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هاي سیاستگذاري اشتغال از  در حال حاضر بیکاري جوانان یکی از مسائل اساسی کشور است و شناسایی چالش

هـاي اساسـی    شناسـایی چـالش   ،هدف از انجام این تحقیق. به شمار می آیدنیازهاي اصلی رفع این مشکل  پیش

پژوهش به روش کیفی انجـام شـده و   این . باشد اشتغال جوانان و ارائه راهبردي مناسب جهت سیاستگذاري می

اشـتغال بـه    صاحبنظران و کارشناسان حوزه بازار کار و سیاستگذاري نفر از 17 طریق مصاحبه بااز هاي آن  داده

ي هـا  یافتـه  .بهره گرفتـه شـده اسـت      AHPو  SWOTهاي هاي تحقیق از مدل دست آمده و براي تحلیل یافته

اهمیت بیشتري ) 766/0و وزن نسبی  89/6با میانگین وزنی (بازار کار نقاط ضعف درونی  هش نشان داد کهوپژ

داراي ) 754/0و وزن نسـبی   79/6با میانگین وزنی (هاي خارج از بازار کار فرصت ،پس از آن. در بازار کار دارد

همیـت  در مرتبۀ سوم ا) 749/0و وزن نسبی  74/6با میانگین وزنی (تهدیدهاي خارج از بازار کار . اهمیت است

کمترین اهمیـت  ) 699/0و وزن نسبی  29/6با میانگین وزنی (و در نهایت نقاط قوت درونی بازار کار  ردقرار دا

ها و ابعاد بازار کار ابتدا باید راهبردهاي تغییـر جهـت    در هر کدام از عرصه در نتیجه باید گفت. دنو تأثیر را دار

)WO( آمـوزان از   تغییر شیوه هـدایت تحصـیلی دانـش   «توان به  میاز جمله این راهبردها . شوند در پیش گرفته

خصـوص در   هـا بـه   کاهش ظرفیت پـذیرش دانشـگاه  «، »اي و مهارتی فنی و حرفه هاي  هاي نظري به رشته رشته

هاي غیر تولیـدي و   خصوص در بخش برقراري سیستم مالیات متناسب با درآمد به«، »هاي نظري و غیرفنی رشته

  .اشاره نمود» بر به مشاغل کاربر رویۀ ایجاد مشاغل سرمایه تغییر«و » اي واسطه

   AHP مدل و SWOTمدل  سیاستگذاري اشتغال، جوانان، :واژگان کلیدي
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  مقدمه 

را  ایرانجمعیت  )درصد 1/25(حدود یک چهارم  ساله 29تا  15جوانان  ،1395بر اساس نتایج سرشماري سال 

کـه  دهد  نشان می 1396رگیري نیروي کار در تابستان نتایج طرح آماو ) 1395مرکز آمار ایران، (دهند  تشکیل می

، نرخ بیکاري در برآوردهاي جهانی نیز. )1396مرکز آمار ایران، (درصد است  3/27این گروه سنی نرخ بیکاري 

که ایـن وضـعیت از    )2017، ١المللی کار سازمان بین( شده است اعالمدرصد  4/28ایران ساله  24تا  15جوانان 

تـرین   مهمپدیده بیکاري جوانان یکی از  ،بنابراین .داردبه دنبال پیامدهاي منفی زیادي نظر اجتماعی و اقتصادي 

بـه یکـی از   به حـدي اسـت کـه     وضعیتین دامنه تأثیر اگستردگی و  .استاجتماعی و اقتصادي کشور  مسائل

  .تبـدیل شـده اسـت   ... ها، دانشگاهیان، سیاستگذاران و همسائل بدیهی و موضوع گفتگوهاي روزمره مردم، رسان

مربـوط   خصوص جوانـان داراي تحصـیالت دانشـگاهی    به نرخ بیکاري جواناننگرانی از افزایش نکتۀ دیگر به 

هـا و بـه طـور کلـی     و تأثیرات منفی آن بر زندگی جوانان و خانواده می شودتر روز به روز پررنگ  کهشود  می

که تحصیالت دانشگاهی ندارند، یعنـی   شاره نمودوانانی امشکل جبه همچنین باید . نمودار استجامعه آشکارا 

گردنـد و امکـان   و بدون داشتن مهارت خاصی به دنبال کار میاند به دالیلی از حیطه نظام آموزشی خارج شده 

  .تر است ها به مراتب پاییندستیابی به شغل مناسب براي آن

وظـایف   ونیروي کار فعال به منظـور دسـتیابی بـه اشـتغال کامـل جـز       يکارگیري حداکثر از آنجا که امروزه به

سـازي جوانـان   که به آماده یها و خدماتها، قوانین، برنامهدسته از سیاستشود، بنابراین آن ها محسوب می دولت

ایجاد اشتغال بـراي جوانـان،   ها متناسب با نیازهاي بازار کار، براي ورود به بازار کار، افزایش دانش و مهارت آن

تـوان  شـود، را مـی  هاي ترمیمی حـین اشـتغال بـه کـار مربـوط مـی      حمایت از اشتغال پایدار آنان و نیز حمایت

کاهش یا افزایش نرخ بیکاري جوانان به طور مستقیم به نتایج این  بدیهی است که. نامید »سیاستگذاري اشتغال«

  . ها مربوط است سیاستگذاري

توانند اقداماتی جهت کاهش بیکاري  ها با داشتن توانایی سیاستگذاري و مداخله در بازار کار می دولتدر واقع، 

عواملی که سبب بروز مشکالت براي ورود جوانان بـه   د، قبل از هرچیز بایجوانان انجام دهند، اما براي این کار

گـذاران کشـور مبنـایی در    عوامل، سیاسـت با شناسایی این . است، شناسایی شوند مناسببازار کار و یافتن کار 
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در زمینـۀ  . چگونگی مداخله در بازار کار به منظور متعادل نمودن عرضه و تقاضا در اختیار خواهند داشت  زمینه

هـا ارائـه    هایی صورت گرفته و پیشنهاداتی براي رفـع آن  تالشهاي بازار کار و اشتغال در ایران  چالششناسایی 

  .شده است

رنگ بودن نقش مؤسسات کاریابی و مؤسسات  نیافته بودن بازار کار کشور و کم سازمان) 1386(ح هرندي و فال

شده جوانان با نیازهاي  هاي دریافت هاي شغلی، عدم تطابق تحصیالت و آموزش محل تحصیل، کم بودن فرصت

بـر   جوانـان در ایـران  هـاي عمـده اشـتغال     چـالش را  بازار کار، وجود نابرابري و تبعیض جنسیتی در بازار کـار 

هایی براي ترغیب جوانان  در زمینه ایجاد مشوق ریزي ، سیاستگذاري و برنامهموانعاین براي رفع  آنها. اند شمرده

رسانی بـازار کـار در    هاي خوداشتغالی به جوانان، بهبود سیستم اطالع به اشتغال در بخش کشاورزي، اعطاي وام

 اي کشـور و  م آموزش عالی و فنی حرفـه رات ساختاري در محتواي سیستهر دو بعد عرضه و تقاضا، ایجاد تغیی

  . اند را پیشنهاد داده هاي کاربردي منطبق با نیازهاي بازار کار توسعه آموزش

بـه   »راهبرد اشتغال بـراي جمهـوري اسـالمی ایـران    «در گزارشی با عنوان  2005در سال المللی کار  سازمان بین

الزم است تا این کشور از طریـق  «: ده استهاي موجود در بازار کار اشاره نمو شچالرابطه اقتصاد کالن ایران و 

ـ  ریـ غ يهـا  بخـش  در ژهیو به صادرات، يریگ جهت شیافزا وه در نیروي کار و دهاي فشر گذاري سرمایه ی نفت

ـ کل الزامـات . اشــتغال را گسـترش دهــد  هـاي  فرصـت  ـ تغ سـو،  کیــ از ،ي ایــن امـر دی  گذشــته رونـد  ریمســ ریی

 و تنـوع  گـر، ید يسـو  از و گـذاري در نیـروي کـار    یهسرماوسیع در بخش سرمایه به سمت  يها يگذار هیسرما

 يتقاضـا  کـاهش  مستلزم امر نیا. است یجهان ياقتصاد طیمح طیشرا تحت خدمات و کاالها تبادالت گسترش

گیـري   جهـت  بـه  واردات ینیگزیجا از استیس رییتغ و یعموم شفاف یمال نیتام قیطر از یعموم بخش منابع

المللی  سازمان بین( »ی استخصوص بخش رشد از تیحما منظور به یبانک بخش گیري تجه رییتغ با صادرات

هاي بازار کار به جمعیت در  در این گزارش به وجود چالشی بزرگ در انتقال مهارت ،همچنین ).66: 2005کار، 

اسـت و   اشاره شده سواد در مناطق روستایی افراد بیالتحصیالن دانشگاهی در مناطق شهري و  حال افزایش فارغ

سـازي طـرف    در آمـاده   ١اي اي و نقش سازمان آموزش فنی و حرفـه  هاي فنی و حرفه به همین علت بر آموزش

کـار   يدیـ کل عنصـر  چهـار راهبرد پیشنهادي سـازمان بـراي ایـران     . عرضۀ نیروي کار تأکید زیادي نموده است
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 در یاساسـ  حقوق نیتضمي؛ اقتصاد هاي تاسیس در اشتغالمرکزیت : ب نموده استشایسته را با یکدیگر ترکی

