ميزان اشـتغال زايـي صـنعت خـودرو و              

ر اشـتغال مـستقيم و      قطعه سازي ايران آه مـشتمل بـ       

 .اشتغال غري مستقيم اين صنعت مي باشد

ارائه مديل به منظور پيش بيين ميـزان اشـتغال زايـي             

 صنعت مذآور در صورت امكان 
 

 
 آاربردهايي آه از اجنام اين حتقيق متصور مـي          -١-۵

 :شود

از آجنائي آه موضوع اشتغال زايي يكي از موضوعات پايه اي      

 ريزي آـالن آـشور مـي باشـد، لـذا       و اصلي در سطح برنامه    

نتايج اين حتقيق مي تواند در سطح برنامه ريزي اسرتاتژيك،      

۵



سياستها و راهكارهاي اختـاذي از طـرف برنامـه ريـزان در          

تدوين اسناد توسعه و تعيني اهداف بلند مدت، ميان مـدت و       

آوتاه مدت آشور، شرآتها و آارخاجنات خودروسـازي و قطعـه        

 . باشدسازي آاربرد داشته

 : استفاده آنندگان از نتيجه پايان نامه-١-۶

 مراآز برنامه ريزي راهربدي، شرآتها و آارخاجنات خـودرو       -

 و قطعه سازي 

  مراآز علمي و حتقيقاتي آشور -

 : جنبه جديد بودن و نوآوري طرح-١-٧

عدم وجود سابقه قبلي اين حتقيق در صـنعت خـودرو و قطعـه         

 سازي آشور

 :حتقيق روش اجنام -١-٨

 مطالعات آتاخبانه اي و ميداني 

 : روش و ابزار گردآوري اطالعات-١-٩

 :مراجعه به

 شرآت ساپكو •

 مرآز آمار ايران  •

 )دايره آمار(بانك مرآزي ايران  •

 سازمان گسرتش و نوسازي صنايع •

 وزارت صنايع •

 سازمان پايانه ها، محل و نقل جاده اي آشور  •

 رف آنندگانسازمان محايت از توليدآنندگان و مص •

 سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور  •

 مرآز ملي جوانان •

ايــران خــودرو، ( شــرآتها و آارخاجنــات خودروســازي  •

 ...)سايپا، پارس خودرو و 

 مقاالت خمتلف در خصوص صنعت خودرو و قطعه سازي •

 ...جستجو در منابع الكرتونيكي و  •

۶



 روش جتزيه و حتليل اطالعـات يـا روشـهاي حـل             -١-١٠
 :مدل

منونه هاي موجـود از آمـار اشـتغال     باتوجه به حمدود بودن     

صنعت خودروي ايـران، پـيش بـيين هـاي مبـتين بـر روشـهاي             

رگرسيون از دقت و اعتبار مناسيب برخوردار نبـوده و لـذا        

ــاني   ــريهاي زم ــذآور از س ــدهلاي م ــه م ) Time Series(در هتي

اني استفاده شده و در هتيه مدهلاي هبينه مبتين بر سريهاي زم     

 ]١١[: از سه اصل
 )Residual Analysis(        حتليل باقيمانده ها -١

 Mean(       تعيني اندازه خطاي باقيمانده -٢
absolute deviation( 

 )Persiny(           اصل امساك -٣

 .استفاده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

٧



 ادبيات موضوع
 

 
 
 
 
 

ر ايـن   پس از آشنايي با ويژگيها و اهـداف مـورد نظـ           

حتقيق در فصل قبـل، در ايـن فـصل بـه توضـيح خمتـصري                

درخصوص، پيشينه حتقيق مذآور و فعاليتهاي اجنـام شـده          

در اين راستا، در داخل و خارج از آشور و نيـز حنـوه              

مجع آوري اطالعات و آمار مورد استفاده در حتقيق مذآور          

 .پرداخته مي شود

 مجـع آوري    ابتدا به بيان و بررسي سوابق داخلي و حنوه        

اطالعات مورد نياز و سپس سـوابق خـارجي، مطالعـات و            

اشـتغال زايـي    (فعاليتهاي اجنام شده در ايـن زمينـه         

 .شود پرداخته مي) صنعت خودرو و قطعه سازي

 :خمتصري از سوابق داخلي -٢-١
پس از اجنام مطالعات و بررسيهاي متعدد در سازماا و          

سازي و مراآز و     شرآتهاي مرتبط با صنعت خودرو و قطعه      

پايگاههاي علمي، حتقيقـاتي و آمـاري آـشور از قبيـل            

سازمان گسرتش و نوسازي صـنايع، وزارت صـنايع، شـرآت           

ساپكو، سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان محايـت         

از توليدآنندگان و مصرف آنندگان، مرآز آمار ايـران         

 جبز چند مقاله آوتاه  و خمتصر و آمارهاي منقطع         ... و  

و ناپيوسته در ايـن خـصوص، مطالـب و حتقيقـات قابـل              



زايـي صـنعت     استناد و به روز درخصوص ميـزان اشـتغال        

 .خودرو و قطعه سازي ايران يافت نشد

البته باتوجه بـه گـسرتدگي و عـدم مترآـز سـازماا،             (

شرآتها و مراآز علمي و آماري مرتبط با ايـن صـنعت،            

قيقات ديگـر در    مني توان به طور قطع وجود مقاالت يا حت        

 )اين زمينه را انكار آرد

حال باتوجه به مطالب فوق به توضـيح خمتـصري از چنـد             

 .حتقيق به عمل آمده در اين خصوص پرداخته مي شود

يكي از متوليان حتقيقات علمي و راهربدي صنعت خودرو و          

ــاپكو   ــرآت ســـ ــران شـــ ــازي ايـــ ــه ســـ  قطعـــ

) دروشرآت طراحي و مهندسي و تأمني قطعات ايران خو         ( 

مي باشد، اين شرآت در ساهلاي اخري با اجنام حتقيقـات و            

مطالعات گوناگون و متنوع درخصوص اين صـنعت سـعي در           

شفاف سازي نقش صنعت فـوق در اعطـالي سـطح اقتـصادي،             

از مجلـه   . آشور را داشته است   ... اجتماعي، فرهنگي و    

فعاليتهاي حتقيقاتي اين شرآت در اين خصوص مـي تـوان           

 :ي از قبيلبه مقاالت

هبمـن  ( جايگاه صنعت خودرو در اجياد اشتغال صنعيت         -

٧۶( ]٣[ 
گزارش بررسي امجايل وضعيت اشـتغال صـنعت خـودروي           -

 ]۵[...و ) ٨٠ارديبهشت (جهان 
 .اشاره آرد

مهانطور آه بيان شد يكي از فعاليتها و حتقيقـات ايـن            

شرآت بررسي ميزان اشتغال زايي صنعت خـودروي ايـران          

براساس ايـن حتقيـق در صـنعت        .  بوده است  ١٣٧۶در سال   

 اشـتغال   -١خودرو اساسًا سه نوع اشتغال وجـود دارد،         

در صنايع باالدسيت شامل آليـه واحـدهاي تـأمني آننـده            

مواد اوليه و سازندگان قطعات خودرو اعم از يـدآي و           

 اشـتغال در آارخاجنـات خودروسـازي شـامل          -٢يا اصلي   

وبـوس، مـيين بـوس،      واحدهاي ساخت سواري، آـاميون، ات     

آه عمدتًا يا در قالب طراحي طبقـه بنـدي          ... وانت و   

 -٣مي شوند و يا جز فعاليتهاي مونتاژ آاري هستند و           

٨



اشتغال در صنايع باال دسيت شامل خـدمات پـس از فـروش             

ــا    ــودرو و ي ــروش خ ــدآي، ف ــوازم ي ــروش ل ــم از ف اع

 تعمريگاههاي خودرو 

 هزار نفـر در     ٢١٧ جمموعًا   ٧۶براساس حتقيق فوق در سال      

 . صـــنعت خـــودرو مـــشغول بـــه آـــار بـــوده انـــد 

قابل به ذآر است اطالعات و آمار اوليه ايـن حتقيـق            ( 

عمدتًا از داخل ساپكو امور مهندسـي صـنعيت، گـردآوري           

 ]٣ [ )شده است
جبز شرآت ساپكو، شرآتها و سازمااي ديگـري نيـز بـه            

يي صورت جداگانه اقدام به مجع آوري اطالعات و آمارهـا         

درخصوص اشتغال صنعت خودرو منوده اند آه در ذيـل بـه            

 .صورت امجايل به آا اشاره مي شود
 : مرآز آمار ايران-الف

اين مرآز به عنوان يكي از پايگاههاي اصـلي و قابـل            

استناد اطالعات آماري آشور، طي ساهلاي متمادي اطالعات        

 آماري متنوعي را در اختيار حمققني، سـازماا و سـاير          

يكي از شاخه هاي اطالعات     . مراجعني خود قرار داده است    

آماري اين مرآز مربوط به آمار شاغلني گروههاي عمـده          

فعاليتهاي اقتصادي آشور مي باشد آه آمار شاغلني خبـش          

خودرو و قطعه سازي به عنوان يكـي از زيرشـاخه هـاي             

 .گروه صنعت در آن به چشم مي خورد

درو و قطعـه سـازي در       اطالعات آمار شـاغلني صـنعت خـو       

سالنامه هاي آماري اين مرآز در قالب شـاغلني توليـد           

مشتمل بر  ( وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر        

( و خبـش خـدمات خـودرو        ) خودروسازان و قطعـه سـازان     

 نگهداري و   -٢ فروش وسايل نقليه موتوري      -١مشتمل بر   

 فـروش قطعـات يـدآي و        -٣تعمري وسايل نقليه موتـوري      

 خـرده فروشـي     -۴لوازم احلاقي وسايل نقليـه موتـوري        

البته قابل به ذآـر     ( به چشم مي خورد     ) سوخت خودرو   

است آمارهاي موجود در سالنامه هاي فوق اغلب مربـوط          

 ) نفر آارآن و بيشرت مي باشد١٠به آارگاههاي 

٩



از آمارهاي اشاره شده در فـوق مـي تـوان بـه آمـار               

 خـدمات، خـودرو     ٧٣ و   ٨١  خبش توليد و   ٨۴ تا   ٨١ساهلاي  

 .اشاره آرد
  بانك مرآزي ايران -ب

اين سازمان نيـز در طـي سـاهلاي متمـادي بـه منظـور               

دستيابي بـه ارزش افـزوده و سـاير اطالعـات و آمـار              

اقتصادي مورد نياز خود اقـدام بـه اجنـام طـرح هـاي              

سرمشاري و مجع آوري اطالعات آماري منوده است آه از مجله           

 توان به آمار شاغلني صـنعت خـودرو و          آمارهاي فوق مي  

قطعه سازي در خبش صنعت و آمار خدمات محل و نقل جـاده             

 .اي خبش خصوصي آشور اشاره منود

الزم به ذآر است آه آمار خبـش توليـد خـودرو و قطعـه               

 ۵٠سازي از زيرشاخه هاي صنعت، مربوط به آارگاههـاي          

 نفر آارآن و بيشرت مي باشد لذا در مقايسه بـا آمـار            

از . مرآز آمار ايران از دقت پايني تري برخوردار است        

آمارهاي اشاره شده در فـوق مـي تـوان بـه آمارهـاي              

 خبش صـنعت اداره آمـار بانـك مرآـزي           ٨٢ تا   ٧۵ساهلاي  

درخصوص توليدآنندگان خودرو و قطعه سازان و مهچنني خبش         

خدمات اداره مذآور در خصوص آمار محـل و نقـل اشـاره             

 .منود
 :صنايع وزارت -ج

يكي از وظايف اين وزارختانه به عنوان متويل اصلي خبـش           

صنعت در آشور، گردآوري و طبقه بندي اطالعـات آمـاري           

از مجله اين   . صنايع خمتلف در طيفهاي گوناگون مي باشد      

اطالعات مي توان به آمار شـاغلني خبـش خـودرو و قطعـه              

سازي به عنوان يكي از زيرشاخه هاي اصلي صنعت اشاره          

اين وزارختانـه تقريبـًا مهـه سـاله اطالعـاتي از            . ردآ

شاغلني و ساير آيتمهاي صنايع خمتلف گردآوري و منتـشر          

مي آند ويل باتوجه به اينكه آمارهـاي فـوق و خمـصوصًا             

آمار اشتغال آه به طور پيوسته در حـال تغـيري اسـت،             

مربوط به تاريخ اخذ يا متديـد پروانـه هبـره بـرداري             

 باشند لذا آمارهاي فوق در مقايـسه        واحدهاي صنعيت مي  

١٠



با آمار مراآـزي چـون مرآـز آمـار ايـران از درجـه               

 .اعتبار و دقت آمرتي برخوردار هستند

موارد ذآر شده حاوي مهمرتيـن و معتربتـرين حتقيقـات و            

آمار موجود درخصوص صنعت خودرو و قطعه سـازي ايـران           

 .بوده اند
 : ايران سازمان پايانه ها و محل و نقل جاده اي-د

مار اين سازمان نيز به نوبه خود اقدام به مجع آوري آ          

و اطالعات مربوط به محل و نقل جاده اي منوده اسـت آـه              

از آن دسته مي توان به سالنامه هاي آماري محل و نقل            

 .اشاره آرد... و 

پس از بررسي و مقايسه منابع موجـود بـا يكـديگر از             

عـاتي، مرآـز    حلاظ ميزان دقت و اعتبـار آمارهـاي اطال        

درخـصوص شـاغلني توليـد خـودرو، قطعـه          ( آمار ايران   

و بانـك مرآـزي و سـالنامه        ) سازان و خـدمات خـودرو     

درخصوص آمار شاغلني خبش محـل      ( آماري سازمان پانه ها،     

به عنوان منابع اصلي اسـتخراج آمـار مـورد          ) و نقل   

 .نياز درخصوص اجنام حتقيق مورد نظر انتخاب شدند

از بررسي پيشينه و سوابق داخلي درخصوص       در ادامه پس    

زايي صنعت   اجنام حتقيقات و فعاليتهاي مرتبط با اشتغال      

خودرو، به بررسي خمتصري درخصوص سوابق خارجي حتقيقـات         

 .و فعاليتهايي از اين قبيل مي پردازمي

 

 

 

 

 

 

 :ري از سوابق خارجيخمتص-٢-٢
و برخالف حتقيقات و مطالعات داخلـي آـشور، فعاليتـها           

پژوهشهاي خمتلف و متنوعي در خـارج از آـشور درخـصوص            

صنعت خودرو و قطعه سـازي و اشـتغال زايـي آن صـورت              

گرفته است آه اين امر خود نشان دهنـده عـدم، توجـه             

آايف و ختصيص بودجه هاي مناسب، به آارها و فعاليتهاي          

١١



پژوهشي و نقص و آاسيت در بانكهاي اطالعـاتي و منـابع            

 .شدآماري آشور مي با

لذا انتظار مي رود بـه منظـور برخـورداري آـشور از             

دورمنا و افق روشنرتي در عرصه هاي خمتلف صـنعيت، خاصـه            

صنعت خودرو و قطعه سازي، مسئولني توجه وافر و بيشرتي          

به موضوعات پژوهشي، علمي، حتقيقـاتي و آمـاري آـشور           

داشته باشند تا آشور از ظـن عقـب مانـدگي صـنعيت در              

ل و آشورها در امان مباند و بتواند هـر          ميان ساير دو  

 .چه هبرت راهها و مسريهاي پيشرفت و ترقي را بپيمايد

با اين مقدمه به بيـان سـوابق و پيـشينه خمتـصري از              

فعاليتها و حتقيقات خارجي اجنام شده در اين زمينه مي          

 .پردازمي
 :آشور ژاپن

 ١٩٩٩براساس آمار منتشره از طرف آشور ژاپن در سـال           

خصوص شاغلني صنعت خودرو، از ميان آل نـريوي آـار           م در 

 ميليون و هفتصد هـزار نفـر        ۶۵ژاپن در آن سال حدود      

 ميليون و سيصد و چهل هزار نفر يعـين          ٧بوده در حدود    

 درصد آن، درصنعت خودرو بـه آـار         ١١تقريبًا در حدود    

براسـاس ايـن آمـار شـاغلني صـنعت          . اند اشتغال داشته 

وه عمـده بـشرح ذيـل تقـسيم         خودروي ژاپن به پنج گـر     

 :اند شده

 خبش توليد -١

 خبش فروش و خدمات نگهداري -٢
 خبش مواد  -٣
 خبش استفاده آنندگان  -۴
 ساير  -۵

بيشرتين سهم اشتغال مربوط به خبش استفاده آنندگان با         

 درصد و آمرتين سهم اشتغال مربوط به خبش توليد بـا            ۴١

اطالعـات آـاملرت درخـصوص سـاختار        .  درصد بوده است   ١٣

نـشان  ) ٢-١(وي آار صنعت خـودرو ژاپـن در منـودار           نري

 .داده است

١٢



بر اين اساس در خبشهاي پيشني صنعت خودرو ژاپن شـامل،           

 درصـد و    ٢١ توليد قطعات، در حدود      -٢ مواد اوليه    -١

 مونتـاژ   -٢ توليد بدنه خـودرو      -١در خبش مياني شامل     

 -١ درصد و در خبـشهاي پـسني شـامل،           ۵خودرو، در حدود    

 محل و نقل جـاده اي       -٢دمات تعمري و نگهداري     فروش و خ  

 درصد شاغلني صنعت مـذآور مـشغول        ٧۴ ساير در حدود     -٣

 .به فعاليت بوده اند

مهچنني ضريب اشتغال مستقيم صنعت خودروي ژاپن در مهـان          

= اشتغال مـستقيم آارخانـه اي       / توليد خودرو   ( سال  

و ضـريب اشـتغال     % ٣/٩در حدود   ) ضريب اشتغال مستقيم  

= اشتغال غري مستقيم    / خودروهاي موجود (ري مستقيم آن    غ

حماسبه گرديده  % ۶/٨در حدود ) ضريب اشتغال غري مستقيم     

 .است

 :الزم به ذآر است

اشتغال مستقيم شامل خبش توليد و اشتغال غـري          -١

مستقيم شـامل خبـشهاي فـروش و خـدمات نگهـداري،            

 .مواد، استفاده آنندگان و ساير مي باشد

 ٩٩ سواري و جتاري ژاپن در سـال         مجع آل توليد   -٢

 . هزار دستگاه بوده است٨۵٩ ميليون و ٩در حدود 
سهم ژاپن از توليد خودرو در جهـان در سـال            -٣

 درصـد و سـهم ايـن آـشور از           ١٨ ميالدي حـدود     ٩٩

بوده % ١١تعداد خودروهاي موجود در جهان آمرت از        

 ]۵[. است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 284000 توليد خودرو
 576000 توليد قطعه

توليد بدنه 
 خودرو

59000 

 647000 خرده فروشي  919000 آل توليد
 294000 عمده فروشي 

خدمات تعمري و 
 نگهداري

351000 

آل فروش و خدمات 
 نگهداري 

1292000 

خبش 
 توليد
٩١٩٠٠٠ 

خبش فروش و 
خدمات 

 نگهداري 
١٢٩٢٠٠٠ 

١٣% 
١٣



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

به جز آشور ژاپن آه توضيحات آن قبال بيان شد فعاليتـهاي       

)  مكزيـك – آانـادا  –آمريكـا  ( مشاهبي در چند آشور ديگر      

) ٢-٢(نيز اجنام شد آه اطالعات آن به صورت خمتصر در جـدول       

 .آورده شده است

 
 آمار اشتغال سه آشور نفتا در مقايسه با جهان در –) ٢-١(جدول 

 ١٩٩٧سال 

  

طق منا
 اقتصادي

 سال

توليد 
خودرو 

هزار (
 )دستگاه

خودروهاي 
هزار(موجود 

 )دستگاه

اشتغال 
مستقيم 

آارخان(
) ( اي  ه

به هزار 
 )نفر

اشتغال 
غري 

  مستقيم
به  ( 

هزار 
 )نفر

آل 
  اشتغال

به  ( 
هزار 

 )نفر

آمريك

 ا

١٣١ ٩٧۶٢٠ ٩۶۶١٠ ٠٢۴۶ ١٧٧۶٨١٨٨١۴

 ٢٢۴۴ ٢٠٢٠ ٢٢۴ ١١٧۴١ ١٣٢٣ ٩٧ مكزيك

جتهيزات 
 الكرتونيكي

214000 

 120000 فلزات غري آهين
 91000 آهن و فوالد

شيميايي، فيرب 
 و نساجي

171000 

رنگ و شيشه 
 پالستيك

188000 

 205000 ساير
 989000 آل مواد

 

 1569000 محل و نقل بار 
 664000 محل و نقل مسافر 

 85000پارآينگهاي جتاري 
 33000 اجاره خودرو

 28000ساخت و تعمري جاده
ساير موارد مرتبط

 با محل و نقل 
655000 

ل محل و نقل جادهآ
 اي 

3034000 

 
 305000 جايگاه سوخت گريي
 16000 مايل و بيمه جتاري

آموزشگاههاي (ساير 
 )رانندگي

639000 

 1104000 آل ساير موارد
 

 مواد 
٩٨٩٠٠٠ 

استفاده 
آنندگان 
٣٠٣۴٠٠٠ 

 ساير
١١٠۴٠٠

٠ 

نــــريوي 
آـــــار 
شاغل در  
صــــنعت 
خــودروي 
 ژاپــــن
٧٣۴٠٠٠٠ 
٩١٩

آل 
نريوي 
آار 

ژاپن 
۶۵٧٠٠
٠٠٠ 

١٨% 

١٣% 

۴١% 

١۵% 

 ژاپن در سال خودروي  جزئيات ساختار نريوي آار صنعت –) ٢-١(منودار 
  م١٩٩٩

١۴



آاناد

 ا

٢ ٩٧۵۶١ ١٧٩٢٧ ٩۵١ ٩۵۴١٧٠١ ٢ 

٨٨٠٠٠٩۵٨٠٠ ٧٨٠٠ ٧٠٠٠٠٠ ۵۵٠٠٠ ٩٩ جهان 

 
 ]۵ [: مأخذ

 

مهچنني عـالوه بـر اطالعـات درج شـده در صـفحات پيـشني،               

 نيز در خصوص نـريوي آـار صـنعت          ديگرياطالعات و آمار    

 :سايتهايخودروي آشورهاي آمريكا و آانادا در 

- www.census.gov 
- www.statcan.ca 

 .آمده است

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 لهأبيان مس

 

 

 

 

 

 

١۵



 

 

 

 

 

پس از مرور خمتصري بر پيشينه حتقيق و بررسي امجايل برخي از      

ــصوص    ــده در خـــــ ــام شـــــ ــهاي اجنـــــ   فعاليتـــــ

اشتغال زايي صنعت خودرو در جهان، در اين فـصل سـعي مـي         

 .:شود آه به موارد ذيل پرداخته شود

ــوالت   - ــصوص مق ــي درخ ــاهيم آل ــاريف و مف ــت و تع  مجعي

 فعاليتهاي اقتصادي 

 آثار فرهنگي و اجتماعي اشتغال  -
 مقايسه خبشهاي عمده اقتصادي با يكديگر  -
 بررسي وضعيت مجعييت آشور  -
 بررسي امجايل وضعيت صنعت خودرو و قطعه سازي  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]۶[  تعاريف و مفاهيم -٣-١
 : مجعيت فعال اقتصادي-٣-١-١

١۶



آـه در هفتـه   )  سـاله و بيـشرت  ١٠( آار  متام افراد در سن     

مرجع طبق تعريف آـار، در توليـد آـاال و خـدمات مـشارآت           

اند  و يا از قابليت مشارآت برخوردار بوده    ) شاغل(داشتند  

 .شوند ، مجعيت فعال از نظر اقتصادي حمسوب مي)بيكار(

 
 : ١ آار -٣ -١-٢

  آه به)فكري و يا بدني (آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي      

 صورت پذيرد و هدف )نقدي و يا غري نقدي  (منظور آسب درآمد    

 . شود آار حمسوب ميآن توليد آاال يا ارائه خدمات باشد، 

 
 : مجعيت غريفعال اقتصادي-٣-١-٣

متامي افراد در سن آار آه در طي هفته مرجع طبق تعريف در      

گريند و در يكـي   قرار منيهيچ يك از گروههاي شاغل و بيكار      

دار، داراي درآمد بدون آـار و يـا      خانههاي حمصل،   از گروه 

 .شود  را شامل ميشوند بندي مي ساير طبقه

 
 :مجعيت شاغل -٣ -١-۴

 آه در طول هفتـه  ) ساله و بيشرت١٠(متام افراد در سن آار      

مرجع، طبق تعريف آار حداقل دو روز آارآرده و يا بنا به      

شـوند   سوب ميشاغل حمداليلي موقتًا آار را ترك آرده باشند،      

بگـريان و خـود    آه به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقـوق      

 .شود اشتغاالن مي

 
 :مجعيت بيكار  -٣-١-۵

شـوند و در هفـت روز گذشـته در      آساني آه شاغل حمـسوب منـي      

. شـوند  حمسوب مـي ) جوياي آار (اند، بيكار    جستجوي آار بوده  

فـصل و  مهچنني آساني هم آه در هفت روز گذشته بـه اقتـضاي        

 ماهيت فصلي آار خود 

 

