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 (18درباره برنامه ششم توسعه )

 زا هاي اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالضرورت

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

ت گرفته ئهاي حيات جمعي نشآن از تحول در ساير عرصه اشتغال متغيري سيستمي است كه تغييرات

سازد. از اين نظر تحوالت بازار كار ثر ميأمت و آثار و پيامدهاي آن هم همه شئون حيات جمعي را

شود. با عطف توجه به اين مسئله، افزايش هاي آن محسوب ميدهنده عملكرد نظام ملي و سياستبازتاب

در سن كار در ده سال گذشته، درحالي كه نظام ملي تنها توانسته است  ميليون نفر به جمعيت 8حدود 

د عملكرد بسيار ساز شغل مهيا (ميزان وروديدرصد از اين  16ميليون نفر )حدود  3/1 كمتر از براي

ها حاكي از آن است كه با فرض دهد. همچنين تخمينهاي گذشته نشان ميضعيف نظام ملي را در سال

ميليون نفر بيكار در كشور وجود  4، همچنان بيش از 1400درصدي تا سال  5ت و رشد ثبات نرخ مشارك

 گردد.خواهند داشت. ضرورت پرداختن به اشتغال از همين بررسي كوتاه مشخص مي

هاي توسعه تا امروز بيانگر آن است كه ساله برنامه 68بررسي بلندمدت وضعيت بازار كار در تاريخ 

عرضه و سمت تقاضاي بازار كار وجود دارد. درحالي كه رشد جمعيت، ورودي عدم تعادلي ميان سمت 

درصد رسيده  70به  30بيانگر توسعه باشد از  تواندميبه بازار كار را تشديد كرده و سهم شهرنشيني كه 

ها و اي از تناقضخورد، بلكه با مجموعهدر بازار كار به چشم نمياساسي اي است، نه تنها تحول توسعه

اما  ،انداگرچه تاحدودي از ابعاد مشكل كاستههاي تقاضا ايم. درواقع سياستهاي تازه مواجه شدهچالش

 عنوانبهكه نرخ مشاركت  ايگونهبهاند، ناتوان از پاسخگويي به اين شرايط در حال تغيير بودهدر مجموع 

 38درصد به  47ه بلندمدت )از ، با پسرفت و روندي نزولي در اين بازيافتگيتوسعههاي يكي از شاخص

 درصد( مواجه شده است.

بحران اشتغال اشاره دارند، عموماً كننده هايي كه به ابعاد نگران، تحليلتوسعه در آستانه برنامه ششم

اند، درحالي و براي حل مشكل اشتغال خواهان شتاب گرفتن نرخ رشد شده رشد اقتصادي را هدف گرفته

كيفيت  آن برعالوه كميت بلكه تنهانهدر اين گزارش مرور شده است،  كه كه طبق ادبيات نظري

رشد »يا « زارشد اشتغال». اصطالح سازددار ميابوده و نرخ رشد را معناست كه داراي اهميت رشد 

ي فراگير شده است، المللبينكه در دو دهه اخير در ميان نهادهاي « كيفيتبيرشد »برابر  در« فقرزدا

ول عدم ثبات رابطه رشد و اشتغال را نشان داده و در درجه بعدي اهميت تمركز بر كيفيت در درجه ا

 گردد. رشد را متذكر مي

رو گزارش حاضر كه اشتغال را از نظر دارد، ازهمين مدنيز برخالف رشد، توسعه تحوالت كيفي را 

كنوني و غلبه بر نقاط ضعف رفت از وضعيت دهد، برونهاي سطح توسعه مورد توجه قرار ميمنظر تحليل
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 اي دولت يافته است. پيشين را در گرو تغيير راهبرد يا استراتژي توسعه

كليد  ، توان رقابت و تاب آوري )توان مقاومت( اقتصادواسطه با فقرزداييبيارتباط  واسطهبهاشتغال 

گي، بسط عدالت و گردد، كيفيت زنداجتماعي محسوب مينيز هاي اقتصادي و نجات كشور از گرفتاري

و جامع در زمينه اشتغال  جانبههمهرفاه اجتماعي با اشتغال گره خورده است، در نتيجه اتخاذ راهبردي 

 از ضرورتي تاريخي برخوردار است.

راهكارهاي متعددي براي ها اين برنامهدر دهد كه هاي توسعه پس از انقالب نشان ميبررسي برنامه

در غياب تحليل روشمند از عوامل سطح توسعه اين مسئله، اما  ،رح شده استبيكاري مط مسئلهمواجهه با 

گذاري بر بازار كار و ايجاد اشتغال عمدتاً از طريق اعطاي تسهيالت مالي و در درجه بعد از طريق تأثير

و به د راهكارهاتقليل ، برخالف انتظار شده استهايي از قانون كار براي كارفرماها دنبال اعطاي معافيت

اند، ها را كاهش دادهسياستگذاري تأثيراتالف منابع در اقتصاد كشور را تشديد كرده و  گفتهراهكار پيش

زا مسبب اصلي ايجاد اين وضعيت راهبرد توسعه اشتغال برمبتنيرسد غفلت از اصالحات نهادين نظر ميبه

 باشد.

ميق بازار اشتغال، اولويت بخشيدن به و ع جانبههمهزا نيازمند بررسي اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال

مطابق با هاي پولي، اعتباري، ارزي، تجاري و صنعتي تمام سياستها و تنظيم زايي سياستاشتغال

هاي محيط كالن هاي بازار كار اصطالحاً در سه سطح سياستهاي اين راهبرد است. سياستضرورت

توجه به اين  تنظيمي مطرح هستند، باهاي هاي فعال و سياستاي(، سياستتوسعه -)ساختاري

راهبردي بندي پيش از اتخاذ هرگونه سياست فعال يا تنظيمي در بازار كار، دولت نيازمند تغيير تقسيم

 است.  نسبت به اشتغال

زا بايد بر آنها مسائل اساسي كه يك راهبرد توسعه اشتغالاين گزارش در راستاي تحقق هدف باال 

هاي شناسايي بخش»، «حل مشكالت كارآفريني»است.  دادهوزه مورد توجه قرار كند را در سه ح تأكيد

اصالح قوانين و مقررات حاكم بر بازار كار با »و « هاي الزم براي توسعه آنهاپيشران و اعطاي مشوق

گرايي و فقرزدايي هستند كه باتوجه به سه نقش تسهيلگري، توسعه اساسي يمسائل« رويكرد كار شايسته

 اند. اجتماعي( دولت مورد توجه قرار گرفته -داف رفاهي)اه

به شناسايي تنوع و پيچيدگي مسائل در درجه اول حل مشكل اشتغال زا در راهبرد توسعه اشتغال

با توجه به اينكه حل مشكل اشتغال تابعي  و بستگي داشتهها وكاركسباندازي و گسترش پيشاروي راه

مسائل »ازجمله  «هاي مولدوكاركسب»و گسترش  تأسيسموانع متنوع  عرفباشد، كارآفريني ميرونق از 

تقاضا « هاي مديريتيمهارت ارتقاي» و «مهارت نيروي كار ارتقاي»، «پذيريمسائل رقابت»، «زيرساختي

هاي پيشرو شناسايي بخش» خودهاي بسته به قابليت «گرادولت توسعه»در گام بعدي . شده است

برقراري » و بر اصالحات نهادي مورد نياز( تأكيد)با « ايتوسعهمالي  تأمينسازوكار طراحي »، «زااشتغال
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. در دستور كار قرار دهدهاي توسعه زايي برنامهاشتغالبراي بهبود  تواندميرا  «ها مطابق برنامهمعافيت

نين و مقررات قوا تواندميزدايي خود دولت با در نظر داشتن وظايف رفاهي و مقرراتگام سوم نيز در 

با در نظرگرفتن حفظ كرامت  تغييرات نهادي بازار كار بايددر اينجا  حاكم بر بازار كار را تغيير دهد.

  .همراه باشد« كار شايسته»توجه به موازين  وانساني 

هاي توسعه پيشين مورد توجه قرار همچنين الزم به ذكر است كه برخي از اين اقدامات در برنامه

مشخص دو  صورتبه وجود دارد. اين اقداماتنسبت به  جانبههمهنياز به توجه  كه درحالياند، گرفته

اي دولت هاي قبلي از يكسو با غفلت نسبي از اهميت راهكار تسهيلگري، نقش توسعهراهكار عمده برنامه

ارفرماها را به اعطاي تسهيالت و ازسوي ديگر نقش اجتماعي دولت را به كاهش هزينه نيروي كار براي ك

 اند.تقليل داده

مدت دولت براي تحول اقتصادي كشور است فراتر واقع راهكار ميان از آنجا كه برنامه توسعه در

نه تنها براي غلبه بر ابعاد « زاراهبرد توسعه اشتغال»و راهكارهاي مقطعي و اتخاذ  نگريرفتن از كوته

آن در شرايط كنوني كه كشور با بحران تقاضاي  ربعالوهبلكه  ،بحران اشتغال ضرورت داردكننده نگران

از مسير فقرزدايي اشتغال، موجب بهبود قدرت خريد فقرا  ويژهبهزا كل روبرو است، راهبرد توسعه اشتغال

گردد. ( و راهكاري براي خروج از ركود عميق كنوني اقتصاد كشور نيز محسوب ميمؤثر)بهبود تقاضاي 

نيز « خروج با كيفيت از ركود»توان راهبرد را در شرايط كنوني مي« زالراهبرد توسعه اشتغا»درواقع 

 ناميد.

گردد در مجموع با توجه به تقديم اليحه برنامه ششم توسعه به مجلس شوراي اسالمي، پيشنهاد مي 

توجه به موازين راهبرد مطلوب معرفي شده در اين  بازايي اليحه را نمايندگان محترم كيفيت اشتغال

زايي خود در برنامه و نيز راهبرد اشتغالدولت مورد توجه ويژه قرار داده و درخواست كنند تا رش گزا

در  ساخته و نسبت به ايجاد تغييرات الزم نسبت اسناد پشتيبان با اليحه برنامه ششم را مشخص

 . زا شدن برنامه توسعه اقدامات الزم را صورت دهدها در راستاي اشتغالگيريجهت

 

 دمهمق

تداوم ركود چندساله و تجربه بيش از دو دهه ارقام دو رقمي بيكاري همراه با نرخ باالي بيكاري جوانان 

هاي مهمي را در آستانه تصويب برنامه ششم توسعه در برابر دولت يازدهم و مجلس دهم مطرح چالش

ي از دانشگاه راهي بازار كار التحصيلفارغاي كه با جوانان تحصيلكرده ويژهبهساخته است. انبوه جوانان 

بلكه در آمارهاي  ،شوند، نه تنها در آمارهاي اشتغالشده اما موفق به يافتن شغل و كسب درآمد نمي

اجتماعي و از جمله باالرفتن سن ازدواج، رشد طالق و ... تبلور يافته و خبر از بحراني اقتصادي و اجتماعي 

 كشور است. ساز و تصميمگير ت و اركان تصميمدول جانبههمهدهد كه نيازمند مواجهه مي
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 وضعيت كه هستند كليدي ييمتغيرها بيكاري، و تورم رشد، متغير سه كالن اقتصاد مباحث در

. دارد ويژه اهميتي( بيكاري رفع و) اشتغال ميان اين در اما ،دهندمي نشان را يك كشور اقتصاد رفاهي

 نيز آن اخالقي و فرهنگي اتتأثير منظر از بلكه اقتصادي منظر از تنها نه طور كه ذكر شد، اشتغالهمان

 ساخته بدل توسعه اساسي اهداف از يكي به را اشتغال رشد ابعاد، اين همه به توجه بوده و اهميت داراي

 .است

مدت مورد شود كه در كوتاهدرواقع اگرچه ايجاد اشتغال و رفع بيكاري يك مسئله كالن محسوب مي

كيفيت آن نيز تر بوده و نه تنها كميت بلكه هاي دقيقنيازمند بررسي« اشتغال»اما  ،تهاستوجه دولت

« يگذارسرمايه»رابطه ثابتي با « اشتغال» ،هاي كمّي و رشد محورداراي اهميت است. در قالب نگاه

 گردد؛ اما تجربه تاريخي نشان دادهداشته و حل همه مشكالت اقتصادي به جذب سرمايه وابسته مي

به بهبود كيفيت اشتغال منجر گردد.  تواندميخودي خود نهاست كه نه جذب سرمايه و نه حتي رشد ب

 در حيات جمعي يك نظام ملي است. جانبههمهزايي نيازمند وقوع تغييراتي اشتغال

همه سطوح  كه انددانسته سيستمي و فراگير متغيري را اشتغال توسعه ادبيات در اساس اين بر

ا در برگرفته و بر ابعاد مختلف زندگي كه در آن وجوه غيراقتصادي حتي مهمتر از وجوه اقتصادي تحليلي ر

 ساير در تحوالتي بايد ابتدا يعني است؛ مشتقه تقاضاي نوع از اشتغال براي تقاضا» 1باشد:مي مؤثراست 

 بتوان اشتغال براي اتقاض ساختار در را تحوالت آن برآيند تا باشد افتاده اتفاق جمعي حيات هايعرصه

 و تغييرات روند سنجش براي نمادي مثابه به اشتغال تحوالت كه است زاويه اين از. كرد مالحظه

بنابراين بايد  .(8: 1394)مومني،  «شودمي گرفته نظر در جمعي حيات هايعرصه كل در هادگرگوني

سته و تحوالت آن نگري د نظام مليتر به تغييرات اشتغال و منزلت آن در تحليل عملكرتر و عميقجامع

 را زير ذره بين قرار داد.

هاي اخير تشديد نيز شده است. تحوالت اقتصادي در چند دهه اخير اهميت بررسي اشتغال در دهه

اي دهد، در حالي كه بخش عمدههاي توليدي و دانش بنيان شدن توليد نشان ميفرآيندنقش دانش را در 

و ذخيره شده در قالب مهارت نيروي كار شاغل در « دانش ضمني»صورت بهاز اين دانش )دانش فني( 

يابد. بنابراين اشتغال مولد شاخصي براي سطح دانش بنيان بودن توليد و قابليت مشاغل مولد تبلور مي

 2آوريتر توان رقابت، توان مقاومت )تابعبارت دقيقگردد. بهز محسوب ميتحول اقتصادي در آينده ني

هاي اقتصادي(، سطح دانايي محوري و حتي وضع عدالت اجتماعي پيوند عميقي با يپذيربر آسيبدر برا

تر كيفيت اشتغال و تالش براي بسط اشتغال با سطح اشتغال مولد داشته و از اين نظر شناخت دقيق

                                                 

هاي اهميت كار در حيات جوامع تا آنجاست كه برخي كارشناسان نوع اشتغال مسلط جوامع را وجه مشخصه بيشتر تمدن .1

 (.19: 1379اند )ريفكين، بشري در طول تاريخ برشمرده

2. Resilience 
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  توان همان تالش براي توسعه ناميد.( را مي1كيفيت )اشتغال مولد

الزمه و پيامد  اشتغال ساختار تحوالت بگيريم نظر در ساختاري تحول معني به را توسعه واقع اگر در

بر همين مبنا بررسي تحوالت ساختار اشتغال، هم سمت و سوي  .وقوع اين تغييرات ساختاري است

به  سازد.زايي آن را مشخص ميآفريني آن را نشان داده و هم ميزان اشتغالهاي توسعه و تحولبرنامه

ي منافع فردي و جمعي و نيز سازاي را هماهنگي توسعهريزاگر دو ضرورت حياتي برنامهبيان ديگر، 

ي نقشي سازمدت و بلندمدت بدانيم، اشتغال مولد در تحقق اين هماهنگي مالحظات كوتاهسازهماهنگ

هاي ي برنامهتوان ايجاد اشتغال با كيفيت )اشتغال مولد( در ط ويژهبهزايي و كليدي دارد، بنابراين اشتغال

 گردد.توسعه، شاخصي از تحقق يا عدم تحقق خود توسعه نيز محسوب مي

 كمتر ساختاري و كيفيت اشتغال تحوالت بررسي منظر از كار بازار و اشتغال مسئله رسدمي نظربه 

با مروري بر تحوالت ساختاري اشتغال و نيز  در اين گزارش در نتيجه باشد، گرفته قرار توجه مورد

محورهاي راهبرد مطلوب براي مواجهه با مسئله اقدامات انجام شده در اين زمينه، تالش شده تا بيياارز

 ي نمايندگان محترم ارائه گردد. سازراهكارهايي جهت تصميماشتغال معرفي شده و 

مروري بر تحوالت  سوم بخش در زا،اساس در بخش دوم گزارش اهميت راهبرد توسعه اشتغال اين بر

هاي زايي در برنامههاي اشتغالچهارم سياست بخش در هاي توسعه،ري بازار كار در طي برنامهساختا

ه مفقوده عنوان حلقزا بهپنجم شناسايي استراتژي توسعه اشتغال بخش در توسعه پس از انقالب؛

 .است شده ارائه پيشنهادها و بنديجمع ششمو سرانجام در بخش هاي توسعه كشور برنامه

  

 زااشتغال توسعه راهبرد اهميت .1

پيوندي عميق با اشتغال مولد دارد. اشتغال مولد مهمترين كانال زدايي توسعه و محروميت

فقرا، زمينه بهبود اوضاع ايشان  ويژهبهاست كه از طريق ايجاد منبع درآمدي براي افراد و زدايي محروميت

از جايگاهي ممتاز « اشتغال»تمام تاريخِ توسعه  سازد. همين مسئله موجب شده است كه دررا فراهم مي

 هاي نظري و عملي فراواني پيرامون آن صورت گيرد.برخوردار بوده و تالش

 مستقيم ايرابطه اشتغال و رشد بين كه است اين توسعه اقتصاد مهم هاييافته از يكي

درواقع  2.است بيانتخا رشد عنو از تابعي اشتغال تحوالت مقابل، در (257: 1391 ،)تودارو ندارد وجود

زايي اين مسيرهاست كه اهميت انتخاب راهبرد توسعه شناسايي انواع مسيرهاي رشد و تفاوت اشتغال

 دهد.زا را نشان مياشتغال

 اين بر. بود شده گرفته نظر در رشد از تابعي )با ضريب ثابت( اشتغال توسعه، آغازين نظريات در

                                                 

 پايدار توسعه بازنشستگي، و اشتغال ايام در كارگر معيشت مينأت ضمن كه سودمند است كاري(: مولد)اشتغال  مولد كار .1

 .(23 :1384 ،مين اجتماعيأسسه كار و تؤ)ماقتصادي را تضمين نمايد  هايبنگاه پذيريرقابت و

 قرار توجه مورد رشد بودن كاربر يا برسرمايه هاياوتتف بر كيدأت با مسئله اين رشد، حسابداري قالب دركالن و  سطح. در 2

 .است گرفته
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 گرفته نظر در آن از تابعي اشتغال تحوالت و شده تأكيد توسعه براي آن باشتان لزوم و اندازپس بر اساس

 به پاسخ اشتغال، در ساختاري تحوالت ايجاد ضمن بلندمدت رشد نظريات، اين چارچوب در. شدمي