 ، ارائـه شـده   ، راهبردهـاي در مجمـوع . یاجتمـاع  يگفتگـو  جیتـرو ی و اجتمـاع  تیـ حما؛ تعیین کف کار محل

هاي فنی و  هاي فعال بازار کار از قبیل ارتقاي آموزش هاي کالن اقتصادي، سیاستگذاري اشتغال و سیاست بخش

  . شود طالعات بازار کار را شامل میا هاي کوچک و متوسط  و بهبود سیستم اي، تقویت بنگاه حرفه

بودن فضاي کسـب و کـار، جـوانی    نامناسب «هاي بازار کار ایران را  ترین چالش مهم) 1390(امیري و همکاران 

 جمعیت، دولتی بودن شدید اقتصاد، پایین بودن نرخ مشارکت نیروي کار و پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه، عدم

 غیرمتعـارف  محدودیت کار، وجود بازار آتی نیازهاي و ها دانشگاه در دانشجو پذیرش فعلی ظرفیت بین تناسب

 بـا  متناسـب  تولیـدي  هـاي  بنگاه در کار نیروي سازي بهینه هزینه بودن ، باال)ها تحریم( خارجی اقتصادي غیر و

 رسـانی  اطالع شبکه ، نبود)ها مرخصی و ها تعطیلی مانند( کار نیروي باالسري هاي هزینه بودن تولید، باال سطح

 و التحصـیالن  فـارغ  هـاي  کـانون  توسـعه  خصوصی و عدم کاریابی هاي بنگاه توسعه کار، عدم بازار در مناسب

بـراي فـائق آمـدن بـر ایـن       هـا  آنراهبردهاي پیشـنهادي    .دانند می »شغلی هدایت و کاریابی در آنها ناکارآمدي

   :در سه بخش ارائه شده استها  چالش

 هـاي  سـرمایه  جذب  براي الزم هاي مشوق اعطاي: کار بازار تقاضاي طرف بهبود جهت در راهبردهایی 

 و الزم سـازوکارهاي  بـزرگ؛ ایجـاد   هـاي  طرح در خارجی گذاري سرمایه خارج؛ تسهیل مقیم ایرانیان

 بـراي  ویـژه  تسهیالت گرفتن تعاونی؛ درنظر و خصوصی هاي بخش گذاري سرمایه افزایش براي عملی

و شـده   مـدیریت  و هدفمنـد  ـ صـنعتی  تولیدي هاي خوشه کاربر؛ طراحی هاي طرح در گذاران سرمایه

  .مصرفی کاالهاي واردات رویۀ بی افزایش از جلوگیري

 مهاجرپذیري؛ تسهیل  در جدي هاي محدودیت ایجاد: کار بازار عرضۀ طرف بهبود جهت در راهبردهایی

اشـتغالی؛   خـود  در مناسـب  هـاي  زمینـه  شرایط در جهت صادرات نیروي کار به خارج از کشور؛ ایجاد

  . بحرانی مواقع در موجود واحدهاي از مند نظام هاي حمایت

 در جهت بهبود فضاي کسـب و   کشور مقررات و قوانین اصالح: کار محیط بهبود جهت در راهبردهایی

 مناسب جهت شناخت ابعاد و ساختار بیکاري و شفافیت بـازار کـار؛ ایجـاد    اطالعاتی پایگاه کار؛ ایجاد

 در کـارآفرینی  جایگـاه  ارتقـاي  جهـت  سـازي  کار؛ فرهنگ بازار نیازهاي و آموزشی نظام بین هماهنگی
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 با گذاري سرمایه امنیت نمودن مخدوش از سازي؛ اجتناب خصوصی کنار در اقتصادي آزادسازيکشور؛ 

 سـطح  ارتقـاي  جهت در عمومی وظیفه فرصت دوره از کارفرمایان؛ استفاده به جدید هاي هزینه تحمیل

 معتبـر اجتمـاعی؛   و اقتصـادي  امنیت تأمین جهت در کارگران حمایتی هاي نظام کار؛ ایجاد نیروي کیفی

 جانبـه  سه نظارت اعمال کارفرمایی و و کارگري هاي تشکل فیمابین جمعی دسته هاي مفاد پیمان دانستن

-41، 1390امیـري و همکـاران،   (در بازار کـار   »کارفرمایی هاي ـ تشکل کارگري هاي دولت ـ اتحادیه «

35.(  

. صیالن دانشگاهی پرداخته اسـت التح هاي اشتغال فارغ به چالشدر پژوهشی ) 1393(هاي مجلس  مرکز پژوهش

وري اقتصاد کشور به اثربخش نبودن آموزش عالی در ایران نسبت داده  بودن وضعیت بهره  در این گزارش پایین

 چهـار  رویکـرد،  یـک  در. نگر در پی پاسخ به چرایی این پدیده اسـت  ده است و محقق با یک رویکرد جامعش

 بـراي  اقتصـاد  پـایین  قاضـاي ت :اسـت شـده   ذکـر  آموختگـان  دانش اشتغال آموزش مسائل براي اصلی خاستگاه

 کـار  بـازار  ناهمـاهنگی ؛ عـالی  آمـوزش  آموختگـان  دانـش  پـایین  پـذیري  اشتغال؛ عالی آموزش آموختگان دانش

 مـانع  که پرورشی و آموزشی تربیتی، فرهنگی، نامطلوب فضايو  عالی آموزش خدمات بازار و آموختگان دانش

در ایـن  ). 1393هـاي مجلـس،    مرکـز پـژوهش  (شـود   می جوانان در یادگیري و استعداد شکوفایی و رشد بروز،

 عرضـه  کیفیـت  بهبـود « ،آموختگـان  راهبرد مناسب پیشنهادي براي ارتقاي تقاضاي اقتصادي براي دانـش تحقیق 

 »دانـش  اقتصـاد  سـاخت  عالی و آموزش خدمات بازار و کار بازار بین هماهنگی ایجاد و عالی آموزش خدمات

  . که به باور محقق نیاز به ایجاد جامعۀ یادگیري دارد است

از جنبـۀ  مسائل بازار کار ها اگرچه  در آن که اول این: کته اساسی ضروري استن ذکر دوها  این پژوهشمورد در 

تر شـدن   ها و در مواردي عمیق اما رفع نشدن این چالش ،اند مورد توجه قرار گرفتهبه طور جامع عرضه و تقاضا 

عدم تطـابق   ،نمونه براي. نماید را ایجاب مینیاز به بررسی بیشتر و توجه به عوامل دیگري  در طول زمان، ها آن

رسانی بازار کار بـه   هاي ارائه شده در نظام آموزش به جوانان با نیازهاي بازار کار و ضعف سیستم اطالع آموزش

قبل شناخته شده بودند و در تحقیقاتی از این دست  هاي عمده و اساسی بازار کار از حدود دو دهۀ عنوان چالش

تر این است که بعد از گذشت دو دهه، علیـرغم اقـداماتی کـه در     لۀ مهمئاند؛ اما مس بارها مورد تأکید قرار گرفته

ست و ظاهراً این اقدامات تأثیري بـر  ا له همچنان به قوت خود باقیئمس ،راستاي رفع این دو مشکل انجام شده
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پذیري و کارآفرینی به  هاي اشتغال وارد کردن مهارت مورددر همچنین، . اند رفع مشکالت اشتغال جوانان نداشته

در برنامۀ درسـی مـدارس بـه عنـوان راهبـردي       خیراهاي  در سال ها و  هاي درسی و آموزشی در دانشگاه برنامه

شود که در راهبرد سازمان  حالی مطرح می التحصیالن دانشگاهی در مناسب جهت افزایش اشتغال جوانان و فارغ

در یک دهه پیش اشاره شده بود که هرگونه تغییر در وضـعیت اشـتغال نیـاز بـه تحـرك      ) 2005(المللی کار  بین

و در صورتی که این تغییر انجام  داردهاي اقتصادي  اقتصادي و افزایش رشد اقتصاد کالن و تغییر جهت سیاست

و حتی در صورت تحقق کمک چندانی بـه رشـد اقتصـادي کشـور      ردامکان ندا ساخت جامعۀ یادگیري ،نگیرد

  .نماید نمی

قالـب و سـاختار مشخصـی     ،ها و موانـع اشـتغال جوانـان    که راهبردهاي ارائه شده براي غلبه بر چالش دوم  این

 ،در نتیجـه  .استنداشته و در برخی موارد بدون توجه به شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور ارائه شده 

  . اند به حل مشکالت کمک چندانی نکرده

هـاي بـازار    ، این پژوهش به بررسی مسائل و چالشیاد شدههاي  و نکتۀ فوق و نتایج پژوهشبا در نظر داشتن د

 کند و سعی می می پردازدکار از دیدگاه متخصصان و کارشناسان آشنا به مسائل بازار کار و سیاستگذاري اشتغال 

  : هدبه سؤاالت زیر پاسخ تا 

 ند؟ا اشتغال جوانان کدام زمینهنقاط قوت و ضعف بازار کار ایران در ، ها فرصت ،ها ترین چالش مهم .1

 ؟چیستترین راهبرد سیاستگذاري اشتغال جوانان در شرایط کنونی  مناسب .2

  انجام داد؟توان  با توجه به راهبرد انتخابی، چه اقداماتی براي کاهش مشکل بیکاري جوانان می .3

