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 محمد حسنی

بــازار کار عرصه بازیگران متعــددي با گرایش هــا، توانمندي ها و اهداف 
مختلف اســت. بازیگراني که در این بازار نقش هــاي متعددي ایفا مي کنند 
هر یک در جســت وجوي نیل به اهدافي هســتند که گرچه به نظر مي رسد 
با یکدیگــر متفاوتند اما این تفاوت ها، زمینه شــکل گیري یکي از مهم ترین 
جنبه هــاي زندگي اقتصادي و انســاني ما را فراهم مي آورنــد. هنگامي که 
تولیدکنندگان براي صرفه هاي ناشــي از مقیاس، کاهش هزینه های مبادله و 
کسب منافع بیشــتر به استخدام و »تقاضای نیروي کار در بازار« مي پردازند 
و انسان ها براي کســب همدلي و مصاحبت، تامین هزینه هاي مالي و امکان 
تقسیم کار و تخصص گرایي به بنیان کردن نهاد خانواده و »عرضه نیروي  کار 
به بازار« روي مي آورند، یکي از زیباترین جنبه هاي تمدن بشري یعني »بازار 
کار« شکل مي گیرد. این بازار از یک سو محملي براي تولید کاالها و خدمات 
و از سوی دیگر برای هویت یابي، کسب حقوق اقتصادي و مشارکت در چرخه 

زندگي اجتماعي است. 
مقولــه اشــتغال و رفع بیکاری بــه عنوان یک پدیده مخــرب اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه های اساســی برنامه ریزان بوده اســت. 
امروزه در بســیاری از کشورهای در حال توســعه، بیکاری یکی از مهم ترین 
مســائل اجتماعی اســت که پیامدهای مختلفی را در زمینه های مختلف به 
دنبال دارد؛ به طوری که در ســال های اخیر، به ویژه در حال حاضر، اقتصاد 
ایران عالوه بر معضــل بیکاری، گریبانگیر پیامدهای آن و مشــکالتی نظیر 

ناامنی، فقر و ناهنجاری های روانی، بزهکاری، مهاجرت و غیره است.
برآیند مناســبات انســان و مقوله تولید باید در چارچوب قواعد و ضوابط 
اجتماعي به گونه اي باشــد که چرخه اقتصاد به نحو مطلوبي به فعالیت خود 
ادامه دهد. موضوع اصلی بازار کار انســان است. بنابراین براي اصالح، سامان 
بخشــیدن و ایجاد تعادل در بازار کار، نباید صرفاً نگاه تک بعدي به این بازار 
داشــت، بلکه بهبود عملکرد بازار کار نیازمند نگاه چندبعدي روانشــناختي، 
حقوقي، جامعه شناختي و اقتصادي اســت. از طرفي ایجاد اشتغال مقوله ای 
فرابخشی است و به هماهنگی و مشارکت فعال دستگاه های اجرایی مرتبط و 

نهادهای کارگری و کارفرمایی کشور نیاز دارد.
اشتغال و بیکاری

اشــتغال یا تقاضا در بازار کار، از بخــش عرضه بازار کاال و خدمات )یعني 
همان سطح تولیدات جامعه( مشتق می شود. اشتغال در یک جمله به معنی 
»عوامل تولید یا ظرفیت های موجود« است )قلی پور، ۱۳۸۰(. تعریف دیگری 
که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارائه داده اند، عبارت 
است از »به کارگیری منطقی نیروهای متخصص و کارآمد در مشاغل مختلف 
و تطبیق آنها با پســت های تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی را 