تجربه تاريخي و شكست كشورهاي در حال توسعه در  اما ،آوردمي پي در نيز را فقر رفع و بيكاري بحران

 ايي و فقرزدايي از طريق تمركز بر رشد بيشتر موجب نقد اين ديدگاه شد. زاشتغال

هاي آغازين توسعه در زمينه ميالدي در برابر شكست استراتژي 1980و  1970هاي در دهه

زايي و فقرزدايي دو پاسخ مطرح گشت، پاسخ اول استراتژي رشد فقرزدا بود كه اهميت بيشتري اشتغال

هاي ساختاري )غيرواقعي بودن ييآدر حالي كه پاسخ دوم ناكار 1داداز رشد ميبه توزيع درآمدِ پيش 

به اهداف رفاهي اعالم  بيهاي نسبي( را عامل عدم توفيق كشورهاي در حال توسعه در دستياقيمت

ي پول، بانك جهاني و المللبيني )صندوق المللبينبا اجماع نهادهاي  (.1382)گريفين،  كردمي

اين استراتژي در اكثر كشورهاي در حال توسعه  1980اياالت متحده( بر پاسخ دوم در دهه داري خزانه

را عامل جذب نيروي كار و غلبه بر بيكاري زدايي پياده شد. اين استراتژي در زمينه بازار كار مقررات

  2كرد.ميهاي نسبي( عنوان ثر از اصالح عوامل قيمتي )قيمتأعنوان كرده و تحوالت اين بازار را مت

ي، يكي از تحوالت المللبينهاي پيشنهادي نهادهاي درواقع پس از بروز نتايج بسيار ضعيف بسته

سال  UNDP باشد. در گزارشمي 1990كليدي در زمينه نگاه به اشتغال، توجه به كيفيت رشد در دهه 

 شده ردهآو اشتغال بدون رشد عنوان به توليد سطح رشد به نسبت كمتر اشتغال رشد» 1996

 اشاره اشتغال بدون رشد به نيز كار الملليبين مانساز(2004-2005جهاني ) اشتغال گزارش در«.است

 «.است كمتر بسيار توليد سطح رشد به نسبت اشتغال شدر»وضعيت  اين در كه است شده

از « كيفيتبيرشد »در برابر « زارشد اشتغال»وضع اصطالحاتي مانند  (1394 ،)خوشكالم خسروشاهي

البته در اينجا  3دهد.ي خبر ميالمللبينزايي رشد در ادبيات شناسايي اهميت توجه به ميزان اشتغال

گيرد، بر اين نكته الزم است كه توسعه فراتر از رشد بوده و ابعاد كيفي تغييرات را نيز دربرمي تأكيد

 . 4افتگي دانستتوان نام ديگري بر توسعه نيرا در واقع مي« كيفيتبيرشد »درنتيجه 

                                                 

 .است داده قرار توجه مورد «ينيازهاي اساس راهبرد»را در قالب  راهبرداين  (1382) گريفين كيت.  1

 هچرخ مدتبلند مشكالت تصحيح منظوربه كه است اقتصادي هايسياست در تغييرات از ايمجموعه «هاسياست اصالح». 2

 شامل) مالي هايسياست پولي، هايسياست شامل مجموعه، اين معمولا . آمد درخواهند اجرا مرحله به كشور يك اقتصادي
 خصوصي بخش در اقتصادي عوامل انگيزه و دولت مالي توازن در تغيير منظوربه مالياتي هايسياست و دولت مخارج در تغيير

 و كار بازار و مالي بازار آزادسازي بسياري، موارد در. گرددمي خارجي ارتتج آزادسازي و ارزي هايسياست ،(دولتي و
 در كشاورزي بخش ويژه به خصوصي، بخش به پرداختي سوبسيدهاي و دولتي هايشركت بر ناظر مقررات در تغيير همچنين

 (.75: 1374)كروگر،  گيردمي قرار مجموعه اين

 نابرابري و اقتصادي ترسريع رشد نيازمند فقر كاهش به بخشيدن شتاب دريافتند ناقتصاددانا كه وقتي 1990 دهه اواخر در». 3

 يندآفر در اصلي مجراي سه از توانندمي خانوارها.(21 :1389 ،)بزلي، كورد «شد باب نيز «فقرزدا رشد» اصطالح است، كمتر
 ،كنيممي تمركز اشتغال بر ما. سرمايه دسو و( خصوصي و عمومي منابع از) انتقالي هايپرداخت اشتغال،: كنند شركت رشد
شغل ايجاد زا،برون مساعد شرايط با تلفيق در دولت سياست كه آمدند دست به زماني فقرزدا رشد هايتجربه ترينموفقزيرا 
 .(37 :همان) «داد قرار حمايت مورد را فقير خانوارهاي دسترس قابل و جذاب هاي

 اطالعات و هاداده. نيست كافي پايدار و قبول قابل فقر كاهش تضمين براي صرف، رشد كه دهدمي نشان تجربه همچنين».  4

 كشورها بين در متفاوتي فقر كاهش دستاوردهاي به تواندمي برابر رشد هاينرخ كه دهدمي نشان كشورها از شده گردآوري
 بنابراين هستند،( وام براي وثيقه مينأت تا سواد)از  هادارايي و هاقابليت فاقد فقرا باشد، زياد نابرابري كهزماني... شود منتهي
 رشد و عام، طوربه رشد براي را جامعه بالقوه هايقابليت موضوعاقتصادي بهره ببرند. اين  هايفرصت هايمزيت از توانندنمي
 .(38 :1395 ،يجهان)بانك « كندمي محدود را توسعه هايفعاليت اثربخشي نتيجه در و اخص طوربه فقيران حامي
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هاي مختلف داراي اهميت است. زا باشد، از جنبهانتخاب راهبرد مناسب توسعه، راهبردي كه اشتغال

در درجه اول پاسخ به عرضه كار در طول زمان، پاسخ به چالشي اقتصادي است. در درجه دوم از منظر 

ها و تحقق آرمان رفاهي توسعه رابريگستري، غلبه بر نابزايي راهبرد توسعه براي عدالتاجتماعي، اشتغال

زايي ترين سطح، از منظر تحقق تحوالت ساختاري، ميزان اشتغالاهميت دارد. در درجه سوم و عميق

 كند.در پي داشته باشد را تعيين مي تواندميراهبرد توسعه حدود تغييرات ساختاري كه اين راهبرد 

  متحد ملل مانساز 2003 انساني توسعه گزارش اش درزاييكيفيت رشد اقتصادي و اشتغال

 يا بخش چند در تمركز جاي به اقتصادي رشد اگر» :چنين مورد توجه قرار گرفته است ،(20 :1382)

سرمايه جاي به( پوشاك يا كشاورزي مانند) باشد كاربر اگر و شود برقرار گسترده طوربه خاص، منطقه

 و بهداشت مانند) شود يگذارسرمايه انساني توسعه در دولت درآمدهاي اگر و( نفت مانند) بودن بر

 رشد اگر. كرد خواهد مندبهره را فقرا رشد، صورت، اين در ،(فاضالب و آب خدمات و غذا پايه، آموزش

 مناطق بين عمومي خدمات تأمين در اگر و كند فراموش را انساني توسعه اگر باشد، محدود اقتصادي

 نخواهد مندبهره را فقرا رشدي چنين شود، قائل تبعيض زنان و قومي يهاگروه خاص، مناطق روستايي،

  «.كرد

امروزه اينكه رشد مناسب رشدي است كه فقرا را در برگيرد به مفهومي جهاني بدل شده است، بر 

رشد »با معرفي « توانمندسازي و كاهش فقر»خود درباره  2001اين اساس بانك جهاني در گزارش 

الش دارد تا در ادبيات پيشين خود درباره رشد )اجماع واشنگتني( بازنگري كند. در درواقع ت« فراگير

اين قالب رشدي كه فقرا را دربرگيرد رشدي فراگير دانسته شده است، يكي از مهمترين ابعاد رشد فراگير، 

زايي رشد شاخصي از ميزان يند رشد است كه در اين زمينه نيز اشتغالآكسب مشاركت فقرا در فر

 تأكيدگردد. كارشناسان بانك جهاني بر اين نكته نيز يند رشد محسوب ميآمشاركت آحاد جامعه در فر

مدت نيز با است، بنابراين فراتر رفتن از رشدهاي نوساني و كوتاه« پايدار»دارند كه رشد فراگير رشدي 

به « سريع رشد»خواست رسد گذار از درنظر ميبه زايي و فراگيري رشد گره خورده است.ميزان اشتغال

 هاي توسعه باشد.زايي برنامهپيش نياز تحول اشتغال« رشد فراگير»درخواست 

( اين دانش ضمني و 1عوامل توليد )مزيت نسبي بيجاي وفور نسهدر عصر دانايي، بهمچنين 

رتري ظاهر شده و منبع ب 2غيرقابل انتقال نيروي انساني ماهر است كه به مثابه كانون مزيت رقابتي

 صورتبهگيرد. بخش بزرگي از دانايي در جهان از جنس دانش ضمني است، اين دانش كشورها قرار مي

هاي مولد تبلور يافته و يكي از عوامل مهم كسب مزيت رقابتي است. بنابراين برنامه يادگيري حين فعاليت

اي تحول ساختاري انتخاب جهغفلت كند، در واقع رشد كمّي را ب« اشتغال مولد»اي كه از بسط توسعه

   كرده است. رشدي كه تنها تغيير كمّي عوامل موجود است نه تحولي بنيادين در تركيب و كيفيت عوامل.

                                                 

1. Comparative Advantage 

2. Competitive Advantage 
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تر رفتن از نگاه كوتاه مدت به مالحظات در وجه ساختاري، اين تحليل نيازمند پيشبنابراين 

هاي يي در برنامهزااشتغاليت قرار دادن بلندمدت است، در سطح كالن رفع مشكل بيكاري نيازمند در اولو

هاي بسيار اندك( زاي خروج از ركود )در مقابل تمركز بر تورمجمله تمركز بر راهبردهاي اشتغالدولت و از

اي و بلندمدت، تحول اقتصادي با تحول صنعتي و نقش سرمايه انساني در است، اما در مالحظات توسعه

               اين زمينه ارتباط دارد.

رسد اقتصاد ايران در شرايط كنوني، بيش از هر دوره تاريخي ديگري نيازمند در پيش نظر ميبه

تر و زا اقتصاد ايران را شكنندهزا و درونهاي برونزا باشد. تحميل شوكگرفتن يك برنامه توسعه اشتغال

نوسانات شديد نفتي، بخش حقيقي تر از هر دوره تاريخي ديگر ساخته است. اگر با هر بار وقوع پذيرآسيب

هاي پولي زايي است در برابر بخش پولي تضعيف شده است، شوكاقتصاد ايران كه عامل اصلي اشتغال

ساختن اقتصاد ايران اجرا شد، حاصلش را در پذيرهاي اقتصادي كه با هدف انعطافمنتج شده از سياست

ي و تضعيف پيوند رشد و اشتغال نشان وربهرهورانه واحدهاي توليدي، كاهش مداوم اعقب افتادگي فن

در آستانه تصويب و اجراي برنامه ششم توسعه، پرداختن به اشتغال را از  ويژهبهداده است. اين اتفاقات 

 اي ضروري ساخته است.هاي ساختاري و توسعهمنظر تحليل

 

 توسعه هايبرنامه طول در كار بازار ساختار وضعيت بر مروري. 2

هاي اقتصادي را دستخوش ت، كيفيت و نوع غالب فعاليتحولي ساختاري است، وقوع توسعه كميّتوسعه ت

سازد. تحوالتي مانند رشد اقتصادي، بسط شهرنشيني، كاهش سهم كشاورزي و افزايش سهم تغيير مي

 افزوده باالهاي داراي ارزشتر گسترش فعاليتهاي صنعت و خدمات از درآمد ملي و از همه مهمبخش

 افزوده اندك از مهمترين مشخصات اين تحول هستند. هاي داراي ارزشجاي فعاليتهب

 است گذارتأثير( فرهنگي تغييرات و جمعيت رشد حتي) متغيرها همه بر بلندمدت در توسعه فرآيند

رو بازخواني تحوالت صورت گرفته در بازار كار ايران در بلندمدت پيش زمينه بحث درباره هميناز

 گردد.تگذاري مناسب در بازار كار محسوب ميسياس

) مقارن با دومين  1335در اين گزارش تحوالت بازار كار ايران از اولين سرشماري كشور در سال  

 كه است ساله 56 ايبازه 1390-1335 دوم عمراني( مورد توجه قرار گرفته است. بازه سال اجراي برنامه

 از پس برنامه 5 و پيش برنامه 5) توسعه برنامه 10( تحميلي جنگ و انقالب از ناشي وقفه بجز) طي آن

 توانمي هاسرشماري اين در اشتغال تحوالت بر را هابرنامه اين اثر كه است شده اجرا و تدوين( انقالب

بازار كار از دو بخش عرضه و تقاضا تشكيل شده است، عوامل متعددي بر اين دو بخش . كرد پيگيري

معرف تركيب  عنوانبه «بيكاري نرخ»و  «نرخ مشاركت» ،«جمعيت»اين قسمت تحوالت  هستند، در مؤثر

 «اشتغال بخشي تغييرات» و «هاي شغليوضعيت گروه» ،«انساني نيروي مهارت» عرضه بازار و تحوالت
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  معرف تركيب تقاضاي بازار )ساختار اشتغال( مورد توجه قرار گرفته است. عنوانبه

 

 رشد جمعيت. 2-1

 انساني نيروي و بوده انساني نيروي مولد جمعيت. گرددمي محسوب رشد براي مهم منبعي عيتجم

جمعيت بر اقتصاد  تأثيرآورد. البته دنبال ميهرا ب هاملت رفاه و رشد شود تركيب عوامل ديگر با كه گاهآن

 گيرد، پيشي ادياقتص هايظرفيت از جمعيت رشد سرعت كه گاهآن مثال برايبرخي مواقع منفي است، 

 از يكي به لحاظ تاريخي. 1سازدمي بدل توسعه براي تهديدي به را جمعيت گرسنگي، و سوءتغذيه خطر

 و آموزش ارائه اساسي، نيازهاي تأمين. است بوده جمعيت رشد شتاب كاهش توسعه هايسياست

 .گرددمحسوب مي توسعه اساسي هايچالش از انساني نيروي از مناسب يگيربهره

 هايسال در نيز جمعيت رشد قله است، شده برابر 4 به نزديك گذشته سال 55 طي ايران جمعيت

 1365 سال در نفر ميليون 49 به 1355 سال در ميليون 33 از جمعيت و داده رخ 1360 دهه مياني

همچنين اين رشد جمعيت با . سال ده عرض در جمعيت رشد درصد 50 به نزديك يعني است، رسيده

درصد در  30كه نرخ شهرنشيني از  ايگونهبهبخش عمده جمعيت به شهرها همراه بوده است  مهاجرت

 15افزايش يافته است. نرخ باسوادي نيز از كمتر از  1390درصد در سال  70به نزديك به  1335سال 

ران از نظر هاي توسعه، بازار كار ايدرصد رسيده است. بنابراين در طول اجراي برنامه 80درصد به بيش از 

 تركيب سكونتي و سواد نيروي انساني دچار تحول شده است.، حجم
 

 )درصد(  درآمد و جمعيت رشد نرخ .1 جدول

 .مركزي و محاسبات تحقيق آمار، بانك مركز: مأخذ

 است شده محاسبه 1383 سال ثابت قيمت به ملي ناخالص درآمد *

 .است شده محاسبه 1338 -45 هايسال براي**

 . است شده محاسبه 1338 -45 هايسال براي ***

                                                 

)كه موجب « ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي»پيوندهاي رشد جمعيت و تحولت اقتصادي را داگالس نورث در كتاب تحسين شده  .1

هزار سال تاريخ بشري نشان داده است  10ررسي اعطاي نوبل اقتصادي به اين اقتصاددان شد(، مورد كاوش قرار داده است. نورث با ب
 ساز وقوع انواع تحولت ديگر بوده است.كه تشديد تنش ميان منابع و جمعيت در نتيجه كمبود منابع، زمينه

 سال
نرخ رشد جمعيت 

 انه(ي)متوسط سال

نرخ رشد جمعيت 

 انه(يشهري )متوسط سال

نرخ رشد درآمد 

 انه(ي)متوسط سال

نرخ رشد درآمد سرانه 

 انه(يسال)متوسط 

 * **4/9 ***7/6 

1355-1346  9/186/16

  3/5-7/8-

  1/53/3

  7/2 1/1 

  1/95/7

  2/54
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 دهه از پيش تا ويژهبه رشد ميزان كه دهدمي نشان گذشته سال 50 در جمعيت رشد آمار بررسي

 هاينرخ از فارغ توسعه هايبرنامه زايياشتغال نتيجه در. است فتهگر صورت بااليي هاينرخ با ،1370

 كه دهدمي نشان آمارها اين همچنين. دارد اهميت ساله 50 دوره اين تمام بررسي براي اقتصادي رشد

 كاهش دهه اين دوم نيمه در اقتصادي رشد ،1385-1380 هايسال در سرانه درآمد باالي رشد باوجود

 .است كرده تجربه را شديدي بسيار

 نشان جدول اين است، اهميت داراي نيز جمعيت ساختاري تغييرات جمعيت، رشد برعالوه اما

 كه درحالي و گرفته پيشي جمعيت رشد از گذشته سال 55 تمام در شهري جمعيت رشد دهدمي

 يافته، افزايش برابر 9 مدت اين طي در شهري جمعيت است، شده برابر چهار دوره اين كل در جمعيت

 . رخ داده است سكونت نوع در ساختاري شديد تغييرات بنابراين

 

 مشاركت نرخ. 2-2

 ده باالي جمعيت كل از آن سهم و 2فعال جمعيت تغييرات توسط 1كار بازار با جمعيتي تحوالت رابطه

 تاريساخ تحوالت بيانگر نرخ مشاركت تغييرات. است بررسي قابل بهتر ايگونه به( مشاركت نرخ) سال

عوامل متنوعي بر ميزان تغييرات جمعيت فعال . دهدمي قرار تأثير تحت را كار بازار مستقيماً كه است

 اما دو عامل تحصيالت و نرخ شهرنشيني در اينجا داراي اهميت است. ،گذار استتأثير

هش نرخ انداخته و موجب كا تعويق به را كار بازار به افراد ورود كه است عاملي تحصيالت يكسو از

 تأثير تحت را فعال جمعيت تحصيالت، اتمام و افراد رسيدن كار سن ازسوي ديگر به اما مشاركت است.