  پژوهش مفهومینظري و مبانی 

ترین  هاي رفاهی و اجتماعی، سیاستگذاري اشتغال یکی از مهم با در نظر داشتن اهمیت اشتغال در تغییر شاخص

 ،هاي اشتغال جایگاهی مهـم  سیاست« :معتقد است )141: 1391( ١دیکنبراي نمونه، . هاي این حوزه است عرصه

بـراي سـنجش    )2002( ٣و بـوئري ) 2005( ٢و ساپیر »اما جنجال برانگیز در مباحثات مربوط به آیندة رفاه دارند

هرچه نرخ اشـتغال در  . دهندشاخص نرخ اشتغال به کار جمعیت را پیشنهاد می ،میزان موفقیت یک نظام رفاهی

                                                             
١ Deacon 
٢ Sapir 
٣ Boeri 
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هاي بیشتري براي افراد جهت مشارکت پاداشها و ها، مشوقیک کشور باالتر باشد، حاکی از آن است که انگیزه

هاي در معـرض خطـر    خصوص در مورد گروه به بیکارياشتغال و  بررسی ،از این رو .در نیروي کار وجود دارد

  .)220: 1389مزینانی، تاج( یابد بسیار زیادي میاز جمله جوانان، اهمیت 

است، بر جـذب کامـل متقاضـیان کـار در بـازار       مفهوم اشتغال کامل که از مفاهیم اصلی نظریه کالسیک اقتصاد

: 1385سـامتی،  ( رسیدن به آن است ،ها در اشتغال گذاري توان گفت هدف نهایی بیشتر سیاست مبتنی است و می

بیکاري اصطکاکی است که در برخی مـوارد نشـانه مطلـوب     ،در این چهارچوب تنها بیکاري مورد قبول. )9-8

هاي بهتر هستند و به نوعی بیکـاري   ا که در این حالت افراد در جستجوي شغلبودن بازار نیروي کار است، چر

بیکاري را امري غیرارادي و ایجاد اشتغال واقعـی را نتیجـۀ تقاضـاي    ) 1936( ١به همین منوال، کینز. ارادي است

ثباتی نرخ ارز  مؤثر، بیکینزي نیز بیکاري غیرارادي به نبود تقاضاي  در اقتصاد پست. داند مؤثر بازار براي کار می

شود که باعث کـاهش اطمینـان و از بـین رفـتن اعتمـاد کارآفرینـان بـه         المللی نسبت داده می و تحرك مالی بین

این امر به همراه برخی نواقص دیگر در بازار . )1998، ٢دیویدسون( گردد گذاري براي کاهش بیکاري می سرمایه

به رابطۀ بین عرضه و تقاضاي نیروي کار اشـاره دارد کـه در آن تحـت    شود که  به عدم تعادل بازار کار منجر می

ناپذیري دستمزدها و کاهش تقاضاي نیروي کار در بازار بیکاري تشدید شده و منجـر بـه تخریـب     تأثیر انعطاف

نتیجۀ این تخریب بازار وقوع رکود اقتصادي در جامعه و ایجـاد دور باطـل تخریـب بـازار کـار،      . شود می بازار

، مشهور اقتصادي قوانینکه بنا به یکی از  دل بازار و افت رشد اقتصادي استري و تشدید عدم تعازایش بیکااف

یعنـی افـزایش در نـرخ تولیـد      ؛رابطـۀ معکـوس دارد  با رشد اقتصادي نرخ بیکاري ، )1962( ٣اوکان قانونیعنی 

  ).5-6: 2015، ٤تولیپو نکاسترلَ(شود  داخلی یا ملی باعث کاهش درصدي از نرخ بیکاري می

، ٥شـومپیتر (وري  مفـاهیمی از قبیـل بهـره    ،در تالش براي جستجوي راهی جهت جلوگیري از تخریب بازار کار

وري کـه در نظریـۀ چرخـۀ     مفهـوم بهـره  . توسط اندیشمندان ارائه شدند )1855، ٦منگولت ون( و نوآوري)1934

ها و  وري کل عوامل رشد نکند، بنگاه که اگر بهرهاز این است  عبارت، کار واقعی مورد توجه قرار گرفته کسب و

هـاي   هاي موجود کمتر شده  و به سمت عرصه هاي کار و سرمایه شوند و سودآوري فرصت اقتصاد ناکارآمد می

                                                             
١ Keynes  
٢ Davidson 
٣ Okun’s Law 
٤ Lancaster and Tulip 
٥ Schumpeter 
٦ Von Mangoldt 
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هاي  ایجاد شوك ،وري پیشنهادشده در این نظریه هاي ارتقاي بهره یکی از راه. شوند اقتصادي دیگر سوق داده می

وري  مفهوم پیشنهادي دیگر براي ارتقاي بهـره . )2004، 1گالی و رابانال( هاي تولیدي است کی در بنگاهتکنولوژی

 وي معتقد اسـت توسـعه  . است) 1934(هاي شومپیتر  نوآوري است که برگرفته از نظریه ،و کاهش تخریب بازار

 اي شـیوه  بـه  نـه،  یـا  یابنـد   افزایش مـی  آن منابع آیا اینکه از نظر موجود صرف منابع از استفاده در عمده طور به

  .)2011 ،٢محمد( است متفاوت

از  برخـی . دهـد   مـی  ارائـه  بیکـاري  مشـکل  بـراي  زیادي توضیحات اقتصادي توان گفت ادبیات در مجموع می

 بـه  را مشـکل  ایـن  دیگـر،  هاي نظریه. کنند  می سرزنش را بیکار کارگران ،دیگر برخی و اقتصادي نظام ها، نظریه

 و فنـاوري  کـه  معتقدند دیگر برخی و دهند  می نسبت بینی پیش قابل غیر رویدادهاي یا ها شوك و خارجی منابع

 نـوآوري  و هـا  هزینه کمبود که کنند  می تصور دیگر هاي نظریه .هستند بیکاري مشکالت علل کار، بازار نهادهاي

هـا و دالیـل وقـوع     نظـري، چـالش  فارغ از هرگونـه وابسـتگی   . هستند مشکل توضیح براي ضروري عوامل ها،

گذاران و اندیشمندان آن جامعه به شـرایط   وابسته به شرایط خاص آن و نگرش سیاست اي بیکاري در هر جامعه

  . است

در سـطح  « :هـاي حیـات اجتمـاعی اسـت     اشتغال، نوعی شاخص سنجش تغییرات در همۀ عرصه از نظر مؤمنی

 ؛از نوع تقاضاي مشتقه است ،در واقع تقاضا براي اشتغال. شود مینظري اشتغال به عنوان متغیري سیستمی تلقی 

هاي حیات جمعی اتفاق افتاده باشد تا برآیند آن تحوالت را در سـاختار   یعنی باید ابتدا تحوالتی در سایر عرصه

ش روند از این زاویه است که تحوالت اشتغال به مثابه نمادي براي سنج. تقاضا براي اشتغال بتوان مالحظه نمود

ورت، در هـر صـ   ).7-8: 1394(» شود هاي حیات جمعی در نظر گرفته می ها در کل عرصه تغییرات و دگرگونی

نسـانی از قبیـل   وقـایع ا و  محـیط جغرافیـایی   ،اجتمـاعی و فرهنگـی   ،سیاسـی  در نظر داشتن شرایط اقتصـادي، 

جوامـع  در تري از شـرایط اشـتغال    تکند تا درك درس گران کمک می به تحلیلها   ها و مهاجرت ها، جنگ انقالب

   . هاي اولیه و اساسی این فرایند است ها از گام ها و نقاط قوت و ضعف ها، فرصت داشته باشند و یافتن چالش

  

  

                                                             
١ Gali and Rabanal 
٢ Adil Muhammed 
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  شناسی پژوهشروش 

حبنظران و کارشناسان حوزه بازار کار امصاحبه با ص طریق اي آنه داده پژوهش به روش کیفی انجام شده واین 

بهره گرفتـه   AHP ١و  SWOTهاي مدلهاي تحقیق از  براي تحلیل یافتهو آمده به دست و سیاستگذاري اشتغال 

  : تدوین راهبرد در چهار مرحله انجام خواهد گرفتدر این روش، . شده است

 . گردد می ابتدا مأموریت یا هدف تحقیق یا سازمان مشخص .1

 . گردند درونی شناسایی می ٥و نقاط ضعف ٤و نقاط قوت) محیطی(بیرونی  ٣و تهدیدات ٢ها فرصت .2

 TOWSشـوند و مـاتریس    ها و عوامل کلیدي مرتبط با هر کدام از ابعاد چهارگانه فوق تعیین می مؤلفه .3

 .گردند شود و راهبردهاي مقتضی تدوین می ترسیم می

 .  شود بندي راهبردها انجام می اولویت )AHP(تبی مرا با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله .4

بازار کـار و اشـتغال   ها و تهدیدهاي  نظر کارشناسان در مورد نقاط قوت، نقاط ضعف فرصتآوري  پس از جمع

و دوباره پرسشنامه دیگري در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار  می شودهاي کلیدي استخراج  ، مؤلفهجوانان

در مرحله بعـد،  . ها پرداخته شود دهی مؤلفه به وزن)  9از یک تا (هاي مورد نظرشان  گیرد تا با تعیین اولویت می

دي دسـت  بـه اعـدا  ها  مؤلفهافزار اکسل براي هر یک از  ها به کمک نرم ها و میانگین وزن با محاسبه مجموع وزن