برای ما امکان پذیر سازد«.
مرکز آمار ایران در نظام آمارگیری خود عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال 
را این گونــه تعریف می کند که جمعیت فعــال اقتصادي تمام افراد بزرگ تر 
از ۱۰ ســال را دربر مي گیرد که در تولید کاال و خدمات مشــارکت داشته 
)شــاغل( یا با وجود قابلیت مشارکت، مشــارکت نداشته اند )بیکار(. در واقع 
جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادي اســت کــه توانایي و تمایل عرضه نیروي 
کار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم مي شوند. افراد 
شاغل طبق تعریف بخشي از جمعیت فعالند که در هفته حداقل یک ساعت 
کار کرده اند. در مورد بیکاری نیز تعاریف متعددی ارائه شــده است. در یک 
تعریف بیکاری در شــرایطی محقق می شود که جمعیت فعال عماًل فعالیت 
اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر 
از تقاضای آن باشــد، پدیده بیــکاری رخ می دهد. در تعریفی دیگر، بیکاری 
وقفه غیرارادی و طوالنی مدت کار است، به طوری که امکان به  دست آوردن 
شــغل جدید میسر نباشد. تعریف مرکز آمار ایران در نظام آمارگیری خود از 

بیکار بدین صورت است: بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطالق می شود 
که فاقد کار باشــند )اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند(، آماده برای 
کار باشند )برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آماده باشند( و جویای 
کار باشــند )اقدامات شخصی به منظور جســت وجوی اشتغال مزدبگیری یا 
خوداشــتغالی را به عمل آورده باشند(؛ همچنین افرادی که به دلیل آغاز به 
کار در آینده یا انتظار بازگشــت به شــغل قبلی جویای کار نبوده ولی فاقد 
کار و آماده برای کار هســتند نیز بیکار محسوب می شوند. بر اساس گزارش 
مرکز آمار ایران، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( نشان می دهد 
در بهار ۱۳۹۳، ۳7/۱ درصد جمعیت در سن کار )۱۰ ساله و بیشتر( از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شــاغالن یا بیــکاران قرار گرفته اند. 
این نرخ برای تابســتان و پاییز امســال به ترتیب ۳7/۲ و ۳7/۳ بوده است. 
همچنین بررســی نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که در بهار ۱۳۹۳، ۱۰/7 
درصــد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. این رقم برای تابســتان ۹/5 و برای 

پاییز امسال ۱۰/5 بوده است.
چالش هاي بازار کار

برخی غفلت های بلندمدت در سطح ملی و منطقه ای در کشور رخ داده که 
در حال حاضر منجر به بروز بیکاری شــدید و عدم تعادل بازار کار در جامعه 

شده است. برخي از این موارد به شرح زیر هستند: 
- شــکل گیری جمعیت ۳6 میلیون نفری زیر ۲5 ســال در دهه های 6۰ 

و 7۰
- مهاجرت از روستاها به شهرها

- کاهش سهم اعتبارات عمرانی به نفع هزینه هاي جاري
- کاهش تدریجی سهم واردات کاالهای سرمایه ای

- مهاجرت نخبگان
- ناپایداری بنگاه هاي اقتصادي و پایین بودن طول عمر آنها

- گســترش آموزش عالی و فقدان شکل گیری نظام یادگیری و نوآوری در 
سطح ملی، مناطق و بنگاه ها

- نبود یا ضعف تشــکل های کارگری و کارفرمایی و سازمان های صنفی و 
تخصصی در سمت عرضه و تقاضا

- بروز پدیده »وقفه اشــتغال نســبت به تولید« در اقتصاد کشــور؛ یعنی 
اینکه رشد اشتغال به  واسطه سیاست هاي بازرگاني خارجي یک سویه، واردات 
کاالهاي ســرمایه اي، دانش و تکنولوژي و روش هاي اتخاذشده براي تولید به 

میزان چشمگیري کندتر از رشد تولید بوده است؛
توصیه هاي سیاستي و برخی تحوالت نهادی مورد نیاز برای بهبود ساز و 