 گردد. مي مشخص مرحله اين از پس كار بازار بر جمعيت مستقيم اثر و داده قرار

 آموزش هدف با كه است مدرن جوامع اجتماعي هايزيرنظام از يكي آموزشي نظام به تعبير ديگر

 هنگفت هايهزينه و آمده وجودهب اجتماعي هاينقش گرفتن برعهده براي افراد ساختن آماده و ارتمه

 صورتبه بنابراين .گيردمي صورت جامعه براي آموزش بلندمدت منافع استدالل با زمينه اين در هادولت

 . افزايش سطح تحصيالت بايد به بهبود نرخ مشاركت منتهي گردد نظري

 

 

 

                                                 

 و پذيرد صورت( غيرنقدي يا و نقدي) درآمد كسب منظور به كه( بدني يا فكري) اقتصادي هايفعاليت از دسته آن» را كار. 1

 .(158 :1390 آماري سالنامه) «باشد خدمت ارائه يا كال توليد آن هدف

 و لغشا آمارگيري مامور مراجعه از قبل روز هفت در كه خانوارها بيشتر و ساله 10 اعضاي تمامي: اقتصادي فعال جمعيت. 2

 .آيندمي شمار به «اقتصادي فعال» جمعيت اند،بوده بيكار يا
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 )هزار نفر(                     (1390- 1335) كشور فعال غير و فعال جمعيت تركيب .2 جدول

 سال

 1جمعيت غيرفعال جمعيت فعال 
نرخ 

 مشاركت

 )درصد(

 10جمعيت 

ساله و 

 بيشتر

جمعيت 

 فعال
 دارخانه محصل جمع )جوياي كار( 3بيكار  2شاغل

داراي 

درآمد 

 4بدون كار

 ساير

 

 

  

 

 

 

 

 همان. :مأخذ

 

 جمعيت توسعه هايبرنامه اجراي طي در دهدمي ها نشانبر اساس سرشماري 2 جدول كه طورهمان

است، نكته مهم  شده برابر 7/5 غيرفعال جمعيت كه درحالي شده برابر 5 حدود در كشور سال ده باالي

 حدود در محصالن ميزان سال، 55 اين طول در ينكها وجود با در اين جدول كاهش نرخ مشاركت است

 يافته كاهش 1390 سال در درصد38 به 1335 سال در درصد 47 از مشاركت نرخ است، شده برابر 18

 با مسئله اين از محققان برخي. باشد ايران در توسعه فرآيند تناقضات از يكي تواندمي خود كه است

 خروج و شغل جستجوي از كار نيروي شدن يوسأم بيانگر كه نداكرده ياد «كنندگييوسأم» اثر عنوان

ي در گذارها سرمايهيكي از اهداف دولت باتوجه به اينكه 5،(1394 ،علويانو  )بهنيا است كار بازار از آنها

                                                 

 شاغل آمارگيري مورأم مراجعه از قبل روز هفت در كه خانوارها بيشتر و ساله 10 اعضاي يتمام: اقتصادي غيرفعال جمعيت. 1
 جمعيت عنوان به اندشده بنديطبقه ساير و كار بدون درآمد داراي دار،خانه محصل، هايگروه از يكي در و اندنبوده بيكار يا و
 .آيندمي شمار به «اقتصادي غيرفعال»

 طوربه دليليبه بنا يا و كرده كار ساعت يك حداقل كار، تعريف طبق مرجع، هفته طول در كه بيشتر و ساله 10 افراد تمام. 2

 و بگيرانحقوق و مزد گروه دو شامل عمده طوربه شاغالن. شوندمي محسوب شاغل باشند، كرده ترك را كار موقت
 كسب تداوم و بگيران حقوق و مزد براي شغلي، رسمي پيوند داشتن با مرجع هفته در كار موقت ترك. شوندمي خوداشتغالن

 كشور اقتصادي فعاليت در كه اهميتي لحاظ به نيز زير افراد. شودمي محسوب اشتغال عنوانبه اشتغالن خود براي كار و
 اونديخويش نسبت وي با كه خود خانوار اعضاي از يكي براي مزد دريافت بدون كه افرادي: گردندمي محسوب شاغل دارند،
 يعني دهند،مي انجام كارآموزي محل سسهؤم فعاليت با درارتباط فعاليتي كارآموزي دوره در كه كارآموزاني كنند؛مي كار دارند

 مطابق مرجع هفته در كه محصالني شود؛مي محسوب «كار» آنها فعاليت و هستند سهيم خدمات يا كال توليد در مستقيماا 
 پرسنل مسلح نيروهاي) كنندمي خدمت موقت يا دائم كادر صورتبه مسلح نيروهاي در كه فراديا تمام اند؛كرده كار تعريف،
 .(انتظامي و نظامي نيروهاي وظيفه افسران داران،درجه سربازان، و كادر

 غلشا اندكاركرده بيشتر و ساعت 8 هفته در كه افرادي 1355 و 1345 هايسرشماري در اشتغال؛ به مربوط محاسبات در. 3

 مراجعه از قبل) گذشته روز هفت در كه كساني 1375 و1365 مسكن و نفوس عمومي هايسرشماري در اما ،اندشده منظور
 در كه كساني 1390 و 1385 هايسال سرشماري در. اندآمده حساب به شاغل اند،كرده كار روز 2 حداقل( آمارگيري مامور
 .اندآمده حساب به شاغل اند،كرده كار ساعت 2 حداقل( ريآمارگي مورأم مراجعه از قبل) گذشته روز هفت

 امالک، ها،گذاریسرمایه طریق از ولی ،نيستند فعال اقتصادی نظر از که هستند اشخاصی کار، بدون درآمد دارندگان. 4

 .هستند درآمد دارای خود قبلی هایفعاليت از ناشی بازنشستگی حقوق یا المتيازحق
 شیعدم افزا دهیاز پد یبخش دهندهحيتوض تواندیاست که م یاز عوامل یکی( Discourage Effect) یدگکننوسیأ. اثر م 5

مناسب  یشغل افتنیشدن از  ديبا ناام کاريب تياز جمع یکه بخش یمعن نیگذشته باشد. به ا یهاسال یفعال ط تيجمع
 رفعاليو ... غ یدارخانه الت،يانتقال به سمت تحص کرده و با متوقفشغل را  افتنی یخود برا یخود، جستجو یهایژگیبا و

 یکنندگوسیأاثر م یبررس یبرا یاندهیعنوان نمارا به رفعاليبه غ کاريب تيانتقال از جمع توانیم نی. بنابراشوندیمحسوب م
 .(هماندر بازار کار در نظر گرفت )
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زايي توسعه است، عدم پيوستگي سياست آموزشي و اشتغال فرآيندي در گيربهرهنيروي انساني براي 

 گردد.از اين مقايسه روشن مي بيخوهعه بهاي توسبرنامه

 

 (1390-1335 هايسال) اشتغال و غيرفعال فعال، جمعيت انهيسال متوسط رشد نرخ .1 نمودار

 
  .ايران آمار مركز يهادادهاز  محقق محاسبات: مأخذ

 

اي توسعه هزايي برنامهشاخصي از اشتغال تواندمينرخ مشاركت، نرخ رشد جمعيت فعال نيز  برعالوه

 ميزان آن طي كه است 1385-1376 دوره به مربوط اشتغال رشد نرخ باالترين 1باشد. در نمودار 

 پيشي غيرفعال جمعيت رشد نرخ از فعال جمعيت رشد نرخ و يافته توجهي قابل افزايش فعال جمعيت

ين دهه شصت را گرفته است. باال رفتن نرخ رشد جمعيت فعال در اين دهه اثر به سن كار رسيدن متولد

درصد  4درصد و نرخ رشد اشتغال  5/4متوسط  طوربهدهد. نرخ رشد جمعيت فعال در اين دوره نشان مي

درصدي بيكاري در اين دوره انجاميده  10بوده است، اما همين تفاوت اندك اين دو نرخ به رشد متوسط 

 )كه 1385اشتغال پس از  رشد رخن شديد بسيار دهد. همچنين تضعيفزايي بيكاري را نشان ميو بحران

 .است مشخص بيخوهب نمودار اين بوده( در سابقهبي گذشته سال 50 در

زايي كاهش نرخ مشاركت را نشان دهد، بررسي بحران تواندميهاي ديگري كه جمله شاخصزا

نيز )به مانند رشد  شهرنشيني رشدميزان جمعيت غيرفعال شهري و نيز جمعيت تحت تكفل است. 

هاي شغلي معموالً ، چون فرصتبيانجامد مشاركت نرخ افزايش به بايد نظري صورتبهحصيالت( ت

مهمترين عامل مهاجرت به شهرها بوده و نيروي كار تحصيلكرده عمدتاً در شهرها موفق به يافتن شغل 

درصد  27درصد به  15شهري از كل جمعيت از  گردد. اين درحالي است كه سهم جمعيت فعالمي

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

1336-45 1346-55 1356-65 1366-75 1376-85 1386-90

جمعيت غيرفعال

جمعيت فعال

شاغل
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 شهري غيرفعال جمعيت است، 1385-1375 هايسال افزايش مربوط بهاين اي از كه بخش عمده يدهرس

 1390 سال در جمعيت درصد 45 حدود به 1335 سال در جمعيت درصد 18 از چشمگير رشدي با

 حال در توسعه هايبرنامه اجراي طول در مشاركت عدم نرخ دهدمي نشان همچنين آمارها. است رسيده

گردد. كاهش نرخ است كه عالمتي از بحران در تلقي و راهبرد توسعه در كشور محسوب مي بوده شافزاي

هاي توسعه رخ داده است كه نقطه آغاز توسعه را استفاده از حداكثر مشاركت در حالي در طي برنامه

 . اندهاي منابع انساني دانستهي از ظرفيتگيربهرهظرفيت منابع و به ويژه 

 

 (1335-1390) روستايي و شهري نقاط در تكفل تحت جمعيت طحس .3 جدول

 تكفل روستايي تكفل شهري سطح تكفل در كشور سال
 نسبت جمعيت باالي ده سال 

 بدون درآمد به شاغلين

 همان. :مأخذ

 

 تأمين زمينه در كه است مضاعفي فشار بيانگر فعالغير جمعيت سطح در ايگسترده تغييرات چنين

)نسبت  تكفل سطح كه دهدمي نشان 3 جدول اول ستون. آيدمي وارد شاغلين بر غيرفعال جمعيت معيشت

است يعني درآمد هر شاغل  بوده 3 از بيشتر همواره گذشته سال پنجاه در كشور كل جمعيت به شاغلين( در

 1385 سال از روند بهبود اين شاخص همچنين كرده است،مي تأمينا سرانه معيشت سه نفر ر صورتبه

 .1است شده نيز بدتر روند اين 1390 دهه ابتدايي هايسال ركود به توجه با كه شده متوقف

 دهد،مي نشان را «شاغلين به درآمد بدون سال ده باالي جمعيت نسبت» كه 3 جدول آخر ستون اما

 وضعيت اساس اين بر ،2باشدمي شاغلين تعداد به بيكاران و شغل بدون غيرفعال جمعيت نسبت شاخص

 بر مضاعفي فشار اجتماعي لحاظ به روندي چنين است، نرسيده گذشته سال 50 سطح به هنوز فعلي

 شده واگذار آنها به نيز كار سن در جمعيت از بزرگي بخش معيشت تأمينزيرا  ،سازدمي وارد شاغلين

 .است

                                                 

 محاسبه يك در و شده بدتر نسبت اين گذشته، هايالس در منفي رشد نرخ و جمعيت رشد به توجه با آمد كه همچنان.  1

( 8/1شاغل، زندگي ) ايكره يا چيني يك كه درحالي كند، مينأت را نفر( 7/3) زندگي بايد ايراني هر متوسط، طوربه» جديد
 .(1395 ،)قبادي« ست( نفر ا9/2( نفر و براي تركيه )2/2نفر، براي برزيل ) (1/2براي مالزي ) مشابهنفر را بايد بچرخاند. رقم 

 بر تقسيم و آن از «شغل بدون درآمد داراي» زيربخش كسر و بيكاران و غيرفعال جميعت تجميع با شاخص اين محاسبه. 2

 .است آمده دست به شاغلين تعداد
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هاي توسعه اي برنامهاجر هايصرفه از افراد برخورداري اصلي مجراي اشتغال و كار خالصه طوربه

توسعه، دورافتادن توسعه از اهداف  فرآيند طول در مشاركت نرخ كاهش منظر، اين از دشومحسوب مي

 است، شده برابر دو تقريباً سرانه ساله درآمد 55دهد. در حالي كه در اين بازه اش را نشان مياجتماعي

 . خوردنمي چشم به خانوارها معيشت زمينه در ساختاري وليتح

 

 بيكاري نرخ. 2-3

 بهتر صورتبه را مشاركت نرخ زمينه در شده ايجاد تناقض تواندمي 1بيكاري نرخ وضعيت به نگاهي

 . دارد اهميت نيز بيكاري ساختاري تحوالت اي،توسعه هايبررسي براي آن برعالوه اما ،دهد توضيح

 

 (1335-90) روستايي و شهري نقاط در بيكاري نرخ .2 رنمودا

 
  همان. :مأخذ

 

تغيير اساسي تركيب شهر و روستا، بيكاري در نقاط شهري  عليرغمدهد كه نشان مي 2نمودار 

 ميزان بسيار بااليي را تجربه كرده است.

 

                                                 

 از خورداريبر صورت در آمار مركز محاسبات در غيرفعال جمعيت با( كار جستجوي در افراد) بيكاران ميان تمايزگذاري براي. 1

 در پيگيري يا نام ثبت نظير را مشخصي اقدامات كار، جستجوي براي گذشته روز 30 در .1: اندشده محسوب بيكار شرط دو
 آماده .2. باشند داده انجام... و استخدامي هايآگهي مطالعه كارفرمايان، با تماس دوستان، از جو و پرس كاريابي، موسسات

 همچنين. باشند داشته را كار شروع آمادگي آينده روز 7 و گذشته روز 7 شامل روزه 15 دوره يك طي يعني باشند، كار به
 آينده در است قرار و شده مهيا كاري آنان براي يعني هستند، جديد كار شروع انتظار در: اندشده محسوب بيكار نيز ذيل افراد
. هستند( تعريف طبق) كار به آماده نيز و قبلي شغل به ازگشتب انتظار در هستند؛ كار به آماده نيز و شوند مشغول كار آن به

 و دهدمي دست از را خود كار دليليبه و بوده كار داراي قبالا  فرد كه است اين «قبلي شغل به بازگشت انتظار در» از منظور
 .بردمي سر به خود شغل به بازگشت انتظار در ولي ،ندارد شغلي رسمي پيوند
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 (1335-1390) شهري نقاط در زنان و مردان بيكاري نرخ تغييرات روند .3 نمودار

 
 .همان: مأخذ

 

 توازن از نمايي و متوازن توسعه يك از شاخصي زنان مشاركت نرخ بهبود با همراه شهرنشيني رشد

  توسعه هايبرنامه طول در شهري نقاط در را بيكاري نرخ 3 دهند. نمودارمي ارائه توسعه جنسيتي

 تحصيل عليه تبعيض شاهد كمتر كه آموزشي هايسياست عليرغم درواقع. دهدمي نشان( 1395-1335)

 نرخ برابر 2 حدود به زنان بيكاري نرخ و داده نشان زنان استخدام به كمتري تمايل كار بازار است، زنان

 .است يافته افزايش مردان بيكاري
 

 جمعيت كل به زنان فعال جمعيت نسبت با شهري فعال جمعيت نسبت مقايسه .4 نمودار

 
 .همان :مأخذ

 

 جمعيت سهم و شهري فعال جمعيت سهم رشد مشترك روند عليرغمدهد نشان مي 4نمودار  

 درصد 9 از فعال جمعيت كل در زنان مشاركت سهم آنكه عليرغم و فعال جمعيت كل از زنان فعال

 فعال جمعيت از كمتر بسيار نرخي با زنان مشاركت است رسيده 1390 در درصد 15 به 1335 در

 چه و زنان مشاركت سهم نظر از چه 1390 سال سرشماري در همچنين است، داشته رشد شهري

 .ت بوده استرفهمراه با پس توسعه هايشاخص بيكاري نرخ نظر از
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 )درصد(   (1365-1395) جوانان بيكاري نرخ وضعيت .5 نمودار

 
 همان.: مأخذ

 

زايي عدم اشتغال بيانگر كه رسيده درصد 25 از بيش تا جوانان ميان در بيكاري نرخ 5 طبق نمودار 

 از نهمچني. براي آنهاست شده ايجاد اندك شغلي هايفرصت و جوانان براي توسعه هايبرنامه مناسب

 از بسياري پيش دهه دو كه حالي در ديگر سوي از و بوده رشد حال در اخير هايسال در نرخ اين يكسو

 در مسئله اين شدندمي كار بازار جذب( سالگي 29 تا 25) جواني دوره دوم نيمه به رسيدن با كار نيروي

 .هددو ابعاد بحراني اشتغال جوانان را نشان مي يافته نقصان اخير هايسال

 

 انساني نيروي( مهارت) تحصيالت سطح. 2-4

 

 )هزار نفر(  (1365-1390) مزد بدون فاميلي كار نيروي تحصيالت تركيب تغيير وضعيت .6 نمودار

 
 .همان :مأخذ

 

 افزايش را سرمايه جذب ظرفيت نيروها اين تا گرددمي موجب انساني نيروي ازسوي مهارت كسب

سال گذشته  55سطح سواد در كشور در . بخشند بهبود نيز را موجود نابعم از استفاده يوربهره و داده

درصد رسيده است، همين نسبت در مورد نيروي كار نيز برقرار است.  85درصد به حدود  15از حدود 
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 هايبرنامه هايسال طول در نيز مزد بدون فاميلي كار نيروي تحصيالت سهم دهد،مي نشان 6نمودار 

 هايفعاليت معموالً فاميلي مشاغل كه است حالي در اين است، بوده افزايش حال در البانق از پس توسعه

 تحصيلكردگان رشد ويژهبه. گرددبندي ميدر بخش غيررسمي اقتصاد طبقه اكثراًبوده و  تخصص از نيازبي

 .دهدهاي توسعه را نشان ميزايي برنامههاي اشتغالعدم موفقيت سياست بخش اين در عالي مدارج

 

 هاي شغليوضعيت گروه. 2-5

 فرآيند با توسعه. است اشتغال تركيب تغيير ساختاري، تغييرات وقوع هاينشانه مهمترين از يكي

 هايبرنامه طي در شهرنشيني گسترش ديديم كه همچنان. است خورده گره شدن صنعتي و شهرنشيني

 توليدي كارگران شدن تبديل به شدن نعتيص فرآيند آيا اما است، داده رخ ايگسترده صورتبه توسعه

  ؟1است شده منجر نيز اقتصادي گروه تريناصلي به صنعتي و
 

 )هزار نفر(    توسعههاي برنامه اجراي طول در كاركنان تركيب تغييرات .7 نمودار

 
 .همان: مأخذ

 

از اقتصاد بندي نشده )كه نمادي نان مشاغل توليدي و كاركنان گروهتحول كارك 7 نمودار در

هاي توسعه پس بندي نشده در برنامهاساس كاركنان گروه اين بر غيررسمي است( اهميت فراوان دارد.