هایی که وزن نسبی بـاالتر   براي این کار مؤلفه. (شود استفاده می TOWSها براي رسم ماتریس  یابیم که از آن می

  ). گردند باشند، انتخاب می  از میانگین داشته
 

                                                             
١ Analytical Hierarchy Process 
٢ Opportunities 
٣ Threats 
٤ Strengths 
٥ Weaknesses 
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 TOWSماتریس : 1 نمودار

هـدف،  . گردنـد  ها و در نظر داشتن الگوي زیر راهبردهاي مؤثر ارائه می سپس با توجه به قوت هر کدام از مؤلفه

در . شناسایی یکی از چهار الگوي متمایز در تطبیق بین منابع درونی یک سـازمان و وضـعیت بیرونـی آن اسـت    

اهبـرد انتخـاب خواهـد شـد و سـپس      تـرین ر  و مناسـب  می گیـرد مرحلۀ آخر، خود راهبرد مورد ارزیابی قرار 

هاي هر الگو  به  الگوهاي تطبیق بین منابع درونی با وضعیت بیرونی و ویژگی. شوند هاي بعدي تعیین می اولویت

  . ارائه شده است 1در جدول ) 89-90: 1395(نقل از چوبچیان و مؤمنی هاللی 

  هاي مرتبط با انواع راهبردها ها و توصیه ویژگی: 1جدول 

  توصیه  راهبرد  ها ویژگی  ناحیه  خانه

1  SO 
  محیطیهاي متعدد  فرصت

  هاي متعدد توانایی

تهاجمی 

  )توسعه(

هاي اجرایی طرح را باید به همین روال و با شدت  کارها و فعالیت

  .بیشتري دنبال نمود

2  ST  
  محیطیوضعیت نامطلوب 

  وجود تعدادي نقاط قوت
  )رقابتی(تنوع    

ضمن تداوم کارها در رویۀ جاري مراقبت نمود تا از تمرکز نیروها در 

  .تر ساخت ها را پراکنده آن شود و سعی گرددیک جا پرهیز 

3  WO  

هاي قابل توجه  فرصت

  محیطی

  منابع ضعیف درونی

تغییر جهت 

  )کارانه محافظه(

ها تغییر جهت داد و با توجه  در این استراتژي الزم است در فعالیت

شرایط را براي دسترسی به  ،کاري نقاط ضعف موجود با محافظهبه 

  .ها فراهم نمود فرصت

4  WT  
  تهدیدهاي عمده محیطی

  منابع ضعیف
  )کاهش(تدافعی 

ها و روندها کاسته شود و گر نه شکسست  باید از سطح فعالیت

  .هاي عملکردي در آینده حتمی خواهد بود رویه
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  ها شیوه گردآوري داده

-صورت غیراحتمالی یا غیرتصادفی است و بیشتر به صورت هـدف  هاي کیفی معموالً به گیري در پژوهش نمونه

گیـري   نمونـه این پـژوهش از شـیوة   در ). 532: 1395میرزایی، (محور است   -محور یا مالك -محور، اطالعات 

شوند و عضو نمونـه   انتخاب می ها بر اساس میزان اطالعات نمونهاستفاده شده است که در آن  محور -اطالعات

از موردهایی خواهد بود که در زمینۀ ویژگی، پدیده یا رخداد مورد مطالعه از غناي اطالعاتی بـاالیی برخـوردار   

مرتبط با توسـعه  هاي  بخششاغل در  نفر از کارشناسان 10شامل (نفر  20ها تعداد  براین، براي مصاحبهبنا. است

نفـر از محققـان و    10وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی و     زایـی   اي اشـتغال ه اشتغال و کارآفرینی و  طرح

مصـاحبه بـا   . در نظـر گرفتـه شـدند   ) سیاستگذاري اجتماعی و رفاه اجتمـاعی اقتصاد،  هاي دانشگاهیان در رشته

نفـر   5 و در مورد محققان و دانشگاهیان،کارشناسان وزارت رفاه با هماهنگی قبلی در همان محل کار انجام شد 

 امـا در نهایـت،  . ت تحقیق جواب دادندبه سؤاال نفر به صورت پرسش و پاسخ از طریق ایمیل 5در محل کار و 

هـاي   بنـدي مؤلفـه   پرسشنامه دوم تحقیق در مورد رتبه. ها مورد استفاده قرار گرفتند مصاحبه در تحلیل 17نتایج 

شـجویان دکتـري   ننفـر دیگـر از دا   8توسط ول، نفر مصاحبه شوندگان مرحله ا 17عالوه بر   SWOTمربوط به 

  .مورد تحلیل قرار گرفت AHPبا تکنیک  کلی آنعلوم اجتماعی و اقتصاد تکمیل شد و نتایج 

  پژوهشهاي  یافته

  ـ تعیین هدف یا مأموریتگام اول 

بنـابراین   ،در کشـور اسـت  بیکـاري جوانـان   مؤثر جهت کاهش نرخ یافتن راهی  ،تحقیقاین هدف جا که  از آن 

  . استهدف اصلی » در ایران کاهش بیکاري جوانان«براي  يتدوین راهبرد

  ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف گام دوم ـ شناسایی فرصت

شماره یک   ها و پرسشنامه هبآوري نظرات کارشناسان و متخصصان در جریان مصاح در این مرحله پس از جمع 

هـا و تهدیـدهاي خـارج از     در این بخش، همۀ فرصت(مربوط به محیط خارجی مؤلفه   57در مجموع  ،تحقیق

هاي بازار کار و فراز و فرودهـاي آن   بازار کار که متولیان بازار کار کنترلی بر آن ندارند، اما بر اثربخشی سیاست

مؤلفـه   44همچنـین  . مورد تهدیـد شناسـایی شـدند    36و   فرصتمورد  21شامل ) گیرد مؤثرند، مد نظر قرار می

که مربوط به خود بازار کار هستند و بر خالف عوامـل خـارجی در کنتـرل متولیـان و     (مربوط به محیط داخلی 
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فراوانـی  . انـد  ضعف بر شمرده شـده  هطمورد نق 31قوت و  هنقطمورد  13شامل ) سیاستگذاران بازار کار هستند

  . شود ده میدی2هاي کلیدي ارائه شده در جدول  عوامل شناسایی شده و مؤلفه

  هاي شناسایی شده عوامل و مؤلفه: 2 جدول

  ي کلیديها فراوانی مؤلفه  فراوانی عوامل شناسایی شده  عوامل  زمینه

محیط 

  بیرونی

  10  21  ها فرصت

  12  36  تهدیدها

محیط 

  درونی

  6  13  نقاط قوت

  12  31  نقاط ضعف

  

  ها دهی آن هاي کلیدي و وزن گام سوم ـ شناسایی مؤلفه

در این مرحله، عوامل شناسایی شده بر اساس قرابت مفهومی و فراوانـی تکـرار در قالـب چنـد مؤلفـۀ کلیـدي       

 در اختیـار عامل کلیدي تقلیل داده شده و  40مفهوم شناسایی شدة اولیه به  101بدین ترتیب . بندي شدند تقسیم

شده را  هاي تعیین قرار گرفتند تا مؤلفه) نفر 10(و برخی کارشناسان دیگر ) نفر 15(کننده در تحقیق  افراد شرکت

هـاي مـورد نظـر در     گـذاري مؤلفـه   دهـی و نمـره   و وضـععیت وزن  2شماره   نتایج پرسشنامه. نمره گذاري کنند

  . شود مالحظه می 4و  3هاي  ولجد

  ها و تهدیدهاي محیطی بازار کار رصتهاي ف دهی مؤلفه وزن: 3جدول 

عوامل   

  کلیدي

مجموع   ها مؤلفه

   ها وزن

میانگین 

  ها وزن

وزن 

  نسبی

  نماد  رتبه

ت
ص

فر
 

ها
  

  اقتصادي

  O٥  3  898/0  08/8  202  بازار مصرف داخلی

  O٩  9  560/0  04/5  126  گذاري خارجی امکان جذب سرمایه

  O٤  1  933/0  40/8  210  منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی 

 O١  2  920/0  28/8  207  شده فعال یا تعطیل بنگاههاي اقتصادي نیمه

  سیاسی
  O١٠  10  520/0  68/4  117  اي گیري مناسبات جدید منطقه شکل

  O٨  8  627/0  64/5  141  سازي هاي خصوصی سیاست

  اجتماعی
  O٧  4  858/0  72/7  193  جوانی جمعیت 

  O٣  7  693/0  24/6  156  وجود مراکز دانشگاهی و آموزش فنی 

  جغرافیایی
  O٦  6  751/0  80/6  169  تنوع اقلیمی و گوناگونی محصوالت 

  O٢  5  782/0  04/7  176  هاي گردشگري طبیعی و تاریخی فرصت
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 -  -  542/7  88/67  1697  مجموع      