 

چنانچه در جستجوي آار ديگر باشند بيكار    اند،   بيكار بوده 

 منظور از بيكار . شوند جوياي آار حمسوب مي

فردي است آه در هفت روز گذشته، مهزمان داراي سه خـصوصيت       

 :زير باشد
 

در . باشد  به بعد مي١٣٨١هاي   اين تعريف مربوط به اطالعات سال-١
تعريف قبلي آار، فعاليتهاي فكري يا بدني قانونًا جماز، مورد نظر 

١٧ .بوده است



داراي اشـتغال مـزدبگريي يـا خوداشـتغايل         (فاقد آار    -١

 )نباشند

بـراي اشـتغال مـزدبگريي يـا خـود           (آماده براي آار   -٢

 )اشتغايل

اقدامات مشخـصي را بـه منظـور جـستجوي          (جوياي آار    -٣

اشتغال مزدبگريي و يا خـود اشـتغايل بـه عمـل آورده             

 )باشند
 

 بندي هاي مورد استفاده   طبقه-٣-١-۶

 :هاي اقتصادي  فعاليت-

 ٣هـاي اقتـصادي در      املللي، فعاليت  استاندارد بني بندي   طبقه

 باشد ده زير ميخبش عم
 

 :خبش آشاورزي

هاي آـشاورزي، شـكار، جنگلـداري و مـاهيگريي          شامل فعاليت 

 باشد مي
 

 :خبش صنعت

گـاز  تأمني آب، برق، ،  )ساخت(صنعت  هاي معدن،    شامل فعاليت 

 .باشد طبيعي و ساختمان مي
 

 :خبش خدمات

فروشـي، تعمـري وسـايل نقليـه و        شامل عمده فروشـي، خـرده     

ــت  ــل و رس ــا، هت ــارداري و  آااله ــل، انب ــل و نق وران، مح

هاي مايل، مـستغالت، آرايـه و خـدمات        ارتباطات، واسطه گريي  

آسب و آار، اداره امور عمومي و دفاع و تـأمني اجتمـاعي،        

آموزش، هبداشت و مددآاري اجتماعي، سـاير خـدمات عمـومي،         

 ] ۶[. باشد اجتماعي، شخصي و خانگي مي

 

 ]١٣[ :ل آثار فرهنگي و اجتماعي اشتغا-٣-٢

آار، انديشه و روابط اجتماعي ويژگي عمده حيات اجتمـاعي       

روند، آـار،   دهنده فرهنگ بشمار مي   ها و عناصر تشكيل    انسان

در چرخــه حيــات . حمـصول انديــشه و روابــط اجتمـاعي اســت  

آدمي براي اجتماعي جوامع، از سپيده دمان تاريخ تاآنون،      

١٨



آار . وده استب)) آار(( گذران حيات خود ناگزير از اجنام      

در قرن اخري، به ويژه پـس از انقـالب صـنعيت، ويژگـي هـاي           

جديدي يافته آه آن را از ويژگيهاي آار انـسان در دوران       

آنـد بـا پديـدار شـدن      آشاورزي و يا دامداري متمايز مـي      

انقالب صنعيت، جوامع صـنعيت داراي ويژگيهـاي متعـددي مثـل          

 امور اجتماعي بـه  ختصصي شدن و مترآز خبشيدن به    سازي،   يكسان

)) آـار (( بـيش از پـيش،   اند و به مهني علت،     ويژه آار شده  

بعد اجتماعي پيدا آرده و معياري بـراي منزلـت اجتمـاعي         

 ))آار آـردن (( اين ويژگي اجتماعي آار و امهيت     . شده است 

اجتمـاعي و  در جامعه و نقش آن در سـاماندهي هبينـه نظـم         

بيش از پيش علمـاي  ه استقرار فضاي مطلوب رواني مسبب توج     

نـسبت بـه ابعـاد     ورزان،   دولتمـردان و انديـشه    اجتماعي،  

 آـار   ((.اجتماعي آار و تأثريات آن بر جامعـه شـده اسـت        

اجنام دادن وظايفي است آه متضمن صرف تـالش روحـي و جـسمي         

توليد آاالها و خدمات مـورد نيـاز بـراي     بوده و هدف آن،     

بـه  اشتغال تنـها   ،  بنابراين)) تأمني نيازهاي انساني است   

 .معناي اشتغال مزدبگريي نيست

نوعي ايفاي نقـش اسـت    )) آار(( توان گفت آه     بنابراين مي 

فـرد در فرآينـد   آه جامعه به عهده فرد گذاشته اسـت تـا        

از اين . توليد خدمات اجتماعي و نيازهاي جامعه سهيم شود     

پذيري و مشارآت  نقششناسي،  زاويه عنصر ويژه آار در جامعه     

 . توليد خدمات اجتماعي استدر

آه به عنوان يكي از تنظـيم آننـدگان عمـده و تأثريگـذار          

روابــط اجتمــاعي در جوامــع و مكانيــسمي بــراي آــنرتل و  

وجـوه اجتمـاعي   و داراي آارآردها   ساماندهي نظام جوامع،    

با نگاهي اثبـاتي، آثـار و ابعـاد اجتمـاعي         . متعدد است 

 : بررسي قرار دادتوان به شرح زير مورد اشتغال را مي
 
  آسب هويت و استقالل شخصي و مجعي -

هــاي بــشري بـه عنــوان يكــي از   متــامي فرهنـگ اشـتغال در  

رود مــاآس وبــر  معيارهـاي منزلــت اجتمـاعي بــه مشــار مـي   

هايي آـه در جهـان غـرب اجنـام        شناس آملاني با بررسي    جامعه

داده به اين نتيجه رسيده است آه مهمرتين عامل آسب هويـت       

ماعي و به تعبريي منزلت اجتماعي و شهرت، وضعيت آـاري       اجت

١٩مهـواره در اذهـان عمـومي مطـرود و         )) بيكار(( فرد  . است



در جامعه جهاني نيز اوضـاع   . مذموم است امري  بيكاري نيز   

يعين ملل پرآار و سـخت آـوش از وجاهـت      : به مهني منوال است   

 خاصي بني ساير ملل برخوردارند و به عنوان الگـويي بـراي       

شـوند و از ايـن جهـت سـاير خـصوصيات          شناخته مي جهانيان  

فرهنگي و آداب و رسوم مللي آه به پرآاري شـهرت دارنـد،        

ژاپن و فرهنـگ  . گريد مورد تقليد و پذيرش جهانيان قرار مي     

ها، مليت با  ژاپينژاپين از اين دسته است و به اين اعتبار،      

داراي  شوند از زاويـه ديگـر، افـرادي آـه        شخصيت حمسوب مي  

 گـروه  بـني پتانسيل و يا توانايي اجنام آار هستند هـم در       

هاي ترقي و رشد را  داراي اعتبار و منزلت هستند و هم پله     

اشـتغال از هـر نـوع آن، مـدنظر       (گذارنـد    سر مي  سريع پشت 

 .)است

 
 پذيري پذيري و نظم تسهيل فرآيند جامعه -

ابعــاد مهــم اشـتغال، آمــوزش اجتمــاعي شــدن و  از ديگـر  

پذيري در جامعه است، به اين شكل آه از آجنا آـه حمـيط         ظمن

آار هـم حمـيط تعامـل اسـت و هـم افـراد برحـسب ضـرورت،              

آموزد آه روابط خود را   فرد مي آنند،   ارتباطاتي برقرار مي  

با حميط و عوامل حميطي چگونه تنظيم منايد، چگونـه ارتبـاط        

 .دهدها پاسخ مناسب ب برقرار آند و به چه ترتييب به آنش

در اين فرآيند، فرد ضمن آشنايي با حقوق و وظـايف خـود،        

آند  انتظارات و توقعات خودش را از جامعه و حميط ابراز مي     

آموزد آه ديگران چگونه با مهـديگر مبادلـه و       و متقابال مي  

حاصـل ايـن ارتباطـات متقابـل، انتقـال و          . تعامل دارند 

ام بــه احــرت آمــوخنت .اســتفاده از جتربيــات ديگــران اســت

قراردادهاي اجتماعي، احرتام به خرده فرهنگ هاي ديگـران،       

حتمل حرآات و رفتار غري معقول عوامل حميطي و رعايـت حقـوق        

ديگران و دفاع از حقـوق خـود، فـرد را آمـاده ورود بـه           

 .آند جامعه مي

آار و حميط آاري، مكاني است آـه فـرد در آن يافتـه هـا،          

دهـد و تـوان يـادگريي و     معلومات و ماهيت خود را نشان مي     

توان آن را آخرين حلقه  آند و مي  انتقال فرهنگ را جتربه مي    

 .هاي اجتماعي آردن جامعه دانست هاي نظام از حلقه



 
 پذيري   مسئوليت-

 اثرات مستقيم و ممتـاز   زپذيري و مسئوليت شناسي ا     مسئوليت

تـوان گفــت آـه ايــن    آـار اسـت اگــر چـه تــا حـدودي مــي    

تماال با نوعي اجبار و الزام آاري مهـراه      پذيري اح  مسئوليت

است اما به مـرور زمـان، ايـن آـار اديـه شـده و ارزش            

هـا و    گزينـه  مـسئوليت شناسـي در آـار،      . شـود  شناخته مـي  

هاي متعددي، مثل شرايط زماني حضور، پيگريي در امور       مؤلفه

پاسخگويي و رعايت مسائل اخالقي ديگر دارد آه فـرد شـاغل        

 .آموزد آاري آا را به درسيت ميدر حميط سامل 

پذيري به درون حوزه مسائل زنـدگي خـانوادگي        اين مسئوليت 

نيز سرايت پيدا آرده و فرد نه فقـط در حمـيط آـار و يـا          

خانواده، بلكه در اجتماعـات بـزرگرت و جامعـه نيـز ايـن           

 .دهد ويژگي را نشان مي

القـي  پذيري، عالوه به خصايص اخ   ابزارهاي الزم براي مسئوليت   

ترين نتيجه اين اسـت    ساده. الزم، فرمانربي و فرماندهي است    

بـرد و   ميزان مشارآت اجتماعي را باال مي   » شاغل بودن « آه  

گـردد   مند مي جامعه از متام توان مادي و معنوي افرادش هبره     

آه خود توسعه اجتماعي را به مهراه خواهد داشت و در واقع      

از ژه در دوران جواني، دهي صحيح و مناسب انرژي به وي      جهت

 .هاي فرهنگ آار است ها و ارزش توانايي

 
 از بني بردن فقر و تأمني عدالت اجتماعي  -

پديده جهان گسرت فقر، داليل، علل و تبعات فراواني دارد و      

قطعًا يكي از ابزار از بـني بـردن و يـا تعـديل آن اجيـاد           

زش از طريف عدالت اجتماعي بـه عنـوان يـك ار       . اشتغال است 

انساني مقبول در مهه جوامع و يك آرمان بزرگ انساني، اگر      

توان آن را دسـت   منايد ويل از طريق آار مي   آل مي  چه يك ايده  

يافتين دانست، چه در فرهنگ اسالمي و به ويژه فرهنگ شـيعي       

. مهمرتين حمور براي اجياد عدالت اجتماعي، آـار آـردن اسـت        

 از ابزارهـاي حتقـق    به عنوان يكـي   » آار« شناسان از    اسالم

 از پيـشتازان ايـن انديـشه      .برنـد  عدالت اجتماعي نام مي   

توان از اسـتاد شـهيد مرتـضي مطهـري و مرحـوم مهنـدس             مي

 نگاهي به ميزان ساعات آار مفيد جوامع    .بازرگان ياد آرد  

و ارتباط آن با ميزان برخورداري جوامع و رفاه آن مردم،      

٢٠

٢١



آه فقر در ع جهان سوم مؤيد اين ادعاست آه معموال در جوام     

آن ممالك بيداد مي آند، به مهان اندازه نيـز سـاعات آـار         

پايني است و برعكس در جوامع غربـي آـه    مفيد در آن جوامع     

از رفاه بااليي برخوردارند، به مهان نسبت نيز ساعات آـار       

دانـش فـين   . (مفيد به نسبت جهان سوم به مراتب باالتر است     

 )استها نيز مثره آار آ غربي

از گفنت اين مطلب، اين حمتـوي اسـتنباد منـي شـود آـه مهـه            

اند، بلكه بـسياري از     آرده» آار« آشورهاي برخوردار فقط    

ملل برخوردار از طريق استعمار و استثمار آار ديگران به      

مهچنـان آـه صـاحبنظران مكتـب وابـستگي        ه رسيده اند،    رفا

ب قـرار  معتقدند آه نريوي آار جهان سوم مورد استثمار غـر      

گرفته است ويل آشورهاي شرق آسيا يا بربهاي آوچـك و ژاپـن        

 . هستندازاين قاعده مستثين

 
 پذيري جامعه  هاي آسيب از بني بردن زمينه -

از آجنائي آه آار مولدسرمايه است و نيازهاي اوليه بـشري       

آنـد نبـود آن باعـث بـسرتسازي مناسـيب بـراي           را تأمني مـي   

پـذيري هـر     ي، مهمرتين زمينه آسيب   بيكار. شود پذيري مي  آسيب

دهـد آـه    هاي متعدد نـشان مـي     حتقيقات و بررسي   .جامعه است 

پـذيري افـراد    از عوامل آسيب پذير و بيكاري     بيكاران آسيب 

ريـزي نـشده و     بيكـاري ظرفيتـهاي برنامـه     . رود به مشار مي  

براي رسيدن آند تا  نامشروع فراواني براي افراد فراهم مي     

 هر راه و روشي استفاده آننـد، در حـايل     به مقاصد خود از   

آه فرد شاغل، ساعات زيادي از وقت خـود را در حمـيط آـار         

شاغل جمبـور  فرد . گريد گذراند و اين فرصتها را از وي مي      مي

ريزي آرده و مطابق انتظارات،   است براي اوقات خود برنامه    

. توقعات جامعه و سازمان آار و زمـان خـود را صـرف آنـد         

..  سرقت و پژوهشهاي جتربي آه در زمينه اعتياد،   نگاهي به   

رسـاند آـه اآثـر جمرمـان علـت       اجنام شده است به خوبي مـي      

« به ايـن ترتيـب   اند،  ارتكاب جرم خود را بيكاري دانسته     

شناسي، حاشيه امنيت اجتماعي و روانـي      به حلاظ جامعه  » آار

 .آند براي جامعه اجياد مي
 



 د جهانيان آار عامل اعتبار جامعه در نز -

يكي ديگر از ابعاد اجتماعي آـار، بـر جـسته شـدن هويـت           

ايـن  . شـود  فرهنگي ملل و شناخته شدن آن بني ساير ملل مـي      

براي مناطق و يا جغرافيايي خاص نيز معين و مفهـوم      وضعيت  

جغرافيـاي  شناخته شده يك ملت يا مردم يـك       » آار« . دارد

اعي و فرهنگـي  اجتمهاي مادي،  خاص، سبب جلب و جذب سرمايه     

شـود،   در آن منطقه و در بلند مدت باعث توسعه اجتماعي مي     

آا نيـز بـازار و    حيت دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي و فين     

 .آنـد  هاي فرهنگـي سـاير ملـل را اشـباع مـي          عرصهاقتصاد  

هايي آه آارا هستند،  امروزه نيز حمصوالت و دستاوردهاي ملت     

 و طرفداران زيادي نيـز  داراي اعتبار و ارزش بيشرتي بوده     

مادي، فرهنگ خود را نيز صادر دارد و مهراه با اين حمصوالت      

ابزار و يا اهرمـي بـراي   » آار« آنند و به اين ترتيب       مي

هاي ديين آا نيز حمـسوب   آرا و ارزش ترويج و تبليغ عقايد،     

 .شود مي

 
 آار، زمينه ساز اجياد نشاط اجتماعي  -

نشاط اجتماعي به عنوان يكي از  جامعه شناسان اجتماعي از     

شاخص هاي توسعه يافتگي فرهنگي جامعـه يـاد مـي آننـد و          

حمـصول عوامـل   معتقدند آه نشاط اجتماعي ضمن اينكـه خـود        

شود آه افراد جامعه از سـالمت   متعدد و خمتلفي است باعث مي     

بـه  . روح و جسمي برخوردار باشند و احساس تعلق مجعي آنند     

ناسان معتقدند آه جوامع فعـال داراي   مهان حنوي آه جامعه ش    

» شـاد « پرانرژي و بـه اصـطالح عاميانـه      روح مجعي شاداب،    

داراي روان شناسان نيز معتقدند آه افراد فعـال،      هستند،  

 .اند روحي شاداب، اميدوار، آوشا و پر تالش

افرادي افسرده، مـضطرب، پرخاشـگر و     افراد بيكار،   معموال  

كـاري در آـا مـشهور اسـت،     آجرو هستند و جوامعي آـه بي      

جوامعي مريض و بيمار مهراه با بيماريهـاي خـاص روانـي و         

در اين وضعيت اميدواري و اميد داشـنت آـه از       . عصيب هستند 

 خمـدوش شـده و جنـون و حـيت       ضروريات حيات اجتمـاعي اسـت،     

هاي ديين و اخالقي  از ارزشگرايي و رويگرداني     يليسم و پوچ  

آلـي حبـث آـار و بيكـاري، امـروزه        به طور    .يابد بروز مي 

٢٢



آمابيش در حمافل سياسي و اجتماعي در مهه جهان مطرح بـوده       

 . و آانون توجه نظرات بسياري از صاحبنظرات شده است

مقـدمات  آار فرآيندي اجتماعي است آه در طي اين فرآيند،      

به وجـود آوردن و پيـدايش رونـدها و مـسريهاي ديگـري در           

يك در واقع، آار به عنوان   . شود يزندگي اجتماعي انساا م   

هاي اجتماعي در دل خـود،    پديده اجتماعي مهچون ساير پديده    

 .ها و آارآردهاي مثبت و منفي متعددي دارد نتيجه

پذيري، اجتماعي شدن، هدفدار شدن آـسب       پذيري، نظم  مسئوليت

با ايـن  . از مثرات اجتماعي آار است هويت اجتماعي و فردي     

مجعـي  ترين ويژگي حيات اجتماعي و الزمه     هبرجستاوصاف آار،   

جامعه و به تعادل رسـيدن در هـر نظـام     زيسنت است و چرخش     

و يا اشـتغال دارد و در   » آار« ابزاري به نام    اجتماعي،  

شخصيت اجتماعي فرد شكل گرفته و انتظارات جامعـه     طي آن،   

 .آند از خودش را حمقق مي

تـرين   اغت و عقالنيآار هبرتين پوشش براي اوقات فر   در واقع،   

مسري و ابزار ممكن براي تأمني نيازهاي انـساني اسـت و بـا         

فرد احـساس تعـادل روانـي    ،  »آار« رسيدن به اين خواسته     

آرد آه آار به معين واقعي و   گريي   شايد بتوان نتيجه  . آند مي

 حتقق واقعـي آزادي انـسان از قيـد و بنـدها و         ،ارزشي آن 

 تعـبريي يكـي از نويـسندگان     بهپذيري است و     هاي آسيب  فرصت

هبرتين تعبري اين است آـه  . آار، آيش شخصيت فرد است    معاصر،  

آننـده نيازهـاي اجتمـاعي و        تـأمني » آـار « شـود    گفته مـي  

اقتصادي فرد بوده و خبش عمده خودپنداري و اعتماد به خود      

دهد و شخصيت و منزلت هر فـرد مـستقيمًا تـابع        را پوشش مي  

ده و شرط الزم براي ادامـه زنـدگي    آارايي او در جامعه بو    

هـاي پذيرفتـه    دار و منطبق با هنجارهـا و ارزش     سامل و معين  

 با اين مقدمه پس از بررسـي  .شده در هر نظام فرهنگي است     

آثار و تبعات بيكاري و اشتغال، به بررسي وضعيت اشـتغال       

 .پرداخته مي شوددر ايران 
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 ]٢[اي عمده اقتصادي با يكديگر همقايسه وضعيت اشتغال خبش -٣-٣

دهد آه   نشان مي١٣۵٧بررسي ساختار خبش اشتغال پيش از سال      

از اشـتغال  حرآت به مست توسعه خبش صنعت بوده و به تدريج،      

خبش خدمات نيـز در سـاهلاي   . در خبش آشاورزي آاسته شده است     

براي . اي پيدا آرد  رفته رفته رشد فزاينده   ١٣۵۵منتهي به   

 سـهم اشـتغال بـه ترتيـب در خبـش هـاي         ١٣۴۵سال  مثال در   

بـه  ، درصد ۶/٢٣، ١/٢٠ ، ٣/۵۶آشاورزي، صنعت و خدمات از      

رشـد  .  تغـيري يافـت  ١٣۵۵درصد در سـال      ٢/٣١،  ٣۴/۵،  ٣/٣۴

تـوان معلـول    سريع اقتصادي در دو خبش صنعت و خدمات را مي     

 . دانست١٣۵٢-۵٣افزايش درآمدهاي نفيت در ساهلاي 

م اشتغال در خبش خدمات با سرعت بيـشرتي رو    پس از انقالب سه   

تا حدي آه دو خبش آـشاورزي و صـنعت را      . به افزايش گذاشت  

 نسبت بـه  ١٣۶۵آاهش رشد صنعت در سال   . حتت تأثري قرار داد   

 نفر طي يك ۴٢٣۵۵۶با رقم (  به دليل خروج زنان     ١٣۵۵سال  

 از خبش صنعت در پي تعطيـل شـدن صـنايعي آـه غالبـًا           )دهه

بودند يا حتت نظارت و يا با شـرآت عوامـل خـارجي        وابسته  

در نتيجه عده آـثريي از آارآنـان آـا       . اداره شدند، بود  

اگر چه صـنايع  . يا به تدريج جذب ساير خبش ها شدند    بيكار  

انـدازي شـدند ويل    هـاي جديـد راه    نوپا و آوچك بـا سياسـت      

خبـش خـدمات نيـز در     . هاي شغلي زيادي اجيـاد نكردنـد       فرصت

خـرده  عمـده فروشـي،    ههاي امـور عمـومي، رفـاهي،        زيرگرو

 در خبـش  .و نقل و خدمات مايل به شدت رشـد آـرد     فروشي، محل   

آشاورزي نيز اگر چه سهم اشتغال در ساهلاي ياد شده آـاهش       

. افزايش چـشمگريي يافـت  يافته ويل بازده توليد در اين خبش      

قابل به ذآر است آه رشد چشمگري اشتغال در خبـش خـدمات در        

 م به بعد در آشورهاي ١٩٧٠ايسه با ديگر خبش ها از دهه      مق
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بـه عنـوان غـري    صنعت نيز جتربه شده است آه از اين پديده      

اند اما آن را عاملي منفي در فرآينـد     صنعيت شدن نام برده   

بلكـه آن را پيامـد توسـعه      . آوردنـد  توسعه بـه مشـار منـي      

ــي ــد مـــــ ــه . داننـــــ ــدولدر ادامـــــ   در جـــــ

ك از خبشهاي عمـده اقتـصادي آمـده      سهم شاغالن هر ي   ) ٣-١ (

 .است
 بـه   ١٣۴۵-٨١ سهم شاغالن هر يك از خبشهاي عمده اقتـصادي           -٣-١جدول  
 درصد 

خبـــشهاي عمـــده
 اقتصادي 

١٣۴
۵ 

١٣۵۵ ١٣۶
۵ 

١٣٧
۵ 

١٣٧۶ ١٣٧٧١٣٧
٨ 

١٣٧
٩ 

١٣٨١ ١٣٨٠ 

/٣ آشاورزي 
۵۶ 

٣/
٣۴ 

٢/
٣٠ 

۴/
٢٣ 

٠/
٢۵ 

٨/
٢۵ 

٣/
٢٧ 

٨/
٢۵ 

٠/
٢۶ 

٨/
٢۴ 

/١ صنعت
٢٠ 

۵/
٣۴ 

١/
٢۶ 

٢/
٣١ 

۵/
٣١ 

٠/
٣٢ 

۶/
٣٠ 

۴/
٣١ 

٧/
٣٠ 

۶/
٢٩ 

/۶ خدمات 
٢٢ 

٢/
٣١ 

٨/
۴٣ 

٣/
۴۵ 

۶/
۴٣ 

٢/
۴٢ 

١/
۴٢ 

٩/
۴٢ 

٣/
۴٣ 

۶/
۴۵ 

 )١٣۴۵-٨١( شاخصهاي آليدي نريوي آار در ايران –مرآز آمار ايران : مأخذ

طوري آلي با مقايسه شاغلني آـشور در سـه گـروه عمـده         به  

-٨٠ ، ١٣٧٠-٧۵، ١٣۶۵-٧٠،  ١٣۵۵-۶۵در چهار دوره    اقتصادي  

شود آه اين دوره ها به خاطر متفـاوت بـودن        مشخص مي  ١٣٧۵

 اجتمـاعي از نظـر آمـاري قابـل مقايـسه          -شرايط اقتصادي 

بــه طـور مثــال در ســاهلاي بعـد از جنــگ وجــود   . نيـستند 

فرصـتهاي شـغلي بـسياري را فـراهم       ظرفيتهاي خايل توليد،    

آرد، بدن آنكه برنامه ريزي ويژه اي در اين خـصوص صـورت        

درگـريي در  بـه علـت   ) ١٣۵۵-۶۵( ته باشد يا دوره اول      گرف

 .مبارزات انقالب و شرايط جنگي رآود اقتصادي حاآم شد

 ١٣٧۵ تـا  ١٣۴۵براساس نتايج حاصل از سرمشاري ما از سـال       

از درصد شاغالن در خبش آـشاورزي و صـنعت بـه طـور حمـسوسي           

. آاسته شده و به مجعيت شاغل در خبش خدمات افزوده شده است     

 نيـز حـاآي از   ٨١ تا سال ٧۶نتايج حاصل از آمارگريي سال      

افزايش شاغلني خبش خدمات و آاهش شاغلني خبش آشاورزي و صنعت      

 .است
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 : بررسي وضعيت مجعييت آشور-٣-۴
 مقدمه -٣-۴-١