هاي اشتغال در اين دوره است، رتبه دوم را دارد كه بيانگر ضعف جدي سياست 1385از انقالب تا سال 

بندي نشده اركنان گروهه كسابقسابقه اشتغال كاركنان مشاغل توليدي و افزايش بيبيهمچنين كاهش 

 دهد.را نشان مي 1390-1385در بازه 

                                                 

 حجم بررسي  ،گردد محسوب فراصنعتي دوره به ايران گذار از نمادي ايران اقتصاد در خدماتي كاركنان رشد است ممكن.  1

  كاركنان شاخص تغييرات گزارش اين در همه از مهمتر اما دهدنمي نشان را چيزي چنين صنعتي پيچيدگي و افزودهارزش
 مورد پساصنعتي اقتصادهاي با ايران اقتصاد تفاوت اساييشن مبناي عنوانهب( غيررسمي اقتصاد از)نمادي  نشده بنديگروه
 .است گرفته قرار توجه
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 اشتغال بخشي تغييرات روند. 2-6

هايي است كه وقوع جمله مهمترين شاخصكاركنان، تغييرات اشتغال بخشي ازتغيير وضعيت  برعالوه

 دهد. تغييرات ساختاري در اقتصاد را نشان مي

 

 (1335-1390) صادياقت هايفعاليت بخشي تركيب .8 نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 .همان: مأخذ 

 

دهد. اين بازه قابل تقسيم به سه نشان مي 1390-1335هاي توسعه را در سرشماري روند 8نمودار 

هاي توسعه پس از انقالب و دوره هاي پيش از انقالب، دوره اجراي برنامهدوره است، دوره اجراي برنامه

 هاي توسعه كشور(.متولي اجرا و نظارت بر اجراي برنامه عنوانبهي )ريزمان مديريت و برنامهسازانحالل

 عليرغم(: انقالب از پيش توسعه هايبرنامه اجراي دوره) 1355-1335 هايسال. 2-6-1
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 نشده جذب صنعتي بخش در اشتغال افزايش اين مهم بخش كشاورزي، اشتغال سهم درصدي 22 كاهش

 به مربوط دوم درجه در ،(رشد درصد 8) خدمات بخش به مربوط اول درجه در اشتغال رشد بيشترين و

بنابراين بخشي  .است( درصد 5) صنعت بخش به مربوط سوم درجه در تنها و( درصد 7) ساختمان بخش

جستجو كرد. تحليل  بيتوان در نوع راهبرد رشد انتخااز داليل كاهش نرخ مشاركت در اين دوره را مي

 تر و مجزاست.در اين دوره البته نيازمند تحليلي عميق زاييراهبرد رشد و اشتغال

 هايبرنامه طول در(: انقالب از پس توسعه هايبرنامه) 1385-1365 هاي. سال2-6-2

 اين اما است، بوده كاهش حال در همچنان كشاورزي بخش اشتغال كه درحالي نيز انقالب از پس توسعه

 هر اشتغال نوع نظر از ايران اقتصاد و شده جبران ماتخد بخش اشتغال افزايش با عمدتاً سهم كاهش

 اشتغال حجم به آن شدن نزديك و ساختمان بخش اشتغال رشد همچنين. است شده خدماتي بيشتر چه

هاي برنامه ناكامي نسبي بيانگر كشور اقتصاد در صنعتي اشتغال سهم ماندن ثابت مقابل در و صنعتي

 . سازدمي ضروري ي راريزبازنگري در اهميت برنامه و ال مولد( بوده)و اشتغ صنعتي تحول تحقق توسعه در

مقايسه  (:ريزيمديريت و برنامه سازمانانحالل دوره) 1390-1385هاي . سال2-6-3

 1385اشتغال در سال  از درصدي صنعت 17 سهم. دهدخبر ميزايي توقف اشتغالاز  تحوالت اين دوره

 بخش اشتغال سهم كاهش با تغيير اين همچنين است، افتهي كاهش 1390 سال در درصد 15 به

تر فقدان پيامدهاي وخيم كه است بوده همراه خدمات و كشاورزي هايبخش اشتغال افزايش و ساختمان

مديريت مان سازبا انحالل نهم و دهم )عدم پايبندي به برنامه هاياي دولتبرنامهغيربرنامه توسعه و رويه 

 كيفيت اشتغال منجر شده است.  و زاييدهد، اين رويه به كاهش شديد اشتغالنشان مي( را ريزيو برنامه
 

 )هزار نفر(    توسعههاي برنامه اجراي طول در اشتغال سطح تغييرات .9نمودار 

 .همان: مأخذ

 

( 1385-1390) و( 1370-1390) ،(1335-1355) دوره سه در را اشتغال سطح تغييرات 9 نمودار

هاي توسعه پس گفت كه سهم رشد خدمات در طول برنامه توانمي نمودار اين اساس بر. ددهمي نشان

از انقالب بسيار بيشتر از پيش از انقالب بوده است، همچنين در دوره آخر كاهش اشتغال بخش صنعت 

-334

65
856

50
853

1400
697

84
1056

148
1101

4364

215 33

-415

52

-158

344

-2000

0

2000

4000

6000

كشاورزي، دامپروري،
شكار و جنگلداري

استخراج معادن صنعت آب و برق و گاز ساختمان خدمات

1335-55 1370-90 1385-90



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

20 

، اين درحالي است 1استسلطه بيشتر خدمات بر اقتصاد كشور در كنار رشد اشتغال بخش خدمات بيانگر 

كه در اين دوره بخش ساختمان نيز از نظر تغييرات سطح اشتغال در ركود بوده است. نكته قابل توجه 

ساله  5درصدي بخش معدن از اشتغال كشور، اين بخش در طول  1وجود سهم كمتر از  ديگر اينكه با

ر را تجربه كرده است، يعني در بازه آخ 1390-1370سوم كل رشد دوره بيش از يك 1390-1385

 2.اندبخش خدمات و معادن بيشترين اقبال را در جذب نيروي كار داشته

 

 )هزار نفر( (1385-1390) خدمات بخش هايزيربخش اشتغال تركيب تغييرات .10 نمودار

 
 .همان: مأخذ

 

 براساس دهد،مي نشان بهتر 1390-1385 هايسال بازه در را خدمات بخش تحوالت 10 نمودار

 و دفاع عمومي، امور» ،«شخصي و اجتماعي عمومي، خدمات ساير» هايزيربخش يدرحال نمودار، اين

 مطلق ميزان و كرده تجربه را منفي رشد «فروشي خرده و فروشي عمده» و «آموزش» ،«اجتماعي تأمين

 و «وكاركسب هايفعاليت و اجاره مستغالت،» ،«مالي هايگريواسطه» است، داشته كاهش آنها اشتغال

 كه گفت توانمي آمار اين براساس درواقع. دهدمي نشان رشد «نشده اظهار و نامشخص هايفعاليت»

 انساني توسعه بيانگر و داشته ايتوسعه آثار كه هاييزيربخش نيز، خدمات بخش در حتي دوره اين طي

                                                 

( اين درحالي است كه 1384اند )خوشكالم، بري صنايع كشور در طي اين دوره ياد كردهها از رشد سرمايهبرخي گزارش.  1

أ اين اي منشبراي تحليل توسعهبري صنايع اگرچه در محاسبات حسابداري ملي قابل مشاهده است اما افزايش سرمايه
 يابي صنعتي( نبوده است. دليل بهبود فناوري توليد )عمقهرسد اين تغيير بنظر ميبري اهميت دارد. بهسرمايه

 برهاي مبتنياند: )صنعت زدايي يعني برگشت از رسته فعاليتناميده« زداييعتصن»برخي كارشناسان روند طي شده را . 2

 بازتاب صرفاا  صنايع، اين بري بيشترسرمايه درواقع از نظر آنها تر(پايين افزودهارزش داراي و محورمنبع صنايع به فناوري
 صورت خاص حوزه4 در هاگذاریسرمایه درصد72 از بيش» 1391تا  1383طي بازه : آنهاست بودن محورمنبع و زاغيراشتغال

 این که شيميایی محصولت و مواد و آشاميدنی و غذایی مواد لزی،غيرف کانی محصولت اساسی، فلزات توليد: است گرفته
توليد در بلندمدت  فناوري بهبوداشتغال صنعتي نتيجه  كاهش بنابراين (1395،)مومني «.هستند محوررانت و محورمنبع هاحوزه

 در درصد18 حدود از رانیا اقتصاد در معدن و صنعت بخش سهم یرسم یهاگزارش براساس»بجز اشتغال نبوده است. 
 قله در ما که یدوران در قاا يدق یدرصد40 حدود سقوط کی یعنی. است دهيرس 1391سال در درصد11 حدود به 1383سال

ها تشديد گذاري را در اين بخششد سرمايه بري صنايع بايد سرمايه)همان( همچنين ر« ميداشت قرار هم ینفت یدرآمدها
 در درصد38 از صنعت افزودهارزش و یگذارهیسرما نسبت»اما  ،افزايش يافته باشدگذاري به توليد كرده و سهم سرمايه

دليل هصنعت ياد شده بيشتر ب 4رسد رشد سودآوري نظر مي( بههمان) «.است دهيرس 1391سال در درصد19 به 1383سال
جاي تعميق هبراين نتيجه گرفته شده كه بمين شده و بناأها )ارزان شدن نيروي كار و تخفيف خوراك( و  از منابع رانتي تمعافيت

 ايم.رفت در زمينه توسعه صنعتي بودهو پس« زداييصنعت»صنعتي شاهد 
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 هايشزيربخ آنكه حال اند،بوده روبرو اشتغال سهم كاهش با( اجتماعي تأمين و آموزش مانند)هستند 

فعاليت مانند) ايتوسعه ضد حتي و( مستغالت يا مالي هايگريواسطه مانند) 1ايتوسعه فاقد مضمون

 .است كرده رشد شدتهب( نشده اظهار و نامشخص هاي

 

 هاي توسعهخالصه تحوالت ساختاري بازار كار در طول برنامه. 2-7

مانند بسياري هه بلندمدت بازار كار ايران بدهد كه در اين بازبررسي تحوالت نيم قرن گذشته نشان مي

از ديگر كشورهاي در حال توسعه همواره از سمت عرضه تحت فشار بوده است، رشد جمعيت با يك وقفه 

ده تا بيست ساله سيل داوطلبان ورود به بازار كار را به دنبال داشته و اين تحول عددي همزمان با تحول 

زايي به شهر، فشار مضاعفي به بازار كار وارد آورده و اشتغال ساختاري مهاجرت گسترده از روستا

 ساخته است.  هاي توسعه را بيش از پيش داراي اهميتبرنامه

از سمت تقاضا به اين عرضه  بيزايي پاسخ مناسضرورت اشتغال عليرغمدهد بررسي آمارها نشان مي

هاي طوالني بيكاري از كار پس از تحمل دوره نيروي كار داده نشده و بسياري از داوطلبان ورود به بازار

شود، هاي توسعه بهبود نرخ مشاركت محسوب مييوس شده و در حالي كه يكي از شاخصأيافتن شغل م

دهد كه اين نرخ كاهش يافته است. افزايش نرخ تكفل و همچنين عدم تحول در اشتغال زنان نشان مي

اد توازن جنسيتي نيروي كار با عدم توفيق همراه بوده توسعه در اهداف اجتماعي و رفاهي خود و ايج

شدت بسيار بيشتري  هاي مديريتي اين عدم توازن را باتكميل اين بررسي با نسبت جنسيتي پست ؛است

 نشان خواهد داد.

معنادار نظام آموزشي  تأثيرهاي توسعه عدم زايي برنامههاي اشتغالسياست بينس ناكاميوجه ديگر 

ي نيروي انساني يا قابليت يافتن شغل است، چندان كه در حال حاضر وربهرهزي( بر تحول )مهارت آمو

كارگيري دارندگان تحصيالت عالي در هبيشتر بوده و بكل نرخ بيكاري تحصيلكردگان از نرخ بيكاري 

 دهد.نشان مي بيخوهآمده را ب دستبهناهمخواني انتظارات و نتايج  2مشاغل خانگي و غيررسمي

زايي و تحول سمت تقاضاي هاي توسعه در اشتغالهاي برنامههاي بخشي نيز شكست سياستبررسي

دهد، سلطه بخش خدمات همراه با افول موقعيت بخش صنعت در ديگر نشان مي ايگونهبهبازار كار را 

زا بودن راشتغالزايي را با غيهاي توسعه در اشتغالبرنامه، ناتواني برنامهمتولي مان ساز دوره انحالل

 سازد.اند، همبسته ميخدمات و بازرگاني كه در اين دوره گسترش يافته مانندهايي بخش

هاي توسعه برنامه بيي حتي از ناكامي نسريزدر تحليل نهايي نيز، مضرات دست برداشتن از برنامه

گذاشتن  كناردهد كه نشان مي 1385-1390بازه  در تغييرات تركيب اشتغالبيشتر بوده است، 

                                                 

رسد نظر نمياست، به« هاي توليديپذيري بنگاهبهبود رقابت »هاي اين تعريف لفهؤدر بازگشت به تعريف كار مولد يكي از م.  1

ويژه اينكه همزمان هپذيري اقتصاد ايران و واحدهاي توليدي گذاشته باشد، بقابتأثيري بر توان رگري مالي تكه رشد واسطه
اي توان فاقد مضمون توسعهها را ميايم، بنابراين رشد اين بخششاهد تشديد بحران نقدينگي واحدهاي توليدي نيز بوده

 تلقي كرد.

 .گردد مراجعه فاميلي كار نيروي بخش در عالي تحصيلي مدارك دارندگان اشتغال رشد و 6 نمودار به.  2
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هاي هاي درست، نه تنها ناكاميجاي جستجوي سياستهدليل ناكامي سياستگذاري، بي بهريزبرنامه

اي و هاي غيرتوسعهگذشته را جبران نكرده، بلكه به تشديد معضالت نيز منجر شده است. رشد زيربخش

هاي ز تضعيف سياستبندي نشده هم بيانگر گسترش بخش غيررسمي بوده و هم ارشد كاركنان گروه

 زايي حكايت دارد.اشتغال

 

 انقالب از پس توسعه هاير برنامهد زايياشتغال هايسياست. 3

هاي توسعه پس از انقالب( برنامه ويژهبهتوسعه ) هايهاي اجراي برنامهدورهبررسي بلندمدت نشان داد كه 

شدت ههاي توسعه بزايي برنامهشته، اشتغالدر دهه گذ ويژهبهاند. نبودهزايي بااليي اشتغالهمراه با 

ثر از ميزان پايبندي به برنامه نيز بوده است. أها متتضعيف شده كه البته اين مسئله فراتر از راهبرد برنامه

زايي در هاي اشتغالهاي توسعه و ساير سياستزايي برنامههاي اشتغالدر اين بخش با مروري بر سياست

 كنيم.را بررسي ميهاي توسعه پس از انقالب( )طي برنامه روندهاي رخ دادهسياستي هاي اين دوره، ريشه

 زايياشتغال. است شده اجرا كشور در توسعه برنامه پنج مجموع در 1368 -1394 هايسال در

 افزايش براي را هاييطرح هابرنامه اين از يك هر اساس اين بر و بوده هابرنامه اين تمام اهداف از يكي

 از خارج نيز ديگري هايطرح هادر هر يك از دولت مدت اين طول در همچنين. اندكرده اجرا اشتغال

ندگي سياست ساز دولت است، شده اجرا هادولت توسط هاي توسعهبرنامههاي قوانين و سياست

اول توسعه  هبرنام در كه)زايي خارج برنامه نداشته و خارج از برنامه بيشتر بر تعديل ساختاري اشتغال

زايي در داخل و خارج برنامه هاي اشتغالهاي بعدي طرحاما در دولت ،متمركز بود (بود نشده بينيپيش

 اشتغال يتضرب هايي مانند طرح ساماندهي اقتصادي، وام خوداشتغالي و طرحطرح مورد توجه قرار گرفت.

و  نهم دولت در زودبازده هاياهبنگ به تسهيالت اعطاي و( 1376-1384) هشتم و هفتم هايدولت در

ي توسعه و هابرنامه زايياشتغال عملكرد. اجرا شدبرنامه بيني پيش از خارج (1384-1392) دهم

 .استآمده  ادامه در هازايي خارج از برنامههاي اشتغالطرح

 

 توسعه اول برنامه. 3-1

 كاهش نيز و برنامه طول در شغل هزار 394 حدود انهيسال ايجاد مانند كمي اهداف با توسعه اول برنامه

 درصد 5/45 به درصد 2/47 از خدماتي اشتغال نسبت كاهش و درصد 4/13 به درصد 9/15 از بيكاري

 .است شده داده نشان جدول در برنامه اين وكيفييكمّ اهداف. درآمد اجرا به برنامه سال آخرين در
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 اول برنامه در كيفي و يكمّ هايهدف .4 جدول

 موارد مورد نظر انعنو

هاي هدف

 كيفي

 كاهش بيكاري فصلي و بيكاري پنهان .1

هاي مالي، پولي هاي خدماتي از طريق سياسترويه كار در بخشبيايجاد اشتغال مولد و كاهش تورم  .2

زا در اين هاي توليدي اشتغاليگذارو مالياتي و تشريك مساعي با بخش خصوصي و حمايت از سرمايه

 بخش

هاي احي محروم كشور از طريق اتخاذ سياستونيروي انساني متخصص مورد نياز مناطق و ن أمينت .3

 هاي مادي و معنوي الزمتشويقي و ايجاد انگيزه

هاي متناسب تكنولوژي در توليد و صنايع پايه و استراتژيك كاربرد ي از شيوهگيربهرهكاربرد و  -4

 ي كاربرتكنورژي پيشرفته و در ساير مواد تكنولوژ

 بر خود اشتغالي و توليدات خانگي تأكيدتوسعه و حمايت از مشاغل مولد با  .5

هاي هدف

 كمي

 هزار شغل در طول برنامه 394انه حدود يايجاد سال .1

 درصد در انتهاي برنامه 4/13درصد به  9/15تقليل بيكاري از  .2

 رصد در آخرين سال برنامهد 5/45به  2/47هاي خدماتي از تقليل نسبت اشتغال فعاليت .3

 

)فاصله سرشماري تا آخرين سال برنامه اول(  1372-1365هاي براساس آمارهاي موجود در سال

 بينيپيشهزار شغل ايجاد شده است كه جلوتر از اهداف  3318هزار شغل و در مجموع  474انه يسال

مثبت ناشي از پايان جنگ و ورود باشد. بخشي از اين اشتغال به شوك هزار شغل( مي 394شده برنامه )

بيانگر حفظ  1370الي  1368هاي گردد، رشد اقتصادي دو رقمي سالايران به مرحله بازسازي باز مي

هاي ناشي از استراتژي دولت عراق در دو سال پاياني از آسيب ويژهبههاي اقتصادي در دوران جنگ )بنيان

ها در اثر پايان جنگ و استراتژي بازسازي دولت فيتها(، فعال شدن اين ظرجنگ براي تخريب ظرفيت

 است. 

هاي كل اشتغال مورد نظر از بخش درصد 51شده بود كه  بينيپيشهمچنين در سند برنامه اول 

 مل است.أساختمان و مسكن ايجاد شود كه صرفنظر از عملكرد برنامه نفس اين جهت گيري قابل ت

 

 توسعه دوم برنامه. 3-2

 5ي نيز مهمترين هدف آن در جدول متر به اهداف كيفي پرداخته و در بخش اهداف كمّبرنامه دوم ك

 آمده است.