 -  -  754/0  79/6  7/169  میانگین تجمعی      

ها
د
دی

ته
  

  اقتصادي

  T١  1  951/0  56/8  214  گذشته  رکود اقتصادي و تورم در دهه

  T٣  3  862/0  76/7  194  گذاري در تولید ریسک باالي سرمایه

  T٢  2  916/0  24/8  206  هاي غیر مولد اقتصادي سودآور بودن حوزه

  T٥  5  804/0  24/7  181  خواران و دالالن در اقتصاد چیرگی ویژه

  سیاسی

  T٨  8  707/0  36/6  159  هاي خارجی تحریم تهدیدات و

  T٤  4  844/0  60/7  190  عدم شفافیت و وجود فساد اداري 

  T٦  6  738/0  64/6  166  هاي اقتصادي گسست سیاست

  اجتماعی

  T١٠  10  596/0  36/5  134  ترجیح منافع فردي و آنی بر مصالح جمعی

  T١٢  12  573/0  16/5  129  )خارجی/داخلی(هاي گسترده  مهاجرت

  T١١  11  582/0  24/5  131  عالقه به استخدام رسمی و دولتی 

  جغرافیایی

  T٧  7  720/0  48/6  162  ...بحران زیست محیطی مانند کمبود آب و 

خیز  شدن کشور در منطقۀ بحران واقع

  خاورمیانه
156  24/6  693/0  9  T٩  

 -  -  987/8  88/80  2022  مجموع      

 -  -  749/0  74/6  5/168  میانگین تجمعی      

  

  هاي نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی بازار کار دهی مؤلفه وزن :4جدول 

عوامل   

  کلیدي

مجموع   ها مؤلفه

   ها وزن

میانگین 

  ها وزن

وزن 

  نسبی

  نماد  رتبه
ت

قو
ط 

قا
ن

  

  اقتصادي
  W٣  3  733/0  60/6  165  وجود بخش خصوصی آماده به فعالیت

  W٤  4  684/0  16/6  154  مناطق آزاد تجاري و اقتصادي 

  سیاستی

هاي حمایت از کارآفرینی و مشاغل دانش  سیاست

  بنیان
196  84/7  871/0  1  W١  

  W٥  5  587/0  28/5  132  هاي حمایت از تولید داخل سیاست

نیروي 

  انسانی

  W٢  2  817/0  36/7  184  نیروي جوان و داراي تحصیالت عالی  

  W٦  6  502/0  52/4  113  پذیري نیروي کار انعطاف

 -  -  196/4  76/37  944  مجموع      

 -  -  699/0  29/6  33/157  میانگین تجمعی      
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ف
ضع

ط 
قا

ن
  

  اقتصادي

  S٤  4  880/0  92/7  198  کمبود تقاضا براي نیروي کار

  S١  1  942/0  48/8  212  کمبود سرمایه و منابع مالی براي تزریق به بازار کار

  گري و بخش هدایت منابع از تولید به واسطه

  غیررسمی 
176  04/7  872/0  6  S٦  

  S٢  2  920/0  28/8  207  وابستگی بازار کار به بودجه دولتی 

  سیاستی

هاي اشتغال بر موازین علمی و  عدم ابتناء سیاست

  تحقیقاتی
143  72/5  636/0  10  S١٠  

  S٣  3  911/0  20/8  205  عدم شفافیت آمار و اطالعات بازار کار 

  S٩  9  698/0  28/6  157  افزایی هاي اشتغال و عدم هم گسست سیاست

  S٥  5  844/0  60/7  190  هاي بازار کار ها و برنامه انحراف از سیاست

نیروي 

  انسانی

  S١٢  12  533/0  88/4  120  گرایش به استخدام رسمی و دولتی 

  S٨  8  702/0  32/6  158  )خارجی/داخلی(هاي گسترده نیروي کار  مهاجرت

  S١١  11  587/0  28/5  132  ضعف فرهنگ کار و روحیۀ کارآفرینی

  S٧  7  760/0  84/6  171  هدایت نادرست افراد براي ادامه تحصیل 

 -  -  196/9  76/82  2069  مجموع      

 -  -  766/0  89/6  42/172  میانگین تجمعی      

  

 40/8با میانگین وزنی (شود که وجود  منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی  مالحظه می 3 ولهاي جد با توجه به داده

هـاي اقتصـادي    بنگـاه  ،پـس از آن . ترین فرصت موجود براي بازار کـار ایـران اسـت    مهم) 933/0و وزن نسبی 

نگین وزنـی  بـا میـا  (بازار مصرف داخلی  ،)920/0و وزن نسبی  7/ 72با میانگین وزنی (شده  فعال یا تعطیل نیمه

هاي دوم  در اولویت) 858/0و وزن نسبی  40/8با میانگین وزنی (و جوانی جمعیت ) 898/0و وزن نسبی  08/8

بـا میـانگین   (اي  گیري مناسبات جدید منطقـه  شکل ،از نظر جمعیت نمونۀ تحقیق. ها قرار دارند تا چهارم فرصت

  .هاي بازار کار ایران دارد صتکمترین اهمیت را در میان فر)520/0و وزن نسبی  68/4وزنی 

دهـۀ گذشـته    دهد که از نظر جمعیت نمونۀ تحقیق، استمرار رکود اقتصادي و تورم در یک نتایج تحقیق نشان می

سـود آور بـودن   . ترین عامل تهدید بازار کار ایران بوده اسـت  مهم) 951/0و وزن نسبی  56/8با میانگین وزنی (

گـذاري در   و ریسـک بـاالي سـرمایه   ) 916/0و وزن نسبی  24/8انگین وزنی با می(هاي غیرمولد اقتصادي  حوزه

هاي بعدي قرار دارند کـه هـر دو از تهدیـدهاي     در اولویت) 0/ 862و وزن نسبی  76/7با میانگین وزنی (تولید 
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در ) 844/0و وزن نسـبی   60/7بـا میـانگین وزنـی    (شوند و عدم شفافیت و فسـاد اداري   اقتصادي محسوب می

و  24/5با میـانگین وزنـی   (خیز خاورمیانه   شدن در منطقۀ بحران واقع. یت چهارم تهدیدهاي بازار کار استاولو

از تهدیدهاي کم ) 573/0و وزن نسبی  16/5با میانگین وزنی (هاي گسترده مردم  و مهاجرت) 582/0وزن نسبی 

  . ر دارندهاي یازدهم و دوازدهم قرا شوند و در رتبه اهمیت بازار کار محسوب می

بـا میـانگین وزنـی    (بنیان  هاي حمایت از کارآفرینی و مشاغل دانش دهد که سیاست نشان می 4هاي جدول  داده 

پس از آن وجود نیـروي کـار    .شود ترین نقطه قوت بازار کار ایران محسوب می مهم) 871/0و وزن نسبی  84/7

و وجود بخش خصوصی و خواهان فعالیـت  ) 817/0و وزن نسبی  36/7با میانگین وزنی (کرده  جوان و تحصیل

پـذیري   اند و انعطـاف  هاي بعدي نقاط قوت قرار گرفته در اولویت) 733/0و وزن نسبی  60/6با میانگین وزنی (

هـاي   ترین نقطه قوت از میان مؤلفـه  اهمیت به عنوان کم) 502/0و وزن نسبی  52/4با میانگین وزنی (نیروي کار 

  . ستا  پیشنهادي معرفی شده

دهد که از نظر کارشناسان و متخصصان مورد تحقیق، مؤلفـۀ کمبـود سـرمایه و منـابع      هاي تحقیق نشان می یافته

ترین نقطه ضعف بازار کار ایران  مهم) 942/0و وزن نسبی  48/8با میانگین وزنی (مالی براي تزریق به بازار کار 

؛ عـدم شـفافیت آمـار و    )933/0و وزن نسبی  40/8زنی با میانگین و(وابستگی بازار کار به بودجه دولتی . است

بـا میـانگین   (و کمبود تقاضا براي نیـروي کـار   ) 933/0و وزن نسبی  40/8با میانگین وزنی (اطالعات بازار کار 

گرایش به استخدام رسمی و دولتـی  . نقاط ضعف بعدي بازار کار ایران هستند) 933/0و وزن نسبی  40/8وزنی 

  . ترین نقظه ضعف بازار کار در ایران معرفی شده است اهمیت کم) 533/0و وزن نسبی  88/4 با میانگین وزنی(

با میانگین وزنی (شود این است که نقاط ضعف بازار کار ایران  دریافت می 4و  3هاي  نکتۀ دیگري که از جدول

بـا  (هـاي خـارج از بـازار کـار      پس از آن فرصت. اهمیت بیشتري در بازار کار دارد) 766/0و وزن نسبی  89/6

زنـی  با میـانگین و (تهدیدهاي خارج از بازار کار . داراي اهمیت است) 754/0و وزن نسبی  79/6میانگین وزنی 

با میـانگین  (و در نهایت نقاط قوت درونی بازار کار  رددر مرتبۀ سوم اهمیت قرار دا) 749/0و وزن نسبی  74/6

 . برخوردار استن اهمیت و تأثیر کمتریاز ) 699/0و وزن نسبی  29/6نی وز

  گام چهارم ـ انتخاب راهبرد
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در این مرحله ابتدا با توجه به میانگین وزنی و وزن نسبی به دست آمده براي هر کدام از عوامل کلیدي و قـرار   

کار نتیجۀ تقاطع یـا حاصلضـرب    براي این -شود ترتیب انتخاب راهبردها مشخص می SWOTدادن در ماتریس 

  .شوند شود و به ترتیب نزولی اولویت بندي می عوامل محاسبه می

  SWOTهاي  میانگین وزنی و وزن نسبی مؤلفه: 5جدول 

  )O(هاي عمده محیطی  فرصت

  79/6: میانگین وزنی

  754/0: وزن نسبی

  )T( تهدیدهاي عمدة محیطی

  74/6: میانگین وزنی

  749/0: وزن نسبی

  

