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 با نمايندگان در مجلس دهم

 . بيكاري، اشتغال و بازار کار32

 

 

 

   

 

 چكيده

دارد که اگر  1394در پایان سال نفری نيروی کار  ميليون 7/2بيكاری حدودآمارهای بازار کار نشان از 

 ناقصبيكاری و اشتغال  مسئلهميليون نفر از جمعيت کشور درگير  8/4اضافه شود آنها  به 1ن ناقصشاغال

افزایش بوده و نرخ مشارکت کاهش یافته  درحالجمعيت غيرفعال  های اخيرسالاین در  برعالوه. هستند

ی دارد. بيشترین نرخ بيكاری هم مربوط به در مورد زنان نمود بيشتر خصوصبهع است. این موضو

درصد، نرخ بيكاری  11نرخ بيكاری  1394باشد. در پایان سال الن دانشگاهي ميالتحصيفارغ

درصد  3/13و نرخ مشارکت زنان  2/38درصد، نرخ مشارکت کل کشور  5/18الن دانشگاهي التحصيفارغ

نفر به جمعيت شاغل اضافه شده ميليون  4/1نيز تنها  1394تا  1384های بوده است. در طول سال

بازار کار  شرایطنفر به جمعيت در سن کار اضافه گردیده است. ميليون  5/6در این دوره  درحالي که

 اشتغالزایيهای و اتخاذ سياستباشد  آميزمخاطرهتواند وضع موجود به تنهایي ميتداوم دهد که مي نشان

 اجتماعي احتمالي ضروری است.  -اقتصادی مشكالتمناسب برای اجتناب از 

برای حل مشكل  اوالًدهد که مي ایران نشاندر قوانين و مقررات بازار کار اوليه شناسي آسيب

و  و حتي حمایت از نيروی کار شاغل فعلي، تمرکز اصلي بر استفاده از منابع پولي بوده است اشتغالزایي

 پراکنده و بدون برخورداری از انسجام و سازگاری الزم با صورتبهها یقانونگذارها و یسياستگذارثانياً 

توجه داشته  انقانونگذار خصوصبهان و سياستگذارالزم است که بنابراین  یكدیگر صورت گرفته است.

ها و یسياستگذارپراکندگي و  توان شغل ایجاد کردپول و منابع مالي به تنهایي نميتزریق با  باشند که

در نهایت به  ،ها در حوزه بازار کار بدون وجود رویكرد کالن و جامع کشور در این زمينهگذاریمقررات

ی، نظارتي سياستگذاراقدامات  ازجمله شود.ه منجر ميها و مقررات و عدم حصول نتيجتعارض سياست

در کنار انتخاب یا ترکيب ميان حمایت ) تواند در دستور کار دولت و مجلس قرار گيردی که ميقانونگذارو 

 عبارتند از: از مشاغل رسمي موجود و اشتغالزایي جدید(

  ،قانون کار ازجملهقوانين حوزه بازار کار  اصالح .1

های اقتصادی دولت و وجود اولویت قرار گرفتن اشتغال و بازار کار در ميان برنامهلزوم در  .2

 ،های عملياتي در این حوزهبرنامه

                                                 

ساعت  بانظير ركود كاري، پيـدا نكردن كار  «اقتصادي داليل»كه به  هستندتمام شاغالني  شامل ناقص اشتغال داراي افراد .1

براي انجام كار اضـافي در  «آمـاده و خواهان»ساعت كار كرده و  44و ... كمتر از كاري غيرتر، قرار داشتن در فصل كار بيش
 اند.هفته مرجع بوده
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 ،های اجرایي در جهت رفع بحران بيكاریوجود هماهنگي بين تمامي نهادها و دستگاه .3

  ،وری شدهسقم آمار گردآ ر و نظارت بر صحت وایجاد پایگاه اطالعاتي جامع و کارامد در حوزه بازار کا  .4

 ،ایجاد تطابق و هماهنگي بين سيستم آموزشي و نيازهای بازار کار در کشور .5

  ،المللي نيروی کاربينهای فراهم نمودن امكاناتي در جهت تسهيل در جابجایي و آموزش .6

  ،بودن چندشغليمين اجتماعي در جهت کاهش پدیده استقرار نظام جامع تأ .7

  .به رسمياشتغال غيررسمي تبدیل اتخاذ راهكارهایي در جهت  .8

 

 مقدمه

های نقشبازار کار عرصه تعامل کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعي است که هر کدام در این عرصه 

های اقتصادی، ها به گردش درآمدن چرخه فعاليتآفرینيیند همه این نقشکنند. برآمتعددی ایفا مي

. بدیهي است که بهبود بازار کار استهای شغلي ها، تحصيل سود و ایجاد فرصتوکارکسبگيری شكل

 1:عبارتند از این عوامل ازجمله .نيازمند تعامل دائمي کليه عوامل درگير در آن است

 معيت، خانوارها و عرضه نيروی کار،ج  

 تقاضای نيروی کار،  

 شرایط بازار کار، بيكاری و پيامدهای آن،  

 بر بازار کار مؤثرعوامل نهادی  قوانين، مقررات و.  

 بررسي شرایط بازار کار کشور و سياستگذاری مناسب برای بهبود وضعيت آن، دارای اهميتي ویژه است زیرا:

 ها و بازارهای یک اقتصاد دارد؛ طور کلي بازار کار ارتباط تنگاتنگي با تحوالت سایر بخشبه

 و تجاری روابط داری، تحوالتو نظام بنگاه کاروکسبط نامساعد محيط و ثباتي اقتصاد کالن، شرایبي

ای یط بودجهاهای مالي و شرمالي، تغيير قوانين و مقررات، سياست های نظام تأمينای، ضعفمنطقه

و حتي تحوالت سياسي کشور چه -های سياستگذاری یک اقتصاد دولت و بسياری دیگر از ابعاد و حوزه

سازد و برآیند این ، در نهایت اثر خود را بر بازار کار نمایان مي-عد روابط خارجيداخلي و چه در بُعد در بُ

 ند بود. هاثرگذار خوا بيكاری و اشتغال ميزان تحوالت بر

 هایناآرامي ناامني، و جرم افزایش فقر، تحوالت بر بيكاری کاهش اشتغال و افزایش دیگر ازسوی 

 .است مانند طالق، اعتياد و سالمت رواني جامعه اثرگذارمسائل اجتماعي  سياسي و

 صحيح  سياستگذاری و بررسي هایضرورت از دیگر یكي ایران اقتصاد در کار بازار مشكالت عمق

 افزایش ميزان بيشترین استثنایي، کامالً طوربه گذشته، سال ده طي. است بازار این و بهنگامِ درباره

                                                 

، ها و اميدهابيم 1395ران در سال اقتصاد ايهاي توليد با رويكرد سيستمي، حسن طايي، تحليل وضعيت حاكم بر بنگاه. 1

 .75، ص 1395بهار  ،سسه سياست پژوهشي صندوق بازنشستگي كشوري ، چاپ اولمؤ
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با این وجود، افزایش قابل  .است افتاده اتفاق همزمان طوربه اشتغال ميزان کمترین و کار سن در جمعيت

ای در تعداد بيكاران و نرخ بيكاری بروز نكرده است. زیرا بخش مهمي از جمعيت در سن کار مالحظه

 ،اشتغالزایيسال گذشته در زمينه  10اند. لذا تحوالت اند و به بازار کار وارد نشدهکشور غيرفعال مانده

اکنون اقتصاد ایران با یک صورت یک بيماری آشكار به نام بيكاری، نشان نداده است. بلكه همهخود را ب

های صحيح برای بيماری پنهان مواجه است که همين موضوع شناخت شرایط موجود و اتخاذ سياست

ي ویژه از جانب کند. لذا این شرایط ویژه، نيازمند توجههای احتمالي را دشوارتر ميعبور از بحران

 سياستگذاران کشور به بازار کار و تبعات احتمالي آن است. 