حتـوالت آن در برنامـه هـاي    ساختار مجعييت يك آشور و بررسي      

 امهيت بـسزايي برخـوردار    از اجتماعي و فرهنگي،     -اقتصادي

از طريف، پديدهاي اقتصادي نيز موجب پيـدايش حتـوالتي        . است

اقتصادي مطلوب شرايط بطور آلي،  . در ساختار مجعيت مي شود    

. ترآيب مجعيت ايده آيل را در بلند مدت بوجود خواهـد آورد      

ترآيب مجعييت نيز بسرتي مناسب جهت توسعه اقتصادي يك آـشور       

  اين رو، شناخت برخي از ويژگيهاي مجعييت،   از. اجياد مي آند  

ما را در شناخت و آاربرد مـسائل اقتـصادي يـاري خواهـد          

 .آرد

 

 ]١٢[ ساختار مجعيت ايران  -٣–۴-٢
 ١٣٨١ -١٣٧٩نسبت جنسي مجعيت ايران در فاصله سـاهلاي         

ا هآخرين ارزيابي   .  درصد برآورد شده است    ١٠٣در حد   

ني نسبت از مجعيـت     نيز با تفاوتي بسيار اندك، وجود مه      

) درصد زنان   ٣/۴٩ درصد مردان و     ٧/۵٠(مردان و زنان    

. آشور در ساهلاي مذآور تأييـد مـي آنـد         را در مجعيت    

ميانه و ميانگني سين مجعيت آشور نيز با افزايش تدرجيي          

 ٢/٢۶ و   ٨/٢١، به   ١٣٧٩سال، در سال     ٨/٢۵ و   ٣/٢١از  

 ١٣٨١ سال، در سال     ۵/٢۶ و   ٣/٢٢ و   ١٣٨٠سال، در سال    

 .ارتقاء يافته است

 ساله به آل    ١۵نسبت مجعيت آمرت از     (ضريب جواني مجعيت    

 تـا   ١٣٧٩(در فاصله ساهلاي مـورد بررسـي        )مجعيت آشور 

 هـزار   ٢١١۶٢( درصد   ٣٢/٣٣به  به ترتيب بانيل    ) ١٣٨١

 نـسبت بـه     ) هـزار نفـر    ٢٠٢١٧( درصـد    ٧٩/٣٠و  ) نفر
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ن مـي   ارقام متناظر در ساهلاي پيش، هببود بيشرتي نـشا        

حتوالت ساختاري حاآي از مترآـز شـديدتر مجعيـت در           .دهد

 نفـر   ٣در ساهلاي مذآور، از هـر       . ميانه هرم سين است   

 سـاله   ٢٩ تـا    ١۵مجعيت آشور يكي متعلق به گروه سـين         

تعداد مجعيت اين گروه سين آه در سـال         در واقع،   . است

در بـوده،   ) درصد ٢/٣٢( ميليون نفر    ۴/٢٠ معادل   ١٣٧٩

و در  )  درصـد  ٠/٣٣( ميليـون نفـر      ٣/٢١  به ١٣٨٠سال  

 از آـل    ) درصـد  ٧/٣٣(ميليون نفر    ١/٢٢ به   ١٣٨١سال  

اين افزايش آه بـازار     . مجعيت آشور ارتقا يافته است    

آــار و ديگــر ارآــان آــشور را حتــت فــشار فزاينــده 

مطالبات و تقاضاهاي اجتمـاعي خـود قـرار داده بـي            

 ۶٠هه  آميزي بوده آه در د    گمان ناشي از رشد انفجار      

در زمينه زاد و ولد رشد مجعيـت در آـشور بـه وقـوع               

 .پيوسته است

مشـار و نـسبت مجعيـت       ،  ١٣٨١ تا   ١٣٧٩در فاصله ساهلاي    

 درصد  ٠۴/۶٢آشور از   )  ساله   ۶۴ تا   ١۵(بالقوه فعال   

 هزار نفـر    ۴٠٨٩٠( درصد   ٣١/۶٣به  )  هزار نفر  ٣٩۴٠٨(

افزايش يافته  )  هزار نفر  ۴٢٣٢۶( درصد   ۴٧/۶۴و به   ) 

 مشار و نسبت مجعيت ساخلورده آشور نيز در سـاهلاي           .تاس

 ٢٩۴۵مذآور بنا به آخرين ارزيابيها به ترتيـب بـه           

 ) درصد ٧۵/۴( هزار نفر    ٣٠۶۵،  ) درصد ۶۴/۴(هزار نفر   

 .تعـديل شـده اسـت     )  درصـد    ٧۴/۴( هزار نفر    ٣١١۴و  

حاصل و برآيند چنني تغيريات اجياد شده در ساختار سـين           

نرخ وابستگي يا بار تكفـل نظـري        مجعيت اين بوده آه     

 ٢/۵۵ درصد به    ٢/۶١ از   ١٣٨١ تا   ١٣٧٩فقط ظرف ساهلاي    

 چنانچه آاهش بار تكفل نظري      .تقليل يافته است  درصد  

با اجياد فرصتهاي شغلي بيشرتي براي افـراد واقـع در           

تبعـًا ارتقـاي    سنني آار و فعاليت جامعه مهراه شـود،         

اري و در ايـت     گـذ  پسند و افزايش ميزان سرمايه     توان

 .هببود سطح زندگي را به ارمغان خواهد داشت

 

 )٨٠ تا ۴۵از سال   ( ١روند اشتغال در ايران  -٣ -۴-٣

 ) ١٣۴۵ -۵۵(دوره اول 

 هزار نفر بـوده     ٧٨۴٢،  ١٣۴۵آشور در سال    مجعيت فعال   

 ٩١ (انـد  هزار نفر شاغل بوده    ٧١١۶آه از اين تعداد     



متوسـط  با رشـد    ور  مجعيت فعال آش   طي اين دوره     )درصد

 ١٣۵۵ هـزار نفـر در سـال         ٩٧٩۶ درصد بـه     ۵/٢ساالنه  

 ٩/٢٣افزايش يافت و تعداد شاغلني بـا رشـدي معـادل            

 هزار نفر رسيد نـرخ فعاليـت نيـز از           ٨٧٩٩درصد به   

 ١٣۵۵ درصد در سـال      ۶/۴٢ به   ١٣۴۵در سال    درصد   ۴۵/١

 افزايش سطح اشتغال در اين دوره عمـدتًا         .آاهش يافت 

د سريع توليد بوده است، به حنوي آه توليد         بواسطه رش 

ناخالص داخلي به قيمت عوامل به طور متوسـط سـاالنه           

دوره در جممـوع طـي      .  درصد افزايش يافتـه اسـت      ١٢/۴

 درصد بر مجعيت فعـال      ٩/٢۴، در حايل آه     ١٣۵۵ تا   ١٣۴۵

و مجعيـت   رشـد    درصـد    ٧/٢٣آل  شاغلني  افزوده شد   آشور  

در  به عبـارت ديگـر       . درصد افزايش يافت   ٣/٣٧بيكار  

 هـزار شـغل     ٣/١۶٨طي اين ساهلا ساالنه به طور متوسط        

هزار نفر به طور متوسـط       ١/٢٧اجياد شد و در عني حال       

 ]٢[) ٣-٢جدول ( بر مجعيت بيكار آشور افزوده گشت 

 

 
 ) ١٣۵۵-۶۵(دوره دوم 

 درصـد از    ٧/٢مجعيت فعال آشور با رشد متوسط سـاالنه         

 هزار نفـر در     ١٢٨٢٠ به   ١٣۵۵ هزار نفر در سال      ٩٧٩۶

.  درصد بـه اشـتغال درآمدنـد       ٨/٨۵ ورسيد   ١٣۶۵سال  

با متوسط نرخ رشد ساالنه اي معـادل        تعداد آل شاغلني    

علريغـم  . هزار نفر افـزايش يافـت      ١٠٠٢ درصد به    ٣/٢

 درصـدي   ٢جنگ، حترميهاي اقتصادي و آاهش      وقوع انقالب،   

GDP         ره قبل  نرخ رشد اشتغال در اين دوره نسبت به دو

 اسـتفاده تكنيكهـاي آـاربر در        .افزايش يافته اسـت   

مقابل سرمايه بـر و افـزايش نريوهـاي دفـاعي آـشور             

. بواسطه شرايط جنگ به افزايش اشتغال منجر شده است        

 هـزار نفـر     ٩٩٧تعداد بيكاران نيز در اين دوره از        

هزار نفر افزايش يافت آـه باعـث شـد نـرخ             ١٨١٩به  

 درصد در   ٢/١۴ به   ١٣۵۵سال   درصد در    ٢/١٠بيكاري از   

 ]٢[.  افزايش يابد١٣۶۵سال 

 

 )١٣۶۵ -٧٠(دوره سوم 

بـه   جهت مطالعه بيشرت به دو برنامه اقتصاد بدون اتكا            -١
، ) هبره وري ، اشتغال، مجعيـت     (درآمدهاي حاصل از نفت خام      

 مراجعـه   ١٣٧۶دفرت اقتصاد آالن سازمان برنامـه و بودجـه،          
د ٢٨ش



 درصـد   ١۵فعـال آـشور،      ميـزان مجعيـت      ،طي اين مـدت   

 هـزار   ۴/٣٨٣افزايش يافته است آه به طـور سـاالنه،          

بـه عـالوه،    . نفر به نريوي آار آشور افزوده شده است       

 هزار نفـر در سـال       ١٨١٩تعداد بيكاران در آشور از      

 آـاهش يافتـه     ١٣٧٠ هزار نفر در سـال       ١۶۴٠ به   ١٣۶۵

 ١٣٧٠بدين ترتيب نرخ اشتغال و بيكاري در سال         . است

دليل اصـلي   . درصد رسيده است   ١/١١ و   ٩/٨٨به ترتيب   

 و  GDP درصـدي    ۴/۴افزايش اشتغال رشد متوسط سـاالنه       

 ]٢[ .ادامه استفاده از تكنيكهاي آاربر بوده است

 

 )١٣٧٠-٧۵(دوره چهارم 

 درصـد   ٨/٧آار فعـال آـشور، از رشـدي معـادل           ريوي  ن

 ٢۵٠برخوردار بوده و ساالنه به طور متوسط در حـدود           

از . افزوده شـده اسـت    هزار نفر به مجعيت فعال آشور       

 درصـد   ٩/٩٠،  ١٣٧۵ميان آل مجعيت فعال آشور در سـال         

به عبارت ديگـر سـاالنه بـه طـور          . اند اشتغال داشته 

اد شـده اسـت و نـرخ         هزار نفـر شـغل اجيـ       ٢٩١متوسط  

 درصـد تقليـل     ١/٩بيكاري در مقايسه با دهه قبل به        

الزم به ذآر است آه در اين دوره استفاده         . يافت است 

از تكنيكهاي سرمايه بر رواج زيادي پيدا آرده اسـت          

. آه به واسطه افزايش هزينـه نـسيب نـريوي آـار اسـت             

افزايش هزينه هاي نريوي آار با تصويب قانون آار در          

 و آاهش هزينه واقعي سرمايه ناشـي از غـري           ١٣۶٩ل  سا

آـه هزينـه    واقعي بودن نرخهاي هبره و ارز موجب شده         

آارفرمايـان  .نسيب نريوي آار در سطح بااليي قرار گريد         

رغبت زيادي به اسـتفاده از تكنيكهـاي سـرمايه بـر            

 ]٢[. نشان دهند

 
 )١٣٧۵ -٨٠(دوره پنجم 

وي آار هستيم بـه     شاهد رشد چشمگري عرضه نري    اين دوره   

 تقريبًا  ٨٠ تا   ١٣٧۵گونه اي آه نرخ رشد آن طي دوره         

در حايل  . بوده است  ٧۵ تا   ١٣۴۵ برابر دوره طوالني     ١/۵

آه تقاضاي نريوي آار طي اين دوره به مهان نسبت رشـد            

٢٩



 ٧٧ تا   ١٣٧۵با آاهش قيمت نفت طي ساهلاي       . نكرده است 

اري، و تأثريات منفي بر آن رشد توليد و سـرمايه گـذ           

 ١۴۵٣١شاغل آشور با نرخ رشد آنـوني از حـدود           مجعيت  

هزار نفر افزايش يافته آه      ١۴٧٨۶هزار نفر به حدود     

 هزار فرصت شغلي در هـر سـال         ١٠٧به معين اجياد حدود     

 درصد فرصتهاي شغلي در دوره پنج ساله قبـل          ٣۶يعين  (

روند صعودي قيمت نفت در      با آغاز    . بوده است  )از آن 

و سـرمايه گـذاري از      د   هاي رشد توليـ     نرخ ١٣٧٨سال  

اواخر سال افزايش و رشد اشتغال به تبع آن افـزايش           

 برابر ميانگني دو    ٣يافته است در اين سال نزديك به        

 هزار فرصـت شـغلي و در سـاهلاي          ٣٠٠سال قبل آن يعين     

 هزار فرصـت شـغلي      ۴۶٠ و   ۴١٠به ترتيب    ١٣٨٠ و   ١٣٧٩

سبب شـده آـه از      زايي   افزايش روند اشتغال  . اجياد شد 

روند فزاينده نرخ بيكاري در آـشور آاسـته شـود ويل            

بـدين ترتيـب     ]٧[. نرخ بيكاري هنوز در آشور باالسـت      

 مالحظه مي شود نرخ بيكاري      ١-٢مهان گونه آه در جدول      

 درصـد   ١/٩طي دوره مورد بررسي افزايش يافتـه و از          

.  رسيده است  ١٣٨٠ درصد در سال     ٢/١۴ به   ١٣٧۵در سال   

]٢[ 

 

 

 
 

 ١٣۴۵-٨٠ وضعيت اشتغال در آشور -٣-٢جدول 

 

ــت سال  مجعيــ

 فعال

ــداد تعـ

 شاغلني

ــداد تعـ

بيكاران 

ــرخ نـــ

ــاري بيك

 )درصد(

ــزان ميـ

ــت فعالي

ــد( )درص

** 

١٣۴۵ ٧٨۴٧١١ ٢۶ ٧٢۶ ١ ٩/۴۶ 

١٣۵۵ ٩٧٩۶ ٢/١٠ ٩٩٧ ٨٧٩٩ ۶/۴٢ 

١٣۶۵ ٢/١ ١٨١٩ ١١٠٠٢ ١٢٨٢٠۴ ٩/٣٨ 

١٣٧۵ ١۴١ ١٣٠٩٧ ٧٣٧۶۴١/٣٨ ١/١١ ٠ 

٣٠



١ ١٣٧٩۶١ ٠٢٧۴۵١ ٧٢۴۵۵ ٣/٣ ١/٩۵ 

١ *١٩١٣٩ ١٣٨٠۵٩۵٣١٨٢ *٧* ۶/١۶ ٩/٣۶ 
 مأخذ مرآز آمار ايران 

 

  ر سازمان مديريت و برنامه ريزي آشو- برآورد دفرت اقتصاد آالن* 
 

 

 **      ١٠٠*                                                                           

 ميزان فعاليت= 

 
   توزيع مجعيت شاغل و بيكار آشور -٣-۴-۴

 ٨٠ تـا    ١٣۴۵مجعيت شاغل و بيكار آل آـشور طـي دوره           

دستخوش تغيرياتي  متناسب با حتوالت اقتصادي و اجتماعي       

شـاغل آـشور     ساله خنـست مجعيـت       ١٠در دوره   . شده است 

.  درصد افـزايش يافـت     ٣/٣٧بيكار  و   درصد مجعيت    ٧/٢٣

 درصد و مجعيت بيكـار      ٢۵ مجعيت شاغل    ١٣۵۵-۶۵در دوره   

 درصد افزايش يافـت و در سـه دوره پـنج سـاله              ٨٢/۴

 ٢۵/١١ درصد،   ١٩بعدي نيز مجعيت شاغل آشور به ترتيب        

 درصد افزايش يافت و افزايش مجعيت بيكـار         ١٠ و   درصد

 درصـد بـوده     ٧/١١٨ و   ٣/١١،  ٨/٩طي دوران فوق نيـز      

  ]٢[ است

 

 
 

 غل و بيكار در آشور مجعيت شا-٣-٣جدول 

 روستايي شهري آل آشور
 سال

 بيكار شاغل بيكار شاغل بيكار شاغل

١٣۴۵ ٧١١۶ ٧٢۶ ٢۶١ ١٠۵٨ ۴۵٠۵ ۵۶٨ 

١٣۵۵ ٩٩٧ ٨٧٩٩ ۴٢٢٣ ١١٣ ۴۶٧٧ ٨٧۴ 

١٣۶۵ ١٨١٩ ١١٠٠٢ ۵٩۵١٠٧٣ ٣ ۴٩٨٨ ۴۴٠ 

١ ١٣٠٩٧ ١٣٧٠۶۴٧ ٠۶٨٨٠ ٠٩ ۴۵٠۵ ٧۴۶ 

١٣٧۵ ١۴۵١ ٧٢۴۵۵ - - - - 

١ *١٣٨٠۵٩۵٣١٨٢ ٧ - - - - 
 ١٣٧۵مأخذ سالنامه آماري، ساهلاي متفاوت و سرمشاري آل آشور 

 .باشد بيين دفرت اقتصاد آالن مي ارقام و پيش* 

 

 زمشخص مي شود آه مجعيت شاغل ا      ) ٣-٣(با مالحظه جدول    

مناطق روستايي به مناطق شهري انتقال يافته انـد و          

اينكـه  مهچنني مجعيت بيكار در مناطق روستايي، علريغـم         

مجعيت فعال ده ساله و 
 بيشرت

بيشرت و ساله ده مجعيت

٣١



حجم شاغلني در اين مناطق طي چهار دهه نـسبتًا ثابـت            

 .مانده، تدرجيًا افزايش پيدا آرده است

 
 ]٢[ بررسي وضعيت اشتغال در گروههاي سين متفاوت -٣-۵-۴

 هزاز  ۶۶٨۵ شاغلني آل آشور از رقم       ١٣۴۵-۵۵طي ساهلاي   

 ٨٨٩٩بـه رقـم     )  درصـد  ٨/٢با نرخ رشد متوسط     ( نفر  

يافت آه اين افزايش در گـروه سـين         هزار نفر افزايش    

 ١٠-١۴امـا در گـروه سـين        .  ساله به بـاال رخ داد      ١۵

-۶۵در دوره   . ساله از تعداد شاغلني آاسته شده اسـت       

شـاغل  مجعيت  . مجعيت شاغل دستخوش تغيريات جدي شد      ١٣۵۵

 ساله رونـد آاهـشي خـود را ادامـه داد امـا              ١٠-١۴

د و در   شاغلني در گروههاي سـين ديگـر افـزايش يافتنـ          

 ٧/٣١( سـاله افـزايش بـسيار چـشمگري          ١۵-٢٩گروه سين   

نكتـه قابـل توجـه      . و منحصر به مـردان بـود      ) درصد

آنكه، شاغلني زن در مهه گروههاي سين و به جـزء گـروه             

 ساله آاهش چشمگريي داشته آه علت آن خـروج          ٣٠-۴۴سين  

 بـه طـوري آـه       .زنان شاغل از حميطهاي آار بوده است      

.  درصـد بـود    ٩/٨،  ١٣۶۵در سـال    سهم اشـتغال زنـان      

 درصـد مـي     ٨/١٣،  ١٣۵۵درحايل آه اين رقم براي سـال        

 .باشد

 بيكاري به علت اجياد فرصتهاي شغلي       ١٣۶۵-٧٠در دوره   

.  بـه خـود گرفـت      ١٣۶۵روند آندتري نـسبت بـه سـال         

 ساله بوجـود آمـد      ٣٠-۴۴بيشرتين اشتغال در گروه سين      

 زن از آـل     قابل ذآر است آه سهم شاغلني     )  درصد ٨/٣١(

 درصـد در    ۴/٩ بـه    ١٣۶۵ درصد در سال     ٩/٨اشتغال از   

 . رسيد١٣٧٠سال 

سـاله   ١٠-١۴ نيز شاغلني گـروه سـين        ١٣٧٠-٧۵در دوره   

آاهش يافتند آه اين مسئله تا حدي به سـبب افـزايش            

 سـاله   ٣٠-۴۴پوشش حتصيلي مي باشد و باز هم گروه سين          

 در   درصد افزايش بيشرتين تـراآم اشـتغال را        ٣/٢۴با  

در جمموع سطح اشـتغال در سـال        .  داشته اند  ١٣٧۵سال  

.  درصد ارتقـاء يافـت     ١/١٠،  ١٣٧٠ نسبت به سال     ١٣٧۵

به عبارت ديگر ساالنه به طـور متوسـط در ايـن دوره             

٣٢



 هزار شـغل بـراي      ۶/١٠۶ هزار شغل براي مردان و       ١٨٩

  جـدول  .  هزاز شغل اجياد شده است     ۶/٢٩۴زنان و در آل     

 .مالحظه شود) ٣-۴(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-٨٠توزيع مجعيت شاغل در گروههاي سين طي ساهلاي ) ٣-۴(جدول  

١٣۴۵ 

 )هزار نفر درصد(واحد 

 
گروه سين

 سال
١۴-١-٢٩ ١٠۵ ۴۴-٣٠ ۶۴-۴۵ 

 سال ۶۵

 و بيشرت

آل 

 اشتغال

١٣۴۵ 
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)۴/٣٨(

٢۶٢۵ 
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١٩۵٠ 
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٣٣١ 
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٨٧٩٩ 

١٣۶۵ 
٢٨٢ 

)۶/٢( 

۴۴۵٢ 

)۵/۴٠(

٣٣۴٠ 
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٢۵٧٢ 

)۴/٢٣(

٣۵۶ 
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١١٠٠٢ 

١٣٧٠ 
٢۶۶ 

)٠٣/٢(

۵١٠٨ 

)٩/٣٨(

۴۴٠١ 

)۶/٣٣(

٢٧۵٣ 

)٠١/٢١

( 

۵٧٠ 

)٣/۴( 
١٣٠٩٨ 

١٣٧۵ 
٢۶۴ 

)٨/١( 

۵٣٣١ 

)۶/٣۶(

۵۴۶٩ 

)۵/٣٧(

٢٨٠٢ 

)٢/١٩(

٧٠۵ 

)٨/۴( 
١۴۵٧١ 

 - - ) ساله١۵-۶۴ (١١٣۴٠/۵ - *١٣٨٠
برنامه «  مرآز آمار و ٨٠آمارگريي از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار هبمن : مأخذ

 ١٣٧۶برنامه و بودجه، » اقتصاد بدون نفت

٣٣



 ١٣٨٠تا هبمن ماه * 

 

مجعيـت   هـزار نفـر   ٧/١٣٣، از جممـوع   ١٣٨٠در هبمن ماه سال     

 از جمموع ايـن  اند  درصد شاغل بوده  ٨/٨۴ ساله،   ١۵-۶۴فعال  

 درصــد مربــوط بــه ٢٢ ، ۵/۵۵، ۵۴/٢١شــاغالن بــه ترتيــب 

ايـن  . باشـند   ساله مي۴۵-۶۴ و  ٢۵-۴۴ ،   ١۵-٢۴گروههاي سين   

 درصـد و  ٩/٢٣، ۵/۵۵، ۶/٢٠نسبتها براي مردان به ترتيـب       

بـه طـور   .  درصد بوده اسـت ٩/١٧ و   ۵/۵۵،  ۵/٢۶براي زنان   

شه نـزويل طـي    ساله از روند مهيـ  ١٠-١۴آلي اشتغال در سنني     

و بـه عبـارت ديگـر    . دوره هاي فوق برخوردار بـوده اسـت       

عواقب منفي اين پديده آه بلند مدت منايان مـي شـود، بـا         

 .آاهش نرخ اشتغال در سنني فوق آمرت خواهد بود

 نسبت ١٣٧٠ ساله در دهه ١۵-٢٩اشتغال نرخ اشتغال در سنني      

ايـران  به دهه قبل آاهش يافته آه با توجه به مجعيت جوان      

تالش در جهت اجياد فرصتهاي شغلي بيشرت توسط مـسئولني بـراي        

ــروري     ــين ضـــــــ ــروه ســـــــ ــن گـــــــ   ايـــــــ

 .مي باشد
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بررسي روند اشـتغال طـي برنامـه هـاي اول، دوم، سـوم و                -٣ -۶-۴