 )SO(راهبرد 

  حداکثر ـ حداکثر

527/0  

 )ST(راهبرد 

  حداکثر ـ حداقل

523/0  

 )S( نقاط قوت اساسی درونی

  29/6: میانگین وزنی

  699/0: وزن نسبی

 )WO(راهبرد 

  حداقل ـ حداکثر

577/0  

 )WT(راهبرد 

  حداقل ـ حداقل

573/0  

  )W( نقاط ضعف اساسی درونی

  89/6: میانگین وزنی

  766/0: وزن نسبی

  

هـا و ابعـاد بـازار کـار ابتـدا بایـد        دهد که براي انتخاب راهبرد در هـر کـدام از عرصـه    نشان می 5نتایج جدول 

بعـد از آن در اولویـت سـوم     .در دستور کار قرار گیرند WTسپس راهبردهاي  .انتخاب شوند WOراهبردهاي 

ن حـوزه بـازار کـار و    گذارا ریزان و سیاست انتخاب آخر برنامه STو راهبردهاي  وندانتخاب ش  SOراهبردهاي 

هاي اساسی هر بخش انتخاب و طبق  در ادامه جهت شناسایی راهبردهاي مؤثر و قابل ارائه،  مؤلفه. اشتغال باشد

هـایی کـه وزن نسـبی بـاالتر از میـانگین       براي این کـار مؤلفـه   -قرار داده شدند  SWOTدر ماتریس  6جدول 

  . اند، انتخاب شدند داشته
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  بازار کار ایران SWOTهاي مهم  ماتریس مؤلفه: 6جدول 

 )O(هاي عمده محیطی  فرصت

منابع معدنی و ذخایر  .1

 زیرزمینی

بنگاههاي اقتصادي  .2

 شده فعال یا تعطیل نیمه

 بازار مصرف داخلی .3

 جوانی جمعیت .4

هاي گردشگري  فرصت .5

  طبیعی و تاریخی

 )T( تهدیدهاي عمدة محیطی

استمرار رکود اقتصادي  .6

 گذشته  دههو تورم در 

هاي  سودآور بودن حوزه .7

 غیر مولد اقتصادي

عدم شفافیت و وجود  .8

 فساد اداري

خواران و  چیرگی ویژه .9

  دالالن در اقتصاد

  

 )SO(راهبرد

  حداکثر ـ حداکثر

  اي راهبرد توسعه

  ):تهاجمی(

توجه و تمرکز بر نقاط قوت و 

  هاي موجود فرصت

  

  )اولویت سوم(

  

 )ST(راهبرد

  حداکثر ـ حداقل

  راهبرد تنوع

  ):رقابتی(

توجه به تهدیدهاي پیش رو و 

  تبدیل تهدیدها به فرصت

  

  )اولویت چهارم(

 )S( نقاط قوت اساسی درونی

هاي حمایت از  سیاست .1

 کارآفرینی و مشاغل دانش بنیان

نیروي جوان و داراي تحصیالت  .2

 عالی

وجود بخش خصوصی آماده به  .3

  فعالیت

 )WO(راهبرد

  حداقل ـ حداکثر

  

  تغییر جهت راهبرد

  ):کارانه محافظه(

ها و کاهش  تغییر جهت فعالیت

برداري از  نقاط ضعف براي بهره

  هاي موجود فرصت

  

  )اولویت اول(

 )WT(راهبرد

  حداقل ـ حداقل

  

  راهبرد تدافعی

  ):کاهش(

هاي  کاستن از سطح فعالیت

  کننده تضعیف

  

  

  )اولویت دوم(

  )W( نقاط ضعف اساسی درونی

منابع مالی براي کمبود سرمایه و  .1

 تزریق به بازار کار

وابستگی بازار کار به بودجه  .2

 دولتی

عدم شفافیت آمار و اطالعات  .3

 بازار کار

 کمبود تقاضا براي نیروي کار .4

ها و  انحراف از سیاست .5

 هاي بازار کار برنامه

هدایت منابع از تولید به  .6

  غیررسمی  گري و بخش واسطه
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تـوان اتخـاذ    را میبه ترتیب اولویت راهبردهاي زیر ، کنونی بازار کار ایرانو وضعیت  6با توجه به نتایج جدول 

  : نمود

 )تغییر جهت( WOراهبردهاي : اول

تعیین متولی مستقل و صـاحب نفـوذ بـه جـاي مرکـز آمـار ایـران جهـت نظـارت، پـایش و ارزیـابی             .1

 ؛گذاران ریزان و سیاست برنامهها و اطالعات مورد نیاز و ارائه به  هاي بازارکار و گردآوري داده سیاست

 ؛تغییر منابع مالی مورد نیاز بازار کار از بودجه دولتی به سایر منابع از جمله بخش خصوصی یا بورس .2

 ؛بر به مشاغل کاربر تغییر رویۀ ایجاد مشاغل سرمایه .3

اي  رفـه فنی و ح هاي  هاي نظري به رشته آموزان و دانشجویان از رشته تغییر شیوه هدایت تحصیلی دانش .4

 .و مهارتی

 )تدافعی( WTراهبردهاي : دوم

 ؛کاهش نقش دولت در سیاستگذاري بازار کار و ایجاد اشتغال .1

 ؛هاي نظري و غیرفنی خصوص در رشته ها به کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه .2

   .زایی هاي ناکارآمد یا ناموفق در حوزه اشتغال توقف و یا اصالح طرح .3

 )اي توسعه( SOراهبردهاي : سوم

 ؛فعال یا تعطیل با کمک بخش خصوصی هاي نیمه فعال نمودن بنگاه .1

اي داخلـی و جـذب گردشـگران     سازي بازار گردشگري کشور با انجام اقدامات زیربنایی و توسعه فعال .2

 ؛خارجی

هاي مبتنی بر استخراج منابع معدنی و  اندازي صنایع و کارگاه استفاده از پنجره جوانی جمعیت جهت راه .3

 .ه جاي خام فروشیزیرزمینی ب
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    )رقابتی( STراهبردهاي : چهارم

 ؛تالش براي مهار تورم و گذر از رکود اقتصادي .1

 ؛هاي اقتصادي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي موجود و نظارت شدیدتر بر فعالیت .2

  .اي هاي غیر تولیدي و واسطه خصوص در بخش برقراري سیستم مالیات متناسب با درآمد به .3

  گیري نتیجهبحث و 

هـاي بـازار کـار ایـران و      هاي پیشین راجع بـه چـالش   هاي تحقیق حاضر و مرور نتایج پژوهش با توجه به یافته

برد که نقاط قوت بازار کار ایران نسبت به نقاط ضعف آن بسیار ناچیز و   توان پی ها می راهبردهاي پیشنهادي آن

هـاي   ها و ظرفیت بازار کار بیشتر از فرصت تهدیدها و مشکالت محیطی فراروي ،از سوي دیگر .کم توان است

هـاي   بهتـر اسـت بـه جـاي ارائـه طـرح       ،در نتیجـه  .بالقوه براي تحرك اقتصاد و بهبود وضعیت اشـتغال اسـت  

ـ  هاي اقتصاد و بازار کار کشور به نقاط ضعف و تهدیدهاي موجود جـدي  بلندپروازانه و غیرمنطبق بر واقعیت ر ت

به جـز  (هاي توسعه اشتغال در کشور  بیندیشیم و بپذیریم که در بسیاري از مواقع سیاستگذاران و مجریان برنامه

هاي  بلکه بسیاري از فرصت ،اند تهدیدهاي موجود را به فرصت تبدیل کنند نه تنها نتوانسته) چند نمونه کوچک

هـا   بـارزترین ایـن فرصـت   . انـد  و آن را از دست دادهموجود در اقتصاد و بازار کار را به چشم تهدید نگاه کرده 

در برخی از مقاطع بوده است که به جاي استفادة بهینـه  » افزایش قیمت نفت«و  »پنجرة فرصت جوانی جمعیت«

بر اثر مدیریت نادرست به عنصري زائد و حتی مانع رونق تولیـد و   ،در جهت رونق تولید و رشد اقتصاد کشور

  . اند رشد عمل نموده

در قالـب  ) WO(بنابراین، از میان چهار الگوي راهبردي اصلی، در شرایط کنـونی اتخـاذ الگـوي تغییـر جهـت      

  :شود راهبردهاي بلندمدت و کوتاه مدت به صورت زیر پیشنهاد می

  راهبردهاي بلندمدت . الف

اي  ی و حرفـه فن هاي  هاي نظري به رشته آموزان و دانشجویان از رشته تغییر شیوه هدایت تحصیلی دانش .1

 ؛و مهارتی
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گردد و در نظام  به کارکرد نامناسب نظام آموزش عمومی بر میبیکاري جوانان لۀ ئجا که علت بخشی از مس از آن

آموزان دست به انتخاب شاخه و رشتۀ  دانش ،آموزشی کشور در انتقال از دورة متوسطۀ اول به دورة متوسطۀ دوم

ها و معیارهاي هدایت تحصیلی مورد بازبینی قرار گیرند و در یک بازة زمانی  زنند، الزم است مالك تحصیلی می

بـه   ؛اي افـزوده شـود   آموزان در شاخۀ نظري کاسته و به مدارس فنـی و حرفـه   ده ساله از ظرفیت پذیرش دانش

بدیهی اسـت کـه   . اي یا کارودانش شوند هاي فنی و حرفه آموزان وارد رشته صد دانشدر 70اي که بیش از  گونه