 

 (1374-1378) توسعه دوم برنامه يكمّ اهداف .5 جدول

  عنوان

 اهداف

 كمي

 خواهد نفر هزار 16232 به شاغالن تعداد 1378-1374 هايسال طي – دوم برنامه يكمّ اهداف از «7» بند

 .شد خواهد افزوده كشور شاغل جمعيت به نفر هزار 2020 تعداد برنامه ولط در و رسيد
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 بياجرايي شد، در دستيا 1374خير از سال أسال تدر مقابل برنامه اول، برنامه دوم توسعه كه با يك

هزار فرصت شغلي در كليه  261متوسط هر سال  طوربهها به اهداف خود ناكام بود. طي اين سال

هزار فرصت شغلي بود(.  404انه يصادي كشور ايجاد شد )درحالي كه هدفگذاري برنامه سالهاي اقتبخش

ي، آزادسازي و مقررات زدايي( در ابتداي دهه سازتوان گفت اجراي بسته تعديل ساختاري )خصوصيمي

ديگر سوي از يكسو و كاهش درآمدهاي نفتي ازتغيير نرخ ارز و بحران تورم منتج از آن  ويژهبهو  1370

زا نيز در هاي غيراشتغالمخرب سياست تأثيرتضعيف عملكرد دولت را در پي داشته و در وجه سياستي 

انه ي)يعني تا قبل از تغيير دولت( سال 1375و  1374، 1373هاي مشخص است. طي سال بيخوهآمارها ب

رقم بسيار كمتري از  شده( كه بينيپيشدرصد ارقام  21هزار شغل ايجاد شد ) 84طور متوسط تنها به

 .(1378 ،هاي مجلسمركز پژوهش) شده بود بينيپيشميزان 

 

 توسعه سوم برنامه. 3-3

هاي دولتي و ي، واگذاري داراييسازگرچه در راهبرد توسعه برنامه سوم كاهش حجم دولت )خصوصي

و نياز به اشتغال اما بحران اشتغال  ،شدنيز عدم افزايش اشتغال بخش عمومي( اولويت اصلي محسوب مي

هزار نفري موجب شد تا دولت با اتخاذ تدابيري به اين مسئله واكنش نشان دهد. همچنين  750انه يسال

 ذكر كمي هدف توسعه سوم برنامه به اهداف كمّي برنامه دوم موجب شده بود كه دربيدر دستيا ناكامي

هاي غيرايراني( )تبعه پروانه فاقد كار نيروي اخراج محور بر برنامه اين اشتغال فصل كلي طوربه اما ،نشود

 مالياتي هايتخفيف مانند تسهيالتي بود، استوار كار نيروي جذب براي كارفرماها به تسهيالت اعطاي و

 در مستقر كارفرماهاي به تسهيالت اعطاي براي اعتبار تأمين يا گاز و برق و آب هايهزينه تخفيف و

 برنامه، اين در اشتغال بهبود براي دولت برنامه مهمترين است، خصمش آنچه بنابراين. محروم مناطق

 .بود كارفرمايان با مواجهه در( تسهيالت اعطاي و تخفيفات) پولي هاي مالي ومشوق از استفاده

هزار نفر  100زايي به زير زايي و كاهش اشتغالعملكرد بسيار ضعيف برنامه دوم در زمينه اشتغال

ها به ندگي، دولت بعدي را به تالش براي تغيير رويكرد واداشت. اين تالشساز ولتهاي انتهاي ددر سال

(، طرح 1377زايي خارج از برنامه توسعه انجاميد: طرح ساماندهي اقتصادي )طراحي سه طرح اشتغال

مان برنامه و ساز (. طرح اول كه تلفيقي از طرح1381( و طرح ضربتي اشتغال )1380وام خوداشتغالي )

هاي بعدي در اما طرح ،سوي ديگر بود چندان اجرايي نشدي از يكسو و طرح وزارت اقتصاد ازانك مركزب

 شود:ها مرور ميدر ادامه ماهيت و عملكرد اين طرحهاي برنامه سوم توسعه به اجرا درآمد. سال

 وام خود اشتغالي .3-3-1

 زودبازده و كوچك اقتصادي هاياليتفع توسعه براي فرماخويش اشتغال ايجاد خوداشتغالي وام هدف

 پايه بر. بودند بيكار مهارت، بودن دارا وجود با يا داده دست از را خود شغل دليلي هر به كه بود افرادي
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 وام ريال ميليون 30 سقف تا نياز مورد ابزار و پيشنهادي طرح به بسته متقاضي فرد هر به طرح اين

 كردند،مي كسب را الزم امتياز و شده احراز افراد بيكاري كه رتيصو در البته. يافتمي اختصاص بهرهكم

 يافته اختصاص بودجه حداكثر. شدندمي معرفي هابانك به وام دريافت جهت ويژه، كارگروه تأييد از پس

 در داشت قرار اجتماعي امور و كار وزارت شغلي هايفرصت از حمايت صندوق اختيار در كه طرح اين به

 انهيسال بودجه قانون «3» تبصره «ي» بند محل از كه نكرد تجاوز ريال ميليارد 500 از گاههيچ ساليك

 .شدمي تأمين كشور

 وام اخذ به موفق نفر هزار 200 از كمتر و شده متوقف بعد سال در طرح اين مسئله، اين عليرغم

 به اشاره بدون شغلي هايفرصت از حمايت صندوق 1381 ماهآبان در. شدند هابانك از خوداشتغالي

 اتفاق به قريب اكثر داده نشان گرفته صورت هايبررسي كه كرد اعالم رسمي طوربه مشخصي درصد

 كارهايي صرف شده، پرداخت آن نظاير و آرايشگري خياطي، همچون مشاعلي انجام براي كه هاييوام

 هاوام اين غيرقانوني فروش و خريد از نيز هاگزارش برخي (1391 ،)رسولي .بود شده زايياشتغال از غير

 .دادند خبر هاروزنامه در متعدد هايآگهي درج طريق از

 شرايط تا شد متوقف ماه هفت 1381 سال در خوداشتغالي وام اعطاي روند ها،گزارش اين انتشار با

 شتسرنو خصوص در كنترل و بازرسي امكان شدن فراهم منظور به ثابت كار محل داشتن ازجمله جديد

 اعطاي ترطوالني توقف باعث اشتغال ضربتي طرح اجراي اين وجود با. شود لحاظ اشتغالي خود هايوام

 در صنعتي كوچك واحدهاي كارفرمايان به وام اعطاي كه بود باور اين بر دولت. شد خوداشتغالي وام

 200 تعداد به اگر تحال ترينخوشبينانه در اين از گذشته. داشت خواهد بيشتري ييآكار اشتغال ايجاد

 طرح اجراي تأثير هم باز بود، شده ايجاد پايدار اشتغال سال 10 طي خوداشتغالي وام كنندهدريافت هزار

 ارزيابي اندك بود، روبرو جديد شغل جوياي هزار 750 انهيسال ورود با كه ياقتصاد بيكاري تب كاهش در

 وام دريافت متقاضي هزار 20 حداكثر دهندهششپو تنها انهيسال خوداشتغالي طرح آمار، مطابق. شدمي

 .(همان) بود

 اشتغال ضربتي طرح. 3-3-2

 بر بود، اشتغالي خود وام اعطاي اصالح آن اهداف ازجمله و شد اجرا 1380 سال در اشتغال ضربتي طرح

 ازاي به توانستندمي پوشش تحت كارگران فهرست و هاكارگاه جواز ارائه با كارفرمايان طرح اين پايه

 از ضمن در و كنند دريافت درصد 4 بهره با وام ريال ميليون 30 سقف تا جديد كار نيروي يك جذب

 300 ايجاد هدف با ريالي ميليارد 9000 بودجه با طرح اين. شوند معاف كارفرما سهم بيمه حق پرداخت

 .(1383و  1382ل )سيماي بازار كار در ايران در سا درآمد اجرا به 1381 سال در ضربتي شغل هزار

 گزارش. شدمي هايتعاونحوزه  و صنعت و خدمات بخش دو شامل اشتغال ضربتي طرح اعتبارات

 بوده درصد 30 صنعت بخش در طرح اين اعتبارات تخصيص حداكثر كه دادمي نشان طرح اين عملكرد

 اين اصلي حجم واقع در. بود يافته تخصيص خدمات بخش متقاضيان به اعتبارات درصد 60 حدود و
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. بود كرده پيدا سوق خدماتي و توزيعي پايخرده واحدهاي و اصناف سمت به ريالي ميليارد 9000 اعتبار

 گذارانسپرده به سودي الحسنهقرض هايحساب بابت خواستندنمي هابانك كهاز آنجايي همچنين

 به و ندادند انجام ريال( ردميليا 9000اين مبلغ ) كردهزينه نحوه بر چنداني گيريسخت كنند، پرداخت

 ايجاد خصوص در طرح شكست از سخن غيررسمي منابع تا افتاد اتفاق صوري معامالت دليل همين

 كرده اعالم درصد 60 را طرح اين موفقيت ميزان اجتماعي امور و كار وزارت. آورند ميان به پايدار اشتغال

 30 حدود در يريزبرنامه و مديريت مانساز آوردبر به بنا آن واقعي كاركرد عمل در (1391 ،)رسولي بود

 در و شغلي فرصت هزار 180 حالت ترينخوشبينانه در (45 :1379 ،)فاتحي است. بوده درصد

نشان  (12 :1383)فاتحي مطالعات  .شد ايجاد كشور در پايدار شغلي فرصت هزار 75 حالت ترينبدبينانه

ها بيشتر بود براي كارفرماها انگيزه براي استخدام صوري وامكه سود بانكي از سود اين از آن جهت داده 

 شد. جاي فعاليت مولد( ايجاد ميهي آن )بگذارو اخذ وام و سپرده

ها، دولت در هاي متعدد دولت در زمينه اشتغال و شكست برخي طرحهزينه عليرغمدر مجموع 

زايي موفقيت بيشتري نسبت داف اشتغالبه اه بيدر زمينه دستياتوسعه برنامه سوم طول دوران اجراي 

 شغلي فرصت هزار 765 كمابيش انهيسال كه بود شده بينيپيش برنامه اين آورد. در دستبهبه برنامه دوم 

 1شده ايجاد شغلي فرصت هزار 590 به نزديك انهيسال 1385-1375 دوره در ،شود ايجاد كشور در تازه

 كمترين اين وجود . با(158 :1388 ،)فاتحي 2يافت تحقق ييزااشتغالهاي هدف از درصد 77 سان بدين و

 بخش به عملكرد بهترين مقابل در و بوده كشاورزي بخش به مربوط سوم برنامه تحقق اشتغال درصد

 شده بينيپيش شغليهاي فرصت برابر دو حدود آن در كه داشت تعلق انبارداري و ارتباطات ونقل،حمل

بنابراين بخش خدمات و نيروي كار غيرماهر برندگان اصلي  (44 :1386 ،زوجي)ايافت  تحقق برنامه طبق

 .زايي در اين دوره بودندهاي اشتغالسياست

 

 توسعه چهارم برنامه .3-4

اي طبقه بندي سه گانه (1386، ازوجي) يك مطالعهبا استفاده از زايي در اين برنامه براي بررسي اشتغال

هاي بر بازار كار، سياست مؤثرهاي كالن سياست :اين برنامه ارائه شده استهاي بازار كار در از سياست

 ،(سوم برنامه از تنفيذي) (11) ها در موادبازار كار. اين سياستكننده هاي تنظيمفعال بازار كار و سياست

 . مورد توجه قرار گرفته بود چهارم برنامه (102) و (101) ،(95) ،(39) ،(27) ،(21)

 

                                                 

هزار نفر بر جمعيت شاغل  619هزار و  691هزار،  712هزار،  440هزار،  439به ترتيب حدود  1383-1379هاي . در سال1
طور خالص ايجاد شده است، در حالي كه هزار شغل به 2900در مجموع حدود  كشور افزوده شده است. طي برنامه سوم

درصد اهداف  8/75آمد. بدين ترتيب در مجموع هزار شغل جديد به وجودد مي 3825بايد برنامه  رسمي()غير طبق اهداف كمي
 .(1385 ،حيدرپور ،)ميرجليليبرنامه تحقق يافته است 

 اهداف پيوست عنوانهب غيررسمي پيوستي اما ،بود نشده ذكر اشتغال براي كمي هدف سوم برنامه قانون سند و ليحه در .2

 .است شده اشاره آن پيوست در شده ذكر اعداد به اينجا در كه شده بود تصويب در هيئت دولت ارائه از پس امهبرن يكم  
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 توسعه چهارم برنامه زايياهداف و مواد مرتبط با اشتغال .6 جدول

هاي سياست

 ييزااشتغال
 هابرنامه

كالن هاي سياست

بر  مؤثراقتصادي 

 بازار كار

اعطاي تسهيالت تكليفي براي هاي . سياست2بيان محور و دانش.گسترش بازار محصوالت دانايي1

ي در مناطق گذارحقوق و عوارض دولتي براي سرمايه . معافيت از3 زااشتغالي گذارها سرمايهطرح

هاي ها بر طرحقانوني بانكهاي . سياست اعطاي تسهيالت بانكي از محل سپرده4كمتر توسعه يافته 

. افزايش 6چك و متوسط كننده توسعه كارآفريني و صنايع كو. تقويت نهادهاي پشتيباني5يي زااشتغال

 هاآموختگان دانشگاهو با فناوري باال براي جذب دانش ال در صنايع نوينهاي فعپذيري بنگاهتوان رقابت

فعال هاي سياست

 بازار كار

ي از طريق اختصاص منابع وجوه اداره شده در قالب يارانه سود و گذار. سياست گسترش سرمايه1

توسعه  كوچك وهاي به طرحاي هقيمت و ياران. سياست اعطاي تسهيالت ارزان2كي كارمزد تسهيالت بان

 .4المللي روي كار كشور با رويكرد بين. سياست نظام استاندارد و ارزيابي مهارت ني3خوداشتغالي 

. 5كوچك  صنايعالحسنه توسعه اشتغال روستايي و توسعه مشاركت دولت در ايجاد صندوق قرض

. سياست 6ان اصالح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي با رويكرد جذب متخصصين و نخبگ

هاي تقويت مهارت . سياست گسترش مشاركت زنان در بازار كار و7جايگزيني نيروي كار داخل به خارج 

. 9. سياست اعزام نيروي كار از طريق ايجاد اشتغال در خارج 8آنان متناسب با نيازهاي جامعه 

. 10به اين مراكز اي هو اعطاي وام تسهيالت ياراناي هتوسعه مراكز آموزشي فني و حرفهاي سياست

 المللي و ...گسترش توسعه برنامه كار شايسته با رويكردهاي نوين بين

تنظيم هاي سياست

 بازار

. 2گرايي )دولت كارگر و كارفرما( گانهوكار سهساز .بازنگري در قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار با1

 جتماعي و بازار كار و تحوالت علميدانشگاهي بر مبناي نيازهاي اهاي بازنگري در رشته

 .47، ص همان: مأخذ

 

تعددي مورد توجه قرار گرفته و زايي، اقدامات مهاي تفصيلي برنامه چهارم براي اشتغالدر سياست

 كشور در وكاركسب فضاي بهبود براي تقويت اشتغال بر ضرورت جانبههمهي ريزجمله در جهت برنامهاز

)بدون توجه به اين با وجود  ،بود شده تأكيد كشورها ديگر با قتصاديا و سياسي روابط بهبود و

محسوب  خصوصي بخش به تسهيالت اعطاي اشتغال ايجاد ابزار مهمترين نيازهاي نهادي( همچنانپيش

 و اصالح ها،بانك قانوني سپرده محل از زايياشتغال هايطرح به تسهيالت اعطاي برنامه اين در .شدمي

 استراتژي تهيه حكم ذيل) متوسط و كوچك صنايع و كارآفريني توسعهكننده پشتيباني ينهادها تقويت

 محروم، مناطق زاياشتغال هايطرح در يگذارسرمايه متقاضيان به تسهيالت اعطاي ،(صنعتي توسعه

 سعهتو ملي برنامه تهيه ،«اجتماعي عدالت و فقرزدايي جامع هايبرنامه» ايجاد ها،بنگاه ساختار اصالح

 مطابق همچنين .گرفته بود قرار كار دستور در تعاوني بخش توسعه نيز و مولد اشتغال و «شايسته كار»

 تحقق براي كه رسيدمي درصد 5/8 به بايد 1388 سال پايان تا بيكاري نرخ توسعه، چهارم برنامه قانون

 .شدمي ايجاد شغلي فرصت هزار 900 انهيسال بايد هدف اين

 شغلي فرصت هزار 900 انهيسال ايجاده چهارم همچنان كه پيش از اين ذكر شد، برنام هدفگذاري

ريزي مواجه شد، اين تحول در عملكرد اما اين برنامه در ميانه اجرا با انحالل سازمان مديريت و برنامه بود،

  .خوبي مشخص شده استههاي بعد ببرنامه در سال
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 توسعه )هزار نفر( ميزان رشد اشتغال در برنامه چهارم .7جدول 

 متوسط ساليانه 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 119 -344 501 -590 250 220 680 اشتغال خالص رشد

 

 هاي زودبازدهدهي به بنگاهطرح وام .3-4-1

ديد، اقدام مي را مطالبه عمومي جامعه بيكاري هاي قبل حل معضلهم نيز كه به مانند دولتالبته دولت ن

موضع انتقادي اين دولت نسبت به دولت  عليرغمزايي خارج از برنامه كرد. هاي اشتغالخاذ طرحبه ات

 اعتباري و صرف اعطاي تسهيالت بود. -قبل، رويكرد اين دولت نيز در مواجهه با بيكاري رويكرد مالي

. درآمد اجرا به 1385 آذرماه در زودبازده اقتصادي كوچك هايبنگاه گسترش اجرايي نامه آيين

 مؤثر» ،«فقر كاهش بر مؤثر» هايبنگاه اقتصادي كوچك بسيار هايبنگاه طرح اين در. (1391)اژدري, 

 عامل» ،«صادرات توسعه عامل» ،«توليدات در تنوع و افزودهارزش عامل» ،«خصوصي بخش توسعه بر

 ،)حيدرپور بود شده ذكر «كارآفريني توسعه و نوآوري رشد عامل» و «مولد شغلي هايفرصت ايجاد

1386). 