 چهارم توسعه در ايران 
 )١٣۶٨-٧٢( برنامه اول توسعه -

«  سه حمـور اساسـي   اهداف اشتغال در برنامه اول توسعه در     

آاهش بيكاري پنهان و فصلي، افزايش هبره وري سرانه نـريوي       

آار و افزايش نسبت آارآنان مشاغل علمي و فين و ختصصي بـه       

 هزار شـغل  ٣٩۴بيين شد آه ساالنه     پيش .دنبال شد » آل شاغلني 

 درصـد بـه   ٩/١۵در طول برنامه اجياد شود، نرخ بيكاري از      

امه تقليلي يابد و نسبت اشتغال   درصد در انتهاي برن    ١٣/۴

 درصــد در انتــهاي ۵/۴۵ بــه ٢/۴٧فعاليتــهاي خــدماتي از 

 .برنامه آاهش پيدا آند

 هزار نفـر در سـال   ١١۴۵٠در اين برنامه تعداد شاغلني از      

 افزايش يافته اسـت  ١٣٧٢ هزار نفر در سال    ١٣٧٧٢ به   ١٣۶٧

 هزار شغل جديـد  ۴۶۴به طور متوسط ساالنه   به عبارت ديگر،    

بيين برنامه در سال بوده   درصد بيش از پيش  ١٨اجياد شده آه    

 هزار شـغل  ٢٣٢٢فرصت هاي شغلي اجياد شده طي برنامه      . است

 ١/۵٣( هزار شغل در خبش خدمات ١٢٣٣بوده آه از اين تعداد      

و )  درصـد ٣٩( هزار شغل در خبش صـنعت و معـدن       ٩٠٣،  )درصد

خبـش  .  اسـت بـوده )  درصـد ٨( هزار شغل در خبش آشاورزي      ١٨۶

 درصـد بـيش از هـدف برنامـه و خبـش        ٧۵خدمات نزديـك بـه      

.  درصد بيش از هدف برنامه نريوي آار جذب منوده    ١٨آشاورزي  

 درصد از اهداف برنامه دسـت  ۶/٨١اما خبش صنعت و معدن به      

 ۴/١٣در پايان برنامه نرخ بيكـاري بـه جـاي        . يافته است 

ل شرايط خاص معلو درصد رسيد آه اين موفقيت    ٣/١١درصد به   

و آزاد شدن منابع عظيم مـايل و  آن زمان از مجله امتام جنگ      

 ٢٠مهچـنني رشـد   . وجود ظرفيتهاي خايل در اقتصاد بوده اسـت      

 ٣ از   GDP موجـب رشـد      ١٣۶٩درصدي درآمدهاي نفيت در سـال       

 شد امـا در  ١٣۶٩ درصد در سال ١/١٢ به   ١٣۶٨درصد در سال    

بنـابراين  . ش يافـت  سال آخر برنامه درآمدهاي نفيت آـاه      ٢

اي  آاهش نرخ بيكاري حيت بيش از هدف برنامه، نتيجه برنامه     

 . ويژه نبوده است

در طول برنامه اول عمده سرمايه گذاريها زيربنايي بـوده       

  و از آـــل اعتبـــارات جـــاري و عمرانـــي طـــي ســـاهلاي 

٣۵



 ميليـارد ريـال اسـت، تنـها      ٢٨٩۶۵ آه بالغ بر     ١٣۶٨-٧٢ 

 خبش توليدي اختصاص داده شـده    ميليارد ريال به   ١٨١٠مبلغ  

 رويكـرد حـاآم در عرصـه توليـد، سـرمايه سـاالري و            .است

ابزارساالري بود آه موجب شد نقش اشتغال در فرآيند توسعه      

 ]٨[ .اقتصادي ناچيز مشرده شود
 
 )١٣٧۴ -٧٨( برنامه دوم توسعه -

 ١۴٢١٢بيين شده بود آه شاغلني آـشور از     طي اين برنامه پيش   

 ٢٠٢٠ هزار نفـر برسـند و هـدف اجيـاد       ١۶٢٣٢ه  هزار نفر ب  

 ٨٨٢ هزار شغل در خبش آـشاورزي،   ٢١٣هزار شغل شامل تعداد     

 هزار شغل در خبش خدمات بوده ٩٢۴هزار شغل در خبش صنعت و       

 هزار شغل در خبش هاي  ۴٠۴بايست   به عبارتي، ساالنه مي   . است

 درصـد  ١/۵شد و نـرخ رشـد اقتـصاد       خمتلف اقتصايد اجياد مي   

 .بيين شده بود پيش

 هـزار  ١٢٠ حدود ١٣٧۵-٧٧آه طي دوره   دهد   عمكردها نشان مي  

فرصت شغلي در هر سال اجياد شده است و مجعيت شاغل آشور حتت      

تأثري آاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تـأثريات منفـي        

گـذاري بـا نـرخ رشـد      آن بر نرخهاي رشد توليد و سـرمايه      

 هزار نفـر  ١۴٨١١ر به حدود  هزار نف  ١۴۵٧٢آنوني از حدود    

هاي آشاورزي، نفـت   طي دوره فوق در خبش   . افزايش يافته است  

و گاز، صنعت و معدن، آب و برق، محـل و نقـل ارتباطـات و         

، ۵/٢٧، ۵/١، ١٠۶ ، ٣ ، ۴٧ساير خدمات بطور متوسط ساالنه      

هزار فرصت شـغلي اجيـاد شـده اسـت امـا در خبـش           ٧۶ و   ٠/۵

 هـزار  ١٢٨دي اجياد نـشده بلكـه    ساختمان نه تنها شغل جدي    

 با پايـان رونـد   ١٣٧٨در سال . فرصت شغلي نيز از بني رفت     

نزويل قيمت نفت و آغاز رونـد صـعودي آن، نـرخ هـاي رشـد           

افزايش و نرخ رشد اشتغال نيـز بـه     گذاري   توليد و سرمايه  

در ايـن سـال در خبـش هـاي      . تبع آن افـزايش يافتـه اسـت       

، ٣۶ ساير خدمات به ترتيب   آشاورزي، ساختمان، ارتباطات و   

شغلي اجيـاد شـد امـا در دو خبـش       هزار فرصت    ،١٠۵ ،۶۵،  ٨۴

و يـك هـزار فرصـت     ٩صنعت و معدن و آب و برق به ترتيـب       

 .شغلي از دست رفت

 به ،١٣٧٨، ١٣٧٧، ١٣٧۶هاي  در سه سال آخر برنامه يعين سال     

 هزار فرصت شغلي اجيـاد شـد آـه بـه       ٢٧٩و  ١۶٠،  ٢٠٢ترتيب  

بيين برنامـه    هزار شغل از متوسط پيش  ٢٠٢،  ٢۴۴،  ١٢۵ترتيب  

٣۶



از % ۶/۴٣در جمموع طي برنامـه دوم توسـعه      . آمرت بوده است  

عملكـرد بـسيار   برنامه اشتغال حتقق يافت آه اين بيـانگر       

در برنامـه   .ضعيف اين برنامه در مورد اشتغال مـي باشـد       

گـذاري در جهـت توسـعه     دوم نيز مهانند برنامه اول سرمايه     

ناها بوده است و باتوجه به اعتبارات ختصيص داده شده      زيرب

گذاري توليـدي   زا، نقصان سرمايه  به خبش هاي توليدي اشتغال    

 از آل اعتبارات جاري  ١٣٧٣-٧٧طي ساهلاي   . آامال مشهود است  

 ميليـارد  ١٣٣٢٠ ميليارد ريـال تنـها      ٢٣٨١٨۶( و عمراني   

براين ريال به خبش صنعت و آشاورزي اختـصاص داده شـد بنـا        

نبـوده  اشـتغال  ها در جهت توليد و افـزايش       سرمايه گذاري 

هاي آزادسـازي اقتـصادي، تـورم شـديد          بازتاب سياست  .است

ناشي از فشار تقاضا و افزايش شـديد نقـدينگي مهـراه بـا          

هـاي اجتمـاعي در    العمل افزايش قيمت ارز موجب شده آه عكس     

اجـراي  ها بروز منايـد و در دو سـال اول       قبال اين برنامه  

مشاهده هاي اعالم شده  ها در سياست   گريي اين برنامه تغيري جهت   

اشتغال فداي سياست م توسعه افزايش   ودر طول برنامه د   . شد

آاهش تورم شده آه در اين زمينه نيـز چنـدان موفـق عمـل          

ميزان اشتغال اجياد شـده طـي دو برنامـه      به طور آلي    .نشد

اين دوران نزديـك  در . بيشرت در خبش خدمات صورت گرفته است     

 درصد از آل اشتغال در خبش خـدمات عمـدتًا دولـيت،        ٨/۴٧به  

براسـاس آمـار رمسـي سـهم     . گري اجياد شده است    داليل و واسطه  

 با اندك هببودي بـه  ١٣۶۵ درصد در سال   ١٣اشتغال صنعيت از    

 درصد سهم اشـتغال  ١٩( افزايش يافت  ١٣٧۵ درصد در سال     ١٧

تغال در خبـش خـدمات دولـيت     نتيجـه اشـ   ) ١٣۵۵صنعيت در سال    

 .متورم شدن دولت و آاهش بازدهي نريوي آار بوده است

طي دو برنامه اول و دوم توسعه، سياست درهاي باز زمينـه       

ورود هر چه بيشرت آاال و خدمات را به داخل اجيـاد آـرد در        

در .هاي داخلي وجود داشـت  حايل آه امكان توليد در آارخانه     

هاي  دالر دريافيت ميليارد ٧/١٢٠وع  برنامه اول توسعه از جمم    

ــوع   ــه دوم از جمم ــارد دالر ١٨/١٠٠ارزي و در برنام  ميلي

 ميليـارد دالر صـرف   ٣/٢٠۶مجعًا مبلـغ    هاي ارز آشور     دريافيت

 ٩/۶شــامل (  ميليــارد دالر آن ٨/۴٨واردات شــد آــه فقــط 

 ٣٧ ميليارد آاالهـاي مـصريف صـنعيت،       ٩/۴آالت،   ميليارد ماشني 

در جهت افزايش )آالت اي خبش صنعت ماشني    هاي واسطه ميليارد آاال 



توليد و اشتغال بوده و بقيه هتديدي بـراي اشـتغال بـوده         

 ]٨[.است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )١٣٧٩-٨٣( برنامه سوم توسعه -

 و افزايش نـرخ مـشارآت نـريوي     ١٣۵۵-۶۵حتوالت مجعييت در دهه     

 در ساهلاي اخري موجب شـد اشـتغال در    ) به ويژه زنان  ( آار  

برنامه سوم توسعه به عنوان يكي از مهمرتين اهداف برنامه      

افزايش عرضه نـريوي   در برنامه سوم،   .مورد توجه قرار گريد   

هاي مشارآت نريوي آـار در گروههـاي     آار با فرض تثبيت نرخ    

 ١٧٧۶۵سين و به تفكيك زن و مرد در طول ساهلاي برنامـه از       

 ١٣٨٣ر سـال   هزار نفـر د ٢١١۴٧ به  ١٣٧٨هزار نفر در سال     

به عبارت ديگر متوسط عرضه جديـد نـريوي      . برآورد شده است  

با باشد و يا حداآثر   هزار نفر مي  ۶٧۶آار ساليانه معادل    

فرض درنظر گرفنت اثرات متغريهاي اقتـصادي و اجتمـاعي بـر         

مشارآت نريوي آار در طول برنامـه، افـزايش عرضـه        هاي   نرخ

هزار  ٢١۶٠٢ به ١٣٧٨ هزار نفر در سال   ١٧٩٢۶نريوي آار از    

 خواهد رسيد آه نشان دهنده متوسط عرضـه    ١٣٨٣نفر در سال    

بنابراين عرضـه  . باشد  هزار نفر مي  ٧٣۵نريوي جديدي معادل    

 درصد افزايش خواهد يافت ٨/٣ تا  ۵۵/٣نريوي آار ساالنه بني     

تقاضاي نـريوي آـار   . سابقه بوده است  سال اخري بي   ۴٠آه در   

 هـزار  ١۵٠۵٢معادل  ١٣٧٨ادي در سال   هاي اقتص  خبشبه تفكيك   

باتوجه به رشد اقتصادي . شود ميبيين   برآورد شده و پيش   نفر  

به .  افزايش يابد١٣٨٣ هزار نفر در سال   ١٨٨٧٨تا   درصد   ۶

 هزار نفـر فرصـت شـغلي جديـد طـي        ٣٨٢۶عبارت ديگر حدود    

ساالنه معادل شود آه به طور متوسط    هاي برنامه اجياد مي    سال

٣٨



ترتيـب طـي ايـن دوره مشـار        بدين. شغل جديد است  هزار   ٧۶۵

 برخوردار خواهـد   درصد۶٣/۴سابقه ساالنه    شاغلني از رشد بي   

گاه بـه مـرز    خلق مشاغل جديد هيچ سال گذشته   ۴٠شد آه طي    

هزار شغل در سال نرسيده و متوسط افزايش اشـتغال در        ۴٢٠

 جتارب.  هزار شغل بوده است٢٩٠ آمرت از    ١٣۵۵-٧۵طول ساهلاي   

 هـزار  ٧٠٠دهد آه خلق سـاالنه بـيش از      جهاني نيز نشان مي   

فرصت شغلي جديد و دستيابي به نرخ رشد اشتغايل بـاالتر از       

به مثال در طول سـاهلاي  .  درصد آار بسيار دشواري است     ۶/۴

 نرخ متوسط رشد و افزايش مطلق اشتغال سـاالنه در       ١٩٩٢-٩٧

 ۴١٧(رصـد   د١/٢آره جنوبي، ترآيه، ژاپن به ترتيب معادل      

 ٣٣/٠و  ) هزار شغل جديد١٧١( درصد   ٨٣/٠،  )هزار شغل جديد  

 .بوده است)  هزار شغل جديد٢۴٢(درصد 

بـافرض گزينـه حـداقل    ميانگني نرخ بيكاري در طول برنامه      

 درصـد در سـال پايـاني برنامـه      ١۴معادل  عرضه نريوي آار    

 ايـن ارقـام در گزينـه     .شـود   درصد برآورد مي   ۵/١٠معادل  

 درصد خواهد بود يعين در ۵/١٢ درصد و   ١۵به ترتيب   حداآثر  

صورت حتقق آامل اهداف برنامه سـوم در زمينـه اشـتغال در         

 .  درصد آمرت خنواهد شد١٠نرخ بيكاري از هبرتين حال 

حتقق يافته با پايان يافنت روند   ١٣٧٨براساس آنچه در سال     

 رشـد توليـد و  هاي  نزويل قيمت نفت در بازارهاي جهاني نرخ     

گذاري و نرخ رشد اشتغال نيز بـه تبـع آن افـزايش          سرمايه

 هزار فرصت شغلي در اقتصاد  ٣٠٠اين سال حدود    . يافته است 

نفـر افـزايش    هزار ١۵٠٨۶اجياد شده و مجعيت شاغل به حدود      

هاي سـاختماني، صـنعيت و     با آغاز رونق فعاليت   . يافته است 

يـب حـدود   هاي ساختمان و صنعت و معدن به ترت    معدني در خبش  

در سـال  .  هزار فرصت شغلي اجيـاد شـده اسـت     ۵٨ هزار و    ۶۵

 هزار فرصت شـغلي اجيـاد   ۴۶٠ و  ۴١٠به ترتيب    ١٣٨٠ و   ١٣٧٩

بيين برنامـه تعـداد فرصـتهاي شـغلي         براساس پيش . شده است 

 و ۴٩٩بايـست بـه    اجياد شده در ساهلاي مذآور به ترتيب مـي      

ا به ترتيب بنابراين در هر يك از اين ساهل   . هزار برسد  ۶٨۵

 هزار فرصت شغلي آمرت از هدف برنامه اجيـاد شـده      ٢٢۵ و   ٨٩

فرصت شغلي اجيـاد شـده       هزار   ۴١٠از   ١٣٧٩در سال    ]٨[. است

  هزار در آب و برق، نفت و گـاز،  ١١ هزار در آشاورزي،     ١٧

 هزار ۵۴ هزار در ساختمان، ٨٧ هزار در صنعت و معدن،      ١٠١

ــات   ــارداري و ارتباط ــل انب ــل و نق ــزار در  ۴۶، در مح ه

٣٩



 - هزار در مؤسسات مـايل  ٢١رستوران و هتلداري،    بازرگاني،  

 هـزار در خـدمات عمـومي،    ۵٣ جتـاري،    –پويل، ملكي، حقوقي    

 هزار در فعاليتهاي غري ١٠اجتماعي، شخصي و خانگي و حدود      

فرصـت هـاي   . بندي و اظهار نشده اجياد شده اسـت      قابل طبقه 

بيين  ، صد هزار نفر آمرت از پيش١٣٧٩شغلي اجياد شده در سال      

هـاي رشـد توليـد و     علريغم ايـن آـه نـرخ      .برنامه سوم است  

بيين شده در برنامـه سـوم      بيشرت از ارقام پيش    گذاري سرمايه

توسعه حتقق يافته، اما هدف تعيني شده بـراي اشـتغال حمقـق         

نشده است آه داليل اصلي آن، استفاده از ظرفيتهاي بيكـار       

آالت، آاهش بيكاري پنهان نريوي آار و گسرتش پديده چند       ماشني

ظر بـر  مهچنني قوانني و مقررات نـا   . باشد شغلي در اقتصاد مي   

تعديل نريوي انساني را در سطح بااليي   هاي   بازار آار هزينه  

دهد و آارفرما متايلي به استخدام نريوي آار جديـد       قرار مي 

نامـه برنامـه بـه     چند آيـني  در قانون برنامه سوم     . ندارد

بـه طـور   . آند تصويب رسيده آه به حتقق هدف اشتغال آمك مي     

ده سـپرده قـانوني    درصد از مان٣ معادل   ۵۵مثال در ماده    

هاي آـشاورزي،    در اختيار بانك ١٣٧٨ها در پايان سال      بانك

 ٣٧٠ درصـد تـا ميـزان    ١هـر بانـك    ( مسكن، صنعت و معدن     

گريد تا در زمينه ختصـصي هـر بانـك        قرار مي  )ريالميليارد  

احـداث  هاي آشاورزي، دامپروري،   صرف اعطاي تسهيالت به طرح    

صـنعيت و معـدني خبـش غـري     هاي  ساختمان و مسكن و تكميل طرح     

پرداخـت تـسهيالت   . زايي اعطاء گردد   دوليت با ويژگي اشتغال   

 . آغاز گرديد١٣٧٩عمال از نيمه دوم سال 

احلسنه به منظور هتيه ابزار   درخصوص اعطاي وام قرض    ۵۶ماده  

 به تـصويب  ١٣٧٩نامه اجرايي آن در اواخر    آار است آه آيني   

 هزار نفـر  ١۵۵٧٧اغل به در سال اول برنامه مجعيت ش     . رسيد

مهچنني در برنامه سوم به منظور فـراهم     . افزايش يافته است  

هاي مناسـب بـراي رشـد آـايف اشـتغال و رفـع            آوردن زمينه 

( هاي آـنرتل مجعيـت    حمورهاي اصلي مهچون تداوم سياست    موانع،  

 و عرضـه نـريوي آـار،    ) درصـد  ۶۵/١نرخ رشد مجعيـت سـاالنه       

 ختصصي و فـين  -هاي عمومي  ء آموزش بازنگري قوانني آار، ارتقا   

وري  افزايش هبـره اي متناسب با نيازهاي بازار آار،      و حرفه 

فـراهم منـودن الزامـات الزم بـراي توسـعه         عوامل توليـد،    

هاي خـارجي، اولويـت    گذاري خبش خصوصي و جذب سرمايه      سرمايه



در نظـر گرفتـه شـده    ... هاي آاربر توليـد و       براي تكنيك 

 ]٨[.است
 

 بيين فرصتهاي شغلي در طي برنامه سوم   پيش٣-۵جدول  

 ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ سال

شغل 

 جديد

۴٩٩ ۶٨۵ ٩ ٨٧٢ ٨٠٩۶١ 

 بيين برنامه سوم  مأخذ پيش

زا آه در آن جمموعه سياسـتهاي     اختاذ اسرتاتژي توسعه اشتغال   

در خدمت خلق اشتغال مولد در ... ارزي، مايل جتاري و     پويل،  

تصادي قرار داشـته باشـد در برنامـه سـوم        هاي اق  متامي خبش 

 :مورد تأآيد قرار گرفته است
  برنامه چهارم توسعه -

 روند موجود 

 ١٣٩۴هاي بازار آار تـا سـال     روند تغيريات متغريها و شاخص    

رود  انتظـار مـي  . نشان داده شده است  ) ١-۶(در جدول مشاره    

، نرخ مشارآت نريوي آار براساس رشد آن در طي سـاهلاي اخـري       

 برسـد  ١٣٩۴در سـال  %) ٢/۴١( به   ١٣٨٠در سال   %) ۵/٣۶(از  

شـايان ذآـر   .  آمرت است١٣۵۵در مقايسه با سال     %) ۴/١(آه  

افزايش نرخ مشارآت در ساهلاي آتي ناشـي از افـزايش       است،  

نـرخ مـشارآت   عـالوه بـر آن،     . باشـد  نرخ مشارآت زنان مـي    

 بيين شده در مقايسه بـا وضـعيت ايـن شـاخص در شـرايط           پيش

بـر اسـاس   بـا ايـن حـال،      . فاصله زيـادي دارد   املللي،   بني

مجعيـت فعـال آـشور از    بيين مجعيت واقع در سن فعاليـت،        پيش

 هـزار  ٢۶٧٩٠ به حـدود  ١٣٨٠هزار نفر در سال      ١٩١٣٩حدود  

اي حـدود   رسد آه متضمن نرخ رشد ساالنه   مي ١٣٩۴نفر در سال    

  در طــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دوره %) ٣/٢(

 . است)١٣٨۴-٩۴(

شود آه مجعيـت شـاغل    بيين مي  پيش روند گذشته،    درصورت ادامه 

 هزار نفـر در  ٢١٨٨٨به حدود  %) ٢/٢(اي   با نرخ رشد ساالنه   

بنابراين، نرخ بيكاري حاصل از تعامل دو    .  برسد ١٣٩۴سال  

بـرآورد  %) ٣/١٨(بعد عرضه و تقاضا در سال مذآور برابـر       

. بيـشرت اسـت  %) ٧/١(، ١٣٨٠شود آه در مقايسه بـا سـال         مي

۴١



يش نرخ بيكاري در طي اين دوره به علت افـزايش نـرخ        افزا

مشارآت در ساهلاي آينده و عدم اجياد فرصتهاي شغلي متناسب      

 ]٩[. با آن است
بيين متغريها و شاخصهاي بازار آار براساس رونـد           پيش ٣-۶جدول مشاره   

 )١٣٨٠-٩۴(گذشته در دوره 

 سال
مجعيت 

 فعال

مجعيت 

 شاغل

مجعيت 

 بيكار

نرخ 

 بيكاري

خ نر

 مشارآت

١٣٨٠ 
١٩١٣٩٠٠

٠ 

١۵٩۵٧٠٠

٠ 
٣١٨٢٠٠٠۶٣/١۶ ۵٢/٣۶ 

١٣٨۴ 
٢١٣١٣۵٢

۶ 

١٧۶٠٧٧٩

۶ 
٣٧٠۵٩٨/٣٧ ٧٣٠٣٩/١٧ 

١٣٩۴ 
٢۶٧٩٠١۴

٩ 

٢١٨٨٨٣٩

٧ 
۴٩٠١٧۵٢١ ٢٣٠/١٨/۴١ 

متوسط رشد

-٩۴(دوره 

١٣٨۴( 

٨ ٢٠/٢ ٣١/٢۴/٢ ۵٨٢/٠ ١١/٠ 

اشتغال 

ساالنه 

-٩۴(دوره 

١٣٨۴( 

۴٢٣۶٠٣ 

  ]٩[: مأخذ

 

 

 

 

 

 

 رسي وضعيت صنعت خودرو  بر-٣-۵
خودرو در هر آشوري به دليل ارزش و جايگاه ويژه آن     صنعت  