 ازسوی کار بازار تحوالت و از مشكالت صحيح و شناخت کافي درک باید توجه داشت که عدم 

 شود کار بازار در موجود هایتعادل عدم با نامتناسب هایسياست اتخاذ به منجر تواندمي سياستگذاران

 نيز اقتصاد دیگر هایبخش در هایيتعادل عدم بلكه کرد، نخواهد مرتفع را کار بازار كالتمش تنها نه که

 آن تحوالت علل تحليل کار، بازار در موجود شرایط از درستي درک ارائه اساس این د. برکر خواهد ایجاد

 کيفيت بر مهمي آثار تواند، ميو آشنایي با ابعاد مختلف سياستگذاری در بازار کار با هدف افزایش اشتغال

 .باشد داشته مرتبط بازارهای و هابخش سایر و کار بازار در سياستگذاری

  جمعيتي، تحوالت با کار بازار مسائل این واقعيت را در نظر داشت که همزماني همچنين باید 

 بيكاری و اشتغال مسئله کهطوریبه. است کرده تبدیل برزمان فرآیندی به را کنوني خاص شرایط از عبور

 در و بود خواهد ایران اقتصاد مهمترین مشكالت از یكي نيز همواره آینده سال چند تا که است موضوعي

 مسئله داشت انتظار تواننمي آتي، هایسال در تورم و اقتصادی رشد اهداف به رسيدن در توفيق صورت

لذا راهكاری برای معجزه در بازار کار وجود ندارد و الزم است با ممارست  .شود مهار سادگي به بيكاری

گام شرایط بازار کار را به وضعيت مطلوب آن نزدیک بهاری صحيح و عقالیي، تالش کرد گامدر سياستگذ

 تر کرد.و نزدیک

)جمعيت،  شود تا ضمن ترسيم یک تصویر کلي از وضعيت بازار کار ایرانمي در این گزارش تالش

 به نقش ،خانوارها و عرضه نيروی کار، تقاضای نيروی کار، شرایط بازار کار، بيكاری و پيامدهای آن(

پرداخته شود. به این منظور ابتدا سابقه قانونگذاری در  بر بازار کار مؤثرعوامل نهادی  قوانين، مقررات و

 .شودبيان مياین بخش معضالت ر رفع د شود و سپس نقش قوه مقننهميشناسي بازار کار اشاره و آسيب

 

 کار بازار تعاريف و يممفاه .1

پيش از بررسي وضعيت بازار کار، آشنایي با تعاریف و مفاهيم اوليه بازار کار و نظام آماری کنوني بازار 

و برای برقراری کار ایران ضروری است. بسياری از مفاهيم در مباحث نظری مفاهيمي کيفي هستند 

المللي مطالعات بازار ات بينمؤسسها با مشاهدات آماری، تعاریف مشخصي با پيشنهاد مفهومي آنارتباط 
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مقرر  ILO 1ي بازار کار، که توسط المللبينکار شكل گرفته است. برخي مفاهيم و تعاریف مشخص و 

 شرح زیر است. شده است، به

منظور کسب درآمد )نقدی و یا بههای اقتصادی )فكری و بدني( که دسته از فعاليت آنکار: 

 شود.نقدی( صورت پذیرد و هدف آن توليد کاال یا ارائه خدمت باشد، کار محسوب ميغير

گونه شود، همانشود و چه فعاليتي کار محسوب نميخصوص اینكه چه فعاليتي کار محسوب ميدر

شود و مبنا رفاه که در تعریف ذکر شده است، معيار فعاليتي است که منجر به توليد )کاال یا خدمت( مي

شود و بالعكس اینكه فردی درآمد اینكه فرد دارای درآمد باشد کار محسوب نمي صرفاًافراد نيست. لذا 

 2شود.نداشته باشد، غيرشاغل محسوب نمي

ساله و  15یا )ساله و بيشتر ده در سن کار یعني جمعيت افرادتمام  3:جمعيت فعال اقتصادي

طبق تعریف کار، در توليد کاال و  (هفته مرجع)تقویمي قبل از هفته آمارگيری  که در هفته 4(بيشتر

 جمعيت فعال اقتصادی (بيكار) اندو یا از قابليت مشارکت برخوردار بوده ته )شاغل(خدمات مشارکت داش

 .شوندمحسوب مي

مرجع طبق تعریف،  که در طول هفته ساله و بيشتردهتمام افراد  5:يفعال اقتصادعيت غيرجم

 .شوندفعال اقتصادی محسوب ميغير، جمعيت گيرندگروه شاغالن و بيكاران قرار نمي در هيچ یک از دو

 شوند.ساله جمعيت خارج از نيروی کار محسوب مي 9-0تمامي افراد  جمعيت خارج از نيروي کار:

( که در طول هفته مرجع، طبق ساله و بيشتر 15یا ) ساله و بيشتردهتمام افراد  6:جمعيت شاغل

دالیلي به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل کار کرده و یا بنا بهت تعریف کار، حداقل یک ساع

                                                 

1. International Labor Organization 

 به اشتباه کار محسوب نشوند به شرح زیر است:های اقتصادی که ممکن است . مصادیقی از فعاليت2

 فعاليت کشاورزی، دامداری، ماهيگيری و پرورش طيور، -

 فعاليت افرادی که در حال خدمت وظيفه هستند، -

بافی، خياطی، نظور کسب درآمد در محل سکونت کاالهای خدماتی یا توليدی نظير قاليمفعاليت افرادی که به -
 دهند،ری کودک و ... انجام میآرایشگری، تایپ، تدریس، نگهدا

ر خود که با وی نسبت خویشاوندی دارد )کارکنان فاميلی کار یکی از اعضای خانواوفعاليت افراد بدون مزد در کسب -
 داری و ...،بدون مزد( در کارهایی مانند کشاورزی، دامداری، مغازه

 کنند،الی و لباس توليد مینظير گليم، حصير، ق فعاليت افرادی که برای خانوار خود کاالهایی -

 دهند،سازند یا تعميرات اساسی در واحد مسکونی خود انجام میفعاليت افرادی که خودشان برای خود خانه می -

فعاليت افرادی که به عنوان کارآموز در محل فعاليت اقتصادی مشغول به کار هستند و به طور مستقيم در توليد کاال  -
 ليت افراد بدون مزد و حقوق.و خدمات سهيم هستند، حتی فعا

شوند و ممکن است به اشتباه کار محسوب شوند های اقتصادی که بنا به تعریف، کار محسوب نمیمصادیقی از فعاليت
 به شرح زیر است:

 داری و پرستاری از فرزندان،پز، خانهوهای بدون مزد در خانه برای سایر اعضای خانوار مانند پختفعاليت -

 اجتماعی و داوطلبانه بدون مزد مانند کار داوطلبانه در مؤسسات خيریه یا بسيج و ...،خدمات  -

 تعميرات جزئی واحد مسکونی خانوار یا تعميرات لوازم منزل توسط اعضای خانوار، -

 داری.های اقتصادی بدون مشارکت در مدیریت یا عمليات مانند سهامگذاری در فعاليتسرمایه -

 دهنده تقاضا برای توليد اقتصادی است و به تنهایی نشانگر رفاه نيست. طور عمده نشاندهد جمعيت شاغل بهمصادیق فوق نشان می
سرشماری مرکز آمار منبع: اصول گردآوری آمارهای نيروی کار ایران، صفورا عباسی )معاون دفتر جمعيت، نيروی کار و 

 .1392 ماه، آبان2آمار، شماره  ایران(، مجله

3. Active Population 

شود. اما در سال به باال به عنوان جمعيت در سن کار در نظر گرفته مي 15المللي گروه سني هاي بيندر اکثر داده معموالا  .4

 شود.سال به باال به عنوان جمعيت در سن کار لحاظ مي 10هاي مربوط به بازار کار در ايران گروه سني داده

5. Non-active Population 

6. Employed Population 
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. شونداشتغاالن ميبگيران و خودور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشوند. شاغالن به طمحسوب مي

 وکارکسبو تداوم  بگيرانيوند رسمي شغلي، برای مزد و حقوقمرجع با داشتن پ ترک موقت کار در هفته

لحاظ اهميتي که در فعاليت به افراد زیر نيز شود.اشتغال محسوب مي عنوانبه ناالخوداشتغبرای 