 

 كشور سطح در كارآفرين و زودبازده اقتصاديهاي بنگاه گسترش عملكرد آمار.8 جدول

 سال

تعداد 

هاي طرح

انعقاد قرارداد 

 شده

مبلغ 

قراردادهاي 

 منعقد شده

)ميليارد 

 ريال(

تعداد اشتغال 

هاي قرارداد طرح

  منعقد شده

داخت مبلغ پر

شده به 

 متقاضيان

)ميليارد 

 ريال(

تعداد 

هاي طرح

داري بربهره

 شده

تعداد اشتغال 

هاي در طرح

داري بربهره

 شده

 جمع

 .1391تصادي زودبازده و كارآفرين, هاي اقنامه اجرايي گسترش بنگاهارزيابي و تحليل عملكرد آيين ،اژدري: مأخذ

 

 90دهد، ها و منابع اختصاص يافته به اين طرح را نشان ميتعداد طرح نوسانات عمده 8جدول 

درصد منابع  77 درصد كل مبالغ تعهد شده در قراردادها و 80درصد تعداد قراردادهاي منعقد شده، 

هاي اوج ( يعني سال1385-1386در دوسال اول ) 1390پرداخت شده به متقاضيان اين طرح تا سال 

دهد ده است. مقايسه منابع صرف شده اين طرح با طرح ضربتي اشتغال نشان ميرونق نفتي پرداخت ش

 60 از بيش آن مصوب اعتبار و شده هزينه اشتغال ضربتي طرح اعتبار برابر 20 در طرح اخير بيش از
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 . است بوده اشتغال ضربتي طرح برابر

اشتغال ) جديد شغل يليونم 5/1 از بيشبايد  طرح اين محل از فقط ابتدايي سال دو در كه درحالي

هزار فرصت  960داري شده بايد با بربهرههاي يا اشتغال در طرح باشد، شده ايجاد( هاي منعقد شدهطرح

به هيچ وجه اين ادعا را ثابت  1390و  1385هاي هاي سالبود، مقايسه سرشماريشغلي همراه مي

. است آن زايياشتغال اهداف از مذكور برنامه درصدي 60 از بيش انحراف كند، نتايج حاكي ازنمي

 عملكرد خصوص به و مركزي بانك و كشور كل بازرسي مانساز هايگزارش از استنباط با همچنين

 درصد 30بيتقري طوربه ،1389 سال پايان تا كه گرفت نتيجه توانمي رسيده داريبربهره به هايطرح

 اژدري،) اندشده منحرف يا و بوده عملكرد فاقد رمذكو هايطرح به شده پرداخت تسهيالت و منابع از

1391). 

رسد نظر مياشاراتي كه در متن قانون برنامه به مشكالت بازار كار و توليد شده است به عليرغم

 تأمين تنها هابنگاه مشكالت اينكه به توجهيكم با همراه بيكاري رفع اعتباري -پولي راهكارهاي بر تمركز

 اشتغال و توليد رونق به تواندمي هاسياست ساير با همراهي صورت صرفاً در مالي نتأمي و نبوده مالي

 ذهنيتي و نگرش ازناشي  واقع در و بوده اشتغال زمينه در كنوني بحران ايجاد منابع از يكي بيانجامد،

اس اتخاذ راهكاري پولي دارد. بر همين اس با اقتصاد حقيقي بخش مسائل تمام حل به تمايل كه است

 رسد پيش از تغيير اين ذهنيت، بتوان مشكل اشتغال را رفع كرد.نظر نميبه

 

 افتهي توسعه يصنعت يواحدها و ديجد يصنعت يواحدها در اشتغال تيوضع .11نمودار 

 .72: 1395پور، رجب: مأخذ
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اشتغال در پي صدور جواز تاسيس براي واحدهاي جديد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود 

اشتغال درپي  صدور پروانه بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود
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 بهتر 11آفرين نگرش صرف پولي به مسائل بخش حقيقي اقتصاد با بررسي نمودار ابعاد بحران

در مرحله دريافت مجوز  جديد در واحدهاي صنعتي وضعيت اشتغال مشخص خواهد شد. اين نمودار

اندازي اين دو مرحله، دو مرحله اصلي راهدهد. داري را نشان ميبربهرهفعاليت صنعتي و مرحله اخذ پروانه 

طبق . گرفته استهاي زودبازده نيز مورد توجه قرار كه در بررسي طرح بنگاه جديد هستند وكاركسب

 1379 هايسال بازه در داريبربهرهمرحله اخذ مجوز و اخذ پروانه  دو ميانزايي اشتغال شكاف نمودار اين

هاي هاي اعطاي وام بنگاههمچنين رشد اين شكاف محدود به سال است، شده زياد بسيار 1387 تا

ح را براي وقوع اين شكاف جستجو كرد. زودبازده نيست، بنابراين بايد عوامل ديگري غير از اجراي آن طر

 چرا چنين اتفاقي رخ داده است؟ اما

دهد وقوع اين شكاف با تغييري در سياستگذاري همزمان بوده است، در بازه ها نشان ميبررسي

هاي تسهيل فضاي جمله سياست)كه اززدايي دولت تالش كرده است تا با مقررات 1387تا  1379

 1380و  1379 هايسال درهاي جديد را ترغيب كند. وكاركسباست( گسترش شده تصور مي وكاركسب

 سال اي كه تارويه ،1يابد افزايش بسيار «تأسيساعالميه » موجب شده است تا ميزان مقررات تغيير

 در گذاريسرمايه و اشتغال ميزان كه است حالي در اين ،2و برگشت به روال سابق ادامه يافت 1387

تخاذ چنين درواقع ا (71 :1395پور، )رجب 3.است نكرده تغيير چندان «برداريبهره روانهپ» صدور هنگام

زايي منابع و و ادعاي اشتغال تأسيسداد با صرف اعالميه اجازه مي وكاركسباي به صاحبان رويه

فتي در با رشد درآمدهاي نزدايي تطابق اين روند مقرراتارزانقيمتي را از دولت اخذ كنند، تسهيالتي 

دهد كه همزمان با افزايش درآمدهاي دولت، شكاف دو مرحله تشديد نيز نشان مي 1387-1379بازه 

دهي دولت تنها به تشديد اتالف منابع منجر شود. زدايي و تسهيالتهاي مقرراتشده و تداوم سياست

كاهش يافته  1387سفانه اين شكاف تنها همزمان با سقوط قيمت نفت و بحران مالي دولت در سال أمت

 است. 

هاي زودبازده بايد در هايي مثل طرح اعطاي وام به بنگاهكرد كه نقد سياست تأكيدبنابراين بايد 

و بازار كار( و  وكاركسبزدايي )از زايي را به مقرراتتر ذهنيتي كه حل مشكالت اشتغالقالب وسيع

 بررسي قرار گيرد. داند مورد دهي )بدون تمهيدات نهادي( وابسته ميتسهيالت

 

                                                 

 جواز جایگزین سيس،أت اعالميه ،1380 مردادماه از» و «شودمی شامل نيز را معدنی صنایع 1379 سال از» سيسأجواز ت. 1
 .(61 :1382)هادي زنوز،  « .شد سيسأت

 معدن صنعت، وزارت جدید سياست اعمال دليلبه قبل سال به نسبت 1387 گذشته سال به نسبت رقاما کاهش علت. »2
 از محصولت اولویت بودن دارا و توجيهی طرح ارائه برمبتنی که بوده سيسأت جواز صدور کردن هدفمند خصوص در تجارت و

-87 بازه در واقع در (338، ص 1391نظارت راهبردي، ريزي و جمهوري، معاونت برنامه)رياست «.باشدمی 1387 سال ابتدای
 در هاطرح زايياشتغال عنوان به اعدادي اعالميه صرف با نظر اين از و شده تاسيس جواز جايگزين تاسيس اعالميه 1379

 برنامه رد «زااشتغال» هايطرح به دولت سوي از وام اعطاي كنار در مقررات تسهيل اين. است شده گنجانده رسمي آمارهاي
 .سازدمي اهميت با بسيار را رويه تغيير اين چهارم، و سوم

زايي در اين دوره از طريق ترغيب كارفرمايان به هاي اشتغالرو مهم است كه مهمترين طرح. ارزيابي اين آمارها ازاين 3

 كارگيري نيروي كار در واحدهاي اقتصادي با اعطاي تسهيالت دنبال شده است. به
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 توسعه پنجم برنامه .3-5

 .است شده ارائه 8 جدول در كه بود كارآفريني و اشتغال با مرتبط موادي حاوي نيز توسعه پنجم برنامه

اي براي مواجهه با مشكل اشتغال رسد كه برنامهنظر نمي( به80)در ميان مواد برنامه پنجم بجز ماده 

داشته و بازار اي )تنظيم سند( اين قانون ماهيت پيشابرنامه 76و  73، 25، 24احكام  .وجود داشته باشد

شود آن است كه وجود مقررات اند، درواقع آنچه از اين مواد استخراج ميكار را مستقيماً هدف نگرفته

 ركودي ويژهبهمانع ايجاد اشتغال شده است، در اين احكام هيچ ارجاعي به تغييرات ساختاري و بخشي و 

حمايت از »خورد، درواقع حتي واحدهاي صنعتي شده است به چشم نميگير دامن 1380در دهه  كه

نوعي دولت در اين زمينه از خود سلب مسئوليت هبه اتاق بازرگاني سپرده شده و ب (76)در ماده « اشتغال

 كرده است!.

 

 توسعه پنجم برنامه ييزااشتغال با مرتبط مواد و اهداف .9 جدول

 منظور –وع موض ماده
 -اثر مستقيم

 غيرمستقيم بر اشتغال
 دستگاه مجري

24 
سطح شاخص توسعه  يارتقا»تدوين سند راهبردي 

 ي«انساني
 هيئت وزيران غيرمستقيم

 وزارت كار غيرمستقيم تنظيم سند ملي كار شايسته تا پايان سال اول برنامه 25

73 
اجتماعي تا پايان  تأميناصالح قانون كار و قانون 

 ال اول برنامهس
 وزارت كار مستقيم

76 

هاي مخل توليد و شناسايي قوانين و بخشنامه

ي در ايران و ارائه پيشنهاد اصالح گذارسرمايه

 قوانين، حمايت از اشتغال و ...

 مستقيم
اتاق بازرگاني صنايع 

 و معادن ايران

80 

ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني و كاهش 

، SMEsاي حمايت از قههاي منطعدم تعادل

 هاي خانگيوكاركسبگسترش 

 ----- مستقيم

 وزارت تعاون مستقيم ايجاد اشتغال از طريق تعاون و افزايش سهم بخش ... 124

194 

هاي توسعه روستايي و حمايت از گسترش فعاليت

هاي كارآفريني و ها و ... فعاليت، خوشهوكاركسب

 زا در مناطق روستايياشتغال

 --- ممستقي

 

روندهاي بيروني بوده و دولت  تأثيرنوعي تحت ه عملكرد دوره زماني برنامه پنجم در زمينه اشتغال ب

فقدان اين استراتژي توسعه را به  12هيچ استراتژي مشخصي در اين زمينه اعمال نكرده است. نمودار 

 دهد.وضوح نشان مي
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 1(1394-1385) اشتغال خالص تغييرات .12 نمودار

 
 .1394، : خوشكالم و محاسبات تحقيقخذمأ

 

دهد كه در طول اين برنامه يك ميليون و ( نشان مي1390-1394مجموع عملكرد برنامه پنجم )

وضعيت اشتغال از  12سيصدهزار فرصت شغلي ايجاد شده است، اين در حالي است كه طبق نمودار 

با  1388و  1386، 1385هاي ر سالمثال رشد اشتغال دبراي شدت نوساني داشته و هروندي ب 1385

اثر شده است، بنابراين برپايه اين بي 1390و  1389و  1387هاي هاي شغلي در سالكاهش فرصت

 عملكرد همچنان سهم اشتغال پايدار مشخص نيست. 

 

 هاي توسعه كشورزا، حلقه مفقوده برنامهاستراتژي توسعه اشتغال. 4

ها در زمينه ارائه راهبرد مشخص در زمينه دهد كه اين برنامهان ميهاي توسعه كشور نشعملكرد برنامه

اند. درحالي كه بازار كار از سمت عرضه با رشد جمعيت و رشد اشتغال با استراتژي مشخصي روبرو نبوده

جمعيت فعال با گسترش روزافزون روبرو بوده، دولت در اتخاذ سياست فعالي كه تحولي ساختاري در 

شده عموماً مقطعي و مخصوص  نيروي كار ايجاد كند ناكام بوده است. راهكارهاي ارائهميزان تقاضاي 

گيري شده مدت بوده و درست بر ضد ماهيت ساختاري و بلندمدت تحوالت تقاضاي بازار كار جهتكوتاه

 است.

ايدار يرپهاي مقطعي و غحلقالب راه زايي را دربرابر راهبرد موجود كه اشتغال رسد درنظر ميبه

كند، نياز به تغيير راهبردي در اين زمينه احساس شده و نياز ال ميبزدايي( دندهي يا مقررات)تسهيالت

 ايجاد بدون گردد. راهبرد اول در پي آن است كهشدت احساس ميهب« زاراهبرد توسعه اشتغال»به اتخاذ 

 متناسب يگذارسرمايه اقتصادي هايبخش در شغل هر ايجاد براي اقتصادي ساختار در اساسي تغييرات

                                                 

 براساس آمار نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي محاسبه شده است. 1394اشتغال سال  . ميزان1
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زايي است. اين اشتغال ييزااشتغال حوزه در گيرد، در حالي كه راهبرد دوم نيازمند تحولي اساسي انجام

هاي هاست. ويژگياز يكسو نيازمند بازآرايي ساختار نهادي و ازسوي ديگر نيازمند تغيير سياستگذاري

 بخش بعدي معرفي شده است.كلي راهبرد موجود و راهبرد جايگزين در دو 

 

 زا(راهبردهاي موجود )توسعه غيراشتغال. 4-1

هاي توسعه بررسي شد. در يك نگاه كلي بررسي عملكرد زايي برنامههاي اشتغالدر بخش قبلي سياست

ها و استفاده از مرهون بازسازي 1370دهد رشد اشتغال تا ابتداي دهه هاي توسعه نشان ميبرنامه

زايي با مشكل روبرو گرديد. در مواجهه ، اشتغال1370الي دوران جنگ بود، اما از ميانه دهه هاي خظرفيت

از بازار كار و اعطاي تسهيالت به زدايي هاي مقرراتها سياستزايي برنامهبا بحران كاهش اشتغال

مقررات دست ها اتخاذ شده است، گويي مشكل عدم ايجاد اشتغال صرفاً كارفرماها به تناوب توسط دولت

قوانين كار از برنامه اول و رواج قراردادهاي موقت از  بيو پاگير و يا كمبود منابع مالي است. تعليق نس

عمده اعتباري به افراد يا كارفرماها براي ايجاد شغل راهكار  -ها يا تسهيالت مالييكسو و اعطاي معافيت

 ها بوده است.اين برنامه

سياست اعطاي تسهيالت مالي به جويندگان  (159 :1388 ،)فاتحيان در اين ميان بسياري از محقق

كريمي،  (274 :1388كريمي، )اند. كار يا كارفرماها را مهمترين سياست دولت در زمينه بازار كار دانسته

كند كه ويژگي هرسه مي تقسيم دسته سه به انقالب پيروزي از پس هايسال در را اشتغال هايسياست

 :اعتباري( بودن آنهاست. اين سه دسته عبارتند از -ليسياست، تسهيالتي )ما

 ،هابانك تكليفي تسهيالت .1

 ارزان تسهيالت اعطاي تسهيالت دادن در سهولت) هاتعاوني به آسان و ارزان تسهيالت اعطاي .2

 ،(هاتعاوني به

 خوداشتغالي. هايوام و كوچك مؤسسات به ويژه تسهيالت .3

هاي كشور هر چه بيشتر به سمت رويكرد دولت به بحران هتوسع سوم و چهارم هايدر طول برنامه

اي(، بيكاري در حالي كه در نگاه كمّي و كالن )و نه توسعهاين سياست پولي پيش رفته است. با وجود 

اي با ثبات را ميان آمده رابطه دستبهشود، نتايج به مسئله رشد گره خورده و تابعي از آن محسوب مي

هاي برنامه هاي تشديد رويكرد پولي به بازار كار )سالرابطه رشد و اشتغال در سال اين دو نشان نداده و

 شدت در حال نوسان بوده است.هسوم و چهارم( ب
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 1380-92 طي دوره بيكاري نرخ تغييرات و اقتصادي رشد متغير دو حركتي روند .13 نمودار

 .1394 ،خوشكالم :مأخذ

 

دهد كه رشد اقتصادي رخ داده در دهه گذشته را بايد از نوع رشد يدر درجه اول نشان م 13نمودار 

 طوربههاي مختلف نداشته است. يكساني بر نرخ بيكاري در سال تأثيرنرخ رشد  زيراكيفيت دانست، بي

هاي ركود با افزايش رشد اقتصادي، نرخ بيكاري افزايش يافته و در سال 1389-1387هاي مثال در سال

! بنابراين رشد اقتصادي به كاهش پايداري در نرخ 1نرخ بيكاري كاهش نيز داشته است شديد اقتصادي

 . 2كيفيت ناميدبيتوان اين رشد را رشدي بيكاري منجر نشده و مي

اند، به اين معني ي دانستهوربهرهتوجيه اصلي رابطه نوساني رشد و اشتغال در اين دوره را تغييرات 

 دهد، توليد روي رشد است ممكن شود، حاصل كار نيروي وريبهره رشد ليلدبه توليد تغييرات كه اگر

 نيز و سرمايه تشكيل باالي وري نيروي كار باتوجه به حجمنشود. سپس رشد بهره ايجاد اشتغال رشد اما

توجيه شده است )متكي به درآمدهاي نفتي( هاي برنامه سوم و چهارم در سال توليد فناوري تغيير

اما بايد گفت كه نوسانات مشاهده شده نيازمند تحليلي  ،كيفيت استبيحاكي از رشد كه  .(همان)

 3باشد.از منظر توسعه( مي ويژهبهتر )عميق

                                                 

كار )كه موجب جلوگيري از اخراج نيروي كار است( و نيز اثر عمده  قانون. در توجيه عدم افزايش بيكاري در دوران ركود، به 1
 1390الي است كه سرشماري سال (، اين درحهمانتحريم بر بخش نفت )كه اشتغال اندكي دارد( اشاره شده است )

)بويژه در بخش صنعت( است، بنابراين دليل اول براي كاهش اشتغال  1390-1385بيانگر اخراج گسترده نيروي كار در فاصله 
 .چندان قابل پذيرش نيست

 تحليل كه است ليمسائ از يكي 1385 سال در بيكاري تعريف تغيير شود، گنجانده تحليل در بايد نيز آماري ابهامات البته. 2

 عنوانهب بيكار جمعيت از بخشي شودمي باعث كه است مشاركت نرخ ثبات عدم ديگر نكته سازد،مي دارخدشه را روندي
 .شوند خارج تحليل از و شده بنديطبقه غيرفعال جمعيت

 را مدت اين طي توليد شدن برتر سرمايه تلقي 1390-1385 بازه طي ايسرمايه كالهاي واردات  سقوط آمار مثال طورهب .3

 1383درصد واردات در سال  3/47 زاي ا( ميزان واردات كالهاي سرمايه1392كند، طبق آمار سازمان توسعه تجارت )نمي ييدأت
ميليارد دلر( بر طبق آمار بانك مركزي نيز )تعريف  5/6ميليارد دلر به  7/16رسيده است. )يعني از  1391درصد در سال  12به 
 1383درصد در سال  23اي از در اين آمارها تغيير كرده است( سهم واردات كالهاي سرمايه 1383لهاي وارداتي از سال كا
بر شدن توليد را اي اين تلقي سرمايهسقوط كرده است، بنابراين روند واردات كالهاي سرمايه 1391درصد در سال  16به 
 كند.ييد نميأت
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كشاورزي معدن ساخت و  

توليد

انرژي و آب ساختمان عمده فروشي،  

خرده فروشي، 

هتل و 

رستوران

حمل و نقل و 

ارتباطات

ور فعاليتهاي ام

مالي، امالك و 

متسغالت

خدمات 

اجتماعي و  

شخصي

𝑻�̂�𝑷وري كل از رابطه رشد بهره = 𝑽 ̂ − 𝜶�̂� − 𝜷�̂� 1و  )مقدم تبريزيگردد محاسبه مي 

وري ها و رشد بهرهشد اقتصادي با رشد نهادهطور خالصه رابطه رهبر اين اساس ب (1385 ،وليزاده زنوز

به همان ميزان گردد، درنتيجه طبق اين اتحاد، اگر با رشد اقتصادي اشتغال اي اتحادي محسوب ميرابطه

براساس محاسبات حسابداري كالن وري( رشد كرده باشد. رشد نيابد، بايد عوامل ديگر )سرمايه و يا بهره

گذاري جديد يا تغيير تركيب ناشي از سرمايه تواندمياما اين رخداد  ت،شده اس تأكيدبري بر سرمايه

هاي كاربر تغيير كرده است، رسد تركيب صنعتي به ضرر فعاليتنظر ميصنايع اصلي يا هر دو باشد، به

 افزوده باالتر نبوده و بيانگر مراحلي از توسعه مانند توسعههاي داراي ارزشها، فعاليتاما اين فعاليت

يابي در صدور مواد خام و صنايع معدني از يكسو بلكه در مقابل بيانگر تخصص ،باشدصنايع سنگين نمي

هاي نرخ ارز گيري از جهشو افزايش سودآوري برخي صنايع با كاهش هزينه نسبي نيروي كار يا بهره

وري عوامل ييرات بهرهاي دانست. نگاهي به تغبنابراين اين تغيير را بايد فاقد مضمون توسعهباشد. مي

استراتژي توسعه صنعتي  در سند سوم دهد.وري نيروي كار( اين مسئله را بهتر نشان ميويژه بهرهه)ب

هاي بخش نيروي كار يوربهرهآماري از وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شده، كه توسط ( 1392)

 اقتصادي ارائه شده است.