در شبكه توليد صنعت و خدمات پس از فروش بعنوان يكـي از       

شاخصهاي توسعه يـافتگي حمـسوب مـي شـود در ايـران صـنعت            

خودروسازي آه به حق يك صنعت آليدي بشمار مي رود، تـأثري       

شها و سـاير صـنايع آـشور    مهمي در روند رشد و شكوفايي خب     

تنوع مواد و داده هاي مورد استفاده در اين صـنعت       . دارد

۴٢



ــاز و    ــه س ــنايع قطع ــسني ص ــشني و پ ــات پي ــنني ارتباط و مهچ

مونتاژآار و عمليات بسيار گسرتده آا در سطح آشور، ايـن       

صنعت را به يك صنعت بسيار مهم بدل منوده اسـت، بطوريكـه        

 صنعت در زجنريه قبـل و بعـد   ۶٠ختمني زده مي شود آه بيش از      

 .اين صنعت نقش آليدي و حساس دارند

باتوجه به مطالب فوق مي توان بـه پتانـسيل بـاالي صـنعت          

مذآور در اجياد اشتغال و بدنبال آن نقش مؤثر آن در رشـد       

. آشور اشاره منود... و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي      

 صنعت خـودرو در  در ادامه به شرح خمتصري از نقش و جايگاه     

 .جهان و بدنبال آن، ايران پرداخته مي شود

 
  مرور امجايل بر وضعيت صنعت خودرو در جهان -٣-۵-١

 ميليـارد نفـر و مجعيـت    ۶مجعيت جهان هم اآنون به بيش از      

.  ميليون دسـتگاه رسـيده اسـت   ٨٠٠خودرو جهان به بيش از      

 ۵  بـيش از  سـال گذشـته  ۵٠رشد مجعيت خـودرو در جهـان در        

پيش بيين مي شـود آـه   . رابر رشد مجعيت آره زمني بوده است     ب

با تداوم رشد اقتصادي و شيوه هاي مرسـوم زنـدگي، مجعيـت         

 دو برابر شده و به يـك  ٢٠٣٠ يا  ٢٠٢۵خودرو جهان در سال     

 .ميليارد دستگاه برسد

در تكنولوژي ساخت و هبره برداري خودرو، هيچ تغيري انقالبي      

وعي آـه در صـنعت آـامپيوتر و    در چشم انداز آينده از نـ      

. ريزه پردازنده به وقوع پيوسته است، بـه نظـر منـي رسـد         

آن انقالبي آه در صـنعت آـامپيوتر    هرگاه در صنعت خودرو،     

 سال گذشته رخ داد به وقوع مـي پيوسـت، قيمـت هـر         ٢٠در  

 دالر مي بـود و بـا   ۵دستگاه خودرو متوسط هم اآنون تنها      

 .آيلومرت راه مي پيمود هزار ٩٠مصرف هر ليرت بنزين 

از نظر اقتصادي، شدت رقابت در بازار خودرو به حدي اسـت       

آه ديگر هيچ ديوار محاييت مؤثري باقي منانده اسـت آـه يـك         

صنعت خودروسازي ناآارا بتوانددر پشت آن پناه بگـريد بـه        

نظر مي رسد آه سياستهاي محاييت و تدافعي دولتها نيـز منـي        

 رقابتمنـدي شـرآتهاي خودروسـاز     توانند به زيست مندي يا    

 .آمك آنند

امروزه خودروسازي از اجزاي مهم و الينفـك جتـارت و صـنعت         

رقم صدها ميلياردي در مبادالت جهاني خـودرو،      . جهاني است 

 ميليون دستگاه خودرو و اشتغال  ۶٠توليد ساليانه بيش از     

۴٣



دهها ميليون نفر در اين شاخه صنعيت بيـانگر شـاخص تـرين         

 .و عوامل مربوط به خودروسازي استفعاليتها 

 شـرآت  ۶امروزه صنعت خودروسازي جهان حتت سـلطه و سـيطره        

بزرگ و مهم قرار دارد، شرآتهايي مهچـون جنـرال موتـورز،         

 يسلر و فولكس واگن، رنو، نيسان،   رآراداميلفورد، تويوتا،   

بازارهاي خودرو در خارج از اروپا به اين شرآتها     % ٧۵آه  

 درصد ٩٢هاي ديگري نشان مي دهد آه حدود     آمار. تعلق دارد 

 درصـد بـازار خـودروي ژاپـن و      ٧٠بازار در منطقه نفتا،     

 ۶٨ درصد بازار منطقـه اقيـانوس آرام و تقريبـًا        ٨٠حدود  

 شرآت قـرار  ۶درصد از بازار آمريكاي مشايل در اختيار اين      

 .دارد

جهان به دليل برخورداري  امروزه اصوال متامي توليدآنندگان     

 ميليون دستگاه خـودرو را  ١۵ توامنندي ها قادرند حدود      از

مازاد بر سطح توليد فعلـي وارد بازارهـاي جهـاني آننـد          

 ]١٠[ .بدون آنكه فشاري روي قيمت ها و سود حتميل منايند
  نقش و جايگاه صنعت خودرو و قطعه سازي در جهان -٣-۵-٢

 
جهان بيـان   ويژگيهاي آليدي صنعت خودرو و قطعه سازي        در اين قسمت    

 مي شود
 :ويژگيهاي صنعت خودرو) الف

فعاليت بزرگرتين شرآتهاي جهان مانند جنرال موتورز،        -

ــسلر و  ــورد، داميلرآراي ــنعت ... ف ــن ص ــه ( در اي ب

 شـرآت برتـر دنيـا،       ۵٠٠ از بني    ٢٠٠۴در سال    طوريكه

متعلق به صنعت خودرو بـوده      هشتم  تا  پنجم  رتبه هاي   

 .)اند

 )١٩٩٨در سال (خالص جهاني  درصد ارزش توليد نا٧/٣ -
 .وجود يك ششم جتارت جهاني در آن به داليل ياد شده -
 ميليـارد دالر    ۴۵ ميليارد دالر با متوسـط       ١١١١فروش   -

ــال   ــود در س ــات   ( ١٩٩٨س ــاخت قطع ــش س  ٩۵٠ارزش خب

 )ميليارد دالر
مـستقيم و غـري     (  ميليـون نفـر      ١٠٠اشتغال بـيش از      -

 ١٩٩٨در سال ) مستقيم
تعداد خودروهاي موجود در جهان     ( ني  بازار وسيع جها   -

۴۴ ميليون برآورد شده و در برخـي از         ٧٠٠در حال حاضر    



آشورها مانند ايران هنوز هم ميزان تقاضا افزون بر         

 .) هزار دستگاه ختمني زده شده است٧٠٠

ارزش ويژه در رشد و توسـعه صـنعت و اقتـصاد بـديل               -

  صنعت خمتلف ۶٠ارتباط با بيش از 

 ٨٠(ي از مــازاد ظرفيــت توليــد رقابــت فــشرده ناشــ -

 ) ميليون توليد۵۵ميليون ظرفيت در مقابل 

 ٢٠١۵ خط مونتاژ تا سال ١۶٠پيش بيين اضافه شدن  -

شرآتهاي خودروساز و به تبع آن قطعه ساز جهت         ادغام   -

 مناسب در بازارهاي رقابيت جهانيامكان حضور 

حرآت خودروسازان بزرگ بـه سـوي بازارهـاي نوظهـور            -

به دليل اشباع بـازار     ( و آمريكاي التني    بويژه آسيا   

 ]١٠[ )خودرو آشورهاي پيشرفته
 :ويژگيهاي صنعت قطعه سازي) ب

 گسرتش فعاليت صنعت ساخت قطعات خودرو در جهان به دليـل       -

 جايگاه اصلي آن در صنعت خودرو 

 .از ارزش افزوده هر خودرو ناشي از قطعه سازي است% ٨٠ -

 د شغلي  قابليت اجياد فرصتهاي جدي-

سـهولت صـدور قطعـه نـسبت بـه       (  امكان توسعه صـادرات      -

 )خودرو

بـدليل اشـتغال زايـي،    (  قابليت توسعه در آليه مناطق      -

 ...)انتقال تكنولوژي و 

 گرايش قطعه سازان بزرگ به سوي آشورهاي در حال توسـعه       -

به دليل الزام خودروسازان براي حضور در بازارهاي پـر       ( 

 )ريسك

فزون ادغامهاي سازندگان خودرو و قطعات آن در     رشد روزا  -

جهان و ظهور ابر تأمني آننـدگان قطعـات خـودرو از طريـق          

 تصاحب و ادغام قطعه سازان 

 تقاضاي فزاينده خودروسازان از قطعـه سـازان مـبين بـر          -

ــات     ــل قطع ــستمهاي آام ــا و سي ــه ه ــاخت جمموع ــأمني و س ت

)MODULARIZATION( 
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و توسعه از خودروسازان به قيق   انتقال عمليات طراحي، حت    -

 تأمني آنندگان قطعات

 خودروسازان از قطعـه سـازان مـبين بـر افـزايش           انتظار -

 ]١٠[ مستمر آيفيت، آاهش قيمت و حتويل به موقع قطعات
 ]١٠[ صنعت خودروي ايران -٣-۵-٣

در اين قسمت وضعيت صنعت خودروي ايران در دو دوره قبل و      

 .ورت خمتصر بررسي مي شودبعد از انقالب اسالمي به ص
 قبل از پريوزي انقالب اسالمي  -الف

قبل از پريوزي انقالب  اسالمي سيزده شرآت خودروسـازي يكـي        

ايـن آارخاجنـات توليـدات     . پس از ديگري تأسـيس گرديدنـد      

متنوعي از انواع و اقـسام اتومبيهـاي سـواري، اتوبـوس،          

ات آاميون و وانت را آه عمدتًا حاصـل سـر هـم آـردن قطعـ          

. داخل قرار مي دادندوارداتي بود در دسرتس مصرف آنندگان      

به دليل فقدان اسرتاتژي مشخص در زمينـه طراحـي و توليـد         

در داخل آشور و اتكاء صنعت خودرو، مونتـاژ آامـل       خودرو  

به سهولت اجنـام مـي پـذيرفت    حمصوالت تنوع و يا حذف حمصوالت      

پا در ايـن  براي مثال آارخانه هاي ايران ناسيونال و ساي     

دوره دوازده نـوع خــودرو را توليــد و بــه بــازار عرضــه  

با اين وجود در ايـن دوره اسـرتاتژي اصـلي صـنعت          . منودند

خودروسازي مانند سـاير صـنايع، براسـاس جانـشني آاالهـاي           

 .وارداتي بود، اما اين اسرتاتژي با موفقيت مهراه نگرديد

 سياسـت  مهچنني در اين دوره به منظـور مقابلـه بـا تـورم،         

درهاي باز و ارائه تسهيالت ويژه براي واردات اختاذ گرديد      

در . و واردات اتومبيل به صورت مسافري و جتاري آزاد بـود      

 صادرات اتومبيـل بـه خـارج     ١٣۴٧مورد صادرات نيزاز سال     

 ٢٢۶آغاز شد باالترين رقم صـادرات اتومبيـل هـاي سـواري          

 ٣۴ به ١٣۵۶  است، آه اين رقم در سال  ١٣۵١دستگاه در سال    

در مورد ساير خودروها نيـز ايـن     . دستگاه آاهش پيدا آرد   

 دسـتگاه آمـرت   ١٠٠امر صادق بوده و صادرات مـا مهيـشه از        

آمارهاي موجود نشان دهنده عدم توجـه مـديران       . بوده است 

صنعت خودرو و دولـت در آن دوره بـه بازارهـاي خـارجي و          

 .نفوذ در آاست

 :ات اين دوره عبارتند ازبه طور آلي ويژگيها و تأآيد

 تأمني نياز داخلي از طريق واردات و مونتاژ •

 توليد انبوه از طريق مونتاژ جهت تأمني نياز داخلي  •
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 %)٣٠(باال بودن سهم واردات از آل عرضه  •

 وابستگي شديد توليدات و واردات به درآمدهاي ارزي •

عدم توجه به جنبه رقابيت بودن خودرو و عدم توجه به            •

 صادرات 

 )Mass Consumption( وجود تفكر مصرف انبوه در جامعه  •
 
 پس از پريوزي انقالب اسالمي -ب

پس از پريوزي انقالب اسالمي وضعيت صنعت خودرو در دو مقطـع       

.  و بعد از آن قابل توجه مي باشد ١٣٧١زماني قبل از سال     

 نظام برنامه ريزي متمرآز دوليت، بـر   ١٣٧١تا قبل از سال     

ادي حاآم بوده و دولت به داليـل خمتلـف از       فعاليتهاي اقتص 

مجله حبرااي ناشي از جنگ، خود عهـده دار اختـاذ تـصميمات         

در ايـن دوره  . اسرتاتژيك  در سطح ملي و شرآتها بوده است     

سطح شرآتهاي خودروساز برنامه ريـزي اسـرتاتژيك وجـود        در  

نداشته و وزارت صنايع سنگني و سـازمان گـسرتش درگـري ايـن          

 .وده اندمسئله ب

 و آغاز دوران سـازندگي، سياسـتهاي برنامـه       ١٣۶٨از سال   

ريزي متمرآز به سياستهاي مكانيزم بازار آزاد تغيري جهـت       

در راستاي اين سياست، دولت بيش از هر چيز در فكـر       . داد

واگذاري شرآتها به خبش خـصوصي بـوده و از اجنـام برنامـه          

. مـي ورزيـد  ريزي متمرآز براي شرآتهاي خودروساز اجتناب      

با اين وجود، در اين دوره وزارت صنايع ستاد سياستگذاري      

معـاونني،  خودرو را مستقيمًا زير نظـر وزيـر و بـا حـضور          

 .مديران آارخانه ها و آارشناسان و متخصصني تشكيل داد

با بررسي و ارزيابي صورجتلسات ايـن سـتاد يعـين عـاليرتين          

 :حاصل مي شودمرجع تصميم گريي در صنعت خودرو نتايج زير 

 روشن نبودن اهداف اساسي صنعت خودرو  )١

 خوش بيين، سطحي نگري )٢
عدم استفاده از فرآيند مديريت اسرتاتژيك و روشـهاي          )٣

 علمي 
تـصميم  روشن نبودن نقشها و مـسئوليتها در فرآينـد           )۴

 گريي
 

جدول زير مهمرتين تصميمات اختاذ شده در مورد صـنعت خـودرو را طـي               

 .هدساهلاي گذشته نشان مي د
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 سياست سال

ــت  ١٣۵٩ ــاري وممنوعي ــصورت جت ــل ب واردات اتومبي

 مسافري 

ورود اتومبيـل توسـط مـأموران ثابـتجواز     ١٣۶٢

دســتگاههاي دولــيت خــارج از آــشور و فــارغ

التحصيالن باالتر از ليسانس در خارج از آشور

 طبق مصوبه هيئت وزيران 

 و افزايش سود بازرگاني    ١٣۶٢لغو مصوبه سال     ١٣۶۴

 اتومبيلهاي وارداتي 

افــزايش جمــدد ســود بازرگــاني اتومبيلــهاي ١٣۶۵

 وارداتي 

برقراري( جواز ورود اتومبيل حتت شرايط خاص        ١٣۶٩

 )١٣۶٢جمدد مصوبه  سال 

 ممنوعيت واردات اتومبيل١٣٧٠اوائل 

خرداد ماه 

١٣٧٠ 

آزاد شدن واردات اتومبيـل حتـت شـرايط خـاص

 سالمي براساس مصوبه جملس شوراي ا

 تصويب قانون خودرو  ١٣٧١

واردات خودرو آزاد سازي  ١٣٧٩
 ۵٩-٧٩ مهمرتين تصميمات اختاذي درخصوص صنعت خودروي ايران -٣-٧جدول 

 

 

به صورت آلي ويژگيهاي صنعت خودروي پس از انقالب را مي 

 به بعد به صورت ذيل ٧٢ و ١٣۵٨-٧٢توان در قالب دو دوره 

 :بيان منود
 ١٣۵٨-٧٢اهلاي دوره س-١ -ب

 :ويژگيهاي اين دوره

آاهش توليدات به سبب انقالب، جنگ حتميلي و آاهش  •

 درآمدهاي ارزي 

وابستگي شديد توليدات، عرضه و واردات به درآمدهاي  •

 ارزي 

 هزار ٢٨۵(سهم قابل توجه واردات از عرضه خودرو  •

 %)٢٠( هزار دستگاه ١١۵٠دستگاه از 

 ١٣۶٩در سال تشكيل ستاد سياست گذاري خودرو  •

 ١٣٧١سال در دي ماه تصويب قانون جديد خودرو  •
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خاصي در صنعت خودرو و عدم توجه عدم وجود اسرتاتژي  •

 به صادرات 
  به بعد١٣٧٢دوره ساهلاي -٢-ب

 :ويژگي اين دوره

اجياد شرآتهاي طراحي و مهندسي و تأمني قطعات نظري  •

 ساپكو و سازه گسرت 

 آشور و احياي به آارگريي ظرفيتهاي بالقوه صنعيت •

پيمانكار " صنعت قطعه سازي در داخل و توسعه تفكر 

 )SUBCONTRACTOR" ( فرعي

  استقالل و خودآفايي ملي در توليد خودرو حتقق •

 ارتقاء آمي و آيفي در توليد خودرو ملي  •

 حمدوديت واردات به دليل قانون محايت از خودرو  •

عدم توجه به اسرتاتژي توسعه صادرات و مترآز در  •

 بازار داخلي 
البته قابل به ذآر است آه در ساهلاي اخري توجه بيشرتي به 

 .مقوله صادرات شده است

 ]١٠[ مزيت رقابيت صنعت خودرو ايران -٣-۴-۵
صنعت خودروي ) نقاط قوت و ضعف(در اين قسمت مزيت رقابيت 

 .ايران به صورت خمتصر و موردي بيان مي شود
 : سازي ايرانخودرو و قطعهنقاط قوت صنعت ) الف

اجياد و تقويت شرآتهاي طراحي مهندسي و تأمني قطعات  •

مهانند شرآتهاي ساپكو، سازه گسرت، دسكو و ( خودرو 

(... 

بكارگريي ظرفيتهاي خايل ساير صنايع آشور و توسعه  •

 صنعت قطعه و جمموعه سازي در آشور

 افزايش عمق ساخت داخل و آاهش وابستگي ارزي  •

مهندسـي، دانـش فـين و       (يفـي   ء تـوان آمـي و آ      ارتقا •

قطعات خودرو به شرح جدول ذيل آه       سازندگان  ) مديريت

نشان دهنده گريد قطعه سـازان شناسـايي شـده توسـط            

   ١٣٨۴ دميــــــاهتــــــا پايــــــان  ســــــاپكو 

 :مي باشد
 درصد تعداد گريد

A ٢/٩ ٣٩ 

B ٧٨ ٣٣٠ 
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C ۵۴ ٨/١٢ 

ISO ٢٢۵ ٢/۵٣ 

 نيز  B و   A الزم به توضيح است آه دارندگان ايزو در گريد        

 .وجود دارند

اصالح سـاختار توليـد از طريـق انتقـال و واگـذاري              •

 فعاليتهاي جنيب به خبش خصوصي

 مراآز توسعه و آزمون انواع خودرو و قطعات آن اجياد  •

ميليـارد   ٣/٢١مجعًا  (رشد قابل توجه صرفه جويي ارزي        •

 )٨۴ ايل ٧۴دالر صرفه جويي ارزي طي ساهلاي 

ا آه دليلي بـر افـزايش نـسيب         آاهش منره منفي خودروه    •

 . آيفيت مي باشد

 هزار نفر به طور مستقيم و       ۶٠٠اجياد اشتغال بيش از      •

 غري مستقيم
 : خودرو و قطعه سازي ايرانصنعتنقاط ضعف ) ب

 عدم ثبات نسيب در تصميم گرييهاي آالن و اسرتاتژيك  •

متايل شديد به سرمايه گذاري آوتاه مدت آه عمدتًا با           •

 .ريسك آم مي باشندبازده باال و 

شكاف عميق تكنولـوژيكي بـني خـودرو و قطعـه سـازان              •

 داخلي با خودرو و قطعه سازان خارجي

مستهلك بودن امكانات و ماشني آالت موجود و نياز بـه            •

 سرمايه گذاري جديد

عمومًا قطعات ساخته شده و جمموعه ها در مقايـسه بـا             •

 .اقالم خارجي قابل رقابت نيست
 :نعت خودرو و قطعه سازي ايرانتوان بالفعل ص) ج

 درصدي فروش خودروسازها به توليد ناخـالص        ۴/٣نسبت   •

 ٨٣ملي در سال 

  سال گذشته ١٠طي  درصدي توليد ٢۵رشد  •

رشـد توليـدات صـنعت خـودرو         برابر بودن متوسط     ٣/۵ •

 برابر بودن آن نسبت     ٩نسبت به رشد توليدات صنعت و       

 ١٣٧٣-٨٣به متوسط رشد اقتصادي طي ساهلاي 

) مستقيم و غري مستقيم   ( هزار نفر    ۶٠٠اشتغال بيش از     •

 ٨٣تا سال 
عالوه بر تعداد، نوع اشتغال به دليل مهارت و ختصصهاي باال      

 .مورد نياز حائز امهيت مي باشد
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 ميليارد ريال بابت ماليـات فـروش        ۵پرداخت روزانه    •

خودرو عالوه بر ماليات توليد، سود و عوارض گمرآي و          

 ...آموزش و پرورش و درصد مربوط به 

 واحد فعال در قطعه سازي توسط       ۴٠٠٠شناسايي بيش از     •

 .شرآتهاي طراحي و مهندسي

به دليـل وجـود ظرفيتـهاي       ( پايني بودن سرمايه بري      •

 )خايل جهت بكارگريي و تغيري آاربري
 گام مراحل تكامـل صـنعت خـودرو و آغـاز            ٣طي آردن    •

  به طور مهزمان ۶، ۵ ، ۴فازهاي 
 :امل صنعت خودرو عبارتند ازمراحل تك 

 مونتاژ -١

 اجياد پايگاههاي ساخت داخل  -٢
 توليد انبوه  -٣
 اجياد پايگاههاي طراحي قطعات و جمموعه هاي خودرو  -۴
طراحي و ساخت خودروهاي جديد توام با نوسازي اجنـام           -۵

 .شده در قطعه سازي
 اجياد پايگاههاي صادراتي  -۶

 سرمايه گذاري اجنام شده در قطعه سازي  •
 ٧٩ ميليارد تومان تا سال ١٢٠٠حجم  -

 اشتغال زايي باالي قطعه سازي  •
 ٧٩ هزار فرصت شغلي تا سال ٢۴٠تعداد  -

ورود به شبكه هاي جهاني با اسـتفاده از مهكاريهـاي            •

 ... ليسانس و J.Vمتقابل خارجي نظري 

 صادرات قطعات به آشورهاي خمتلف  •

اســــتقرار شــــيوه هــــاي نــــوين مــــديرييت      •

 T.Q.M,SQA,5.S,S.P.C:مانند

-ISO 9000-(1)اخذ گواهينامه هاي بني املللي آيفي مانند  •
(2),QS 9000 

 :قطعات خودرو نظريدرصد خودآفايي در توليد  •
 %٩٨ ١۶٠٠ پيكان -

 %۴/٩۴  سپند-

 %۵/٨٢ ۴٠۵ پژو -

 %٨٢  پرايد-
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 %٣/٨٠  وانت نيسان-

 
 توان بالقوه صنعت خودرو قطعه سازي ايران ) د

در ) نريوي آار ( زيكي و انساني    منابع سرشار في  وجود   •

 آشور 

باالي افـراد جهـت بكـارگريي       و توان يادگريي    استعداد   •

 تكنولوژي هاي نوين 

 بازار تشنه و بسيار جذاب براي حمصوالت نوين  •

 قابليت افزايش و هببود آيفيت قطعات توليدي  •

قابليت طراحي و اجياد نظام اطالعاتي در آليه زمينـه           •

ــات آ ــودرو و قطع ــاي خ ــاي ه ــاد بانكه ــت اجي ن در جه

 اطالعاتي خودرو ملي 

توان طراحي مهندسي و ساخت براي توليـد قطعـات بـا             •

ــدترين   ــتفاده از جديـ ــا اسـ ــوين بـ ــوژي نـ تكنولـ

 افزارهاي مورد استفاده در صنعت خودروسازي جهان  نرم
قابليت اجياد و گسرتش نظام آنرتل آمـي در تـأمني قطعـات             

حرآت بـه مسـت سيـستم       خودرو براي تغذيه خطوط توليد و       

 J.I.Tانبارداري بدون هزينه 

اجياد زمينه هاي مناسب براي صادرات قطعات و آمك به           •

 سازندگان قطعات خودرو

برخورداري از مزيت نسيب در توليـد برخـي از قطعـات             •

بـودن عوامـل      نظري قطعات رخيته گريي به دليل ارزانرت      

 ه  انرژي و برخي از مواد اولي،توليد مانند آارگر
اجياد تراز ارزي از طريق صـدور قطعـات داخلـي در مقابـل          