کارهای بازار کار
سیاســت های بازار کار بیان کننده خط مشــي و تصمیم گیري هاي دولت 
در اســتقرار و استمرار فرآیندهاي توســعه بازار کار است که از طریق ایجاد 
زیرساخت ها و بهبود عملکرد وظایف حاکمیتي دولتي در بازار کار و اقدامات 
حمایتــي این نهاد جهت بهبــود محیط کســب   و  کار و همچنین تقویت و 
توسعه اشتغال انجام می شود. همچنین با بررسي چالش هاي موجود، ترسیم 
چشــم انداز آرماني و تعیین اهداف، راهبردها و برنامه هاي اجرایي براي یک 
افق زماني مناســب تدوین مي شــوند که نه تنها مبنــاي تصمیم گیري نظام 
سیاســتگذاري بازار کار کشــور خواهد بود، بلکه خط مشي چارچوب نهادي 
موثر در توسعه بازار کار را نیز مشخص می کنند. در جدول، راهبردهای بازار 

کار ایران به همراه راهکارها و دالیل توجیهی آورده شده است.

منابع:
۱- بسته سیاستی برای حکمرانی در بازار کار / حسن طائی / ویراست ۲ / تیرماه 

۱۳۹۲
۲- بسته سیاستی - اجرایی توسعه اشتغال پایدار / دبیرخانه شورای عالی اشتغال 

/ اسفندماه ۱۳۹۲

سیاستگذاری بازار کار
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دالیل توجیهیبرنامه/ راهکاررویکردراهبردردیف

۱
تقویت مدیریت 
و سیاستگذاری 

بازار کار

هم سوسازی سیاست های 
کالن دولت با برنامه هاي 

اشتغال
اصالح ساختار و فرآیند 

تصمیم گیری
هماهنگی بیشتر دستگاه های 

اجرایی

تقویت جایگاه اشتغال و کارآفریني در 
تشکیالت دستگاه هاي اجرایي

اجرای اسناد توسعه اشتغال و 
سرمایه گذاری استان ها

ضرورت توجه به جایگاه فرابخشی اشتغال و لزوم 
مشارکت فعال دستگاه های اجرایی در تحقق اهداف بازار 

کار در عالی ترین سطوح
عدم آگاهی به موقع از تصمیمات نهادهای تصمیم گیر 

موجب کاهش اثربخشی مصوبات آنها می شود.
الزم االجرا بودن سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری به 
عنوان نقشه راه و بخشی از مستندات پشتیبان برنامه 

پنجم توسعه

بهبود نظام 2
اطالعات بازار کار

افزایش دقت و جامعیت 
اطالعات

سهولت در رصد ورودی و 
خروجی  های بازار کار

طراحي و استقرار  نظام آمار و اطالعات 
بازار کار

ساماندهي کاریابي هاي داخلي و خارجي

 تعدد و پراکندگی مراکز  تولید و انتشار اطالعات بازار 
کار

عدم جامعیت شاخص ها و آمارهای منتشره  برای 
پاسخگویی به نیاز مدیران و مجریان برنامه ریز بازار کار 

مخدوش بودن برخی از آمارها و شاخص های منتشره 
بازار کار

۳

حمایت مالی 
از طرح های 

اقتصادی بخش 
خصوصی و 

تعاونی

تکمیل و راه اندازی طرح هاي 
نیمه تمام با اولویت پیشرفت 

فیزیکي داراي توجیه 
اقتصادي و فنی

بهره گیری از ظرفیت های خالی 
بنگاه های اقتصادی

ایجاد و توسعه بنگاه های 
دانش بنیان

رفع مشکالت وثیقه و تضمین 
جهت اخذ تسهیالت بانکی

تقویت و توسعه صندوق هاي ضمانت 
سرمایه گذاري صنایع کوچک و تعاون
استفاده از ابزارهاي نوین به عنوان 
تضمین تمام یا بخشي از وثایق مورد 

مطالبه بانک ها
تأمین بخشي از منابع مالي طرح هاي 

اقتصادي و طرح هاي دانش بنیان از محل 
منابع بانکي

ایجاد صندوق مردمي تأمین اعتبارات 
کسب  و کارهاي کوچک و حمایت از 

کارآفرینان نوپا 
نظارت بر اعطای تسهیالت و اجرای 

طرح های اقتصادی

عدم کفایت ابزارهای تأمین مالی جهت پاسخگویی به 
تقاضای سرمایه گذاری برای طرح های پرمخاطره