 

 (2000-2008) كار نيروي يوربهره تغييرات.14 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .120: 1392فاطمي امين، : مأخذ

 

وري نيروي كار حاصل تقسيم ستانده كل به تعداد نيروي كار به خدمت گرفته شده است، بهره

ي نيروي كار در وربهره( رشد 1379-1387هاي رونق نفتي )دهد كه طي سالنشان مي 14نمودار 

هاي امور مالي، امالك و مستغالت كمترين ميزان بخش فعاليتهاي ساختمان و معدن منفي و در بخش

ها وجود داشته و كمترين تحريك باتوجه به اين وضعيت بايد كمترين اقبال به اين بخش را داشته است.

                                                 

 معرف پارامترهاي مدل هستند. βو  αمعرف سرمايه و  Kمعرف نيروي كار،  Lوري، بهرهمعرف  V. در اين معادله 1
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اتخاذ سياست پولي همزمان با اين درحالي است كه  دنبال داشته باشد.هها نيز باشتغال را در اين بخش

هاي ها( اقبال گسترده به همين بخشفاً از طريق اعطاي تسهيالت و بدون تفكيك بخشصرزايي تغالشا)

 است.  وجود داشتهپيش گفته 

تا  1380هاي داري كشور در فاصله سالبربهرهدهد كه تعداد كل معادن در حال آمارها نشان مي

ساير »صادر شده براي بخش  داريبربهرههاي ( پروانه139 :همان) 1به دوبرابر افزايش يافته است 1387

هاي صادره داشته و شود، رتبه اول را در پروانهنيز كه عموم معادن را شامل مي« هاي غيرفلزيكاني

( ثبت شده است. 1390بيشترين حجم اشتغال در هنگام صدور پروانه نيز براي اين بخش )تا پايان سال 

 بنابراينبر بودن آنهاست بسيار سرمايهد صنعت( ماننه)بمعادن  با توجه به اينكه ويژگي( 126 :همان)

بايد با كاهش ( همراه باشد فناوري بهره برداريوقتي با بهبود ويژه ه)بگذاري در اين بخش افزايش سرمايه

وري نيروي كار منجر گردد درحالي كه نسبت رشد اشتغال در اين نسبت اشتغال به ستانده به رشد بهره

هاي وري نيروي كار در اين بخشيشي گرفته و موجب منفي شدن رشد بهرهها از رشد ستانده پبخش

هاي داراي بيشترين اقبال در ده ساله . ظاهراً تناقضي وجود دارد؟ چطور بخشاست بر شدهسرمايه

ارزان شدن درصورت  گفت كهبايد  وري نيروي كار بوده است؟ در پاسخگذشته، همراه با كاهش بهره

نظر عليرغم افزايش نسبت شاغلين به ستانده، سودآوري را افزايش داد. بنابراين به توانمينيروي كار 

هاي زايي در برنامهعنوان دومين راهبرد مسلط اشتغالههاي قانون كار برسد تعديالت و معافيتمي

ن پيشراها را اين بخشهايي مثال معادن و صنايع معدني را تقويت كرده و گذشته صرفاً جذابيت بخش

نكته ديگر آنكه تالش براي تحرك بخشي به بازار كار با تضعيف بندهاي  2كرده است.صنعتي اشتغال 

در مشاغلي  بيشتر به تحريك اشتغال جاي آنهدار اشتغال نيانجاميده و بابه رشد معن حمايتي قانون كار

اين نوسان رابطه رشد بنابر 3همراه بوده منجر شده است. براي نيروي كار كه با بيشترين خطرات جسمي

 4دارد. جانبههمهو بيكاري فراتر از تحليل كالن نياز به تحليل 

 

 

                                                 

 .1387 سال در معدن 5290 به 1380 سال در معدن 2762 از .1

دهد كه صورت گرفته است نشان مي 1392تا  1383ها كه با استفاده از تخمين پانل در بازه . گزارش اخير مركز پژوهش 2

 ،)اژدري« هاي غيرفلزيوليد مواد غذايي و آشاميدني، توليد مواد و محصولت شيميايي و توليد ساير كانيترتيب صنايع تبه»
توجه به روند گذشته صورت گرفته است( همين  زايي هستند. )اين ارزيابي باداراي بيشترين پتانسيل اشتغال (1 :1395

نرخ دستمزد )حقيقي( نقش مهمي در تقاضاي نيروي كار  دهد كهنتايج نشان مي»كيد دارد كه أگزارش در بخش ديگري ت
ها عامل صنايع در ايران ندارد... پايين بودن دستمزد حقيقي در ايران و عدم تعديل متناسب آن با نرخ تورم در بسياري از سال

ارزان شدن نيروي كار ( بنابراين 6 :همان)« هاي صنعتي در ايران باشدثيرگذاري دستمزد در تصميمات بنگاهأمهمي در عدم ت
ها اجازه داده است نسبت تعداد نيروي كار به ستانده را به بيشتر از ميزان قبلي رسانده و همچنان سودآور به برخي بنگاه
 باقي بمانند.

ليحه برنامه  (18)ماده  «5»بند » در كه آن با مقابله براي دولت تالش و فولد بازنشستگي صندوق ورشكستگي موضوع. 3
 هايفعاليت فراوان هايآسيب بر شاهدي و كاركنان اين درماني بالي هايهزينه از حاكي خود است، آمده «توسعه ششم
 .است كار نيروي بر معدني

 گردد.محسوب مي« كار شايسته»توجه به موازين  . اين عملكرد در تقابل با نگاه برنامه چهارم براي ساماندهي روابط كار با 4
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 (1391-1370) 1معدن و صنعت با مستغالت در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل در سهم مقايسه .15 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 .36 :1394 ،تجارت و معدن صنعت، وزارت راهبردي برنامه: مأخذ

 

دهد ين سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرفته شده و نشان مياز چهارم 15نمودار 

نيز  است( يبندي غيردقيقذكر شده كه تقسيم« مستغالت»ساختمان )در اينجا البته در حالي كه بخش 

، بيشترين ميزان تشكيل 1391-1385ي است در بازه وربهرههاي داراي كمترين ميزان رشد از بخشكه 

منابع، تسهيالت و  موجودگذاري اختصاص داده است. بنابراين سياسترا به خود سرمايه ثابت 

ي را به سمت رشد بدون اشتغال جهت داده است. درنتيجه رابطه نوساني ميان رشد و نرخ گذارسرمايه

 بر عملكرد بخش واقعي نيز جستجو كرد. مؤثرهاي بيكاري را بايد در سياستگذاري

بازار كار و تقليل مسئله اشتغال  جانبههمهفقدان تحليل  دليلبهتغال در مجموع راهبرد موجود اش

دنبال هشدت ناپايدار و با دستاوردهاي بسيار اندك بهاي كالن و زيرمجموعه رشد، عملكردي ببه مسئله

( و 1391هاي زودبازده )اژدري، هزار ميليارد ريال اعتبار در قالب طرح بنگاه 224داشته است، صرف 

 دهد.هاي تغيير راهبرد را نشان ميردهاي اندك اين طرح، بخشي از ضرورتدستاو

 

 زا()توسعه اشتغال مطلوبراهبرد . 4-2

هاي زايي تابع انتخاباي يك به يك نيست و اشتغالكرد كه رابطه رشد و اشتغال، رابطه تأكيددوباره بايد 

 بايد دانستاما  ،دهدراهبرد را نشان مياين گزارش ضرورت تغيير راهبردي و مسير رشد انتخابي است. 

به بياي وجود ندارد، دستيابراي حل مشكالت، راهكارهاي سرراست و سادهجايگزين در راهبرد 

اي است كه وجوه خرد، بخشي، ميان جانبههمههاي عميق و زايي نيازمند تحليلراهكارهاي اشتغال

كه يك برنامه توسعه  هاي كليگيريخش جهتبخشي و اجتماعي تحليل را نيز دربرگيرد. در اين ب

هاي فراواني در حين گردد. گرچه اين راهبرد با پيچيدگيزا نيازمند توجه به آنهاست معرفي مياشتغال

                                                 

( است، درصورتي كه بخش 1394بندي گزارش ارزيابي راهبردي )در اين نمودار، تقسيم« مستغالت»عنوان كارگيري هب. 1

 بندي داراي مقداري ابهام است.داريم و اين نمودار از لحاظ تقسيم« ساختمان»
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مدت اتخاذ شده در دو دهه هاي مقطعي و كوتاهسياستنسبي اما باتوجه به ناكامي  ،اجرا روبرو است

كرده( زايش نرخ بيكاري نيروي كار تحصيلي در عرضه نيروي كار )افگذشته و نيز بحران تغييرات ساختار

هاي زايي رشد( تغيير راهبردي در زمينه سياستو بحران تقاضاي كار )تغييرات ساختاري در نرخ اشتغال

مدت و هاي ميانهاي توسعه )سياستزايي ضرورت دارد. اين تغيير نياز به تغيير در سطح برنامهاشتغال

 . هاي كالن بدون اين تغيير راهبردي، راه به جايي نخواهد بردداشته و اتخاذ سياستبلندمدت( 

رسد يك تغيير نظر ميبهبا وجود نيازمندي تغيير راهبردي به مطالعات عميق بر روي بازار كار، 

هاي پيشران و اعطاي شناسايي بخش»، «حل مشكالت كارآفريني»راهبردي به اشتغال بايد سه مسئله 

« اصالح قوانين و مقررات حاكم بر بازار كار با رويكرد كار شايسته»و « هاي الزم براي توسعه آنهاقمشو

  را دربرگيرد.

 كارآفريني مشكالت حل. 4-2-1

، در نتيجه رشد اشتغال 1طور كه ابتداي گزارش ذكر شد، تقاضاي اشتغال يك تقاضاي مشتقه استهمان

جديد يا بهبود ظرفيت واحدهاي توليدي موجود است كه اين گيري واحدهاي توليدي تابعي از شكل

هاي جديد مرتبط وكاركسبمسئله خود به انتظارات فعاالن اقتصادي از فضاي بازار و سودآوري شروع 

ترين سطح تسهيل است و وظيفه دولت در كلي دانسته شده كليد رشد اشتغال« 2كارآفريني»باشد. مي

با معضالت  وكاركسبفعاالن اقتصادي براي شروع يا گسترش . استر كشور شرايط براي وقوع كارآفريني د

مشكالت  زايي خواهد شد.سازي آنها موجب تحريك اشتغالمختلف و متنوعي مواجه هستند كه برطرف

هاي مختلف اقتصادي و مناطق مختلف كشور نيز پيش روي كارآفريني، مشكالتي متنوع بوده و در بخش

وظايف زير را براي حل مشكالت كارآفريني  تواندمييك دولت تسهيلگر بازار  .نيستبه يك صورت 

 برعهده گيرد:

هاي تسهيل گردش زيرساختفيزيكي، هاي زيرساختها )زيرساخت: زيرساختي مسائل. 4-2-1-1

( به مثابه كااليي عمومي هاي دسترسي به اطالعات بازاريابي و ...اطالعات مشاغل در بازار، زيرساخت

ريزي براي ساخت و تهيه اين برنامهده دارند. هاي اقتصادي برعهقش بسزايي در سودآوري فعاليتن

 گردد. ها محسوب ميكاالهاي عمومي يكي از وظايف اصلي دولت

گيرد مسائل متنوعي را دربرمي وكاركسبپذيري در ادبيات امروزه رقابت: پذيريرقابت مسائل. 4-2-1-2

هاي رود، انواع هزينهها به شمار ميلقي سنتي و صرفاً ارجاع به هزينه عوامل توليد بنگاهكه بسيار فراتر از ت

                                                 

 كار نيروي عرضه كهاين و است اقتصاد كل توليد تابع از شده مشتق تقاضاي تابع كار، نيروي تقاضاي اينكه به توجه با». 1

 بهبود و تعادل براي دارد، قرار اقتصادي انفعالت و فعل تأثير تحت خود نوبه به نيز خانوار رفتار و است خانوارها رفتار از منبعث
 بعديتك نگاه بنابراين. دارد بازار اين در مهمي نقش بازارها ساير عملكرد بهبود بلكه انديشيد، بازار اين به صرفاا  نبايد كار بازار
 (104 :1382 ،)طائي. «سازدنيز ترآشفته را كشور كار بازار كه دارد احتمال بلكه بود، نخواهد كارساز تنها نه اشتغال موضوع به

 واحدهاي كارفرمايان يا و اقتصادي فعاليت سسؤم جو،مخاطره فعال، پيشرو، مديران: اندكرده تعريف گونهاين را كارآفرين. 2

 اهداف به نيل يا و محصول به ايده تبديل براي و بوده خالقيت و ابتكار نفس، به اعتماد هايويژگي داراي كه هستند كوچك
 .(58 :1384 ،اجتماعي مينأت و كارسسه ؤ)م پذيرندمي را مخاطرات شخصي
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نظر هد. بشوبندي ميپذيري طبقهنامساعد و ... ذيل رقابت وكاركسبهاي تبديل، محيط مبادله، هزينه

مورد  را كشوردر  «اقتصاد غيررسمي»پذيري بايد عوامل گسترش رسد براي حل مسائل رقابتمي

 تنوع از ناشي هايصرفه از برخورداري عدم توليدي، واحدهاي غالب كوچك مقياس ،شناسايي قرار داد

 خارجي، مشابه محصوالت با اندك رقابت توان كنوني، دنياي با متناسب توليد سازمان فقدان محصول،

 بهبود اند ووردهبا بخش غيررسمي گره خ كه هستند مسائلي جزء همه...  و تكنولوژيك و علمي شكاف

 1.انديشي براي آنها ممكن نيستبدون چاره اشتغال قابل توجه

تغييرات پيوسته دنياي امروز، حتي برخي از نيروي كار متخصص  :كار نيروي مهارت ارتقاي. 4-2-1-3

آموزي نيروي كار غيرماهر و نيز كند، در اين زمينه مهارتشان مواجه ميرا نيز با عدم تقاضاي تخصص

آموزي هاي كوتاه مهارتويژه برگزاري دورههازآموزي نيروي كار ماهر )با تخصص غيرمورد نياز( و بب

هاي استخدام نيروي انساني ازجمله خدمات عمومي ديگري است كه دولت در جهت كاهش هزينه

ي نيازهاي شناساي مندالزم به ذكر است كه اتخاذ اين سياست نياز انجام دهد. تواندمي وكاركسبصاحبان 

هاي عرضه بازار كار )مانند تركيب تحصيلي، جنسي، پراكندگي جغرافيايي و... و ويژگي فعاالن اقتصادي

 . استهاي مهارت آموزي در اين زمينه دهي سياستتوسط دولت و جهت نيروي كار(

ا هاي اقتصادي بوكاركسبعدم تخصص و آشنايي صاحبان  :مديريتي هايمهارت ارتقاي. 4-2-1-4

ايي كه قصد ورود به هخصوص درمورد سازمانهبهاي مديريت سازمان مديريت و مهارت نوين هايشيوه

 تأسيسبراي مسئله ديگري است كه از يكسو عدم تمايل فعاالن اقتصادي المللي را دارند بازارهاي بين

همچنان دنبال دارد. درواقع هها را بسوي ديگر ناپايداري اين فعاليتهاي توليدي را در برداشته و ازفعاليت

گيري با دارند، ارتباطنياز آموزي هستند، كارفرمايان نيز به كسب مهارت كه كارگران نيازمند مهارت

ي توسط دولت است نوع ديگري از ارائه كاالهاي عموم ها با هزينه اندك،فعاالن بازار و ارائه اين آموزش

 انجامد.ر اقتصاد و پايداري آنها ميهاي جديد دوكاركسبگيري كه به تسهيل شكل

 آنها از حمايت و پيشران هايبخش شناسايي. 2-2-4

با توجه به محدود بودن منابع )مالي و مديريتي( دولت و الزاماتي كه براي توسعه وجود دارد، برخي از  

كه  ييپيشروهاي بخش ،اي خودها از حدود تسهيلگري فراتر رفته و در راستاي ايفاي نقش توسعهدولت

هايي را از آنها به عمل اند، انتخاب كرده و حمايتداشته راهبردي ثيرگذاري را بر تحقق اهدافأبيشترين ت

انجام دهد،  تواندميفراتر از اقداماتي كه يك دولت تسهيلگر و مكمل بازار براي بهبود اشتغال اند. آورده

هاي بلندمدت كشور سه اقدام مهم ازسوي دولت هاي اقتصادي در راستاي اولويتدهي فعاليتجهتبراي 

 انجام گيرد: تواندمي

                                                 