باتوجـه بـه رونـد     خريد خطوط توليد و قطعات آن از خارج     

شدن و نكات فوق مي توان بيان داشت آه صنعت خودرو     جهاني  

بـدين حلـاظ   . و قطعه سازي ايران داراي مزيت نسيب مي باشد     

قـه،  و منطباتوجه به وجود تقاضاي مؤثر در بازار ايـران       

شرآتهاي بزرگ خودروساز و به تبـع آن قطعـه سـاز جهـاني          

. براي مهكاري با صنعت خودرو ايران ابراز متايل منوده انـد      

از منونـه بــارز آن بازديــد هيـأت بلنــد پايــه فرانــسوي   

امكانات ايران خودرو و سايپا و مذاآرات بسيار مهمي آـه       

۵٢



طعـه  منجر به عقد قرارداد مهكاري فيمابني خودروسـازان و ق      

بدين سان روند . سازان فرانسوي و ايراني گرديد، مي باشد     

پيوسنت بـه شـبكه خودروسـازان جهـاني       جهانگرايي و امكان    

مـشرتك  باتوجه به نكات فوق و از طريق قراردادهاي مهكـاري       

)J.V ١٠[ .فراهم مي گردد...)  ليسانس و[ 
 
 آمار اشتغال صنعت خودروي ايران  -٣-۵-۵

ررســي امجــايل وضـعيت مجعــييت و صــنعت  پـس از ب در ايـن خبــش  

خودروسازي آشور، در قسمتهاي پيشني به بيان آمـار شـاغلني        

 .صنعت مذآور پرداخته مي شود

با مراجعه به معتربترين مراآز آماري موجـود در آـشور از        

سـازمان مـديريت و   بانك مرآزي،  مرآز آمار ايران،    قبيل،  

وجـه بـه   و بات... برنامه ريزي، سـازمان پايانـه هـا و         

حمدوديتهاي آمارهاي موجـود در خبـش شـاغلني صـنعت خـودروي           

آشور، اطالعات شاغلني خبش مذآور بدين صورت تقـسيم بنـدي و        

 .استخراج گرديد
 

به طول آلي اشتغال صنعت خودرو را مـي تـوان بـه دو              

 :گروه ذيل تقسيم منود
 اشتغال مستقيم) الف

 اشتغال غري مستقيم) ب

 :اشتغال مستقيم) الف

امل شاغلني، شرآتها و آارخاجنات خودروسازي و قطعه سازان      ش

 .مي باشد

خبش اشتغال مستقيم صنعت خودرو، با استناد به     آمار  : نكته

هـاي   آمار منتشره از سوي مرآـز آمـار ايـران و سـالنامه         

آماري آن مرآز استخراج گرديده است، آه شرح آن در جـدول       

 .آمده است) ٣-٨(

 
 غلني مستقيم صنعت خودروي ايران  آمار شا–) ٣-٨(جدول 

 ٨١* ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧۶ ٧۵* ٧۴ سال

ــداد تعـــ
ــاغلني شـــ
ــستقيم مــ
ــنعت صــــ

٢٨٢٠
۶ 

٣۴٠٢
۵ 

٣٩۶۴
۴ 

٣٩٧۵
٠ 

۴۴۶٢
٣ 

۵٠۴۴
١ 

۵٩۵۵
٠ 

۶٧۵۴
۴ 

٨۶٢۵
١ 

٩٧١۶
٩ 

۵٣



 خودرو 
 – نفـر آـارآن و بيـشرت         ١٠ سـالنامه هـاي آمـاري آارگاههـاي          –مرآز آمار ايران    : مأخذ

  سالنامه آماري ساهلاي خمتلف
 . نفر نيز مي باشد١٠ شامل آارگاههاي زير ٨١ و ٧۵آمار ساهلاي * 

 :اشتغال غري مستقيم) ب

 : خبش ذيل مي باشدسهاشتغال غري مستقيم صنعت خودرو شامل 

 شاغلني خبش محل و نقل  -

 شاغلني خبش خدمات خودرو -
تأمني آنندگان، شامل تأمني آنندگان آارخاجنـات قطعـه          -

 سازي 
 :لخبش محل و نق -١-ب

 :آمار اشتغال خبش محل و نقل شامل موارد ذيل مي باشد

 رانندگان وسايل نقليه باري و مسافري  -

 شاغلني شرآتهاي باري  -
 شاغلني شرآتهاي مسافري  -
 شرآتهاي باري بني املللي شاغلني  -
 شاغلني شرآتهاي مسافري بني املللي  -
 شاغلني پايانه هاي باري  -
 شاغلني پايانه هاي مسافري  -
 : تذآر

به علت عدم وجود آمار معترب و دقيق درخـصوص شـاغلني             -١
پايانه هاي مسافري و باري، شرآتهاي باري و مسافري         
بني املللي، آمار مراآز فوق در خبش اشتغال سيستم محـل           

 .و نقل نيامده است
 :نكته

 آمار خبش محل و نقـل بـا اسـتناد بـه سـالنامه آمـاري            -١
 و بانـك مرآـزي   سازمان پايان ها و محـل و نقـل جـاده اي        

و ) ٣-٩(ايران استخراج گرديده است آه شرح آن در جـداول       
 .آمده است) ٣-١٠(

۵۴



  تعداد شرآتهاي باري و مسافري و رانندگان وسايل نقليه-)٣-٩(جدول 

 

 ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ سال 
۴۶۵٧٠ تعداد رانندگان باري 

٠ 
۴٣٨٣٠
٠ 

۴٢١٧٠
٠ 

۴١٠٩٠
٠ 

٣٩۵٢٠
٠ 

٣٧١٢٠
٠ 

٣۴١۶٠
٠ 

٢٩۵۶٠
٠ 

٢٧٨٧٠
٠ 

   ٧٧١٠٠٧٠١٠٠۶۶٩٠٠۶٢۵٠٠۵۵٠٠٠۴٩٣٠٠ تعداد رانندگان مسافري 

 ٣٠٧۴ ٣٠٩٩ ٣١۵٣ ٣١٣٢ ٣٠٨۶ ٣٠٧۵ ٣١۵٣ ٣٢۴٢ ٣٣٧١ تعداد شرآتهاي باري 

 ١٨٢٩ ١٨٧۶ ١٩۴۵ ٢٠١٢ ٢١٠١ ٢١۵۵ ٢٢٠٣ ٢١٢۵ ٢١۴٨ تعداد شرآتهاي مسافري

تعداد شرآتهاي باري بني 
 املللي

٧٩ ٨١٢۶ ٨٠۵ ٧۶٧ ٠۶٧ ٠۶٧ ١۵٧٣٠ ٣  

تعداد شرآتهاي مسافري بني 
 املللي 

۵۴ ۵۴ ۴٨ ۵٢ ۵٢ ۵١ ۴٨   

   ١٨۵ ١٨٣ ٢١٣ ٢٣٧ ٢۴۵ ٢۵٢ ٢۵٧ تعداد پايانه هاي مسافري 

 ١۴ ١٨ ٢٢ ٢۶ ٣٠ ٣٢ ٣۵ ٣۵ ٣٧ تعداد پايانه هاي باري 

 
سالنامه آماري و سازمان پايانه هاي و محل و نقل جاده اي : مأخذ

۵۵



 

 خبش خصوصي) مسافر و بار (شاغلني محل و نقل  –) ٣-١٠(جدول 

 

 ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ سال 
١۴٢٧٩  رانندگان و مالكني 

۶۴ 
١٣٢٩٣
۴٣ 

١٢٧۴٧
٣۶ 

١٢٩٨١
٣۵ 

١٢١٩٨
٩٧ 

١١۵٢٨
٠٧ 

١١٣۴۶
٧۴ 

 

١١۵٧۵ ١٢٨١٣ ١۶٠٨٧ ١٧٨١٨ ١۶۵٢۴ ١۶٢٣۶ ٢٠٠۴۶ ١٨۵۴٢ شاغلني مؤسسات مسافري 

١۴۶٢٩ ١۶٧۶١ ١٩٣٢۶ ٢٠٧٣٧ ١٩۵١٣ ١٩٢٧١ ٢٠٩١٣ ٢٢٣٩۴ شاغلني مؤسسات باري 

شاغلني مؤسسات باري بني 
 املللي 

 ٣٧۵١  ۴٢۶٩  ۵۶٩٣   

١١٩٧۵ شاغلني آژانس تلفين 
۵ 

 ٨٨٩٧۵  ٧٠١٨۴ ۵٨۶٢٣ ۵٧۶٢۵ ۵٢۶٩٠

١۴۶٨٩ مجل آل نفر 
٠٠ 

١٣٧۴١
٣۴ 

١٣٩٩٢
١٨ 

١٣٣٨۵
٢٠ 

١٣٢٨۶
٣۶ 

١٢۵٢۶
١٣ 

١٢٢١٨
٧٣ 

٧٨٨٩۴

 ٢٢۴٩ ٢٣٣٣ ٣٠٠٨ ٢٩٩٨ ٢٨٠٧ ٢٧٢٩ ٢٩٩١ ٣٠١٣ تعداد مؤسسات باربري  

 ١۵۵٢ ١۵۶۴ ١٩۴١ ٢٠١١ ١٩٣۵ ١٨٧٧ ٢٠٢٠ ٢٠٢٨ تعداد مؤسسات مسافري  

تعداد مؤسسات باري بني 
 املللي 

 ٣٩٠  ۴٣۶  ۴٩١   

دايره آمار خدمات – اداره آمار اقتصادي -بانك مرآزي ايران: مأخذ

۵۶



 خبش خدمات خودرو -٢-ب
 :مي باشند خبش ذيل شاغلني خبش خدمات خودرو شامل چهار

 وسايل نقليه موتوري  شاغلني خبش فروش -

 شاغلني خبش نگهداري و تعمري وسايل نقليه موتوري  -
 شاغلني خبش فروش قطعات يدآي وسايل نقليه موتوري  -
 شاغلني خبش خرده فروشي سوخت وسايل نقليه موتوري  -

خبش فوق با اسـتناد بـه آمارهـاي موجـود در        آمار اشتغال   

ي آماري، مرآز آمار ايران، تعـيني و اسـتخراج       سالنامه ها 

 .آمده است) ٣-١١( گرديده است آه شرح آن در جدول 

 
  شاغلني خبش خدمات خودرو-)٣-١١(جدول 

 ٨١ ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧۶ ٧۵ ٧۴ ٧٣ سال

شاغلني خبش

خــــدمات

 خودرو 

٢۶٢۶

٠١ 

- - - - - - - ٣٩٢٨

۴٨ 

 ي صنعيت ده نفر آارآن و بيشرت  سالنامه آماري آارگاهها-مرآز آمار ايران: مأخذ

 
 : مواد اوليهتأمني آنندگان  -٣-ب

عدم ، به علت مواد اوليهآمار شاغلني خبشهاي تأمني آنندگان      

وجود آمار معترب و دقيق در مراجـع آمـاري، در دسـرتس منـي          

 .باشند و در نظر گرفته نشده است
 
 
 
 
 
 
 
 روند توليد خودرو در ايران  -٣-۶-۵

رونــد توليــد، واردات، صــادرات، عرضــه و در ايـن قــسمت  

( تقاضاي خودرو در ايران به صورت امجايل و در قالب جداول      

 .نشان داده شده است) ٣-١۴(و ) ٣-١٣(و ) ٣-١٢
  روند بلند مدت عرضه خودرو در ايران-)٣-١٣(جدول 

تولي سال
 د

وارد
 ات

صادر
 ات

تولي سال عرضه
 د

وارد
 ات

صادر
 ات

 عرضه

٢١۴٧ ١۶۴٨۴٩٩١٠ ١٣١۵۶٣ ١٣٠٠٠ ١۵٠٠قبل 

۵٧



١۶ ٣ ٩۵ 
از 
۴٢ 

٠٠ ٠٠ ۶۴ ١٠٧٣
۵٩ 

۶١١٣٧ ٠ ٣٩٢
۵١ 

۴٩٨٩ ١٩٢٧ ٢۵ ١١٨١ ٧
۵ 

۶۵ ۵٧٣٨
٧ 

٠ ٣٢٨٨ ۶٠۶٧
۵ 

۴١ ٢٣٣٢ ٣۴٧١
٧ 

١٧٠ ٠۴
٩ 

۶۶ ۴١۴١
٧ 

۶٠ ٠٣١ ۴٧۴۴
٨ 

۴۴ ٢١۵١ ٢۴٠٨
١ 

١ ٧۶٢٢
۶ 

۶٢٩ ٧۴۶
٢ 

٣٢٧٣ ٠ ٣٢٧٣
۵ 

۴۵ ٢۴۵١ ٨۵۶۵
۵ 

۶ ١٨١٠
٧ 

۶٢ ٨۴٣٨
٢ 

٨۴٢ ٠ ٠۵٢٢
٢ 

۴۶ ١١٧٩ ٨٢١٨
۴ 

٢٠٠١ ٢
٠ 

۶٩ ۴٨٩۴
٠ 

١٢١۴
٢ 

٠ ۶١٠٨
٢ 

۴٢٠٢٧ ٧
٨ 

١٢٠٢
۶ 

٣٢٢٩ ٩
۵ 

٨٩٨٨ ٧٠
٣ 

١٠٣۶
٠ 

١۵١٠٠٠ ٢
٩١ 

۴٣ ٨۴٢٣
١ 

١٠٩٢
٧ 

۴۶ ۴۵١١
٢ 

٧٧٣٣ ٧١
٣ 

۶١٨۶
١ 

٣۶١٣٨٨ ١
٣٣ 

۴٩ ۴٢٣۵
٢ 

١٠٢١
۵ 

٢١٧ ۵٢٣۵
٠ 

٧٢ ۶٨١٠
٧ 

١۴۴۶
۵ 

۴۴ ٨٢۵٢
٨ 

۵٠ ۵١٧٢
٣ 

۵١٨٩ ٠٣٣ ۵۶۵۶
٧ 

٧١٣١ ٧٣
۴ 

١٠٣٧
٢ 

٨١ ١١١۵٧
۵ 

۵١ ۶٨٢٢
۶ 

٢٢ ٣٨١٨۶ ٧١٨١
٨ 

٧۴ ٩١١۴
٨ 

۵١ ٠٠۵٩١ ٠۴٩
٨ 

۵٧ ٢۶٧٨
٧ 

١١٨١
٨ 

١۴۴ ٨٨۴۶
١ 

٧۵ ١٢٣٩
٣٨ 

۵١ ٠٠۵١٢ ٠۴٢
٨٨ 

۵١٠٧٨ ٣
٠٠ 

٣۵٢۴
٢ 

۶١ ٩۴٢٩
٧٣ 

٧۶ ١٧۶۴
۴٧ 

۵١ ٠٠۵١٧ ٠۶٧
٩٧ 

۵۴ ١٣٧٩
۵٧ 

١١۵۵
٢٣ 

۶۴ ٢۵٣۴
١۶ 

٢٠ ٧٧۶٢
٢۴ 

۵١ ٠٠۵٢٠ ٠۶۵
٧۴ 

۵۵ ١۶۶۶
٠٧ 

١٠١٩
٢۶ 

٢ ٢٧۶٨۵
٠۶ 

٢ ٧٨۴٠٠
٣٨ 

۵١ ٠٠۵٢ ٠۴٠٣
٨٨ 

۵۶ ١٨١٢
٨۶ 

١٢٢۵
٢۴ 

٣٠٣٧ ٢٨
٨٢ 

٢٩٧ ٧٩۴
۶٧ 

۵١ ٠٠۴٢٩ ٠٣۶۵
۶۴ 

۵١ ٧۵١٢
٩٧ 

٧١٣۶
۵ 

٢٢٢ ٠۶
۶٢ 

٣٧٩١ ٨٠
۴٠ 

۵٠٠ ۴۶٧۶ ٣٧۴٩
۶۴ 

۵٨٧٣ ٨۴
٢ 

٩ ٠ ٧١١٢۴۴۵
۴ 

٨١ ۵٣٢٣
۵٠ 

۵٣ ٠٠۶۵١ ۵٢٩١
٩٩ 

۵٩٣٩١ ٩
١ 

٧٩٩۵ ١٠١٩ ٠
٠۶ 

٧ ٨٢۵١۶
٢٢ 

١٠٠٠ ۶۵٧ ٠٠۴۶١
٢٢ 

۶١١٠٢ ٠
٨٨ 

١٧٢٧
۵ 

١٢٧ ٠۵
۶٣ 

٩٠٠ ٨٣۶
٧١ 

٩٩ ١٠٠٠۴۴ ٨٩١٧
٢٧ 

۶١٠ ١۴٣
٣٨ 

٢٠٧۴
٠ 

١٢ ٠۵٠
٧٨ 

برنا
مه 
٨۴ 

١٠٢٠
٠٠٠ 

٢٠٠٠
٠ 

٢٠٠٠
٠ 

١٠٢٠
٠٠٠ 

٧١٠٠١٠٢۶۴٨۶٣٨٠٧٨مجع ٢١٩٩ ١۴٧٩٧١٩٨٠ ۶٢



 ٣٧٨ ٣ ۶١١ ۴٠٠ آل ٣٢ ٧ ۴۵
امور مطالعات و برنامه ريزي اسرتاتژيك -ساپكوشرآت : مأخذ

۵٨



 ميزان توليد خودروي سبك و سنگني) ٣-١٣(جدول 
 ٧٧ ٧۶ ٧۵ ٧۴ ٧٣ سال

گروهها
 تعداد گروه خودرو ي اصلي

درصـــد
رشــــد
نـــسبت
به سال

 قبل

 تعداد

درصـــد
رشــــد
نـــسبت
به سال

 قبل

 تعداد

درصـــد
رشــــد
نـــسبت
به سال

 قبل

 تعداد

درصـــد
رشــــد
نـــسبت
به سال

 قبل

 تعداد

درصـــد
رشــــد
نـــسبت
به سال

 قبل

مجع 
 دوره

  ١۵٧٠۴٩١۵٫٢ ١٣۶٢٧۵۴٢٫۵ ٢٩٫۴ ٩۵۶٣۵ ۵٠٫٨ ٧٣٩٫٧ ٣٩٫٢ ۴٩٠٠۴ سواري 
 ٩٣٢۶٣ ٣٩٫٩٩ ٣٣٨٣١ ۶۴٫۴ ٢۴١۶٧ ٨٧٫۶ ١۶۴٩٨ ٣٨٫۵- ٧٨٣٣ ١٣- ١٢٧٣۴ وانت

 ٣۴٠٠٩ ٢٠٫۵- ٧٠٨۵ ٧٫۶ ٨٨۵٧ ۵۶٫١ ٨٢٣٢ ١۵٫۵ ۵٢٧٢ ۵٨٫۶- ۴۵۶٣ دو ديفرانسيل

ا
ه
و
ر
د
و
خ

ك
ب
س
 
ي

 

مجع خودروهاي 
 سبك

۶۶١١٨ ٣١٫٢ ٨٧٠١٢ ٩ ٣٠١۵۶۵٣۶١ ٫٣۶٩٢٩٩۴١٩٧٩ ٢٫٨۶۵١۶٫٩ ۶٣٩١۴٢

 ٣۵١٢ ۶٢٫۴- ۵٠۵ ۵٠٢٫٧ ١٣۴۴ ٣٣٫۶- ٢٢٣ ۶٩٫۶- ٣٣۶ ۵۴٫١- ١١٠۴ ميين بوس 
 ۶۵١١ ١۴٩٫١ ٢۴٧۶ ۵٫٢ - ٩٩۴ ١٫٧ - ١٠۴٩ ١۵٫٣ ١٠۶٧ ۴٫۴ ٩٢۵ اتوبوس 
 ١٩٩٠۶ ٩٫٧ ۵٢٧٨ ١٧٫٣ ۴٨١٠ ۵٠٫١ ۴١٠١ ٨٫۴ - ٢۴٫٨٢٧٣٣ - ٢٩٨۴ آاميون 

ا
ه
و
ر
د
و
خ

ني
گ
ن
س
 
ي

 

مجع خودروهاي 
 سنگني

۵٣١٫٩ - ٠١٣۴١٣۶ - ١٧٫۵۵٧١ ٢٩٫٩ ٣٧٣۴٨٢ ٣٣ ٨۵١ ٩۵٫۵ ٢٩٩٢٩ 

۶۶٩٠٧١ ٢٠۶٢٢۴١۶٫٩ ١٧۶۴۴٧۴٢٫۴ ١٢٣٩٣٨٣۵٫٩٧ ٢٧٫٨ ٩١١۴٨ ۴٫٧ ٧١٣١۴ ل مجع آ
مجع  ٨٢ ٨١ ٨٠ ٧٩ ٧٨ سال

 دهه
٢٣٨٩٩۴ ۶۵٨٢١٨۴٢٫۵ ۴۶٢٠۴٩۴٣٫٩ ٣٢٠٩۴٣٢٨٫٩ ٢۴٩٠٧۶٣٢٫۶ ١٨٧٧٨٨١٩٫۶ سواري

۴ 
٣٢۵٣٨٠ ٢٧٫٨ ۶۴۶٧٠ ١۶ ۵٠۶٢٢ ٢۶٫٣ ١٠٫۴۴٣۶۵۵ - ٣۴۵٧٠ ١۴٫١ ٣٨۶٠٠ وانت

 ۶١۶۴٠ ١٢٫٧ ٧٢٧٣ ٢٧ ۶۴۵٣ ٢٨٫٧ ١٩٫٧۵٠٨٣ - ٣٠٫٩٣٩٢٩ - ۴٨٩٣ و ديفرانسيلد
 –ون (ساير 

 )آمبوالنس
٧ --- ٠ --- ٠۶۴ ---- ٧٩٩ ۴٫۶ ٢٠۵١ ٨۵٧٫۶ ٣۶٢١ 

ك
ب
س
 
ي
ا
ه
و
ر
د
و
خ

 

مجع خودروهاي 
 سبك

٢٣١٢٨١١۶٢٨٧ ٫٨۵٧۵٢۴٣٧٠ ٫٣۴۴۵٢٨٫٨ ۵١٩٩٢٣۴٠٫۴ ٧٣٢٢١٩۴٢٧٨٠ ٠٫٨۵٨

 ۵٠٫۴١٠٠۶٨ - ۵٣٧ ٧٫٢ ۶۶٫٣١٠٨٣ - ١٠١٠ ٢٢٢٫١ ٢٩٩۶ ٨۴٫٢ ٩٣٠ ميين بوس
 ٢٢٨۵١ ٩٫۴ ۴۵١٠ ١٩۶ ۴٣٫۶۴١٢٣ - ٣۵٫٩١٣٩١ - ٢۴۶٨ ۵۵٫۴ ٣٨۴٨ اتوبوس
 ۵۶١٨۴ ٩٨٫٨ ١۴٣۵۶ ١۴٫٧ ٧٢٢١ ۴٢٫١ ۶٢٩۴ ١١٫٣ ٢۴٫۶۴۴٢٨ - ٣٩٧٩ آاميون

ا
ه
و
ر
د
و
خ

ني
گ
ن
س
 
ي

 

مجع خودروهاي 
 سنگني 

٨٧۵٧ ۶ ٨ ١٣ ٩٨٩٢۶٩۵ - ١٢٫١۴٢٧ ۴١٩ ٢٫٩۴٫٣ ۵۶٨٩١٠١ ٫١ 

٢٨۶٩۶٨ ٧۵١۶٢٢۴١٫٢ ۵٣٢٣۵٠۴٠٫٣ ٣٧٩١۴٠٢٧٫۵ ٢٩٧۴۶٧٢٣٫٩ ٢۴٠٠٣٨١۶٫۴ مجع آل 
٨ 

 
 طالعات و برنامه ريزي اسرتاتژيك مامور  –شرآت ساپكو : مأخذ

۵٩



پيش بيين تقاضاهاي جديد خودرو در بازار داخلي در يك دهه منتهي ) ٣-١۴(جدول 

 )ارقام به هزار دستگاه ( ١٣٩٢به 

 -يوي اولسنار سال
بدبينانه ترين 

 ۵رشد ( حالت 
 )درصدي

 -سناريوي سوم
  حمتمل ترين حالت 

 ) درصدي٨رشد ( 

 -سناريوي دوم
خوشبينانه ترين 

  حالت 
 ) درصدي١١رشد ( 

پايه تقاضـاهاي

 جديد

۴۵٠ ۵٧۵ ٧٠٠ 

١٣٨٣ ۴٧٣ ۶٧٧٧ ٢١ 

١٣٨۴ ۴٩۶ ۶٨ ٧١۶٢ 

١٣٨۵ ۵٧٢ ٢١۴ ٩۵٧ 

١٣٨۶ ۵۴١٠ ٧٨٢ ٧۶٣ 

١٣٨٧ ۵٧۴ ٨۴۵ ١١٨٠ 

١٣٨٨ ۶١٣٠٩ ٩١٢ ٠٣ 

١٣٨٩ ۶٩٨ ٣٣۵ ١۴۵٣ 

١٣٩٠ ۶۶۵ ١٠۶۴ ١۶١٣ 

١٣٩١ ۶١١ ٩٨۴١٧٩١ ٩ 

١٢ ٧٣٣ ١٣٩٢۴١٩٨٨ ١ 

 ١٢٩٩٣ ٨٩٩۶ ۵٩۴٣ مجع دوره 

ميــانگني ســاالنه

 دوره 

۵٩۴ ١٢٩٩ ٩٠٠ 

  خبش برنامه ريزي راهربدي -شرآت ساپكو: مأخذ

۶٠

۶٠



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 يافته هاي حتقيق

 
 
 

 
 