 شوند: اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب مي

دارند  دریافت مزد برای یكي از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی ه بدونک افرادی -

  .کارکنان فاميلي بدون مزد(کنند )کار مي

ه محل کارآموزی انجام مؤسسفعاليتي در ارتباط با فعاليت  کارآموزاني که در دوره کارآموزی -

 .شودمحسوب مي« کار»ها اليت آنتوليد کاال یا خدمات سهيم هستند و فع دهند یعني مستقيماً درمي

 .اندمرجع دارای کار بوده در هفته محصالني که -

کنند )نيروهای مسلح دائم یا موقت خدمت مي کادر صورتبهتمام افرادی که در نيروهای مسلح  -

 (.نيروهای نظامي و انتظامي افسران وظيفه پرسنل کادر و سربازان، درجه داران،

  شود که:( اطالق ميساله و بيشتر 15یا ) ساله و بيشتردهبيكار به تمام افراد  1:بيكار

  اشتغالي نباشند(دارای اشتغال مزدبگيری یا خود)باشند  در هفته مرجع فاقد کار .1

بگيری یا خوداشتغالي برای اشتغال مزد)بعد از آن آماده برای کار باشند  در هفته مرجع یا هفته .2

  .باشند( آماده

به منظور جستجوی  اقدامات مشخصي را)در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند  .3

 اشتغال مزدبگيری و یا خوداشتغالي به عمل آورده باشند(. 

 دليل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای کار نبوده، وليبه افرادی که

  .شونداند نيز بيكار محسوب ميدهفاقد کار و آماده برای کار بو

 (شاغل و بيكار)ست از نسبت جمعيت فعال ا عبارتي(: )نرخ مشارکت اقتصاد نرخ فعاليت

 (ساله و بيشتر 15یا )ساله و بيشتر دهبه جمعيت در سن کار،  (ساله و بيشتر 15یا ساله و بيشتر )ده

 .100ضرب در 

جمعيت فعال

جمعيت در سن کار
×  مشارکت= نرخ 100

 

 .100ضرب در  (شاغل و بيكارست از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال )ا عبارت: نرخ بيكاري

جمعيت بيكار

جمعيت فعال
×  = نرخ بيكاری100

 

                                                 

1. Unemployed  
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 .100در ضرب  (شاغل و بيكار)ست از نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال ا عبارت 1:نرخ اشتغال

کل به ساله و بيشتر(  15ساله و بيشتر )و یا ده جمعيت شاغلعبارت است از نسبت  نسبت اشتغال:

 .100ساله و بيشتر(، ضرب در  15ساله و بيشتر )و یا ده جمعيت

 

 اي از وضعيت بازار کار در دهه گذشتهخالصه. 2

 ه شده است:يت بازار کار در چند بخش زیر ارائتصویر کلي از وضع

 

 جمعيت و نيروي کار .2-1

فر به ميليون ن 4/9، در حدود 1394تا  1384های دهد که طي سالآمار و ارقام بازار کار نشان مي

ميليون نفر به جمعيت در سن کار )جمعيت  8و از این تعداد نزدیک به  جمعيت کشور افزوده شده است

يت فعال شده و نفر وارد جمعميليون  45/1سال و بيشتر( اضافه شده است . اما از این تعداد تنها  10

ميليون نفر به جمعيت غيرفعال اضافه شده است. این تحوالت سبب شده  5/6مابقي یعني در حدود 

 2.برسد 1394درصد در سال  2/38به  1384درصد در سال  41است نرخ مشارکت از 

 

 جمعيت، جمعيت در سن کار، جمعيت غيرفعال، جمعيت فعال و جمعيت شاغل کشور .1نمودار 

 نفر()ميليون 

 
 .طرح آمارگيری از نيروی کار، مرکز آمار ایرانخذ: أم

 

                                                 

1. Employment Rate 

ژوهش مديريت ، مؤسسه عالي آموزش و پ1393و  1392هاي بررسي وضعيت بازار كار در سال علويان آرش، و . بهنيا مهران2

  .2ص ،1394جمهوري، تيرماه ريزي رياستو برنامه
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 )درصد(       نرخ مشارکت اقتصادي .2نمودار 

 
 همان. مأخذ:

 

نسبت »فعال کشور، غيرو  و افزایش جمعيت جوان پایين در دهه گذشته اشتغالزایيلذا با توجه به 

های جهاني بسيار نفر رسيده است که این رقم در مقایسه با نرم 6/3 به 1«کل جمعيت به تعداد شاغالن

های اخير به معنای دشواری تأمين نيازهای خانوارها و در نتيجه باالتر است. افزایش این نسبت طي سال

 گسترش فقر است. 

دهد چند درصد کل جمعيت نيز نشان مي« سهم جمعيت غيرفعال از کل جمعيت»دیگر  ازسوی

خصوص سهم غالب نيروی جوان و ی این سهم، روند افزایشي آن و بهال نيستند. ميزان باالیک کشور فع

های اجتماعي تحصيلكرده در بين جمعيت غيرفعال، هشداری جدی برای بروز انواع مختلفي از نابساماني

درصد است و طي دهه اخير روندی افزایشي را نيز  50حاضر این نسبت در کشور حدود  درحالاست. 

طي کرده است. بنابراین تداوم وضعيت بازار کار کشور، دو نتيجه محتوم گسترش فقر و افزایش 

 های اجتماعي مانند افزایش اعتياد، طالق، جرم و ... را در پي دارد.نابساماني

 

 جمعيت شاغل. 2-2

شود که طي ميترسيم شده است. مشاهده  1394تا  1375های تعداد شاغالن کشور طي سال 3در نمودار 

ميليون نفر  1/21ميليون نفر به  9/14تعداد شاغالن کشور در یک روند صعودی از  1386تا  1375های سال

                                                 

نده چند نفر است.  نتايج كند شاغل تأمينطور متوسط هر فربهيت به تعداد شاغالن به اين معناست كه . نسبت كل جمع1

متوسط جهاني اين  درصد رسيده است. 6/3به حدود  3/3از  1393تا  1384هاي دهد كه  اين متغير طي سالنشان مي
بوده است و  در بسياري از كشورها، به خصوص كشورهاي شرق آسيا و كشورهاي پيشرفته  3/2، 2010نسبت در سال 

 تر است.اين نسبت از متوسط جهاني نيز پايين
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ميليون در نوسان بوده است. البته از  22تا  5/20م ابين ارق 1394تا  1387های یابد و طي سالافزایش مي

های روند تعداد شاغالن کشور افزایشي است، اما همچنان تفاوت تعداد شاغالن طي سال 1394تا  1390سال 

ميليون نفری تعداد شاغالن  5با افزایش بيش از مقایسه ميليون نفر است که در  4/1در حدود  1394تا  1384

آنكه حدود نيمي از  خصوصبهاست.  افزایش تعداد شاغالن بسيار محدود بوده 1384تا  1375های بين سال

رقم خورده است.  1394در سال  صرفاً، 1394تا  1384ميليون نفری تعداد شاغالن طي دوره  4/1افزایش 

عملكرد مطلوبي نداشته و این عملكرد  اشتغالزایيایران از نظر  اقتصاد 1393تا  1384های در مجموع سال

 40دوره سهم جمعيت جوان از کل جمعيت به بيش از  نطي همي در شرایطي رقم خورده است که دقيقاً

 34تا  15های سني درصد جمعيت کشور را گروه 40بيش از  1393تا  1384های رسد )طي سالدرصد مي

ه بوده است(. سابقهای گذشته بياند که نسبت به سهم این گروه سني از جمعيت در دورهسال تشكيل داده

كرده کشور به خودی با موج جمعيت جوان کشور و تحصيل این عدم افزایش تعداد شاغالن و همزماني آن

ای که نه تنها برای گونهههای آتي است؛ بقابل توجه طي سال اشتغالزایيخود بيانگر نياز اقتصاد ایران برای 

 .گذشته نيز جبران شود هایماندگي سالجوانان جدید شغل ایجاد نماید، بلكه عقب

 

 تعداد شاغالن کل کشور .3نمودار 

 
 همان. مأخذ:

 