نيروي  ضورتأثير ح»ثير گسترش اشتغال غيررسمي بوده است: أشدت تحت تهمثال گسترش بخش خدمات در كشور ببراي . 1

ترين دليل اين امر وجود پديده اشتغال غيررسمي در بخش خدمات بسيار اندك است. عمده افزوده دركار در فرآيند ايجاد ارزش
هاي موجود در جذب نيروي كار توسط دو بخش ديگر اقتصادي است... هزينه مبادله بال، عدم يكپارچگي اين بخش و محدوديت

عنوان مهمترين دليل و عوامل ايجاد اشتغال در بخش غيررسمي ايران وروكراسي و بيكاري بهب بازارهاي مالي، ناكارآمدي
 .(24 :1382 ،غفراني ،)طائي« اندشناخته شده
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هاي قبلي براساس آنچه در بخش: زايياشتغال اولويت لحاظ با پيشرو هايبخش شناسايي. 4-2-2-1

هاي توسعه و نيز بحران بيكاري پيش اين گزارش گفته شد، عدم تعادل عرضه و تقاضا در طول برنامه

توجه به  هاي پيشرو را بايد بارو بخشايناي راهبردي بدل ساخته و ازرا به مسئلهروي كشور، اشتغال 

و با لحاظ ابعاد آينده شناختي  جانبههمهاي ها نيازمند مطالعهاين مهم شناسايي كرد. شناسايي اين بخش

 بايد صورت گيرد. توجه به روندهاي آتي اقتصادي(  زايي باهاي اشتغال)ظرفيت

هاي پيشرو مالي پس از شناسايي بخش تأمينمسئله : ايتوسعه مالي تأمينطراحي سازوكار . 4-2-2-2

هاي مقطعي بازار كار عمدتاً بر اين جنبه از مشكالت كارآفريني درحالي كه سياست .استداراي اهميت 

هاي بخش هاي مالي دولت )تسهيالت ترجيحي( صرفاً بايد برايبايد تذكر داد كه حمايت اندتمركز كرده

 1390-1382هاي صورت همچنان كه در طول سالاين غير دار مورد استفاده قرار گيرد دراولويت

توجه به شكاف سودآوري  با خواهد بود. همچنينجدي ثيرگذاري أمالحظه شده اين تسهيالت فاقد ت

سودآور  زم برايمدت زمان ال تفاوتزمين و مسكن( و نيز سوداگري هاي مولد و غيرمولد )مانند فعاليت

توليدي و مولد همواره از كمبود منابع مالي يا شرايط  هايوكاركسبتوليدي و بازرگاني  هايپروژهشدن 

توجه به محدوديت  ي بامال تأمينگلوگاه اصلي  رسدنظر مياند، بهمالي رنج برده تأميننسبتاً سخت 

 حيايجمله ازمينه اصالحات نهادي و از در اينهاي واجد صالحيت است، منابع، شناسايي فعاالن و طرح

گيري از تجربيات )كه از برنامه سوم توسعه به نوعي بدون كاركرد شدند(، بهرههاي تخصصي بانك

و اتخاذ راهكارهايي بانك صنعت و معدن(  تأسيس)مانند شمسي  1340مالي در دهه  تأميننهادسازي 

هاي ترجيحي به طرح تسهيالتاقتصادي و ارائه  هايبراي ارزيابي كارشناسانه و تضمين عملكرد طرح

يا اعطاي تسهيالت هاي تجاري به بانكها پروژهصالحيت  تعييناختيار جاي واگذاري هبايد بزا اشتغال

 مورد توجه قرار گيرد.ها به همه رسته فعاليت

ز نقش فراتر رفتن ا: پيشرو هايبخش به هامشوق و هامعافيت اعطاي منحصركردن. 4-2-2-3

در راستاي جلوگيري  محدود و موردي صورت گيرد. بنابراين صورتبهگري دولت بايد گري به حمايتتسهيل

 هاي كارشناسي و شفاف(بر بررسي)مبتني ايهاي دولت، برنامهها براي كسب معافيتجويي بخشاز رانت

ولت همواره با است كه دهمچنين الزم به ذكر  است. ها الزاميمحدود و مشروط كردن اين معافيتو 

ريزي راهبردي براي است، درنتيجه كاركرد اصلي برنامهها روبرو سوي گروهفشار كسب حمايت از

 ها، تسهيل كنترل اقدامات دولت است.حمايت

 «شايسته كار» رويكرد با كار بازار بر حاكم مقررات و قوانين اصالح. 4-2-3

 قرار المللي بين نهادهاي توجه مورد توسعه ادبيات در كه است ديگري مسائل ازجمله كار به نگاه تحول
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 در است، گرفته قرار توجه مورد چهارم برنامه در تنها كه است مسائلي ازجمله شايسته كار 1.است گرفته

 توجه مورد مسئله اين دادن قرار نظر مد با بايد كار بازار قوانين تغيير هرگونه رسدمي نظربه كه حالي

 .گيرد قرار

 با كارفرمايان براي هاييمعافيت ايجاد توسعه هايبرنامه در معمول راهبردهاي از ديگر يكي درواقع

 توانمندسازي فقرزدايي، قالب در) 2كار اجتماعي ابعاد دادن قرار نظر مد است، بوده شغل ايجاد انگيزه

 3متوسط طبقه گسترش و درآمد برابرتر توزيع ركودي ضد ابعاد نيز و( شغل انساني كرامت حفظ و فقرا

 4.گيرد قرار توجه مورد كار قوانين اصالح هرگونه در بايد

 مورد را دولت اجتماعي وظايف و گراييحمايت بازار، تسهيلگري وجه سه شده ذكر گانهسه راهبرد

در مجموع حل اما  ،5دارد دولت قابليت و توان به بستگي وظايف اين تحقق ميزان دهد،مي قرار توجه

انه دولت ريزهاي برنامهزا محور تالشراهبرد توسعه اشتغال كه است پذيربيكاري در صورتي امكانمشكل 

هاي هاي اقتصاد كالن )پولي، مالي( سياستگيري همه سياستزا نيازمند جهتقرار گيرد. توسعه اشتغال

در راستاي اي، تشويقي( هاي تجاري )تعرفهها( و سياستها، مجوزها و حمايتصنعتي )معافيت

ي اين اقدامات و نيز پاسخ به سازضرورت هماهنگ برمبتنيي ريززايي بوده و نفس برنامهاشتغال

مقدمه الزم تحقق اين هاي اجرايي سازي دستگاههمچنين در مقام اجرا هماهنگهاي آينده است، چالش

و تجارت، وزارت جهاد هاي مختلف دولت مانند وزارت كار، وزارت صنعت، معدن دستگاه. هاستسياست

سازي كشاورزي، وزارت اقتصاد و دارايي و ... هر يك نقشي در اين راهبرد برعهده دارند كه بدون هماهنگ

 يد.ها به نتيجه نخواهد رساي و بخشي هر يك از دستگاهآنها، رويكرد جزيره

 

                                                 

شود را چنين تعريف كرده است: كار شايسته بر اساس تحقق چهار هدف تعريف مي« كار شايسته»جهاني كار  سازمان.  1

هاي اجتماعي و ترويج گفتگوهاي اجتماعي ق بنيادين كار، اشتغال مولد براي همه، گسترش حمايتحقو يارتقا :كه عبارتند از
 .(23 :1384 ،اجتماعي تامين و كارسسه ؤم

زا كه ابعاد اجتماعي و ضد فقر هاي كلي يك راهبرد اشتغالاي به بخشي از ويژگيضمن مصاحبه (1395 مرداد 2)كريمي  .2

کاهش شکاف مثل  –كند هايي كه از دوگانگي بازار كار كم ميسياست»كند: دهد اشاره مير مياشتغال را مورد توجه قرا
در عين ایجاد انعطاف بيشتر در بازار کار،  -ویژه در ميان کارگران جوان و مهاجرانمزد و حقوق بين شاغالن دائمی و موقت، و به

های شغلی مولد دسترسی کشورهای در حال توسعه به فرصترساند. بسياری از کارگران در به کاهش نابرابری یاری می
شوند. بسياری از کارگران غيرماهر، در تله مشاغل مند نمیصورت متناسب از منافع حاصل از رشد اقتصادی بهرهندارند و به

از فقر کافی  وقت برای خروج خانواراند. در چنين مشاغلی، حتی کار تمامموقت، غالباا در بخش غيررسمی، گرفتار شده
 «. نيست. بنابراین، ایجاد مشاغل مولد با مزد بال عاملی اساسی برای فرار از فقر و کاهش نابرابری است

 موجب بيكاري كاهش با و تسهيل را استخدامزدايي از بازار كار و كاهش حداقل دستمزد، . دربرابر اين استدلل كه مقررات3

 مصرف از حداقلي مينأت موجب را كار بازار در چسبندگي وجود «متوسط درآمد دام» مانند نظرياتي است، ركود شدن برطرف
 .دهدمي كاهش را ركود شدت كه داندمي ركود دوره در

 دربارهخود  2001جهاني در گزارش سال  بانكوجه اجتماعي سياستگذاري دولت در بازار كار خود نيازمند توجه جدي است. . 4

گذاري عمومي كه باعث تسهيل و هرچند محيط سرمايه: »(31 :1395)دهد كه تذكر ميفقرا  رشد فراگير و توانمندسازي
هاي شود، براي مشاركت مردم فقير در فعاليتها و حق انتفاع ميترويج كارآفريني، ايجاد شغل، رقابت و امنيت حقوق مالكيت

بانك جهاني به همين پيش « يكرد توانمندسازيرو»درواقع « بازار بسيار حياتي هستند، اما اين پيش شرط كافي نيست.
 :1395) شده استكيد أمرور پرونده كشور اندونزي  ت ذيلكيد دارد. همچنين در همين گزارش بانك جهاني أهاي اضافي تشرط
 را تورم و افزايش را اشتغال شوند، واقعي دستمزدهاي افزايش همراه به اقتصادي رشد باعث كه هاييسياست»: (179
 فقرا موقعيت تقويت و كار نيروي انساني كرامت حفظ به كه هاييكيد كرد، اتخاذ سياستأبنابراين بايد ت «.دهندمي شكاه

 .كندمي ايجاد شتابان و پايدار اقتصادي رشد بيانجامد،

 اينجا در مهم نكته ماا است شده اجرا قبلي هايبرنامه در نيز اقدامات اين از برخي و كرد ترطولني توانمي را فهرست اين. 5

 .است شده ذكر ابعاد همه به همزمان توجه و اشتغال مسئله با مواجهه براي راهبردي ريزيبرنامه لزوم
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 هاگيري و پيشنهادنتيجه

زايي در دهه و توان اندك اشتغال 1400كار تا سال ميليون بي 5انداز مواجهه با بحران اشتغال و چشم

. همچنين از آنجايي كه 1دهدهاي پرداختن به اشتغال را هر چه بيشتر نشان ميگذشته، ضرورت

مقارن با  1400ساله صورت گرفته و سال هاي پنجمدت كشور در قالب برنامههاي ميانسياستگذاري

ستگذاري در قالب برنامه ششم براي مواجهه مناسب با مشكل ، سيا2سال پاياني برنامه ششم خواهد بود

 بيكاري و ايجاد اشتغال اهميت دارد.

تكيه بر رشد براي رفع بيكاري به تنهايي قادر به حل مشكل نخواهد بود، كيفيت رشد اهميت 

 1990كه در دهه « كيفيتبيرشد »و « رشد فقرزدا»دارد. اصطالحات  آنبيشتري نسبت به كميت 

حل مشكل اي از منظر تحليل توسعهشدند درواقع به همين تفاوت كيفي اشاره دارند، بنابراين وضع 

ان ريزمورد توجه برنامه« زاراهبرد توسعه اشتغال»است كه  پذيردر صورتي امكانتنها بيكاري 

 .محور برنامه ششم توسعه قرار گيرد ويژهبهو 

هاي ملي است. اگرچه برخي مقابل بحران زا نيازمند رويكرد فعال دولت درتوسعه اشتغال

كنند، پردازان اقتصادي پيوسته درباره لزوم پايان مداخله دولت و سپردن همه امور به بازار بحث مينظريه

تفاوت بماند، انتظار عمومي از دولتمردان اين است بيهاي ملي دربرابر بحران تواندمياما هيچ دولتي ن

ي و اقتصادي پاسخگو بوده و كاركرد نهاد عمومي دولت نيز همين است، در برابر مشكالت اجتماع كه در

وكارهاي بازار را در جهت ساز ايفا كرده و بيخوهچنين شرايطي دولت بايد جايگاه مكمل بازار خود را ب

را در كنار بازار ايفا كننده هاي اقتصادي دولت در واقع نقش تنظيماهداف ملي تنظيم كند. سياست

شفافيت بيشتر عملكردها است، پاسخگويي بهتر ساز ي منسجم كه زمينهريزنند. در اين قالب برنامهكمي

هاي برنامهو تدوين دولت به معضالت ملي را فراهم ساخته و نمايندگان ملت ضمن كمك به دولت در تهيه 

ها نيز نظارت كرده و نقش تر اين برنامهتوانند بر اجراي دقيقبرنامه ششم توسعه(، مي ويژهبهتر )منسجم

       ها ايفا كنند.مهمي در كيفيت پاسخگويي دولت به بحران

دهد كه بازار كار از سمت عرضه مروري بر عملكرد بازار كار كشور در بيش از نيم قرن گذشته نشان مي

ش تقاضاي بازار همواره با رشد باالي جمعيت و سيل جوانان جوياي كار روبرو بوده است، در مقابل واكنش بخ

گردد، بسيار كمتر از ميزان عرضه بوده و درحالي كه يكي از تحوالت كيفي كه در قالب نرخ مشاركت متبلور مي

سال گذشته،  50توسعه، تغيير تركيب فعاالن بازار كار و افزايش نرخ مشاركت است، اين نرخ در  فرآينددر 

هاي البته تناقضسيده است، دچار كاهش شده است! درصد ر 70درصد به  30درحالي كه نرخ شهرنشيني از 

                                                 

ميليون شغل در ده سال  3/1ميليوني به جمعيت در سن كار و ايجاد كمتر از  8( با نام بردن از افزايش 19سند برنامه ششم )ص .  1

 .هزار نفري طي برنامه را لزم دانسته است 600ين زمينه اذعان و ايجاد اشتغال ساليانه بيش از گذشته به وجود بحران در ا

 معرفي كرده است. 1399و سال پاياني برنامه را سال  1395. ليحه برنامه ششم سال شروع برنامه را  2
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 بازار كار تنها منحصر به اين عامل نبوده و روند گسترش آموزش نيز با روند نرخ مشاركت دچار تناقض است.

يكي از مهمترين داليل كاهش پاسخگويي تقاضا با بررسي ساختاري علل ايجاد چنين اتفاقي 

سلطه توسعه در ايران به  فرآيند، دانست ي شدن اقتصاد ايرانتوان خدماتبه عرضه بازار كار را مي

تري نسبت به زايي پايينمنجر شده و اين بخش نيز توان اشتغال (1غيرمولدبخش خدمات )خدمات 

به راهكاري مناسب براي بازار اشتغال  بيورودي بازار كار داشته است. در نتيجه يكي از لوازم دستيا

 زايي در چنين وضعيتي است.هاي اشتغالخدماتي شدن اقتصاد ايران و راه تحليل عميق علل اين نوع

زايي همواره يكي از اشتغالاگرچه دهد كه هاي توسعه پس از انقالب نيز نشان ميبررسي برنامه

سازان كه با موج ورود نيروي كار به بازار ان و سياستريزبرنامه وها بوده هاي اين برنامهمهمترين دغدغه

ايي كه براي مواجهه با اين بحران اند اما راهكارهزايي را درك كردهدرستي اهميت اشتغالهاند، ببرو بودهرو

زدايي )تعليق برخي و نيز مقررات (اعطاي تسهيالت مالي)اعتباري  -اند، عموماً راهكارهاي پولياتخاذ شده

 ،«طرح ضربتي اشتغال»هايي مانند طرح اين راهكارها در قالببي، ارزيا.بوده استقوانين حمايتي كار( 

استثنا كردن برخي كارگران از شمول »يا « تخفيف سهم بيمه كارفرما»، «هاي زودبازدهتسهيالت بنگاه»

 نبوده است. مؤثرزايي از طريق اين راهكارها دهد كه تحقق هدف اشتغالنشان مي« قانون كار

زايي توسط وايحي كه خارج از برنامه براي اشتغالها و لهاي توسعه و طرحفراتر از احكام برنامه

آمده همخواني اندكي با انتظارات داشته  دستبهرسد نتايج نظر ميدر پيش گرفته شده است، به هادولت

درك نادرست از عوامل موثر بر اشتغالزايي در  زايي فعلي را ريشهتوان بخش بزرگي از بحران اشتغالو مي

 .دولت نيازمند بازنگري است «زاييراهبرد اشتغال» درواقعت، دانس هااندك برنامه

 بازشناسيدولت بايد با ابعاد بازار كار است،  جانبههمهنيازمند بررسي  «زااشتغالراهبرد »اتخاذ 

جهت حل مسائل ملي و ازجمله بيكاري  هاي اقتصادي در سطح ملي درنقش خود در تنظيم فعاليت

، دنبال كند تواندميزا را با ايفاي سه نقش كلي دولت راهبرد اشتغال صورتبهبكوشد. در اين چارچوب 

تكميل بازار »و « هاي مليدهي به بازار در راستاي اولويتجهت»، «تسهيل بازار»عبارتند از  هانقشاين 

اتخاذ در طول برنامه ششم توسعه ها براي ايفاي اين نقش«. هاي اجتماعي بازارو پوشش كاستي

 :گرددپيشنهاد ميدهاي زيررويكر

پذيري، دولت به حل مشكالت كارآفريني در قالب حل مشكالت زيرساختي، رقابتدر نقش اول  (الف

 اي مديريتي واحدهاي اقتصادي توجه ويژه نمايد. همهارت يامهارت نيروي انساني و ارتق يارتقا

زايي آنها ا اولويت اشتغالاقتصادي بهاي پيشران به شناسايي بخشبايد در نقش دوم دولت  (ب

ها به ها و مشوقمالي و منحصركردن اعطاي معافيت تأميناي پرداخته و با طراحي سازوكارهاي توسعه

آنها چارچوب مداخالت فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد. بويژه ايفاي اين نقش نيازمند 

                                                 

هاي است كه به بهبود رقابت پذيري بنگاه هاي درون گزارش، منظور خدماتيتوجه به مقايسه . براساس تعريف كار مولد و با 1

 توليدي منجر نگردند.
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دولت بوده و بدون چنين اصالحي اتخاذ هاي سياستگذاري و اجرايي اصالح دولت و بهبود قابليت

 هاي فعال نتيجه بخش نخواهد بود.سياست

در قالب نقش سوم نيز دولت بايد به اصالح قوانين كار با حفظ كرامت انساني و با حفظ موازين  (ج

دست زده و از اتخاذ راهكارهايي كه صرفاً با تضعيف بندهاي حمايتي قانون كار بدنبال « كار شايسته»

 يك اشتغال هستند پرهيز كند. تحر
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