 
 : مقدمه-۴-١

در اين فصل پس از جستجو در مراآز خمتلف آماري و گردآوري      

اطالعات موجود درخصوص اشتغال خبشهاي خمتلـف صـنعت خـودروي         

ايران در فصول پيشني، به پردازش داده هاي موجود و دسـته       

بندي آا در قالب سه خبش اصلي ذيل و ايتًا حماسبه معادالت      

 .ي ايران پرداخته مي شودپيش بيين اشتغال صنعت خودرو

سه خبش اصلي اشتغال صنعت خودروي ايران بنا به اطالعـات و       

 :آمار موجود در اين زمينه عبارتند از



 شاغلني شرآتها و آارخاجنات خودرو و قطعه ساز -

 شاغلني خبش محل و نقل  -

 شاغلني خبش خدمات خو درو -
به صورت آلي دياگرام اشتغال صنعت خودروي ايـران را مـي        

 )۴-١دياگرام . (ان به صورت ذيل ترسيم منودتو

درخصوص آمار اشتغال تأمني آنندگان مـواد اوليـه       ) ١تذآر  

 صنايع خودروسازي موارد قابل استنادي يافت نشد

۶١



  دياگرام اشتغال صنعت خودروي ايران–) ۴-١(دياگرام 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاغلني صنعت خودرو 

شاغلني شرآتها و  اشتغال مستقيم
آارخاجنات خودرو قطعه 

ساز

 اشتغال غري مستقيم

شاغلني خبش محل و نقل

 خبش خدمات شاغلني
 خودرو 

تأمني آنندگان مواد 
 اوليه

 رانندگان 
 شاغلني شرآتهاي باري 

 آتهاي مسافري شاغلني شر
شاغلني شرآتهاي باري و 

 بني املللي
شاغلني شرآتهاي مسافري 

 و بني املللي
شاغلني پايانه هاي 

 مسافري 
شاغلني پايانه هاي باري 

 

شاغلني فروش وسايل 
 نقليه 

شاغلني تعمري و نگهداري 
 وسايل نقليه 

فروش قطعات يدآي شاغلني 
 وسايل نقليه 

شاغلني خرده فروشي سوخت 
وسايل نقليه

۶٢



 ان  آمار ايي اشتغال صنعت خودروي اير-۴-٢

در اين قسمت آمار ايي اشتغال صنعت خودروي ايران در سـه خبـش              

اصلي آارخاجنات خودرو و قطعه سازي، محل و نقل و خـدمات خـودرو              

 .ذآر مي شود

 آمار اشتغال شرآتها و آارخاجنات خـودرو و قطعـه سـازي             -۴-٢-١

 )اشتغال مستقيم: (ايران

فـصل  ) ٣-٨ (آمار اشتغال اين خبش براساس آمار منـدرج در جـدول          

 .مي باشد) ۴-١(قبل، به صورت جدول ايي 

 ٨١ و   ٧۵، به جز آمار دو سال       )٣-٨(آمار اشتغال جداول    ) ١تذآر

ــاي  ــاس گارگاههـــ ــشرت ١٠براســـ ــارآن و بيـــ ــر آـــ    نفـــ

 نفـر   ١٠مي باشد آه به منظور دخيل آردن آمار آارگاههاي زيـر            

 .به صورت ذيل عمل مي شود
 

 نفـر آـارآن دو      ١٠ تـا    ١گاههاي  تفاضل آمار شاغلني آار   ) ١قدم  

   نفـــر ۵٢٩٩ حماســـبه مـــي گـــردد آـــه برابـــر ٧۵ و ٨١ســـال 

 .مي باشد

         ٨١ نفر آارآن سال ١٠ تا ١تعداد شاغلني 

  ٨=١٠٩١٨۶٢۵٩٧١-١۶٩ 

        ٧۵ نفر آارآن سال ١٠ تا ١تعداد شاغلني 

  ۵۶٣=١٩۴٠٢۵-٣٩۶۴۴ 

 و  ٨١ نفر آارآن دو سـال       ١٠ تا   ١تفاضل آمار شاغلني آارگاههاي     

٧۵    ۵٢٩٩=۵۶١٠٩١٨-١٩ 
 

 تقـسيم مـي     ٧۵ تـا    ٨١تفاضل حاصله بر تعداد ساهلاي بني       ) ٢قدم  

 .شود

                    ٨٨٣ =

۵٢۶٩۶÷۵٢٩٩ 

، )  نفر آارآن و بيـشرت     ١(براي بدست آوردن شاغلني ايي      ) ٣قدم  

 اضـافه   ٨٨٣ عـدد    ٨١ تا   ٧۵به آمار اشتغال هر يك از ساهلاي بني         

اغلني ايي شرآتها و آاخاجنات خـودرو       آه بر اين اساس ش    . مي شود 

 .خواهد بود) ۴-١(و قطعه سازي به صورت جدول 

  آمار ايي شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران –) ۴-١(جدول 
 ٨١ ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧۶ ٧۵ سال



تعداد شاغلني
مستقيم صنعت

 خودرو

٣٩۶۴۴۴۶٢۵٢۵٢٠٠٨۵٨٧٠٩۶٨٧٠١٧٧۵٧٩٩٧١۶٩

 النامه هاي آماري آارگاههاي صنعيت ساهلاي خمتلف مرآز آمار ايران با استناد به س: مأخذ

 : آمار اشتغال خبش محل و نقل جاده اي ايران-۴-٢-٢

-١٠(و  ) ٣-٩(آمار اشتغال اين خبش براساس آمار مندرج در جدول          

 .مي باشد) ۴-٣(فصل سوم، به صورت جدول ايي ) ٣
 

 :رت ذيل عمل مي شودبه صو) ۴-٢(براي هتيه جدول ايي ) ١تذآر 

اسـتخراج گرديـده    ) ٣-١٠(آمار شاغلني رانندگان، از جـدول        -

 .است

آمار شاغلني مؤسسات و شرآتهاي باري به صورت ذيل هتيـه مـي              -

 گردد
تعداد شاغلني مؤسسات بـاري بـر تعـداد         ) ٣-١٠(از جدول   ) الف

مؤسسات باربري متناظر تقسيم مـي شـود و سـپس ميـانگني آـا               

 ) مي باشد٧عدد تقرييب برابر (حماسبه مي شود 

در تعـداد   ) ميـانگني شـاغلني مؤسـسات بـاربري       ( عدد حاصل   ) ب

  ضـــــــرب) ٣-٩(مؤســـــــسات بـــــــاربري در جـــــــدول 

 .مي گردد آه عدد حاصل شاغلني مؤسسات باربري مي باشد

 آمــار شــاغلني مؤســسات و شــرآتهاي مــسافربري نيــز مهاننــد -

غلني هـر مؤسـسه     ميـانگني شـا   . ( شرآتهاي باربري صورت مي گريد    

 ) است٩مسافربري عدد تقرييب 

اسـتخراج  ) ٣-١٠( آمار شاغلني آژانسهاي تلفن نيز از جـدول          -

 با استفاده به ميـانگني رشـد        ٨١ و   ٧٩مي گردد و براي ساهلاي      

 . حلاظ مي گردد٧٩ساهلاي قبل از 
  اشتغال خبش محل و نقل –) ۴-٢جدول 

 ٨١ ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧۶ سال

اشــتغال خبــش

 نقل بهمحل و 

 نفر 

١٢٣٠٨

٧۶ 

١٢۵١٠

٠۶ 

١٣٣٠١

١٣ 

١۴١۴۶

۶٢ 

١۴٠۴۶

٣١ 

١۴۶۶٠

۴٨ 

  سالنامه هاي آماري بانك مرآزي ايران و سازمان پايانه ها و محل و نقل جاده اي -مأخذ

 

 : آمار اشتغال خبش خدمات صنعت خودروسازي ايران-۴-٢-٣

فـصل  ) ٣-١١(آمار اشتغال اين خبش براساس آمار مندرج در جـدول           

 .مي باشد) ۴-٣( به صورت جدول ايي سوم،
 

۶٣



آمار شاغلني خبش مذآور به صورت يكنواخت توزيـع گرديـده           ) ١تذآر

 .است

           ٧٣ و ٨١تفاضل آمار اشتغال 

  ١٣٠٢۴٢=٧۶٢۶٣٩٢٨-٠١۴٨ 

 ١٣٠٢۴٧÷٨=١۶٢٨١            ميزان افزايش هر سال 
 

  شاغلني خبش خدمات خودرو–) ۴-٣(جدول 

 ٨١ ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧۶ ٧۵ ٧۴ ٧٣ سال

شاغلني خبش

ــدمات خــ

 خودرو

٢۶٢۶

٠١ 

٢٧٨٨٨

٢ 

٢٩۵١

۶٣ 

٣١١۴۴

۴ 

٣٢٧٧٢

۵ 

٣۴۴٠٠

۶ 

٣۶٠٢٨

٧ 

٣٧۶۵

۶٧ 

٣٩٢٨

۴٨ 

  سالنامه آماري آارگاههاي صنعيت ساهلاي خمتلف-مرآز آمار ايران: مأخذ
 

 : آمار اشتغال آل صنعت خودروي ايران-۴-٢-۴

 :آمار اين خبش شامل آمار اشتغال سه خبش ذيل مي باشد

 لني شرآتها و آارخاجنات خودروسازي و قطعه سازي شاغ -

 شاغلني خبش محل و نقل  -
 شاغلني خبش خدمات خودرو -

استخراج گرديـده   ) ۴-٣(،  )۴-٢(،  )۴-١(آه با استناد به جداول      

 .است
 

  شاغلني آل صنعت خودروي ايران -)۴-۴(جدول 

 ٨١ ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧۶ سال

آمار شـاغلني

آـــل صـــنعت

 خودرو

١۵٨٨۵

٧٢ 

١۶٣٠٧

٣٩ 

١٧٣٢٨

٢٨ 

١٨۴٣۶

۵٠ 

١٨۵٨٧

٧٧ 

١٩۵۶٠

۶۵ 

 

در ادامه پس از دستيابي به آمار شـاغلني سـه خبـش اصـلي صـنعت                 

 شاغلني شـرآتها و آارخاجنـات خـودرو و قطعـه            -١(خودروي ايران   

، در  ) شاغلني خبـش خـدمات خـودرو       -٣ شاغلني خبش محل و نقل       -٢سازي  

يـزان اشـتغال    اين قسمت اقدام به هتيه مديل به منظور پيش بيين م          

 .زايي صنعت خودروي ايران مي گردد

از آجنائي آه در هتيه مدهلاي پيش بيين مذآور، از سـريهاي زمـاني              

لذا ابتـدا توضـيح خمتـصري درخـصوص معـادالت           . استفاده شده است  

 .سريهاي زماني و چگونگي انتخاب آا داده مي شود

 

 ]١١[ : سريهاي زماني و حنوه انتخاب معادله مناسب-۴-٣

۶۴

۶۵



يكي از انواع مهم داده هاي آماري مـورد اسـتفاده در جتزيـه و               

مدهلاي مذآور خـود داراي     . حتليل جتربي، داده هاي سري زماني است      

انواع گوناگوني مي باشند ماننـد مـدهلايي براسـاس روش حـداقل             

مدل خطي، مدل درجـه دوم و مـدل ـائي و يـا مـدهلايي                : مربعات

نند مدهلاي خود رگرسيو مرتبه اول،      براساس مدهلاي خود رگرسيو ما    

 دوم و سوم

سئوال مهمي آه در اينجا مطرح مي شود اينست آه آيا يك مدل هبرت              

ــك    ــواهيم يــــ ــر خبــــ ــود دارد؟ اگــــ ــه وجــــ   از مهــــ

پيش بيين سريهاي زماني را اجنـام دهـيم آـدام مـدل را انتخـاب                

آنيم؟ در انتخاب يك مدل مناسب سه دستورالعمل زير پيشنهاد مي           

 :شود

 )Residual analysis(جنام حتليل باقيمانده ها ا -١

 تعيني اندازه خطاي باقيمانده  -٢
 )Persiny( استفاده از اصل امساك  -٣

اينها معمول ترين روشهاي تعيني آفايت يك مدل معني پيش بيين مـي             

آا بر اين قضاوت آه تا چه اندازه مـدل در داده هـاي              . باشند

در ايـن   . تين مـي باشـند    سري زماني انطباق اجياد آرده اسـت مبـ        

روشها فرض آنستكه مي توان حرآات آينده در سري داده ها را با             

 .مطالعه طرح رفتار گذشته آا تصوير آرد

 
 حتليل باقيمانده ها -

باقيمانده تفاوت بني مقدار مشاهده شده و مقدار پيش بـيين شـده             

 : مي باشدIدر سال 

ei =Yi-Yi 
زماني داده ها برازنده شـد، مـي        مهينكه يك مدل معني به يك سري        

اگـر  .  دوره زمـاني رسـم آنـيم       nتوانيم باقيمانده ها را طـي       

انطباق يك مدل معني خوب باشد، باقيمانده ها خبش نامنظم سريهاي           

زماني را تشكيل مي دهند و درنتيجـه بايـد تـوزيعي تـصاديف در               

 از طريف ديگر اگر يك مدل معـني       .سرتاسر سري داده ها پيدا منايند     

انطباق خوبي اجياد ننمايد، باقيمانـده هـا ممكـن اسـت طرحهـاي              

منظمي ناشي از حبساب نياوردن روند، حلاظ ننمودن تغيريات سـيكلي           

و يا با داده هاي ماهيانه، در نظر نگرفنت تغيريات مـومسي نـشان              

 .دهند

�



 

 
 اندازه گريي مقدار خطاي باقيمانده -

ا، هنوز معتقد باشيم آـه      چنانچه پس از اجنام حتليل باقيمانده ه      

  دو مـــدل يـــا بيـــشرت انطبـــاق مناســـيب در داده هـــا اجيـــاد 

مي آنند، در اينصورت روش دومي آه براي انتخاب مدل مي توانيم            

استفاده آنيم مي توانـد براسـاس انـدازه اي از مقـدار خطـاي               

يك اندازه آه اغلـب حمققـني آنـرا تـرجيح مـي             . باقيمانده باشد 

ــرا  ــانگني احنـــــــ ــد، ميـــــــ ــقدهنـــــــ   ف مطلـــــــ

 Mean absolute deviation )-MAD (است: 

 
  MAD=  

 
 در واقـع انـدازه ميـانگني قـدر مطلـق            MADبراي يك مدل معني،     

تفاوهتا بني مقادير واقعي و برازنده شده در يك سري زماني معـني             

اگر قرار باشد مديل بطور آامل در داده هاي گذشته يك           . مي باشد 

 بايد صفر شـود، در حاليكـه اگـر          MADسري انطباق اجياد منايد،     

مدل قرار باشد انطباق ضعيفي در داده هاي گذشـته سـري داشـته              

 بايد زياد گردد، بنابراين وقيت امتيازات دو يا چند          MADباشد  

 مي تواند   MADمدل با حداقل    . مدل پيش بيين را مقايسه مي آنيم      

ين براساس انطباقهاي گذشته سري زماني داده شده بعنوان مناسبرت        

 .انتخاب شود

 
 اصل امساك

 MADاگر پس از اجنام حتليل باقيمانده ها و مقايـسه انـدازهاي             

بدست آمده هنوز معتقد باشيم آه دو مدل يا بيشرت انطباق خـوبي             

در داده ها نشان مي دهند، در اينصورت مـي تـوانيم از معيـار               

براساس اين اصل بايـد     . سومي مبتين بر اصل امساك استفاده آنيم      

ده ترين مديل آه در حد آفايت آار را اجنام مـي دهـد انتخـاب                سا

از ميان مدهلايي آه قبال نام بـرده شـده، مـدهلاي حـداقل              . گردد

مربعات ساده خطي و درجه دوم و مدل خود رگرسـيو درجـه اول از               

نظر اغلب حمققني ساده ترين مدهلا شناخته مي شوند رتبه بندي آا            

 . آه آورده امياحتماال هبمني ترتييب است

i=1 

n 

�
n∑ Yi-Yi 

۶۶



حال باتوجه به مـوارد ذآـر شـده و داده هـاي موجـود درخـصوص                 

  اشـــــتغال صـــــنعت خـــــودروي ايـــــران در ســـــه خبـــــش

 شـاغلني   -٣ شاغلني خبش خدمات خـودرو       -٢ شاغلني مستقيم خودرو     -١ 

خبش محل و نقل جاده اي در اين قسمت اقدام به هتيه معـادالت پـيش                

 .بيين مذآور مي پردازمي

 يين شاغلني خبش مستقيم صنعت خودروي ايران  پيش ب-۴-۴
) ۴-١(پيش بيين شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران براساس جـدول           

و برطبق سه سناريوي بدبينانه، حمتمل و خوش        ) ٣-١۴(و  ) ٣-١٢(و  

 بينانه صورت مي پذيرد

از آجنائيكه توليد خودرو بـه صـورت مـستقيم، بـر اشـتغال خبـش                
اثرگـذار مـي    ) اشتغال مستقيم (  سازان   آارخاجنات خودرو و قطعه   

باشد لذا در هتيه معادالت پيش بيين، ميزان شاغلني خبش مـذآور بـه              
و تعداد خودروي توليدي در هر سال بـه         ) Y(عنوان متغري وابسته    
 .در نظر گرفته شده است) X(عنوان متغري مستقل 

 :نكته

 )      ( در هتيه معادله پـيش بـيين مـورد نظـر از نـسبت                -الف

 .استفاده شده است

ت انظـر  در سناريوي بدبينانه، حمتمل و خوش بينانه بنـا بـه             -ب

 سـاپكو بـه     آارشناسان امور مطالعات و برنامه ريزي اسـرتاتژيك       

 خودرو اسـقاط و از رده       ٠٠٠/٢٠٠ و   ٠٠٠/١٠٠،  ٠٠٠/٢٠ترتيب سايل   

خارج مي گردند آه خودروي جـايگزين، از توليـد داخلـي درنظـر              

از سـال   ( به ميزان توليد هر سال اضافه مي گـردد           گرفته شده و  

 ) به بعد٨۴

 به طور آلي معادله هبينه از ميان چهار نوع معادلـه ذيـل و               -ج

ســه اصــل حتليــل باقيمانــده هــا، انــدازه گــريي خطــاي براســاس 

 .  انتخاب مي شودباقيمانده و اصل امساك 

 Linear) الف

 Quadratic) ب

 Exponential growth) ج

 S-Curve) د

پس از مقايسات اجنام شده بني چهار نوع آلـي معـادالت پـيش بـيين                

به عنوان معادلـه پـيش      ) Quadratic(معادله اي از نوع درجه دوم       

بيين شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران انتخاب گرديد آـه داراي           

از ) ۴-٣(ديـاگرام    بيشرتين نامنظمي در ترسـيم خطاهـا، مطـابق        

X  
Y  

۶٧



در ) ١MAD(آمرتين مـد  و  ) ۴-۵(،  )۴-۴(،  )۴-٢(ميان دياگرامهاي   

ديـاگرام و پـيش     ) ١۴٠۴٨/٠(ميان ساير انواع معادالت بوده است       

بيين ميزان شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران در قالب ديـاگرام           

 الزم بـه ذآـر      .آمده اسـت  ) ۴-٧(،  )۴-۶(،  )۴-۵(و جداول   ) ۶-۴(

. ت ساده مي باشد   از مجله معادال  ) Quadratic(است معادالت درجه دوم     

 )اصل امساك( 

 معادله پيش بيين 

   Yt = ١٢٩٨٨/٣  + ١٧١۶٨۵/٠  × t + ١٢/٢  E – ٢/٠ × t **٢ 
Yt عبارت است از ميزان      در زمان t   

 

 : تذآر

بــه ترتيــب رســم ) ۴-۵(، )۴-۴(، )۴-٣(، )۴-٢( دياگرامهــاي -١

.  مـي باشـند    S-curve و   Linear  ،Quadratic  ،Exponentialخطاهاي معادالت   

الزم به ذآر است معادله اي هبينه مي باشد آـه رسـم خطاهـاي آن                

 .داراي بيشرتين نامنظمي باشد

 

X  
Y  



 

 

) ĩ ╘▼Φ╙Ō▓4-2 ĥ■ī Ŋ╙ķ╙ℓ░ Ī ☺► (linear ) ĩ ╘▼Φ╙Ō▓4-4 ĥ■ī Ŋ╙ℓ░ Ī ☺► (Exponential 

) ĩ ╘▼Φ╙Ō▓4-3 ĥ■ī Ŋ╙ķ╙ℓ░ Ī ☺► (Quadratic ) ĩ ╘▼Φ╙Ō▓4-5 ĥ■ī Ŋ╙ķ╙ℓ░ Ī ☺► (s-curve
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 ٨١ ايل ٧۵شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران)۴-۶(دياگرام 
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 :تذآر

سـناريوي  ) ۴-۶(مربوط به سـناريوي بدبينانـه،       ) ۴-۵( جدول   -٢

 .سناريوي خوش بينانه مي باشد) ۴-٧(حمتمل و 

ميـزان   : C2ساهلاي منونه گريي شده،     : C1ول مذآور ستون    ادر جد ) ب

ميـزان شـاغلني    : C3توليد خودرو در ساهلاي متناظر بـه دسـتگاه          

نسبت توليد خودرو بـه     : C4مستقيم صنعت خودروي ايران به نفر،       

، مقــادير حاصــل از C5شــاغلني مــستقيم صــنعت خــودروي ايــران، 

سـاهلاي پـيش    : C7ميزان خطـا    : C6 جايگزيين در معادله پيش بيين ،     

: C9 هـاي متنـاظر جهـت جـايگزيين در معادلـه،             C8 :tبيين شـده،    

( نسبتهاي توليد خودرو به شاغلني مستقيم صنعت خـودروي ايـران            

توليدات خودرو در سـه سـناريوي بدبينانـه         : C10،  )ين شده يپيش ب 

  جــدول(و خــوش بينانــه  ) ۴-۶جــدول (، حمتمــل )۴-۵جــدول (

 ٧-۴(  ،C11          پيش بيين ميزان شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران تا 

 . به نفر مي باشد٩۵سال 
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٧۵



 
 پيش بيين شاغلني خبش خـدمات خـودروي صـنعت خـودروي             -۵-۴

 ايران 
در هتيه معادله و مقادير پيش بيين خبش خدمات خـودرو، از جـداول              

ي بدبينانه، حمتمل و خوش     و سه سناريو  ) ٣-١۴(و  ) ٣-١٢(و  ) ۴-٣(

 .بينانه استفاده شده است

+  واردات خـودرو   -صـادرات خـودرو   (از آجنائيكه خـودروي موجـود       

 )خودروي موجود= خودروهاي قبلي + خودروي توليدي

به صورت مستقيم، به اشتغال خبش خدمات خودرو اثرگذار مي باشـد            

 ( xت  لذا در هتيه معادله پيش بيين خبـش خـدمات خـودرو، از نـسب              

شاغلني خبش خـدمات خـودرو بـه         ( yبه  ) خودروي موجود به دستگاه   

 .استفاده شده است) نفر

 :نكته

در خبش خدمات خودرو فرض بر اين بوده آـه بـه هـر ميـزان                ) الف

تعداد خودروي اسقاطي و از رده خارج شده، به مهان ميزان خودرو            

 بوجـود   جايگزين شده، آه در عمل تغيريي در تعداد خودروي موجود         

 .مني آيد از اين رو ميزان اسقاط خودرو در نظر گرفته نشده است

 نـوع معادلـه ذيـل و        سـه به طور آلي معادله هبينه از ميان        ) ب

ســه اصــل حتليــل باقيمانــده هــا، انــدازه گــريي خطــاي براســاس 

 .  انتخاب مي شودباقيمانده و اصل امساك 

١- Linear 

٢- Quadratic 

٣-Exponential 

ام حماسبات و مقايسه بني چهار نوع معادله آلي، معادله          پس از اجن  

به عنوان معادله پيش بيين     ) Quadratic(پيش بيين از نوع درجه دوم       

شاغلني خبش خدمات خودروي صنعت خودروي ايران انتخاب گرديد، آـه           

) ۴-٨(بيشرتين نامنظمي در ترسيم خطاها، مطابق ديـاگرام         داراي  

 در ميــان MADمرتيــن آو ) ۴-٩( و )۴-٧(از ميــان دياگرامهــاي 

 الزم به ذآر اسـت معـادالت درجـه          .ساير انواع معادالت بوده است    

 )اصل امساك( از مجله معادالت ساده مي باشد ) Quadratic(دوم 

 )MAD=٠۴١٩٠٨/٠تقريبًا (

 

  معادله پيش بيين 
1-Mean absolute deviation ٧۶



Yt= ۴۶٣۵/١٣  – ۶۵١٩۶٩/٠  *t + ۵۵/٧  E – ٢/٠ *t**٢ 

 Ytن        در زمان  عبارت است از ميزاt  
دياگرام و پيش بيين ميزان شاغلني خبش خـدمات خـودروي ايـران در              

آمـده  ) ۴-١٠(و  ) ۴-٩(و  ) ۴-٨(و جـداول    ) ۴-١٠(قالب دياگرام   

 .است

 :تذآر

بـه ترتيـب رسـم خطاهـاي        ) ۴-٩(،  )۴-٨(،  )۴-٧( دياگرامهاي   -١

اسـت   ذآـر  الزم بـه .  مي باشـند Exponential , Quadratic, Linearمعادالت 

معادله اي هبينه مي باشـد آـه رسـم خطاهـاي آن داراي بيـشرتين                

 .نامنظمي باشد

 

 

 