راکد ماندن حجم زیادی از سرمایه  در طرح های نیمه تمام 
کشور

ضرورت توجه به تأمین مالی طرح های دانش بنیان و نوآور 
که ارزش افزوده باال و اشتغال پایداری به دنبال دارند
تنوع بخشی به ابزارهای تضمین و توثیق در شبکه بانکی

ناتوانی بخشی از بنگاه های اقتصادی در ارائه وثایق مورد 
مطالبه بانکی

هدایت تسهیالت بانکي در جهت تولید و سرمایه گذاري و 
ایجاد اشتغال پایدار 

ضرورت نظارت به عنوان ضامن اصلي اجراي برنامه

4
پایدارسازی 

کسب وکارهای 
کوچک و متوسط 

اقتصادی

تقویت حلقه های پیشین و 
پسین تولید

افزایش ارزش افزوده 
بنگاه ها

ورود به زنجیره ارزش جهانی

تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار
ضعف بنگاه ها در ارزش زایی و ایجاد ارتباط با حلقه های 

کسب و کار )شامل  طراحی محصول، تأمین مالی، 
بازاریابی و لجستیک(

۵

حمایت های فنی 
از بنگاه های 

اقتصادی بخش 
خصوصی و 

تعاونی

توانمندسازی و رقابت پذیری 
بنگاه هاي اقتصادي

تقویت تحقیق و توسعه
رفع مشکالت مدیریتي بنگاه

تقویت و توسعه مراکز مشاوره کسب 
و کار 

اعطای اعتبار مالیاتي
اعمال تخفیف های مالیاتی
اعمال تخفیف های بیمه ای

توسعه نهادهاي بیمه ای خرد
تهیه قانون بیمه بنگاه هاي اقتصادي در 
مقابل آسیب هاي ناشي از بحران و رکود 

اقتصادي

هدفمند کردن معافیت هاي بیمه اي
استفاده از ابزارهای سیاست مالی در جهت نیل به 

اهداف بازار کار
کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی 

حمایت موثر از ایجاد اشتغال
امکان بخشی به پوشش بیمه ای بنگاه های خرد

تنوع ابزارهای بیمه ای 

6

توسعه مشاغل 
خانگی، خود 

اشتغالی و کسب 
و کارهای خرد

بازارمحوری
توسعه فعالیت های کاربر 

شناسایی مشاغل جدید 
تقویت و توسعه شرکت هاي پشتیبان 

مشاغل خانگي 
ارائه تسهیالت ارزان قیمت

ارائه خدمات مالی خرد 

افزایش پس انداز طبقات کم درآمد
بهبود توزیع درآمد

افزایش درآمد روستاییان
افزایش سطح مهارتی اقشار محروم

توانمندسازی روستاییان
جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها

اتکا به پتانسیل های بومی مناطق
توسعه اشتغال بانوان

توسعه تولیدات غیرکارخانه ای و اشتغال ناشی از آن
تکمیل پنجره واحد کسب و کار

کاهش زمان، هزینه و مراحل دریافت مجوزهای اصناف

افزایش انعطاف ۷
در بازار کار

بهبود فرآیندها و حذف موانع 
ایجاد بنگاه

کاهش هزینه هاي بنگاه های 
تولیدی

تقویت سه جانبه گرایی

بازنگری و اصالح ترتیبات نهادی ناظر بر 
بازار کار

راه اندازي پنجره واحد کسب وکار
تدوین یا اصالح قوانین و مقررات مربوط 

به توسعه کار پاره وقت از راه دور و 
مشارکتي

کاهش هزینه، زمان و مراحل الزم برای اخذ مجوزهای 
کسب و کار 

پاسخگو نبودن آیین نامه های تدوین شده متناسب با 
نیازهای فعلی بازار کار 

فراهم کردن امکان ارائه یک فرصت شغلی به چند نفر و 
پاسخگویی به جویندگان کار

راهبردهای بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار کار ایران در یک نگاه
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دالیل توجیهیبرنامه/ راهکاررویکردراهبردردیف

۸
ساماندهی 

اشتغال اتباع 
خارجی

جایگزیني نیروي کار داخلي با 
اتباع خارجي غیرمجاز

شناسایي اتباع خارجي غیرمجاز و 
ساماندهي براي خروج آنها 

افزایش جریمه بر کارفرمایاني که نسبت 
به به کارگیري اتباع خارجي غیرمجاز اقدام 

کنند.

