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 ررسي ساختار بازار كار در كشور با توجه به موانع اشتغال و پيشنهاد راهكارهاي اجراييب: عنوان.	
 : مساله تحقيق	در ي يهابخش چهو  ،در كشور كدامندو موانع اشتغال مهمترين عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار 

	؟هستند اشتغالاقتصاد كشور، بخش كليدي در 
 بررسي عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار، بررسي نقش پايه صنعتي بر اشتغال،  هدف از اجراي طرح حاضر،: دفه

	بررسي موانع اشتغال است. گذاري وايي موانع سرمايهغال، شناسهاي كليدي اشتبخشبررسي و شناسايي 

 قلمرو زماني: -	
 هاي تهران، استانبررسي از تعميم نتايج حاصل در مورد وضعيت اشتعال كشور طرح  هاييافتهكه  ،ايران : قلمرو مكاني

	.است گيالن، ايالم، فارس، بوشهر و يزد
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 هاي مربوط به و ميداني (پيمايشي) است كه جهت انجام تحليل اي)(كتابخانه اسنادي ،طرحروش تحقيق : روش تحقيق
	است. شدهاز الگوهاي آماري و اقتصادسنجي استفاده  ،هاي پيمايشيداده

 در اين طرح از الگوهاي حداقل مربعات معمولي (: مدل مورد استفادهOLS) خودرگرسيوني برداري ،(VAR ،و پنل ديتا (
	است. شدهاستفاده 

 خالصه فصول:	
، چارچوب نظري عرضه و تقاضاي نيروي كار »مباني نظري عرضه و تقاضاي نيروي كار« با عنوانفصل اول در  -

ارائه شده است. در ابتداي فصل، مباني نظري عرضه نيروي كار استاندارد، الگوي عرضه نيروي كار خانوار، الگوي 
فصل، الگوي  ادامهدر  شده وو بيكاري، عرضه نيروي كار و مخارج دولت ارائه تخصيص زمان، عرضه نيروي كار 

	. است بررسي شدهستا و پويا تقاضاي نيروي كار اي

تجارب ساير  ،. در اين فصل، اختصاص دارد»مروري بر مطالعات انجام شده و تجارب ساير كشورها« بهفصل دوم  -
اين . در زمينه بازار كار و اشتغال مرور شده استكشورها و مطالعات انجام شده در داخل و خارج از كشور 

 -ار، اشتغال و الگوي دادهعدم تعادل بازار ك تقاضاي نيروي كار، ضه نيروي كار،مطالعات به چهار قسمت عر
، مطالعات مربوط به اين فصل در بخش دومتقسيم شده است.  ،تجارب و استراتژي ايجاد اشتغالستانده و 

مطالعات مربوط به اشتغال و  ،در بخش سومهمچنين . ه استالگوهاي تقاضاي نيروي كار مورد بررسي قرار گرفت
مورد بررسي قرار گرفته و سپس تأثير  ي،ستانده ارائه شده است. در اين مطالعات ارتباط بين بخش -دادهالگوي 

در بخش چهارم، مطالعات و تجارب ساير كشورها در زمينه  است. شدهتغال مطالعه تغييرات تقاضاي نهايي بر اش
	. ارائه شده استاشتغال 

ها و استان كل كشوربه بررسي روند گذشته بازار كار ، »ايران بررسي ساختار بازار كار«فصل سوم تحت عنوان  -
هاي بازرگاني، رستوران و هتلداري بخشبررسي ساختار بازار كار ايران بيانگر اين است كه  .يافته استاختصاص 
نقش بسيار مهمي در ايجاد اشتغال دارند ولي ادامه روند ونقل، انبارداري و ارتباطات و ساختمان و حمل

	 زايي بخش كشاورزي جاي تأمل دارد.تغالاش
اختصاص ، »ارائه و تخمين الگوهاي اقتصادسنجي عرضه و تقاضاي نيروي كار و تحليل نتايج« بهفصل چهارم  -

 كه هدف از طراحي اين الگوها، ه است. در اين فصل، الگوهاي عرضه و تقاضاي نيروي كار ارائه شديافته است
شناسايي عوامل مؤثر بر اشتغال است. طراحي الگوها نيز مبتني بر چارچوب نظري تحقيق و ساير مطالعات 

	است.  استفاده شده ،و پانل ديتا OLS ،VARاز روش  ي ارائه شده،الگوهابراي تخمين  كه استانجام شده 

بررسي  پرداخته است. »ستانده -دادهزا با استفاده از الگوي هاي كليدي اشتغالشناسايي بخش« بهفصل پنجم  -
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در  1380ستانده  -بر مبناي جداول دادهدر اين فصل اقتصاد هاي كليدي زايي و بخشو ارزيابي توان اشتغال
در محور دوم آثار و تبعات دو نوع شوك  شود،بحث ميزايي . در محور اول توان اشتغالاستقالب سه محور 

ها زايي بخشدو بخش معدن و صنعت بر اشتغال در يي (شوك داخلي)صادرات (شوك خارجي) و تقاضاي نها
هاي كليدي بر مبناي رويكرد محور سوم به شناسايي بخش ،در نهايت وگرفته مورد بحث و بررسي قرار 

	 . ه استها اختصاص يافتكشش
عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار ، »طراحي پرسشنامه و تحليل نتايج ،مطالعه ميداني«تحت عنوان  ششمفصل  -