X  
Y  

٧٧



 Linear)  رسم خطاهاي مدل 7-4      دياگرام (

 Quadratic)  رسم خطاهاي مدل 8-4    دياگرام (

 Exponential)  رسم خطاهاي مدل 9-4   دياگرام (
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٧٩

 



 : تذآر
سـناريوي  ) ۴-٩(مربوط به سـناريوي بدبينانـه،       ) ۴-٨(جدول  ) -٢

 .سناريوي خوش بينانه مي باشد) ۴-١٠(حمتمل و 

 ميـزان   C2ساهلاي منونه گريي شـده،       : C1در جداول مذآور ستون     ) ب

ميزان شاغلني خبش خدمات    : C3خودروي موجود در هر سال به دستگاه،        

نسبت خـودروي موجـود بـه شـاغلني خبـش            C4ر،  خودروي ايران به نف   

مقادير حاصل از جايگزيين در معادله پيش بيين،        : C5خدمات خودرو،   

C6 :   ،ميزان خطاC7 :      ،ساهلاي پيش بيين شدهC8 :t    هاي متناظر جهـت

نسبت خودروي موجود به شاغلني خبش خدمات       : C9جايگزيين در معادله،    

خـودروي موجـود در سـه       : C10،  )پـيش بـيين شـده     (خودروي ايـران    

و خوش بينانـه    ) ۴-٩جدول  (، حمتمل   )۴-٨جدول  (سناريوي بدبينانه   

پيش بيين ميزان شاغلني خبـش خـدمات        : C11به دستگاه،   ) ۴-١٠جدول  (

  به نفر مي باشد ٩۵خودروي ايران تا سال 
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 )بد بينانه  ( 95 ايل 73 شاغلني خدمات خودروي ايران )8-4(جدول 
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 )خوش بينانه  ( 95 ايل 73شاغلني خدمات خودروي ايران ) 10-4(جدول 

 )حمتمل  ( 95 ايل 73شاغلني خدمات خودروي ايران ) 9-4(جدول 

٨٢



 

٨٣



 يران  پيش بيين شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ا-۶-۴
در هتيه معادله و مقادير پيش بيين خبش محل و نقل خودروي ايـران،              

و سـه سـناريوي بدبينانـه،       ) ٣-١۴(و  ) ٣-١٢(،  )۴-٢(از جداول   

 .حمتمل و خوش بينانه استفاده شده است

 واردات خـودروي    -صـادرات خـودرو   (از آجنائيكه خـودروي موجـود       

ت مستقيم، بـر    به صور ) خودروي موجود = خودروهاي قبلي   + توليدي

اشتغال خبش محل و نقل خـودرو اثرگـذار مـي باشـد لـذا در هتيـه                  

خودروي موجود   (xمعادله پيش بيين خبش محل و نقل خودرو، از نسبت           

اسـتفاده  ) شاغلني خبش محل و نقل خودرو به نفر        (yبه  ) به دستگاه 

 .شده است

 :نكته

ميـزان  در خبش محل و نقل خودرويي فرض بر اين بوده آه بـه              ) الف

تعداد خودروي استقاطي و از رده خـارج شـده، بـه مهـان ميـزان                

خودرو جايگزين شده است آه در عمـل تغـيريي در تعـداد خـودروي               

موجود بوجود مني آيد از اين رو ميـزان اسـقاط خـودرو در نظـر                

 .گرفته نشده است

به طور آلي معادله هبينه از ميان چهار نوع معادلـه ذيـل و              ) ب

حتليــل باقيمانــده هــا، انــدازه گــريي خطــاي  براســاس ســه اصــل

 . انتخاب مي شودباقيمانده و اصل امساك 

١- Linear 

٢- Quadratic 

٣-Exponential 
۴- S-Curve 

پس از اجنام حماسبات و مقايسه بني چهار نوع معادله آلي، معادله            

به عنوان معادله پيش بيين     ) Quadratic(پيش بيين از نوع درجه دوم       

ش محل و نقل خودرويي ايران انتخـاب گرديـد، آـه داراي             شاغلني خب 

از ) ۴-١٢(بيشرتين نامنظمي در ترسيم خطاهـا، مطـابق ديـاگرام           

 در MADآمرتيــن و ) ۴-١۴(، )۴-١٣(، )۴-١١(ميــان دياگرامهــاي 

 )MAD=٠۴١٩٧/٠تقريبـًا   . (ميان ساير انواع معادالت بـوده اسـت       

 از مجله معادالت سـاده   Quadratiالزم به ذآر است معادالت درجه دوم 

 )اصل امساك( مي باشد 

 معادله پيش بيين 

Yt= ١٧١۵١/٣  ۴۴/٩-  E – ٢ * t + ٠٢/٣  E – ٢ * t **٢ 

٨۴



Yt عبارت است از ميزان         در زمان t 
دياگرام پيش بيين ميزان شاغلني خبش محل و نقل خودرويي ايـران در             

ــاگرام  ــب ديــــــ ــداول ) ۴-١۵(قالــــــ   ،)۴-١١(و جــــــ

 .آمده است) ۴-١٣( و )۴-١٢ (

 :تذآر

بــه ترتيــب ) ۴-١۴(و ) ۴-١٣(، )۴-١٢(، )۴-١١( دياگرامهــاي -١

.  مـي باشـند  S-curve, Exponential, Quadratic, Linearرسم خطاهاي معـادالت 

الزم به ذآر است معادله اي هبينه مي باشد آـه رسـم خطاهـاي آن                

 .داراي بيشرتين نامنظمي باشد

 

X 
Y  

٨۵



 
 

) ĩ ╘▼Φ╙Ō▓ 4-11 ĥ■ī Ŋ╙ķ╙ℓ░ Ī ☺► (Linear 

) ĩ ╘▼Φ╙Ō▓ 4-12 ĥ■ī Ŋ╙ķ╙ℓ░ Ī ☺► (Quadratic

) ĩ ╘▼Φ╙Ō▓4-13 ĥ■ī Ŋ╙ķ╙ℓ░ Ī ☺► (Exponential 

) ĩ ╘▼Φ╙Ō▓4-14ĥ■ī Ŋ╙ķ╙ℓ░ Ī ☺► (S-curve 

 
٨۶



 ٨١ ايل ٧۶شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ايران ) ۴-١۵(دياگرام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٧



 : تذآر

سـناريوي  ) ۴-١٢(مربوط به سناريوي بدبينانـه،      ) ۴-١١( جدول   -٢

 . سناريوي خوش بينانه مي باشد) ۴-١٣(حمتمل و 

 ميـزان   C2ساهلاي منونه گريي شـده،       : C1در جداول مذآور ستون     ) ب

اغلني خبش محـل و     ميزان ش : C3خودروي موجود در هر سال به دستگاه،        

نسبت خودروي موجود به شاغلني خبش       C4نقل خودرويي ايران به نفر،      

مقـادير حاصـل از جـايگزيين در        : C5محل و نقل خـودروي ايـران ،         

: C8ساهلاي پيش بيين شـده،       : C7ميزان خطا،   : C6معادله پيش بيين،    

t       ،هاي متناظر جهت جايگزيين در معادلهC9 :     نسبت خـودروي موجـود

خـودروي  : C10،  )پيش بيين شده  (شاغلني خبش خدمات خودروي ايران      به  

) ۴-١٢جدول  (، حمتمل   )۴-١١جدول  (موجود در سه سناريوي بدبينانه      

پـيش بـيين ميـزان      : C11به دسـتگاه،    ) ۴-١٣جدول  (و خوش بينانه    

  به نفر مي باشد٩۵شاغلني خبش خدمات خودروي ايران تا سال 
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 )حمتمل (٩۵ ايل٧۶شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ايران)۴-١٢(جدول

 )بد بينانه  ( 95 ايل 76شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ايران ) 11-4(جدول 
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)خوش بينانه (٩۵ ايل٧۶شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ايران)۴-١٣(جدول ٩٠



 

٩١



 
اشتغال به عنوان عامل حمرآـه پيمـودن سـامل راه تعـايل يكـي از                

التزامهاي زندگي اجتماعي انسان فعال حمـسوب مـي شـود آـه خبـش               

پيشتاز جمموعه التزام ها و بايدهاي زندگي هر انسان را تـشكيل            

 .مي دهد

صنعت خودرو در هر آشوري به دليل ارزش و جايگـاه ويـژه آن در               

ات پس از فروش بعنوان يكي از شاخـصهاي         شبكه توليد صنعت و خدم    

توسعه يافتگي حمسوب مي شود، در ايران صنعت خودروسازي آـه بـه             

حق يك صنعت آليدي به مشار مي رود، تأثري مهمي در رونـد رشـد و                

ــشور دارد  ــنايع آ ــاير ص ــشها و س ــكوفايي خب ــواد و. ش ــوع م   تن

شني و   داده هاي مورد استفاده در اين صنعت و مهچنني ارتباطات پي          

پسني صنايع قطعه ساز و مونتاژآار و عمليات بسيار گـسرتده آـا             

در سطح آشور، اين صنعت را به يك صنعت بسيار مهم و اشتغال زا              

 .بدل منوده است

 پس از اجنام حماسبات، و بدسـت آوردن معـادالت پـيش             قسمتدر اين   

 قبـل، بـه بررسـي نتـايج ـايي           خبشبيين صنعت خودروي ايران در      

 .عات و حماسبات مذآور، پرداخته مي شودمطال

به صورت آلي شاغلني صنعت خودروي ايران را مي توان در قالب سه             

 خبش، 

 شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران ) الف

 شاغلني خبش خدمات خودرويي) ب

 شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ) ج

 .تقسيم بندي منود

خبـشهاي مـذآور و سـپس       در ادامه توضيح خمتصري درخصوص هر يك از         

 .اشتغال آل صنعت خودروي ايران داده مي شود
 خودروي ايران صنعت  پيش بيين ايي شاغلني مستقيم -۴-٧

 : شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران شامل

 شاغلني آارخاجنات خودروسازي_ الف

  شاغلني خبش قطعه سازي خودرو-ب

 .مي باشند

مندرج در فصل چهارم،    ) ۴-٧ (و) ۴-۶(و  ) ۴-۵(باتوجه به جداول    

 ٩۵ تـا    ٧۵پيش بيين اشتغال مستقيم صنعت خودروي ايران از سـال           

 .مي باشد) ۴-١۴(، )۴-١٣(به صورت جداول 

 :تذآر
٩٢



 به بعد مقادير پيش بيين      ٨١مقادير ساهلاي   ) ۴-١٣( در جدول    -الف

 .شده مي باشند

 شده  ، مربوط به مقادير پيش بيين     )۴-١۴( مقادير اشتغال جدول     -ب

 .مي باشند

مهچنني روند رشد ميزان اشتغال مستقيم صنعت خودروي ايران مطابق          

بوده، آه در اين دياگرام مقـادير اشـتغال از          ) ۴-١۶(دياگرام  

 ٨۴و از سـال     ) رشد صـعودي  ( داراي يك روند رشد،      ٨۴ تا   ٧۵سال  

به بعد مطابق سه سناريوي بدبينانه، حمتمل و خـوش بينانـه مـي              

 آه مشاهده ميَشود مقادير مذآور در هر سه سناريو          مهانطور. باشد

 به پايني ترين حـد      ٩۵ سري نزويل پيموده و در سال        ٨۵بعد از سال    

 .خود مي رسند

ل مستقيم صنعت خودرو، خود معلـول عوامـل         ااين حرآت نزويل اشتغ   

متعدد و گوناگوني مي باشد آه شايد بتوان يكي از عوامل مذآور            

 بدنبال آن مكـانيزه شـدن خطـوط توليـد           را پيشرفت تكنولوژي و   

ــزايش   ــًا افــــــ ــه و ايتــــــ ــودرو و قطعــــــ   خــــــ

و ) ۴-۶(،)۴-۵( جـداول    C9مهانطور آه در ستون     .  هبره وري دانست  

مشاهده مي شود مقادير      يعين تعـداد خـودروي توليـد                ) ۴-٧(

شده توسط هر نفر آه يكي از شاخصهاي دخيل در هبره وري مي باشد              

 ١۶ به باالترين ميزان خود يعين       ٩۵و تا سال    روندي صعودي داشته    

مي رسد، آه باتوجه به نرخ مذآور و پـيش بـيين ميـزان خـودروي                

توليدي در سه سناريوي بدبينانه، حمتمل و خوش بينانـه، تعـداد            

 در  C11افراد الزم براي توليد در نظر گرفته شـده مطـابق سـتون              

 .جداول مذآور مي باشد
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 ٨۴  ايل٧۵ران ي ايم صنعت خودروي مستقنيشاغل) ۴-١٣(جدول 
  
  
  باشند  ي شده مينيش بير پي شده مقادنيموارد مع* 
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شاغلني مستقيم
 خودرو
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 ٩۵  ايل٨۵ران ي ايم صنعت خودروي مستقني شاغلينيش بيپ) ۴-١۴ (جدول

 

 

 

 

 

 

 
 
 سال
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سناريو بد 
 بينانه

١٤٢٥
١٨ 

١٣٦٠
٦٩ 

١٢٩٩
٥٦ 

١٢٤١
٨٦ 

١١٨٧
٥٧ 

١١٣٦
٥٨ 

١٠٨٨
٧٦ 

١٠٤٣
٩٣ 

١٠٠١
٩٢ 

٩۶٢۵
۴ 

٩٢۵۶
١ 

 
 

سناريو حمتمل
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سناريو خوش 
 بينانه
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 و  ٩۵ تا   ٧۵دياگرام فوق روند رشد شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران را از سال             

 . بينانه نشان مي دهددر قالب سه سناريوي بدبينانه، حمتمل و خوش

 )٩۵  ايل٧۵(شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران)۴-١۶(دياگرام
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 پيش بيين ايي شاغلني خبش خدمات خودرويي ايران -۴-٨
 : شاغلني خبش خدمات خودرويي ايران شامل

  شاغلني خبش فروش وسايل نقليه موتوري -الف

  شاغلني خبش نگهداري و تعمري وسايل نقليه موتوري -ب

  شاغلني خبش فروش قطعات يدآي وسايل نقليه موتوري -ج

 اغلني خبش خرده فروشي سوخت وسايل نقليه موتوري  ش-د

 .مي باشند

مندرج در فصل چهارم،    ) ۴-١٠(و  ) ۴-٩(،  )۴-٨(باتوجه به جداول    

 بـه   ٩۵ تـا    ٧٣پيش بيين شاغلني خبش خدمات خودرويي ايران از سال          

 .مي باشد) ۴-١۶(، )۴-١۵(صورت جداول 

 : تذآر

 به بعد مقـادير     ٨١مقادير اشتغال ساهلاي    ) ۴-١۵( در جدول    -الف

 .پيش بيين شده مي باشند

، مربوط به مقادير پيش بيين شده       )۴-١۶( مقادير اشتغال جدول     -ب

 .مي باشند

مهچنني روند رشد ميزان اشتغال خبش خدمات خودرويي ايـران مطـابق            

بوده آه مهانطور آه مشاهده مي شود از يك روند          ) ۴-١٧(دياگرام  

 .صعودي تبعيت مي آند

گرام مذآور مي تواند بدين صـورت بيـان شـود آـه بـا               حتليل ديا 

 :افزايش خودروهاي موجود در سطح آشور، نياز به

 مراآز و عاملني خريد و فروش خودرو -

 تعمريگاهها و مراآز نگهداري خودرو -
 مراآز و عاملني توزيع لوازم يدآي خودرو -
 جايگاهها و عاملني توزيع سوخت خودرو  -

ك از عوامـل فـوق باعـث افـزايش          افزايش يافته آه افزايش هر ي     

 .شاغلني خبش خدمات خودرويي مي گردد

 خودروي موجود در آشور يـك       ٣٨ بازاي هر    ٩۵به طور آلي در سال      

 .نفر در زمينه خدمات خودرويي مشغول به فعاليت مي باشد

٩٧
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 موارد پيش بيين شده* 
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 ٩٩



 
 

 و  ٩٥ تا   ٧٣دياگرام فوق روند رشد شاغلني خبش خدمات خودرويي ايران را از سال             * 

 .در قالب سه سناريوي بدبينانه، حمتمل و خوش بينانه نشان مي دهد

 شاغلني خبش خدمات خودرويي ايران)۴-١٧(دياگرام 
 
ر
ف
ن
 
ه
ب
 
ني
ل
غ
ا
ش

 

سال

١٠٠



  پيش بيين ايي شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ايران -۴-٩
 :ايران شامل شاغلني پيش بيين شده خبش محل و نقل جاده اي 

 رانندگان وسايل نقليه باري و مسافري  -

 شاغلني شرآتهاي باري  -
 شاغلني شرآتهاي مسافري  -

 .مي باشند

ــداول  ــه ج ــه ب ــصل ) ۴-١٣(، )۴-١٢(، )۴-١١(باتوج ــدرج در ف من

 ٧۶چهارم، پيش بيين شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ايران از سـال               

 .اشدمي ب) ۴-١٨(و ) ۴-١٧( به صورت جداول ٩۵تا 

 :تذآز

 به بعد مقـادير     ٨١مقادير اشتغال ساهلاي    ) ۴-١٧( در جدول    -الف

 .پيش بيين شده مي باشند

، مربوط به مقادير پيش بيين شده       )۴-١٨( مقادير اشتغال جدول     -ب

 .مي باشند

مهچنني روند رشد ميزان اشتغال خبـش محـل و نقـل جـاده اي ايـران                 

آه مشاهده مـي شـود در       بوده آه مهانطور    ) ۴-١٨(مطابق دياگرام   

 تـا   ٨٨ روندي صـعودي و از       ٨٨ تا   ٧۶سناريوي بدبينانه از سال     

 ٩١ تـا    ٧۶ روندي نزويل پيدا آرده، در سناريوي حمتمل از سال           ٩۵

 روندي نـزويل داشـته و در سـناريو          ٩۵ تا   ٩١روندي صعودي و از     

 .خوش بينانه روندي صعودي دارد

صـورت توضـيح داد آـه       در توجيه موارد ذآر شده مي توان بـدين          

 C9 و C4سـتواي  (ميزان          نسبت خودروي موجود به شاغلني             

ــداول  ــزايش  ) ۴-١٣(، )۴-٠١٢، )۴-١١(در ج ــان اف ــت زم ــا گذش ب

يافته، و هر چه خودروي موجود در آشور افزايش يابد شاغلني نيز            

 . افزايش مي يابندX/Y/(X(به نسبت 

 

 

X 
Y 
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 مقادير مذآور مقادير پيش بيين شده مي باشند* 
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 تـا   ٧۶دياگرام فوق روند رشد شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ايران را از سـال                 * 

 .انه نشان مي دهد و در قالب سه سناريوي بدبينانه، حمتمل و خوش بين٩۵
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  پيش بيين ايي شاغلني آل صنعت خودروي ايران -۴-١٠
 :شاغلني پيش بيين شده آل صنعت خودروي ايران شامل

 شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران  -

 شاغلني خبش خدمات خودرويي ايران  -
 شاغلني خبش محل و نقل جاده اي ايران  -

 .مي باشد

شـاغلني مـستقيم صـنعت      ): (۴-٧(،  )۴-۶(،)۴-۵(باتوجه به جداول    

ــران ــودروي اي ــدمات ): (۴-١٠(، )۴-٩(، )۴-٨) (خ ــش خ ــاغلني خب ش

شـاغلني خبـش محـل و       ): (۴-١٣(،  )۴-١٢(،  )۴-١١ (–) خودروي ايران 

، پيش بيين شاغلني آل صـنعت خـودروي ايـران از            )نقل جاده ايران  

 .مي باشد) ۴-٢٠(، )۴-١٩( به صورت جداول ٩۵ تا ٧۶سال 

 : تذآر

 بـه بعـد     ٨١مقادير اشـتغال آـل سـاهلاي        ) ۴-١٩( در جدول    -الف

 . مقادير پيش بيين شده مي باشند

، مربوط به مقادير پيش بـيين       )۴-٢٠( مقادير اشتغال آل جدول      -ب

 .شده مي باشند

مهچنني روند رشد ميزان اشتغال آل صـنعت خـودروي ايـران مطـابق              

  بـــــوده، مهـــــانطور آـــــه مـــــشاهده ) ۴-١٩(ديـــــاگرام 

 روندي صـعودي و     ٨٨ تا   ٧۶در سناريوي بدبينانه از سال      مي شود   

 ٧۶ روندي نزويل داشته، در سناريوي حمتمـل از سـال            ٩۵ تا   ٨٨از  

 نـزويل و در سـناريوي خـوش         ٩۵ تـا    ٩٢ روندي صعودي و از      ٩٢تا  

 .بينانه روندي صعودي داشته است

 

 

 

 

 

 

 

١٠۵
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 .موارد مذآور موارد پيش بيين شده مي باشند* 
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 و  ٩۵ تـا    ٧۶دياگرام فوق روند رشد شاغلني آل صنعت خودروي ايران را از سـال              * 

 .در قالب سه سناريوي بدبيناف حمتمل و خوش بينانه نشان مي دهد
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 فصل پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و حتقيقات نتيجه گريي
 آتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از بيان نتيجه گريي آلي از پـروژه مـذآور، بـه             در اين فصل    

بيان پيشنهادات و حتقيقات آتـي درخـصوص شـاغلني صـنعت خـودروي              

 .ايران پرداخته مي شود

  نتيجه گريي -۵-١
حماسبات و طراحي مدهلاي پيش بيين شاغلني صنعت خودروي         پس از اجنام    

 در اين قـسمت بـه بيـان نتـايج حاصـله از              ايران در فصل قبل،   

 .مدهلاي پيش بيين پرداخته مي شود

 :شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران -الف



براساس مدهلاي پيش بيين طراحي شده در فصل چهارم، تعداد شـاغلني            

 مطـابق،   ٩۵ تـا    ٨۵ روندي صعودي و از      ٨۴ تا   ٧۵اين خبش از سال     

حمتمـل و خـوش      سـناريوي    -٢ سناريوي بدبينانه روندي نـزويل،       -١

 .بينانه، روندي صعودي و سپس نزويل خواهند داشت

 : شاغلني خبش خدمات خودروي ايران-ب

 ٧٣براساس مدهلاي پيش بيين مذآور، تعداد شاغلني اين خبش از سـال             

ــا  ــعودي و از ٨۴ت ــدي ص ــا ٨۵ رون ــابق، ٩۵ ت ــناريوي -١ مط  س

ي حمتمـل و خـوش       سـناريو  -٢بدبينانه روندي صعودي و سپس نزويل،       

 .بينانه، روندي صعودي خواهند داشت

 :جاده اي ايرانخبش محل و نقل  شاغلني -ج

براساس مدهلاي پيش بيين فصل چهارم، تعداد شاغلني اين خبش از سال            

  سـناريوهاي  -١ مطـابق،    ٩۵ تـا    ٨۵ روندي صعودي و از      ٨۴ تا   ٧۶

ي خـوش    سناريو -٢نزويل و    روندي صعودي و سپس      ،بدبينانه و حمتمل  

 .بينانه، روندي صعودي خواهند داشت

 : شاغلني آل صنعت خودروي ايران-د

مهچنني براساس مدهلاي مذآور، تعداد شاغلني آل صنعت خودروي ايران          

 -١ مطــابق، ٩۵ تــا ٨۵ رونــدي صــعودي و از ٨۴ تــا ٧۶از ســال 

 -٢سناريوهاي بدبينانه و حمتمل، روندي صـعودي و سـپس نـزويل و              

 .نانه، روندي صعودي خواهند داشتسناريوي خوش بي

  پيشنهادات آتي -۵-٢
بررسي مذآور ميزان اشتغال زايي صنعت خودروي ايران، گامي خنست          
از حتقيقات به عمل آمده در اين زمينه در سطح آشور به حساب مي              
آيد آه به تبع باتوجه بـه حمدوديتـهاي خمتلـف زمـاني، نقـص در                

هزنيه ها و امكانات در دسـرتس       بانكهاي اطالعاتي و آماري آشور،      
مني تواند آليه ابعاد و جوانب صـنعت خـودروي ايـران را             ... و  

درنظر بگريد، لذا در راستاي تكميل پروژه فوق و حرآت بـه سـوي              
اهداف خرد و آالن پروژه هايي از ايـن قبيـل، اجنـام حتقيقـات و                

باعـث افتخـار خواهـد بـود        . بررسيهاي ذيل پيـشنهاد مـي شـود       
 اعتاليايي از اين قبيل بتوانند راه را براي پيشرفت و           فعاليته

 .صنعت خودروي ايران مهوار سازند
 در خبش شاغلني مستقيم صنعت خودروي-
  بررسي شاغلني مستقيم صنعت خودروي ايران به تفكيك-١ 

  شاغلني توليد خودرو -الف
  شاغلني توليد قطعه -ب
  شاغلني توليد بدنه خودرو -ج
 :ني غري مستقيم صنعت خودرو در خبش شاغل-

١٠٩



  بررسي شاغلني تأمني آنندگان صنعت خودروي ايران به تفكيك -١
  شاغلني خبش جتهيزات الكرتونيكي -الف

  شاغلني خبش فلزات غري آهين -ب
  شاغلني خبش آهن و فوالد-ج
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