 سطح تحصيالت  .2-3

های سمت عرضه نيروی های موجود( با ویژگينكته مهم دیگر عدم تطابق سمت تقاضای بازار کار )شغل

بيسواد، دیپلم و ه گرو 4شاغالن به  4کار )افراد جویای کار( از نظر سطح تحصيالت است. در نمودار 

 10شود که طي اند. مشاهده ميليسانس و دکتری تقسيم شدهدیپلم و ليسانس و فوقزیردیپلم، فوق
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های تحصيلي دارای تحصيالت دانشگاهي افزایش و سهم شاغالن دارای سال گذشته به تدریج سهم گروه

ه در این نمودار این است که تحصيالت دیپلم و زیردیپلم و بيسواد کم شده است. اما نكته قابل توج

دهند و مي درصد از جمعيت شاغل کشور را افراد دارای تحصيالت غيردانشگاهي تشكيل 80همچنان 

دیپلم و باالتر هستند. لذا همچنان ساختار بازار کار عيت شاغل کشور دارای تحصيالت فوقدرصد جم 20

تحصيالت عالي مناسب نيست و مشاغل موجود ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای گونهکشور به

های های جمعيت جوان در سالکه یكي از ویژگيكرده سازگار است. درحاليبا نيروی کار غيرتحصيل عمدتاً

های ایجاد اینكه کميت شغل برعالوهرو های پيشاخير، دارا بودن تحصيالت دانشگاهي است. لذا در سال

ها نيز مهم است. بدین معني که اقتصاد ایران طي یا نوع این شغل شده باید زیاد باشد، بلكه کيفيت

های شغلي با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصيالت عالي است. های آتي نيازمند فرصتسال

تواند تمرکز و مسير بسيار حائز اهميت است و مي اشتغالزایيی برای سياستگذارتوجه به این نكته در 

 ی را تغيير دهد. سياستگذار

 

 )درصد(      هاي تحصيلي از کل شاغالن کشورسهم گروه .4نمودار 

 
 همان. مأخذ:

 

 بيكاري .2-4

تا سال  1384تعداد بيكاران کل کشور نشان داده شده است. تعداد بيكاران کشور از سال  5در نمودار 

شود. اما از سال هزار نفر از کل تعداد بيكاران کشور کاسته مي 200روندی نزولي دارد و حدود  1387

رسد. از مي 1389سال هزار نفر در  3200کند و به بيش از به بعد روند تعداد بيكاران تغيير مي 1388

یابد. اما در مجموع بجز سال ادامه مي 1393این سال نيز مجدداً روند تعداد بيكاران نزولي شده و تا سال 

سال مورد بررسي نوسانات نرخ بيكاری  10رسد، طي ميليون نفر مي 3که تعداد بيكاران به باالی  1389
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ميليون نفر به جمعيت  5/6طي این دوره حدود  که دريدرحالميليون نفر بود است.  8/2تا 4/2بين 

شده در این دوره بيشترین جمعيت جوان در داده طور که توضيح غيرفعال اضافه شده است. زیرا همان

اند و نه بيكار، بلكه همچنان خارج از کشور وجود داشته است. لذا بخشي از این جمعيت نه شاغل شده

خصوص بازار کار ایران علت ساسي دري اسؤاللذا  1.ف غيرفعال هستندبازار کار قرار دارند و بنا به تعری

كرده تمالي انباشت جمعيت جوان و تحصيلعدم ورود جمعيت غيرفعال به بازار کار و شناخت تبعات اح

اصلي این است که چرا در فاصله  سؤالدر خارج از بازار کار است. در واقع از سمت تقاضای بازار کار 

این است که چرا  سؤالو از سمت عرضه نيروی کار  افزایش اشتغال ناچيز بوده 1393تا  1384های سال

شود که وضعيت توجه در انتها نيز الزم است به این موضوع  .جمعيت غيرفعال به بازار کار وارد نشده است

 ياسي را ممكن است ایجاد نماید. بازار کار چه مخاطرات اقتصادی، اجتماعي و س

 

 تعداد بيكاران کل کشور .5نمودار 

 
 همان. مأخذ:

 

. باشد کار بازار تحوالت تمامي بيانگر تواندنمي تنهایي به نيز بيكاری نرخ داشت توجه باید اما

 یسياستگذار برای محكمي مبنای عنوانبه تواندنمي نرخ این ایران کار بازار شرایط در آنكه خصوصبه

 جمعيت تحوالت اثر و دهدمي نشان را فعال جمعيت تحوالت بيكاری نرخ زیرا. گيرد قرار توجه مورد

 کل به غيرفعال جمعيت نسبت ایران، کار بازار در کهيدرحال. شودنمي نمایان آن بر چندان غيرفعال

                                                 

اند. بدین معنی که افرادی از این دوره جایگزین افراد بازنشسته شده لبته باید توجه داشت که بخشی از جمعيت جوان در. ا1

اند. لذا ثبات نسبی تعداد های شغلی شدهند و جمعيت جدیدی جایگزین آنها در همان فرصتاهای شغلی خارج شدهفرصت
 اند.به معنی این نيست که تمامی جمعيت جوان خارج از بازار کار مانده 1393تا  1384های شاغالن طی سال
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 جمعيت تصميم لذا. کشورهاست از بسياری و جهان ميانگين با مقایسه در تریبزرگ نسبت جمعيت،

 های آن دارد.آن اثر غالب بر تحوالت بازار کار و نرخ از ماندن خارج یا کار بازار به ورود برای غيرفعال

 عنوانبهتوان این کاهش را از این روی ممكن است در یک فصل نرخ بيكاری کاهش یابد، اما نمي 

یک سيگنال از بهبود شرایط بازار کار در نظر گرفت. زیرا ممكن است بخشي از جمعيت فعال )شاغل و 

یوس شدن بيكاران از یافتن شغل مناسب( شغل یا مأ پایين کيفيت ازجملهبيكار( در اثر عوامل مختلف )

وقتاً غيرفعال شوند مشغل مناسب نيافتن با که تصميم به خروج از بازار کار گرفته باشند. بدین معني

در فصول آتي به بازار کار برگردند. بر این  مثال به سمت افزایش تحصيالت بروند( و مجدداً عنوانبه)

با اتكا به کاهش یا افزایش نرخ بيكاری به تحليل بازار کار پرداخت و برمبنای آن  صرفاًتوان اساس نمي

ران که هم از لحاظ جمعيتي و هم از لحاظ در فضای کنوني اقتصاد ای خصوصبهی کرد. سياستگذار

طور که ذکر شد بررسي این متغير اطالعات مفيدی آید. اما هماناقتصادی یک دوره گذار به حساب مي

برای شناخت بازار کار کشور خواهد داشت که بدون بررسي نرخ بيكاری دستيابي به آن اطالعات ميسر 

 نخواهد بود.

دهد تغييرات نرخ بيكاری مشابه تغييرات تعداد بيكاران است. بدین معني که نشان مي 6نمودار 

 1387و  1386های که در برخي از فصول سالطورییابد. )بهکاهش مي 1387تا  1384های طي سال

 1389روندی افزایشي در پيش گرفته و در سال  1389و  1388های اما طي سال .(شودرقمي ميیک

درصد در  11تا  10رسد و مجدداً در یک روند نزولي به مقادیر درصد مي 5/13به رقم بسيار باالی 

 یابد.کاهش مي 1393و  1392های سال

 

 (درصد) نرخ بيكاري  .6نمودار 

 
 همان. مأخذ:

11.3 11.1
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 جمعيت بيكار و جنسيتي سني ترکيب .2-5

روستایي و جنسيت در سال -های سني مختلف و به تفكيک شهرینرخ بيكاری در گروه 7در نموار  

 :نشان داده شده است. سه نتيجه مهم در این نمودار وجود دارد 1393

 بيش از روستاست، نرخ بيكاری در شهر .1

 ،نرخ بيكاری زنان با اختالف زیادی بيش از مردان است .2

 های سني دیگر است. های سني جوان بسيار بيشتر از گروهنرخ بيكاری در گروه .3

سال مشاهده  24تا  20 توان در نرخ بيكاری زنان شهری گروه سنياشتراک این سه نتيجه را مي

زن شهریِ این گروه سني که در جستجوی کار  2درصد رسيده است. یعني از هر  50کرد که به بيش از 

های شغلي و کميت تعداد فرصت برعالوهشود. نتيجه آن است که وفق به یافتن شغل نمينفر م 1است، 

رو های پيشهای شغلي در سالكرده باشد، الزم است فرصتها مناسب افراد تحصيلید این شغلاینكه با

در  انیک بحر عنوانبهتوان درصد را مي 50نرخ بيكاری  زیراتناسب بيشتری با زنان نيز داشته باشد. 