وجود نزدیک به دو میلیون نفر اتباع خارجی شاغل که 
با وجود بهره مندی از امکانات کشور، نقشی در تأمین 

هزینه های آن ندارند.
پاسخگویی به جویندگان کار ازطریق جایگزین کردن آنها 

با اتباع خارجی غیرمجاز

۹
ساماندهی و 

توسعه اشتغال 
ایرانیان خارج از 

کشور

توجه به بازار کار منطقه و 
جهان

هدایت منافع حاصل از اعزام 
به داخل کشور

حمایت و صیانت از نیروی کار 
ایرانی خارج از کشور

حمایت از صدور خدمات فني 
و مهندسي

شناسایی و برنامه ریزي براي اعزام نیروي 
کار به بازار کار کشورهاي هدف 
استفاده از نیروی کار ایرانی در 

فرصت های شغلی ایجادشده ناشی از 
سرمایه گذاری در خارج از کشور 
تعیین و اعزام وابستگان کار به 

کشورهای هدف
اجراي طرح مبادله سوابق بیمه اي نیروي 

کار ایراني خارج از کشور

جلوگیری از اتالف منابع انسانی متخصص کشور 
ایجاد درآمد برای کشور از طریق کار در خارج از کشور

تبادل تجربه و دانش 
بهبود روابط با کشورهای هدف 

باال رفتن سطح امنیت و اعتبار کشور در عرصه بین المللی
جلوگیری از خروج غیرقانونی افراد از کشور

ایجاد زمینه های بازگشت نیروهای اعزام شده به کشور
امکان انتقال منافع صندوق های بیمه ای خارجی به داخل 

و برعکس

۱۰
حمایت از 

اشتغال مناطق 
محروم و اقشار 

خاص

کاهش عدم تعادل هاي 
جنسیتي سني و منطقه اي
توانمندسازي و افزایش 

قابلیت اشتغال
تقویت فرهنگ به کارگیري 

اقشار خاص

تدوین برنامه هاي حمایتي براي رفع نیاز 
از بازگشت بازنشستگان به بازار کار 
تمرکز ارائه تسهیالت ارزان قیمت در 

مناطق کمتر برخوردار
توسعه برنامه هاي اشتغال روستایي

حمایت از اشتغال معتادان بهبودیافته
حمایت از اشتغال زندانیان آزادشده

تشویق سرمایه گذاری در مناطق محروم
جلوگیری از مهاجرت بیکاران به مناطق برخوردار

فراهم کردن زمینه هاي کاهش ورود بازنشستگان به 
بازار کار

بهره گیري از زمینه هاي اشتغال در بخش روستایي و 
جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها

اهمیت اشتغال در تداوم بهبودي معتادان بهبودیافته
رفع موانع اشتغال زندانیان آزادشده 

ضرورت کاهش نرخ باالي بیکاري زنان در مقایسه با 
مردان و افزایش نرخ مشارکت آنان

ضرورت کاهش نرخ  باالي بیکاري جوانان

گسترش اشتغال ۱۱
بخش خدمات

تقویت و توسعه اشتغال در 
بخش هاي گردشگري، صنایع 
دستي، بهداشتي، درماني، 
ICT ، ورزشي و آموزشي

تدوین برنامه اشتغال بخش گردشگري به 
تفکیک سیاحتي و زیارتي درماني، علمی، 

آموزشي و ورزشي
تدوین برنامه اشتغال بخش ICT و 

شرکت هاي دانش بنیان
تدوین برنامه اشتغال در بخش ورزش  
تدوین برنامه اشتغال در بخش  خدمات 