  .  مقدم بر هر اقدامی در این راستاستاي موردنیاز،  هاي فنی و حرفه رشتههاي  نیازسنجی کشور در تعیین ظرفیت

 

 هاي نظري و غیرفنی خصوص در رشته ها به کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه .2

هاي نظري و محض  التحصیالن زیاد در برخی از رشته وجود فارغ ،اشتغال جوانان در کشور یکی از مسائل اصلی

از سـوي دیگـر    ،هاي الزم براي ورود به بازار کـار  سو و نداشتن مهارت از یک ،است که به دلیل اشباع بازار کار

انشگاهی خود مشغول به کار در بهترین حالت در مشاغل غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی د آنها. مانند اغلب بیکار می

گردند که در هـر دو صـورت باعـث     شوند و یا براي ادامۀ تحصیل در مقاطع باالتر مجدداً به دانشگاه باز می می

جذب شدن این افراد به مشاغل غیررسـمی و حتـی    ،حالت دیگر. گردد هدررفت منابع مالی و انسانی کشور می

اما نه تنها کمکی به رشد و بهبـود شـرایط    ،آید  فرد به حساب می غیرقانونی است که اگرچه منبع درآمدي براي

چـه راهبـرد پیشـنهادي اول     چنـان . نمایـد  هاي زیادي را به جامعه تحمیل مـی  کند، بلکه هزینه اقتصاد کشور نمی

در (در یک بـازة زمـانی ده سـاله بـه تـدریج از متقاضـیان ورود بـه دانشـگاه          ،دگردو اجرایی  یردگمدنظر قرار 

اي  هاي فنی و حرفـه  توان به گسترش دانشگاه و به جاي آن می می شودکاسته ) هاي غیرکاربردي یا محض رشته

م براي ورود هاي الز مبادرت نمود که هم ارتباط بیشتري با تولید و اشتغال داشته باشد و هم افراد بتوانند مهارت

هـایی ماننـد کـارورزي     گـذاري و هزینـه در طـرح    وقـت دیگـر نیـازي بـه سـرمایه      آن. به بازار کار را پیدا کنند

  .  نیست... و  آموختگان، کاج، تاك دانش دانش

   

 ها خصوص بانک هاي اقتصادي به مبارزه با فساد اداري و اقتصادي موجود و نظارت شدیدتر بر فعالیت .3

رو  مـاعی را بـا شکسـت روبـه    هـاي اجت  ها و سیاسـت  ترین طرح ترین و دقیق عالمانه ،ي و مالیوجود فساد ادار

گذاري اشتغال که وابسته به منابع مالی زیاد و طی فراینـدهاي اداري طـوالنی و    خصوص در سیاست به سازد می
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رونـد اجـراي   هـاي مسـتقل و بـدون سـوگیري از      افی و نداشـتن ارزیـابی  کعدم نظارت دقیق و . پیچیده است

بنـابراین، یکـی از اقـدامات ضـروري     . شود ها می هاي اشتغال باعث هرز رفتن منابع در بسیاري از طرح سیاست

. المللی نیز مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت   انجام اصالحات اداري و مالی است؛ امري که توسط نهادهاي مالی بین

ضرورت اجراي سـریع اصـالحات   «بر  ٢اقتصاد ایراندر گزارش خود از وضع ) 2018( ١المللی پول صندوق بین

این صندوق اصرار دارد ایران باید بدون مسـامحه وضـعیت سـالمت سیسـتم بـانکی را      . تأکید کرده است» مالی

هاي ایران به خاطر حجم عظیم معوقات بانکی که امیدي هم به دریافتشان نیسـت،   بعضی از بانک. مشخص کند

هـا، شـرایط را بـراي     که مؤسسات مالی و اعتباري غیرمجاز و تحمیل تعهـدات آن  ضمن این ،اند عمالً ورشکسته

هـایی کـه امکـان ادامـه حیـات       این صندوق از ایران خواسته است به بانک. تر از پیش کرده است ها سخت بانک

  . دارند، افزایش سرمایه دهد و تکلیف بقیه را هم زودتر معلوم کند

افتد، نبایـد توقـع داشـت در زمـانی      یستم اداري و مالی به مرور زمان اتفاق میجا که بروز فساد در یک س از آن

 برد بین هفت الی ده سال زمان می این کار حداقل .جانبه دست زد کوتاه بتوان به انجام اصالحات اساسی و همه

  .توان همین اجراي اصالحات سریع مالی و تعیین تکلیف سالمت سیستم بانکی دانست و قدم اول را می

 اي هاي غیر تولیدي و واسطه خصوص در بخش برقراري سیستم مالیات متناسب با درآمد به .4

کار با نیازهاي هاي بازار کار ایران به عدم انطباق مهارت نیروي  ها و ارزیابی برخالف توصیۀ بسیاري از پژوهش

بازار کار و لزوم افزایش مهارت کارجویان، باید اذعان نمود که بخش تولید براي افـراد داراي مهـارت و انگیـزة    

انـدازي یـک    از بـراي راه ینهاي مالی و زمانی مورد  ، هزینهدر واقع. کار مولد چندان جذابیت و سودآوري ندارد

بـه عنـوان نمونـه، لـزوم     . ب و کار غیررسمی و غیرمولـد اسـت  بسیار بیشتر از کس ،کسب و کار رسمی و مولد

گذاران شده و  ن و سرمایهپرداخت مالیات در بخش تولید و اشتغال رسمی باعث کاهش جذابیت آن براي شاغال

گیرد و امکان عـدم پرداخـت    در عوض بخش غیررسمی بازار کار که معموالً نظارت چندانی بر آن صورت نمی

کند که فرد در آن حـوزه   کند و عقالنیت ابزاري هم حکم می جذابیت بیشتري پیدا می ،ر استمالیات در آن بیشت

                                                             
١ International  Monetary Fund (IMF) 

 2019و  2018هاي  بینی کرده است که نرخ ارز در سال سخن گفته و پیش 2017سال از کاهش نرخ تورم در  این صندوق در گزارش خود راجع به ایران ٢ 

صاد ایران، این نرخ هایی از اقت درصدي را رقم خواهد زد که با رکود فعلی در بخش 12دوباره روند صعودي به خود بگیرد که این اتفاق، تورمی دست کم 

 ).IMF, 2018(آفرین خواهد بود  تورم مشکل
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بنابراین، اگر بخش غیررسمی و غیرمولد اقتصاد نسـبت بـه بخـش مولـد و رسـمی اقتصـاد        .به فعالیت بپردازد

بـه بهبـود شـرایط    تـوان   همچنان کشش بیشتري داشته باشد، هر قدر مهارت و دانش نیروي کار ارتقا یابد، نمی

از این رو، در راستاي اصالحات مالی و اداري پیشنهاد شده در  بخش قبلی، اصالح . اقتصادي کشور امید داشت

هاي مختلف اقتصاد کشور در یک دورة پنج ساله پیشنهاد  نظام پرداخت مالیات و نظارت و ارزیابی مستقل بخش

پیشـنهاد  ) خودارزیـابی (زایی خـود   هاي اشتغال انداران از فعالیتچه در مورد ارزیابی است شود، اما نه مانند آن می

 .     شده بود

 بر به مشاغل کاربر تغییر رویۀ ایجاد مشاغل سرمایه .5

هاي دنیوي در امر توسعه، به ظهـور انـواع خاصـی از کـار      واقعیت این است که در حالی که قبالً تمام پیشرفت

در صنعت  به عنوان نمونه(ها  در عصر کنونی، بسیاري از پیشرفت ،)در کشاورزي به عنوان مثال(شدند  منجر می

هاي نوین اگرچـه بـه رشـد     نوآوري و استفاده از فناوري. اند هاي کاري منجر شده به کاهش فرصت) یا خدمات

ان و کند، اما از سوي دیگر به بیکـار شـدن تعـداد بیشـتري از کـارگر      وري و پایداري یک صنعت کمک می بهره

دهـد، بهتـر اسـت در     که استفاده از فناوري نیاز بـه کـارگر را کـاهش مـی     به دلیل این. شود متخصصان منجر می

بـه  . هایی بها داده شود که بیشتر از سرمایه به نیروي کار متکی باشـند  هاي اشتغال به مشاغل و بخش ریزي برنامه

به عنـوان  . یابد هاي تحمیل شده به جامعه کاهش می این ترتیب، افراد بیشتري جذب کار شده و بخشی از هزینه

به ازاي هر شغلی که « :کند گونه بیان می مزایاي استفاده از انرژي بادي از حیث اشتغال را این) 1395(بِک  ،نمونه

ایـن  . شـود  رود، پنج فرصت شغلی از کاربرد انرژي بادي ایجاد مـی  اي از دست می هاي هسته از تعطیلی نیروگاه

از رشد ساالنۀ صد در صدي برخوردار بوده است کـه  ) میالدي 2000منتهی به سال (عرض پنج سال  بخش در

توان دریافت کـه   اي می گرایانه هر محاسبۀ واقعبا عالوه بر این، . به معناي رشد اقتصادي در جهت صحیح است

در  ).1395بِـک،  ( »اي اسـت  هسـته تر از الکتریسیتۀ حاصل از یک نیروگاه  الکتریسیتۀ حاصل از انرژي باد، ارزان

هـاي فـرآوري    هاي بادي، پاالیشگاه از جمله نیروگاه ؛هاي متعددي در این زمینه وجود دارد کشور ما هم ظرفیت