 د.بازار کار زنان جوان تلقي کر

 

 (درصد)  1393در سال  جنسيتهاي سني و به تفكيک سكونت و نرخ بيكاري در گروه .7نمودار 
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 ترکيب تحصيلي جمعيت بيكار. 2-6

سال اخير، ترکيب تحصيلي جمعيت بيكار تغييرات قابل  10برخالف ثبات نسبي تعداد بيكاران طي 

درصد جمعيت بيكار را افراد دارای تحصيالت دانشگاهي تشكيل  20، 1384توجهي داشته است. در سال 

م افراد (. یعني سه6درصد رسيده است )نمودار  40به نزدیک  1393که این سهم سال يدرحالدادند. مي

دارای تحصيالت دانشگاهي در بين بيكاران دو برابر شده است و با ادامه روند کنوني به زودی نيمي از 

دهند. مقایسه سهم افراد دارای تحصيالت عالي در بين بيكاران را افراد دارای تحصيالت عالي تشكيل مي

داری معني صورتبهبين بيكاران  دهد که سهم تحصيلكردگان آموزش عالي دربيكاران و شاغالن نشان مي

ن ( بيMismatchعدم تطابق )دهنده خوبي نشاناست. همين امر به از این سهم در بين شاغالن بيشتر

كه در جهت جای آنش آموزش عالي در ایران بهكرده است. در واقع بخعرضه و تقاضای نيروی کار تحصيل

تری ی نيروی کار حرکت کند، بيكاران تحصيلكردهورافزایش سرمایه انساني و در نتيجه افزایش بهره

که از این منظر نيز توجه به شرایط بازار کار و سياستگذاری برای اصالح وضع موجود  توليد کرده است

 حائز اهميت است.

 

 )درصد(   تحصيلي جمعيت بيكار ترکيب .8نمودار 

 
 همان. مأخذ:

 

ميليون نفر افزایش یافته است  4/9، جمعيت کل کشور 1394تا  1384های در مجموع در فاصله سال

 10سال( و مابقي به جمعيت زیر  10ميليون نفر به جمعيت در سن کار )جمعيت باالی  8که از این ميزان 

ميليون نفر سهم  5/6ميليون نفری که جمعيت در سن کار افزایش یافته،  8سال افزوده شده است. از 
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نفر جمعيت فعال )مجموع جمعيت شاغل و بيكار( افزایش یافته ميليون  45/1جمعيت غيرفعال بوده و 

است. این موضوع سبب شده است نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسيم جمعيت فعال بر کل جمعيت در 

روندی نزولي داشته باشد، زیرا مخرج  1384آید از سال مي دستبهساله و بيشتر( دهسن کار )جمعيت 

تا سال  1375که صورت کسر ثابت است. نرخ مشارکت از سال يدرحالزایش است اف درحالکسر پيوسته 

رسد. اما درصد مي 41درصد به  35به تناسب افزایش جمعيت فعال در یک روند صعودی از حدود  1384

به بعد و با ثابت ماندن جمعيت فعال، این نرخ روندی نزولي  1384طور که توضيح داده شد از سال همان

ثابت  تقریباًنرخ مشارکت  1393تا  1391یابد. از سال ادامه مي 1390کند و این روند تا سال مي را آغاز

 یابد. یک درصد نرخ مشارکت افزایش مي 1394شود اما در سال مانده است و روند کاهشي آن متوقف مي

اند و در جمعيت غيرفعال ميليون نفری که به بازار کار وارد نشده 5شود که مطرح مي سؤاللذا این 

هایي هستند و چقدر محتمل است که به ناگهان تصميم به مشارکت در حضور دارند دارای چه ویژگي

 -که بخشي از آنها دارای تحصيالت عالي هستند -بازار کار بگيرند؟ ورود یا عدم ورود این افراد به بازار کار

های جلوگيری ت و مخاطرات اقتصادی، سياسي و اجتماعي برای کشور دارد؟ سازوکارها و سياستچه تبعا

های طي سال اشتغالزایيعدم  تواند گرههایي مياز تبعات و مخاطرات احتمالي چيست؟ چه سياست

مجلس دهم و  ؟ نقشخر آنها چگونه استها چيست؟ تقدم و تأینه این سياستگذشته را باز کند؟ هز

  ها چيست؟ساير نهادهاي مرتبط در تبيين و اجراي اين سياست

تي مشابه نيازمند اتخاذ یک برنامه مطالعاتي جامع و هدفمند برای سؤاالت و سؤاالپاسخ به این 

زایي، تجارب تغالهای بازار کار و اشتر بازار کار ایران، بررسي ادبيات سياستشناخت هر چه عميق

، قوانين و مقررات داخلي در حوزه بازار کار و در نهایت تدوین شتغالزایياکشورهای دیگر در زمينه 

و افزایش کيفيت زندگي  اشتغالزایيتوانند تحوالتي اساسي در زمينه ها و قوانيني است که ميسياست

 د. کنایرانيان فراهم 

 نشان روشني به شد بيان کشور کار بازار شرايط از خالصه طوربه آنچه داشت توجه بايد

 تداوم زيرا پرهيز کرد. يسياستگذار در خطا هرگونه از مانعبايست مي شرايط اين در دهدمي

 تشديد به منجر نادرستي سياست اگر حال باشد، آميزمخاطره تواندمي تنهايي به موجود وضع

 حتمي کار بازار وخيم شرايط از ناشي اجتماعي هايبحران بروز شود، کنوني نامساعد شرايط

 به دستيابي امكان و برسانيم حداقل به را يسياستگذار در خطا احتمال است الزم لذا. است

 پشتيباني کشورها ساير تجارب و علمي مباني با که را هزينهکم و صحيح هاييسياست

 ، در پيش بگيريم.شودمي
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 ثر بر بازار کار ؤعوامل نهادي م. قوانين، مقررات و 3

ساز برای رشد و توسعه اقتصادی است. نهادهای منسجم و ترین عوامل زمينهمهموجود نهادهای کارآ از 

دهند که در آن مسيری را شكل مي مكمل یكدیگر با ایجاد محيطي مناسب برای فعاالن اقتصادی

 ی بازار بتواند شكل بگيرد. دنبال آن کارکرد کارآهو ب باشد بيشتری حاکم هایپذیریانعطاف ها وفرصت

 را عرضه و تقاضا کارفرما، -کارگر مثابه نهادی است که قواعد بازیون و مقررات در بازار کار بهقان وضع

 تواند به تناسب کيفيت و جامعيت، دارای آثار مثبت و منفي باشد. و مي دهدشكل مي

و درگير قوه مجریه و  مؤثر)تهيه و تدوین، تصویب، اجرا و نظارت( دو نهاد  قانونگذاری فرآینددر  

تواند در مي با هم . بنابراین کارکرد هر یک از این قوا به تنهایي و نحوه تعامل این دوهستندقوه مقننه 

 . ميزان و نحوه کارکرد قوانين اثرگذار باشد

مقررات  های اقتصادی متفاوت،دهد که ساختارهای سياسي و نظامدیگر مطالعات نشان مي ازسوی

 .کندخود را در ارتباط با نيروی کار تجویز مي متنوع و خاص

ها و ابزارهای متفاوتي را ، روشسایر عوامل توليد همچنين ویژگي خاص نيروی کار در مقایسه با

 . کندميایجاب  مداخله در بازار کاربرای 

ر کار اازها در بکلي دو انگيزه و نگرش در مداخله دولت طوربهدهد که ها نشان ميشواهد و بررسي