با استفاده شده است.  پرسشنامهاز  ،براي اين منظور است كه دادهاز ديدگاه كارفرمايان مورد بررسي قرار را 
، مانند الگوهاي اقتصادسنجي، بعضي از عوامل مؤثر بر اشتغال درها پرسشنامههاي حاصل از استفاده از داده

امكان ، نامهمورد آزمون قرار گرفته است. دليل استفاده از پرسش ،اعتبارات بانكي سطح توليد، دستمزد واقعي و
. براي انجام اين است پيگيري صحت يا عدم صحت نظرات نهادگرايانو تر عوامل مؤثر بر اشتغال بررسي دقيق

تصادفي انتخاب هاي ايالم، بوشهر، تهران، فارس، گيالن و يزد، بصورت بنگاه از استان 600مطالعه ميداني، 
هاي تحقيق الزم به ذكر است كه يافته اندارائه نكردهبنگاه پاسخ نهايي به تيم تحقيق  14 تعداد كهاند هشد

	.هاي مذكور استهاي بنگاهحاضر مبتني بر پاسخ
ها ي هر كدام از فصلار محتوبه صورت مختص، »گيري و پيشنهاداتبندي، نتيجهجمع«تحت عنوان  هفتمفصل  -

	.بيان كرده استنيز و نتايج حاصل از طرح را  قرار دادهبحث را مورد 
 نتايج: 	

 :اشاره كردموارد ذيل توان به مي حاصل از اجراي طرح حاضرمهمترين نتايج از 
هزار فرصت شغلي ايجـاد شـده    400، ساالنه يك ميليون نفر وارد بازار كار شده و تنها 1375 -85در طي دوره  -

درصد  8/12به  1375درصد در سال  1/9رشد قابل توجه عرضه نيروي كار، نرخ بيكاري كشور از  است. به دليل
دهد كه مقوله بازار كار همچنـان بايـد بـه عنـوان يـك      افزايش يافته است. اين شرايط نشان مي 1385در سال 

 مقوله جدي در برنامه پنجم توسعه مدنظر باشد.

شور نسبتاً كاهش يافته است ولي بايد توجه داشت كـه اثـرات رشـد    رشد جمعيت ك) 1385 -75(در دهه اخير  -
 40هاي گذشته، همچنان پابرجا خواهد بود. زيرا در صورت افزايش نرخ ازدواج و با توجه بـه سـهم   جمعيت دهه

بيني كرد كه در صـورت تحقـق ايـن    توان باال رفتن نرخ رشد جمعيت كشور را پيشدرصدي جمعيت جوان، مي
 بازار كار در گام بعدي نيز وجود خواهد داشت.امر، مشكل 

سـاله و   25ساله زنـان و   20 -24ساله مردان،  20 -24ها، در گروه سني التحصيالن دانشگاهافزايش تعداد فارغ -
داري بر عرضـه نيـروي كـار دارد. الزم بـه ذكـر اسـت كـه نـرخ مشـاركت افـراد           و معنا بيشتر زنان تأثير مثبت
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ها، موجب رشد هرچه بيشتر تب باالتر از افراد فاقد آموزش عالي است و لذا گسترش دانشگاهكرده به مراتحصيل
 گردد.مي رعرضه نيروي كا

به  ها دارد. باالترين ضريب اعتبارات بانكي مربوطداري بر اشتغال كليه استاناعتبارات بانكي تأثير مثبت و معني -
هاي ايالم و كهگيلويه و كمترين ضريب مربوط به استان است آذربايجان شرقي استان تهران، خراسان، اصفهان و

 باشد.و بويراحمد مي

گردد. تأمين اجتماعي عمدتاً از طريق قانون كار و قانون تأمين اجتماعي، مشتركاً به عنوان يك مشكل تأييد مي -
هاي موجود راضي نيستند.رويهاز ايان، موردنظر كارفرمايان بوده و در اين خصوص كارفرم ،موضوع بيمه كاركنان

درصـد از   4/90ميزان سهولت دسترسي به تسهيالت بانكي از ديدگاه كارفرمايـان مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه و       -
دهد كه سيسـتم بـانكي از ديـدگاه    نشان مي نتايجاند. اين ها ميزان سهولت را متوسط و كمتر ارزيابي كردهبنگاه
	بوده است.ها، ناكارآمد بنگاه

 

 :واژگان كليدي -4

 .بخش كليدي، بازار كار، اشتغال، نيروي كار

Labour, Labour Market, Employment, Key Sector. 

 
 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

مـواردي  هاي سياستي اختصاص نداده است اما در نتايج طرح ق در اين طرح به طور مشخص بخشي را به توصيهمحقاگرچه 
 شود.در بردارنده توصيه سياستي هستند كه به شرح زير ارائه مي

ها از وضعيت مطلـوب فاصـله دارنـد لـذا الزم اسـت كـه       بنگاههاي ناشي از تعديل نيروي كار، دليل وجود هزينهبه  -1
	.اعمال شودها التحصيالن دانشگاهفارغ اي و ارتقاء كيفيتهاي فني و حرفههاي بازار كار از طريق آموزشسياست

هاي سياست بايدلذا اند ها، مشكل قانون كار را متوسط و بيشتر ارزيابي كردهدرصد بنگاه 7/66ميزان جايي كه از آن -2
 . ي براي اصالح قانون كار صورت بگيردمناسب

اصـالحات  ميزان سهولت دسترسي به تسهيالت بانكي از ديدگاه كارفرمايان ناكارآمـد بـوده اسـت. بنـابراين انجـام       -3
	شود.ها پيشنهاد ميهاي اداري بانكمناسب در رويه

 