توانـد   که مـی ... نفت و مشتقات آن، فرآوري محصوالت کشاورزي خاص ایران از جمله پسته، خرما، زعفران و 

البته وجود جذابیت کارهاي تولیـدي و سـوآوري آن در مقایسـه بـا     . ایدنیروي کار بیشتري را به خود جذب نم
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در اجـراي صـحیح ایـن راهبـرد      ،گذاران شود گري و داللی که باعث ترجیح کارآفرینان و سرمایه مشاغل واسطه

  .اولویت دارد

ار کـار  هاي ممکن براي بهتر شدن وضعیت اقتصـادي و بـاز   محقق مدعی نیست که راهبردهاي فوق، تنها گزینه

توانند در این زمینه مؤثر باشند، اما سعی شـد کـه    راهبردهاي دیگري وجود دارد که می بی تردید، .کشور هستند

در ادامـه، بـا توجـه بـه راهبردهـاي کـالن و       . هاي تحقیق همخوانی داشـته باشـند   راهبردهاي ارائه شده با یافته

عرصـۀ اشـتغال ارائـه    در نیـز  ) سـال  کمتر از پـنج (مدت  بلندمدت فوق، راهبردهایی عملی و قابل اجرا در کوتاه

  .شود می

 راهبردهاي کوتاه مدت . ب

 افزایش اختیارات شوراي عالی اشتغال  .1

هاي مرتبط با اشتغال کشـور اسـت، امـا در     که شوراي عالی اشتغال باالترین مرجع تدوین سیاست  رغم این علی

نـدارد و در مـواردي   ها روشن شد اختیارت و نفوذ چندانی بـر نهادهـاي مجـري     ها و همچنین مصاحبه بررسی

یکـی از نیازهـاي مبـرم و ضـروري      ،در هر صورت. گیرد اقداماتی برخالف مصوبات و تصمیمات آن انجام می

بازار کار کشور و اشتغال جوانان این است که در مورد تعیـین نیازهـاي بـازار کـار و تعیـین ظرفیـت پـذیرش        

تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه و تعیـین  اي و اصالح شیوة هدایت  آموزان در شاخۀ فنی و حرفه دانش

شامل وزارت (هاي این نهاد مورد توجه نهادهاي مسئول  توصیه ،هاي تحصیلی ها و رشته ظرفیت پذیرش دانشگاه

قـرار گیـرد و شـورا از    ) اي کشـور  حرفـه  آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سـازمان فنـی  

شود تدابیري اتخـاذ   پیشنهاد می ،از این رو. هاي خود برخوردار باشد برد برنامه پیشهاي اجرایی الزم براي  اهرم

 .   گردد که اختیارات شورا و نفوذ آن بر نهادهاي متولی اشتغال در عمل تحقق یابد

 

 هاي بازارکار  تعیین متولی مستقل و صاحب نفوذ جهت نظارت، پایش و ارزیابی سیاست .2

طرفانه و واقعی توسـط یـک    نبود ارزیابی بی ،زایی هاي اشتغال ها و طرح سیاست یکی از نقاط ضعف در اجراي

هـا و اطالعـات    مرجـع تهیـۀ داده   ،گونه که در مصوبات شوراي عالی اشتغال آمده است همان. نهاد مستقل است

مرکز آمار ایران و وزارت کار و امـور اجتمـاعی    ،گذاران ریزان و سیاست به برنامهآنها مورد نیاز بازار کار و ارائه 
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که باید بحث نظارت را  ها نیز تسري پیدا کرده است، در حالی همین مسئولیت به نظارت و پایش سیاست .است

به عنـوان  . اي مستقل و در صورت امکان خارج از دولت انجام داد از ارزیابی جدا نمود و توسط نهاد یا مؤسسه

هـاي اجتمـاعی از جملـه     به  ارزیابی سیاست »مؤسسۀ تحقیقات اقتصادي«اي به نام  ن مؤسسهنمونه، در انگلستا

مجلس براي تشکیل هستۀ  90توان از ظرفیت کمیسیون اصل  در کشور ما هم می. پردازد هاي اشتغال می سیاست

  دون وابستگی به دولتهاي اجتماعی استفاده نمود که بتواند با قدرت اجرایی و نظارتی الزم و ب ارزیابی سیاست

  .به ایفاي نقش بپردازد

 

هاي مبتنی بر استخراج منابع معـدنی   اندازي صنایع و کارگاه استفاده از پنجره جوانی جمعیت جهت راه  .3

 و زیرزمینی به جاي خام فروشی

و منـابع زیرزمینـی و معـدنی در کشـور      -که به مرور در حال از دست رفـتن اسـت   -دارا بودن جمعیت جوان

ریـزي   بها براي بهبود وضعیت اقتصادي و اشتغال کشور باشـد، امـا نیـاز بـه برنامـه      تواند فرصتی بسیار گران یم

در صورتی که سیاستگذاران فهم درستی از . مسئوالنه و مبتنی بر عقالنیت و تجارب موفق کشورهاي دیگر دارد

سازي این دو پتانسیل ارزشـمند   ف فعالوضعیت اقتصادي کشور پیدا کنند باید تمام انرژي و تالش خود را صر

توجه بـه   که بی تردید،بنمایند  -ها آرزوي سیاستمداران بسیاري از کشورهاي دیگر است که داشتن یکی از آن-

  .تواند راهگشا باشد هاي صحیح سرزمینی می تحقیقات اقتصادي و اجتماعی موجود و آمایش

 زایی ر حوزه اشتغالهاي ناکارآمد یا ناموفق د توقف و یا اصالح طرح .4

مـورد ارزیـابی قـرار    ... گـري و   خصوص در حوزه خدمات و واسطه زایی به هاي اشتغال چه برخی از طرح چنان

کنند و فقط بـه   گیرند، مشخص خواهد شد که این مشاغل کمک چندانی به رشد اقتصادي مورد نیاز کشور نمی

ها متوقف  شود بخشی از این طرح رو، پیشنهاد می ایناز  .خورند هایی خاص می درد کاهش نرخ بیکاري در زمان

الزمۀ اجرایی شدن . فکر گرددهاي بدیل و جایگزین  و به جاي صرف هزینه و زمان و نیروي انسانی به راه ودش

ها و سپس خواست ایجاد تغییر در رونـد امـور در یـک افـق بلنـد       این مهم، داشتن نهاد مستقل ارزیابی سیاست

 . مدت است

  اشتغالریزي  ریزي سایر کشورها در برنامه از متخصصان برنامه رفتنگ کمک .5
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دارد و وضعیت اشـتغال    نیاز به دانش و تجربه -از جمله اشتغال -ریزي و سیاستگذاري در امور اجتماعی برنامه

هاي اشتغال بیش از دانش علمی و تجربه، بر آزمایش و خطا  دهۀ اخیر سیاستگذاري دهد در چند کشور نشان می

در این زمینه، پیشنهاد . اند ها مبناي منطقی و عقالنی متقن و مشخصی نداشته مبتنی بوده است و بسیاري از برنامه

ي در حال گذار یـا  خصوص کشورها به -ها  برداري عینی از تجارب کشورهاي دیگر، از آن شود به جاي کپی می

بخواهیم که با بررسی وضـعیت اقتصـادي و    -اند کشورهاي در حال توسعه که در زمینۀ اشتغال موفق عمل کرده

بـدیهی اسـت تعهـد بـه اجـراي صـحیح       . ریزي و سیاستگذاري به ما کمک کنند بازار کار کشور در زمینۀ برنامه

ستیابی به هدف منتهی شود و گرنه سرنوشت این تجربه نیـز  تواند به د ها می ها و راهبردهاي پیشنهادي آن برنامه

هاي کوچک و زودبازده یا جامعه یادگیري خواهد بـود کـه در نهایـت بـه نتیجـۀ       همانند پیشنهاداتی چون بنگاه

  .اند مطلوب ختم نشده
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Youth unemployment is currently one of the main issues facing the country, and 
identification of employment policy challenges is one of the main prerequisites for 
solving this problem. The research is to identify the basic challenges of youth 
employment and provide an appropriate policy strategy. 

The research is carried out qualitatively and its data were obtained through 
interviews with ١٧ experts in the field of labor market and employment policy, and 
for analyzing the findings of the research, SWOT and AHP models have been 
used. 

The findings showed the internal weaknesses of the labor market (with an average 
weight of ٦/٨٩ and a relative weight of ٠/٧٦٦) are more important in the labor 
market. After that, opportunities outside the labor market (weighing ٦/٧٩ and a 
relative weight of ٠/٧٥٤) are important. Threats outside the labor market (with a 
weighted average of ٦/٧٤ and a relative weight of ٠/٧٤٩) are important in the third 
order. Finally, the internal strengths of the labor market (with an average weight of 
٢٩/٦ and a relative weight of ٠/٦٩٩) are of the least importance and impact. 

As the results, in each domains and dimensions of the labor market, Change 
Direction (WO) Strategies should be selected firstly. "Changing the way of 
students conduct academic studies from theoretical courses to technical and 
professional skills", "reducing the acceptance of universities, especially in 
theoretical and non-technical fields", "Establishment of an income-tax system, 
especially in non- Manufacturing and interfaces" and "Changing the jobs creation 
from investor jobs to user jobs" are examples of these strategies. 

Key Words: Employment Policy, Youth, SWOT Model and AHP Model 