 :وجود دارد

های کارگری علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، اتحادیهیافته بهاول آنكه در کشورهای کمتر توسعه

 کارگر يا کارفرما(منظور حمايت از نيروي کار )بهبنابراین دولت  .اندیا ضعيف هستند یا شكل نگرفته

 1کند.مي نماید و قانون وضعبازار کار دخالت مي در مستقيماً

بازار  گذاری درنماد مقررات ،یک نهاد عنوانبهاتحادیه کارگری ، یافتهتوسعهحال آنكه در ساختارهای 

 شود. کار است و نيازی به دخالت دولت در بازار کار احساس نمي

منظور ها به، دولتدليل حجم عظيم دولت در اقتصادهیافته، بهمچنين در کشورهای کمتر توسعه

های شغلي در بازار کار مداخله کرده و برای حمایت و ایجاد فرصت ،توسعه اقتصادی و انسانيرشد و 

 کنند. ات وضع ميرقانون و مقر

ها به دو دليل متفاوت )و در برخي وجوه متضاد( در بازار کار مداخله طور کلي دولتبر این اساس به

 کنند: مي

 شاغل رويكرد حمايت از نيروي کار (الف

رت خرید، قدموجود است و سعي در افزایش شاغل ها عمدتاً متوجه نيروی کار این رویكرد حمایت در

                                                 

 هاي اقتصادي،ايع ايران، فصلنامه پژوهشاز صن وري، شواهدي، مقرراتگذاري در بازار كار و تأثير آن بر بهرهمهربانيوحيد  .1

 .200، ص 1389، سال 45سال پانزدهم، شماره 
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ها به ها معتقدند که این حمایتدارد. برخي مخالفين این حمایتآنها  زني و شرایط رفاهيتوان چانه

ها ی از این حمایتالبته وجود موارد بسيارشود. هزینه عدم اشتغال نيروی کار بيكار موجود حاصل مي

های ذکر شده معطوف به مخالفت در بازار کار ضروری است و حافظ حقوق انساني افراد است. لذا معموالً

ها که در مهمترین موارد حمایتشوند. بازار کار مي یریناپذانعطافهایي است که سبب برخي از حمایت

 شوند عبارتند از:قوانين و مقررات ایران هم دیده مي

  تعریف قرارداد، تعليق قرارداد، خاتمه قرارداد و جبران خسارت قراردادهای کار )تعيين چارچوب

 از هر قبيل و پرداخت مزایای پایان کار(،

  ها، شرایط کار زنان و جوانان، السعي، مدت کار، تعطيالت و مرخصي)حق شرایط کارتعيين 

 کليات و بازرسي کار(، ) حفاظت فني و بهداشت کار 

 کارآموز و مراکز کارآموزی و قراردادهای آن و اشتغال اتباع بيگانه(، آموزش و اشتغال(  

 بيمه و خدمات رفاهي جمعي کار،های دسته، مذاکرات و پيمانهای کارگری و کارفرمایيتشكل ،

 و ...، حقوق و دستمزد بازنشستگي

 

 اشتغالزاييرويكرد  (ب

عبارت دیگر ایجاد فرصت یا به اشتغالزایيمنظور حمایت از کار بهها و مقررات بازار بخشي از سياست

ها در کشورهای دارای نرخ بيكاری باال نظير شغلي برای نيروی کار غيرشاغل فعلي است. این سياست

 :استموارد زیر  اشتغالزایيمحورهای اصلي قوانين با رویكرد ان است. سياستگذارایران مورد توجه 

 اقتصادی،  هایمنابع مالي به بنگاه اختصاص تسهيالت و 

  وکارکسبمقررات اخذ مجوز و شروع تعدیل ، 

 ای و عوارض جهت توسعه اشتغالهای مالياتي، بيمهمعافيت، 

 خانگي( های بزرگ، کوچک وکارو)کسب هاتوسعه ظرفيت،  

 ها، های توليدی و خدماتي بنگاهکاهش هزینه 

 شاغلين های جانبي اشتغال و افزایش درآمددر هزینه جویيوری سرمایه و صرفهافزایش بهره ، 

 ها،معافيتو تسهيل مقررات  ،کارومدیریت کسب ارتقای  

 برقراری پيوند بين دانشگاه و بازار کار.  

 

 قوانين و مقررات بازار کار در ايران .4

به بررسي قوانين و مقررات  ،یقانونگذارها و نهادهای از منظر دو نوع مداخله دولتشود ميدر اینجا سعي 

توان قوانين و مقررات این حوزه را به دو دسته کلي . بر این اساس ميپرداخته شودبازار کار در ایران 
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و سایر قوانين و  -کنندجهت کلي کشور در این حوزه را مشخص ميکه -های توسعه قوانين برنامه

 د.کربندی دازند، تقسيمپرمقررات که به موضوعات خاصي از بازار کار مي

 

 قوانين برنامه توسعه .1-4

 دهد که:توسعه )اول تا پنجم( در حوزه بازار کار نشان ميهای بررسي و استخراج مفاد مندرج در قوانين برنامه

ایجاد  اهدافي نظير بوده است و اشتغالزایي مفاد قانون برنامه اول بيشتر رویكرد برنامه اول: (الف

های توليدی گذاریحمایت از سرمایه ،، پولي، مالياتيمالي های مناسباتخاذ سياست مولد، اشتغال

های گيری از شيوهکاربرد و بهرهو  های مدیریتوری کار از طریق بهبود شيوهفزایش بهرها، زاالاشتغ

 بوده است.  متناسب تكنولوژی در توليد و صنایع پایه

بوده است. اهداف این  اشتغالزایي، حمایتي و برنامه دوم توسعهمفاد قانون  رویكرد برنامه دوم: (ب

ایجاد  استاندارد مهارت و بندی و، طبقهکار پردازش اطالعات بازار آوری وتقویت شبكه جمع برنامه،

مشاغل  صنایع کوچک، صنایع و حمایت از توسعه و ر،کا وکيفي بازارنيازهای کمي ارتباط بين آموزش و

ایجاد  افزایش درآمد سرانه روستایيان و ،صـنایع دسـتي یاحيـا توسـعه و فني وخانگي، خدمات 

در  تسهيل هایهمچنين فراهم آوردن زمينه کاهش نيروهای کار خارجي و ،های شغلي برای آنهافرصت

 بوده است.  ... جابجایي نيروی کار در داخل و خارج از کشور و

های سياست و اشتغال بحث توسعه، سوم برنامه سند هایبخش تریناساسي یكي از برنامه سوم: (ج

های افغاني، تخفيفمهاجران های اخراج سياست اهم اهداف مندرج در این برنامه شامل است. مربوط به بازار کار

 تعاوني، معافيت و خصوصي بخش گذارانهسرمای به تسهيالت سود یارانه مالياتي برای توليدکنندگان، پرداخت

 .و ... است کشور از خارج به کار نيروی اعزام یافته، طرح توسعه کمتر مناطق در توليدی واحدهای انرژی تعرفه

  شود.مي دیده در کارنامه برنامه سوم اشتغاليطرح وام خود و اشتغال يضربت طرح دوهمچنين اجرای 

اهدافي نظير اعطای رویكرد برنامه چهارم توسعه در حوزه اشتغال مشتمل بر  برنامه چهارم:( د

ای، برنامه حرفه مقررات، آموزش فني و بازنگری در قانون و تسهيالت مالي، توسعه کارآفریني و صنایع کوچک،

 جهت توسعه برنامه چهارم در شده انجام اقدامات دیگر . ازبوده است ملي کار شایسته و تقویت نقش زنان

 وجوه قالب در اشتغالزایيتسهيالت  تكليفي، تسهيالت از استفاده کار، نيروی شتابان عرضه به پاسخگویي

 ذخيره حساب محل از اعطای تسهيالت تعاوني، و خصوصي بخش به اعتباری و فني هایکاریکم شده، اداره

ها و مفاد قانوني مرتبط خصوص عملكرد سياستدر. است بوده اشتغالزایي هدف با توليدی هایفعاليت به ارزی

 کارآفرین و زودبازده کوچک هایطرح به تسهيالت دهد که اعطایشواهد نشان ميبا موضوع اشتغال 

 . است بوده اقتصادی توسعه چهارم برنامه در دولت اشتغالزایيسياست  و 1اقدام مهمترین

                                                 

 اقتصادی، توسعه چهارم برنامه بر تأکيد با) ایران اقتصاد اشتغالزایی هایتسياس و کار بازار ، تحليلعليرضا اميني. 1
 .30شهریور،ص  و مرداد ،6 و 5 هایهاقتصادی شمار مجله (فرهنگی و اجتماعی
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از فصل اقتصادی به اشتغال  مشخصي ماده  ،در قانون برنامه پنجم توسعه برنامه پنجم: ـ(ه

و نظارت نيز مباحثي  وکارکسباین در مبحث فضای  برعالوه. ((80)ماده ) اختصاص داده شده است

ها و اهداف کيفي برنامه پنجم توسعه در حوزه کلي سياست طوربهپيرامون اشتغال آورده شده است. 