بهداشتي و درماني
تدوین برنامه اشتغال در بخش  آموزش

پتانسیل باالی اشتغال زایی و هزینه کم ایجاد فرصت 
شغلی در حوزه گردشگری و لزوم توجه به توسعه آن 

ضرورت توسعه ICT و استفاده از ظرفیت اشتغال زایی 
این حوزه

تغییر نگاه حرفه اي به بخش ورزش و استفاده از 
پتانسیل اشتغال در این بخش

ضرورت توسعه بهداشت و درمان و استفاده از ظرفیت 
اشتغال در این بخش

۱2
ساماندهي 

آموزش هاي 
مهارتي

کاهش خألهاي مهارتي نیروي 
کار 

متناسب سازي آموزش ها با 
نیازهاي بازار کار

اصالح نظام آموزش مهارتي
باز توزیع امکانات و فرصت هاي آموزشي 

استمرار اجراي طرح کارورزي 
دانش آموختگان

اصالح رویکرد آموزشی کشور متناسب با بازار کار
مهارت آموزی دانش آموختگان 

آشنایی کارفرما با  ویژگی های نیروی کار و افزایش امکان 
اشتغال کارورزان

۱۳
گسترش تور 

حمایت از 
بیکاران

کاهش فقر و جلوگیري از 
آسیب هاي اجتماعي ناشي از 

بیکاري
تنوع در ابزارهاي حمایت از 

بیکاران

تهیه الیحه کمک به  بیکاران
ایجاد و گسترش مشاغل عمومي

افزایش پوشش حمایت  از بیکاران
جلوگیری از سقوط بیکاران به ورطه فقر

استفاده از ابزارهای متنوع سیاستگذاری بازار کار
هدایت فعالیت های عمومی و خیرخواهانه به سمت 

اشتغال

۱4
توسعه 

کارآفریني و 
مشاغل نو

تقویت فرهنگ کارآفریني
بسترسازي خالقیت و نوآوري

توسعه کار شایسته
تقویت فرهنگ کار و تالش

اصالح نگرش فرهنگی جامعه 
نسبت به کار و تولید

استفاده از ظرفیت هاي 
خالقانه و نوین در توسعه 

اشتغال

ایجاد سازمان نظام کارآفریني 
ایجاد انواع صندوق هاي مشارکت در 

سرمایه کارآفرینان 
تقویت مراکز رشد و پارك هاي علم و 

فناوري 
ترویج و توسعه آموزش هاي کارآفریني 

مبتني بر مهارت هاي خاص
تهیه طرح اشتغال در زمینه انرژي هاي 

تجدیدپذیر
تهیه و تدوین برنامه توسعه مشاغل سبز

تنوع بخشی به ابزارهای توسعه کارآفرینی
حمایت مالی از کارآفرینان

جلب مشارکت مردم و هدایت منابع خرد جهت تأمین 
منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان

جهت بخشی صحیح به فعالیت های کارآفرینی در راستای 
برنامه های توسعه کشور

ایجاد هماهنگی در دستگاه ها و نهادهای مرتبط با 
کارآفرینی و اشتغال.

ضرورت بازنگری در نگرش فرهنگی جامعه به کار
ضرورت توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر و استفاده از 

ظرفیت اشتغال زایي آن
توجه به فعالیت ها و مشاغل نو و سازگار با محیط زیست

توسعه اشتغال ۱۵
بخش تعاون

افزایش سهم بخش تعاون 
در اقتصاد

توسعه تعاوني هاي فراگیر
ایجاد تعاوني هاي نوع جدید

توسعه اشتغال حمایتی با محوریت 
تعاونی های اشتغال زا

کمک به شکل گیری و گسترش تعاونی های 
محوری و شهرك ها و مجتمع های تعاونی

تاکید قانون اساسي بر اهمیت بخش تعاون و جایگاه آن 
در نظام اقتصادي کشور 

تکمیل ارتباطات عمودی و افقی بنگاه های تعاونی

راهبردهای بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار کار ایران در یک نگاه