تنظيم سند  ،«ارتقای سطح شاخص توسعه انساني»تدوین سند راهبردی  :استاشتغال شامل موارد زیر 

ایجاد اشتغال پایدار،  راستای حمایت مالي در ، اصالح قانون کار و قانون تأمين اجتماعي،ملي کار شایسته

کار خانگي، ایجاد اشتغال وای، حمایت از گسترش کسبهای منطقهتوسعه کارآفریني و کاهش عدم تعادل

 و وریبهرهذاری در راستای ارتقای نرخ سياستگ از طریق تعاون و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد و

 1حقوق و دستمزد نيروی کار.

 

 ساير قوانين و مقررات بازار کار .2-4

عي آنها در دو پردازد اما رویكرد موضوبه موضوعات خاصي از بازار کار مي قوانين و مقررات این بخش 

 بندی است:بخش زیر قابل طبقه

 قوانين و مقررات با رويكرد حمايت از نيروي کار شاغل (الف

 قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه ،2/7/1368از مهمترین قوانين این حوزه، قانون کار مصوب 

 :است 10/9/1362مصوب  وقت بانوانقانون راجع به خدمت نيمه و 23/6/1373مصوب 

  فصل دوم قراردادهای  ،که در فصل اول تعاریف و مفاهيم استفصل  12قانون کار مشتمل بر

تعليق قرارداد، خاتمه قرارداد و جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزایای پایان  قرارداد،کار )تعریف 

ها، شرایط کار زنان، شرایط کار يالسعي، مدت کار، تعطيالت و مرخص)حق فصل سوم شرایط کار کار(،

 اشتغالکليات و بازرسي کار(، فصل پنجم آموزش و ) حفاظت فني و بهداشت کار  جوانان، فصل چهارم

کارگری و های تشكل فصل ششم )کارآموز و مراکز کارآموزی و قراردادهای آن و اشتغال اتباع بيگانه(،

فصل نهم  فصل هشتم خدمات رفاهي، جمعي کار،های دستهفصل هفتم مذاکرات و پيمان ،کارفرمایي

 مقررات دوازدهم م و مجازات و فصلفصل یازدهم جرائ شورای عالي کار، فصل دهم مراحل حل اختالف،

 متفرقه پرداخته شده است.

  خصوص حقوق درتبصره  4قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه مشتمل بر هشت ماده و

 .است بازنشستگان

 ماده و درخصوص نحوه استفاده از خدمت  17شتمل بر ، موقت بانوانقانون راجع به خدمت نيمه

 . استوقت برای بانوان نيمه

                                                 

تبيين »اشتغال و بيکاری در اقتصاد کالن ایران  .34، با نمایندگان مردم در مجلس نهم اله مهدویو روح افشين حيدرپور .1

 .28ص  ،12125، شماره مسلسل «های بازار کارها و سياستمفاهيم، داللت
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 غالزاييتقوانين و مقررات با رويكرد اش (ب

 ،1/2/1394مصوب  پذیر و ارتقای نظام مالي کشورقانون رفع موانع توليد رقابتمهمترین قانون این حوزه، 

ها و مشاغل معافيت کارگاهقانون و  2/1389/ 22 مصوب قانون ساماندهي و حمایت از مشاغل خانگي

دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي 

 . است 8/12/1378 مصوب جمهوری اسالمي ایران

 پنج ومشتمل بر شصت ماده و سي پذیر و ارتقای نظام مالي کشورقانون رفع موانع توليد رقابت

برای افزایش توان تأمين مالي  هاست واین قانون معطوف به افزایش توان تأمين مالي بنگاه .استتبصره 

های دولت به بخش ها، تسویه بدهيها نيز در این الیحه سه راهبرد اصلي افزایش سرمایه بانکبنگاه

گذاری ها برای سرمایهمشوقها و تقویت بورس اوراق بهادار )در کنار پيشنهاد برخي غيردولتي و بانک

 ها( ارائه شده است.مستقيم اشخاص داخلي و خارجي در بنگاه

 اهداف این است ، مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصرهقانون ساماندهي و حمایت از مشاغل خانگي .

 باشد:مي قانون موارد زیر

 های شغلي کار خانگي در جهت توسعه فرصتوهای کسبشناسایي و توسعه ظرفيت (الف

 خانوار  مسئوليت خانوادگي و اشتغال اعضای ایجاد توازن بين (ب

  های توليد و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابتکاهش هزینه (ج

 های جانبي اشتغال و افزایش درآمد خانواده جویي در هزینهوری سرمایه و صرفهافزایش بهره (د

ای، های خوشهباالدستي و تشكل هایار خانگي از طریق پيوند با بنگاهکوارتقای مدیریت کسب (هـ

    ها و صنوفتعاوني ها،اتحادیه

 کار خانگي وتسهيل مقررات مربوط به کسب (و

 و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر قانون معافيت کارگاه

، مشتمل بر یک ماده واحده و دو سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران

اجتماعي و فرهنگي  از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی،باشد. مي تبصره

کمتر از شمول قانون کار معاف  هدارای پنج نفر کارگرومشاغلها و جمهوری اسالمي ایران کليه کارگاه

  .هستند

 

 بازار کار قوانين و مقرراتشناسي آسيب .3-4

... که در  محدود و اشتغالزایينرخ بيكاری باال، نرخ مشارکت پایين،  ازجملهوضعيت بازار کار فعلي ایران 

و مقررات حوزه  ها و قوانينمجموعه سياستدهد که پرداخته شد، نشان ميآنها  قسمت سوم گزارش به

شناسي این ترین سطح به آسيبیي الزم برخوردار نبوده است. اگر به طور کلي و در کالنبازار کار از کارآ

 توان به دو مشكل اصلي اشاره کرد:ميپرداخته شود موضوع 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782102
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782102
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و حتي حمايت از نيروي کار شاغل فعلي، تمرکز اصلي  اشتغالزاييبراي حل مشكل  .1

ان این قانونگذاران و سياستگذاردر واقع تصور غالب در ميان  بر استفاده از منابع پولي بوده است.

ای توان اشتغال ایجاد نمود اما در عمل و در نظر چنين مسئلهبوده است که با پول و صرف منابع مالي مي

 امكان تحقق ندارد.

پراکنده و بدون برخورداري از انسجام و  صورتبهها يقانونگذارها و يياستگذارس .2

قرار یكدیگر کامالً در تضاد آنها  طوری که بعضي ازبه يكديگر صورت گرفته است. باالزم سازگاري 

در تضاد تواند فعلي به طور بالقوه ميشاغالن های حمایت از طور که قبالً بيان شد، سياستدارند. همان

ن این موضوع را در نظر نگيرند اسياستگذارو اگر  ن باشدیعني ایجاد شغل برای غيرشاغال اشتغالزایيبا 

را در نظر نگيرند خروجي نهایي  اشتغالزایيو شاغالن های حمایتي و حد بهينه و متعادل از سياست

 ان نباشد. قانونگذاران و سياستگذارتواند تأمين اهداف اوليه مي

ها بازار کار شناسي قوانين و مقررات و سياستتری از آسيبتصویر جزئيبرای ارائه حال با این

  :کرد اشاره زیر موارد به توانمي

ایجاد حجمي  ، تزریق منابع مالي واشتغالزایيهای پيشنهادی جهت استرویه کلي قوانين و سي .1

 بوده است. و سيستم بانكي از تعهدات مالي بر دوش دولت

 های اقتصادی وجود نداشته است.ه تسهيالت به بنگاهارائ بندی مشخصي دراولویت  .2

 ار کمرنگ بوده است.یق شده و پاسخگویي بسيرارت کافي بر نحوه مخارج منابع تزنظ .3

و ای هر منطقه، متناسب با بازار کار و مزیت نسبي توليدی هحرفوفني دانشگاهي و هایآموزش .4

 ن منطقه نبوده است.زش افزوده آار

نماید تا تفاهم و ای طراحي شده است که بيشتر تعارض منافع را ایجاد ميگونهقوانين حمایتي به .5

 .کارفرما تعادل روابط بين کارگر و 

 فرهنگ کار و تقویت آن مغفول مانده است. .6

 شده است.نحوه هماهنگي و تعامل بين نهادهای ذیربط در این قوانين تصریح ن  .7

 مشخص نيست.  ننحوه پاسخگویي و ارزیابي عملكرد این قواني ضمانت اجرایي،  .8

 

 مجلس دهم و بازار کار .5

طور کلي بازار کار از نشان داده شد، موضوع اشتغال و بهگزارش  پيشينهای طور که در قسمتهمان

يده است که الزم است سایران رهای مختلف اقتصادی و اجتماعي به سطحي از اهميت در اقتصاد جنبه

عليرغم این اهميت گذاری )در صورت نياز( قرار گيرد. ریزی و مقرراتهای اصلي برنامهدر صدر اولویت

موجود های عدالتيالعاده، دولت و مجلس راهبرد مشخص و متمایزی برای حل مشكل بيكاری و بيفوق
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ثر و تحقق یافتني طي از دولت برای ارائه راهبردی مؤ بهدر بازار کار ندارند. گام اول مجلس دهم مطال

 های برنامه ششم و ایجاد سازوکارهای هماهنگي و پاسخگویي برای آن است.سال

شناسي حال، فارغ از اینكه چه نوع اقدامي باید در این زمينه صورت گيرد، با توجه به آسيببا این

 خصوصبهان و سياستگذاراصلي زیر مورد توجه  صورت گرفته در قسمت قبل الزم است که دو مالحظه

 ان در مجلس دهم قرار گيرد:قانونگذار

 .توان شغل ایجاد کرداین موضوع پذیرفته شود که با پول و منابع مالي به تنهایي نمي .1

ها در حوزه بازار کار بدون وجود رویكرد کالن و جامع گذاریها و مقرراتیسياستگذارپراکندگي  .2

 شود.ها و مقررات و عدم حصول نتيجه منجر مياین زمينه در نهایت به تعارض سياستکشور در 

ی قانونگذارتوان به دو دسته اقدامات اشاره کرد: اقدامات از جنبه اقدامات عملي مجلس دهم نيز مي

 و اقدامات نظارتي.

 ي:قانونگذاردر حوزه 

و الیحه اصالح این قانون در قرار داشته ست در دستور کار دولت و مجلس هامدتکار اصالح قانون 

رفت از به تصميم نرسيدن نظام برای برون ه است که بازتابو به آن رسيدگي نشدمعطل مانده مجلس 

 )ترکيب بهينه حمایت از مشاغل رسمي موجود و اشتغالزایي جدید( ر استکامشكالت بازار 

ششم  دولت که در قالب برنامه مشخصهماهنگ با راهبرد  قوانين مرتبط، و سایر اصالح این قانون 

 های مجلس دهم باشد.تواند یكي از اولویتميرسميت یابد، 

 در حوزه نظارت:

های اجرایي در حوزه نظارت، مجلس شورای اسالمي باید توان خود را صرف نظارت بر دولت و دستگاه

 ند:کدر راستای اهداف زیر 

های عملياتي های اقتصادی دولت و وجود برنامهداشتن اشتغال و بازار کار در ميان برنامهاولویت  .1

 های مشخصیش و پاسخگو کردن دستگاهقابل پاهای به همراه شاخص در این حوزه

 های اجرایي در جهت رفع بحران بيكاری هماهنگي بين تمامي نهادها و دستگاه وجود .2

 وری شده ر و نظارت بر صحت و سقم آمار گردآمد در حوزه بازار کاجامع و کارآیجاد پایگاه اطالعاتي ا  .3

 ایجاد تطابق و هماهنگي بين سيستم آموزشي و نيازهای بازار کار در کشور .4

 المللي نيروی کار های بينفراهم نمودن امكاناتي در جهت تسهيل در جابجایي و آموزش  .5

 بودن  چندشغليمين اجتماعي در جهت کاهش پدیده ظام جامع تأاستقرار ن .6

 ها و اشتغال غيررسمي اتخاذ راهكارهایي در جهت کاهش فعاليت .7

 پذیر و ارتقایقوانين اخير نظير قانون رفع موانع توليد رقابت ازجملهاجرای قوانين حوزه بازار کار  .8

 .نظام مالي کشور
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 مآخذ  و منابع 

کار ایران، صفورا عباسي )معاون دفتر جمعيت، نيروی کار و سرشماری مرکز آمار  اصول گردآوری آمارهای نيروی .1

 .1392 ماه، آبان2آمار، شماره  (، مجلهایران

 اقتصادی، توسعه چهارم برنامه بر تأکيد با) ایران اقتصاد اشتغالزایي هایسياست و کار بازار تحليل عليرضا. ،اميني .2

 .1394ماهوشهریور مرداد ،6و 5 هایسال پانزدهم، شماره اقتصادی، مجله(، فرهنگي و اجتماعي
ژوهش ، مؤسسه عالي آموزش و پ1393و  1392های بررسي وضعيت بازار کار در سال .مهران، علویان آرش ،بهنيا .3

 . 1394جمهوری، تيرماه ریزی ریاستمدیریت و برنامه

اشتغال و بيكاری در اقتصاد کالن ایران  .34با نمایندگان مردم در مجلس نهم  اله مهدوی.روحافشين، ، حيدرپور .4

 .12125، شماره مسلسل«های بازار کارها و سياستتبيين مفاهيم، داللت»

ها و بيم 1395توليد با رویكرد سيستمي، اقتصاد ایران در سال های تحليل وضعيت حاکم بر بنگاه ، حسن.طایي .5

 .1395بهار  ،پژوهشي صندوق بازنشستگي کشوری، چاپ اول اميدها، مؤسسه سياست

  .بانوان وقتنيمه خدمت به راجع قانون .6
  .کشور يو ارتقای نظام مال یرپذرقابت يدقانون رفع موانع تول .7
  .خانگي مشاغل از حمایت و ساماندهي قانون .8
  .کار قانون .9

ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه معافيت کارگاه قانون .10

 .عي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایراناقتصادی، اجتما

  .وظيفه و بازنشستگي هماهنگ نظام قانون .11
های وری، شواهدی از صنایع ایران، فصلنامه پژوهشمقرراتگذاری در بازار کار و تأثير آن بر بهره ، وحيد.مهرباني .12

 .1389، سال 45اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782102


 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 مجلس شوراي اسالمي

 14978 :شماره مسلسل

 بازار کار بيكاری، اشتغال و . 32 با نمایندگان در مجلس دهمعنوان گزارش: 

 
 

 (اقتصاد کالن و مدلسازیگروه اقتصادی )مطالعات  نام دفتر:

 فاطمه عزیزخاني مهران بهنيا، :کنندگانتهيه و تدوين

 ، سيداحسان خاندوزینيکسيدهادی موسوی علمي: انناظر

 (شورای اسالمي های مجلسکاظم جاللي )رئيس مرکز پژوهشمتقاضي: 

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

 :هاي کليديواژه

 اشتغال .1

 بيكاری  .2

 نرخ مشارکت  .3

 مجلس دهم  .4

 

 

 7/6/1395 تاريخ انتشار:

 

 

 


