بازیگران اجتماعی از جمله ســازمانهای کارفرمایان و کارگران،
دست یابد .سیاست ملی اشتغال فقط یک برنامه ایجاد شغل نیست
بلکه طیف گستردهای از مسائل اجتماعی و اقتصادی را مدنظر قرار
میدهد .این سیاست بر بســیاری از بخشهای حکومت (ن ه فقط
بخشهای مسئول کار و اشــتغال) و کلیه بخشهای اقتصاد تاثیر
میگذارد .این مجموعه سیاستی اقدامات و برنامههای موسسات
مختلفی که بر عرضه و تقاضای نیروی کار و عملکرد بازار کار تاثیر
میگذارند را گردهم میآورد.
امروزه در اکثر کشورهای جهان امنیت
شغلی پیوند مستقیمی با امنیت ملی
امنیت شغلی
کشــورها دارد .وظیفه سیاست ملی
اشتغال این است که بین امنیت ملی و
امنیت شغلی پیوند زده و کار شایسته
برای افراد ایجاد کنــد .دو تعریف برای
بیکاری وجود دارد .در تعریف مضیق ،بیــکاری یعنی بدترین نوع
بیکاری که حتی فردی که در پی شغل است در طول هفته نتواند
حتی یک ساعت کار پیدا کند ،اما تعریف موسع بیکاری شامل افرادی
میشود که در هفته کمتر از 10ســاعت کار میکنند یا شغلهای
موقت و یا مشاغل غیررســمی و غیره دارند .تعریفی که از بیکاری
مدنظر است ،نه تعریف مضیق که تعریف موسع بیکاری است .در این
حالت نرخ بیکاری  12درصد نیست و دامنه وسیعی از افراد در طیف
بیکاران میگنجند.طبق تعریف سازمان بینالمللی کار ،کار شایسته
شامل فرصتهایی برای کار کردن میشود که سازنده بوده (مولد) و
درآمد منصفانه ،امنیــت در محل کار و حمایــت اجتماعی برای
خانوادهها را به ارمغان آورد ،چشمانداز بهتری برای توسعه فردی و
یکپارچگی اجتماعی ایجاد کند و آزادی بیان برای مردم را موجب
شــود که بتوانند نگرانیهای خود را بروز داده و در تصمیماتی که
زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد ،مشــارکت داشته باشند.
همچنین موجب برابری فرصتها برای همه زنان و مردان گردد.
سیاست ملی اشتغال باید کار شایســته را به ارمغان آورد که در آن
اســتانداردهای بینالمللی کار ،حمایت اجتماعی و حقوق اساسی
کارگران همراه با خلق شغل اتفاق میافتد .سیاست ملی اشتغال،
بزنامهای است که هر کشــوری مطابق با زمینه و وضعیت توسعه
خود ،باید آن را بنا کند .این برنامه فقط یک بیانیه الهامبخش از آنچه
ما امیدواریم اتفاق بیفتد نیست ،بلکه یک طرح واقعی برای چگونگی
دستیابی به آن است .بسیاری از ذینفعان باید در ساختن آن درگیر
باشند و نتیجه باید چیزی باشد که آنها بتوانند برای دستیابی به
آن کار کنند.
فرایند توسعه چنین چارچوب سیاستی،
توالی منطقی یک چرخه سیاســتی را
مراحل سیاست
دنبال میکند که در زیر شرح داده شده
ملی اشتغال
است:
 -1مرحله آمادهســازی :چشــمانداز
سیاســت اشــتغال را تعریــف کنید.
چارچوب ســازمانی (کمیته راهنمایی و تیم فنی) را تنظیم و یک
جدول زمانی از روند و بودجه منابع مورد نیــاز برای حمایت از آن
را تهیه کنید.
 -2مرحله شناسایی مساله :وضعیت اشتغال و روندهای اقتصادی
 اجتماعی را تحلیل کنید .سیاســتهای موجود را بررســی و بامشارکتکنندگان مشورت کنید تا چالشهای اشتغال را به منظور

ایجاد شرحی از مســائل که فرصتها و چالشهای بازار را فهرست
میکنند ،شناسایی شوند.
 -3مرحله فرمولســازی :مسائل شناسایی شــده را در دو مرحله
اولویتبندی کنید ،سه تا پنج هدف را که سیاست براساس آنها پیش
خواهد رفت مشخص کنید .مداخلهکنندگان سیاست که کشور را
برای رسیدن به این اهداف قادر میسازد ،انتخاب و سیاست اشتغال
را طرحریزی کنید.
 -4مرحله اعتبارســنجی :با تصدیق ســند سیاست پیشنهادی با
سازمانهای کارگری و کارفرمایان و همچنین سایر سهامداران ،به
یک اتفاقنظر دست یابید .به دنبال آن ،تصویب رسمی توسط دولت
به منظور اعطای نیروی اجرایی سیاست و برقراری ارتباط در مورد
محتوای سیاست با کلیه دستاندرکاران ،از جمله کسانی که نیاز به
اجرای آن در سطح محلی دارند ،نیاز است.
 -5مرحله برنامهریزی و بودجهبندی :شرایط و برنامه اجرا سیاست را
مشخص کنید .راهها و وسایلی که به وسیله آنها به اهداف سیاست
قرار است دست یابید را به روشنی تعریف کنید.
 -6مرحله اجرا :چارچوبهای ســازمانی سیاست ملی اشتغال را
عملیاتی کنید .فعالیتها را پیادهسازی کنید .در صورت لزوم افرادی
را که مجری این کار هستند آموزش دهید .به طور منظم پیادهسازی
را مانیتور کرده و در نهایت دستاندرکاران را مطابق با این سیاستها
انتخاب کنید.
 -7مرحله ارزیابی :تاثیر سیاست ملی اشتغال را ارزیابی کنید و درس
الزم برای چرخه سیاست بعدی را بیرون بکشید.
رشــد اقتصــادی و توســعه صنعتی در بطــن خــود دو مفهوم
( )Industrial relationsو ( )industrial organizationرا دارد.
( )Industrial relationsدر رابطه با حقوق کار و روابط صنعتی است
که رابطه بین فرد و کارفرما و بنگاه را در نظر میگیردindustrial( .
 )organizationرابطه بین بنگاه با اقتصاد کالن را نشان میدهد.
منظور از رشــد اقتصادی و توســعه صنعتی ،توسعه فعالیتهای
اقتصادی است .یعنی کشوری که میخواهد رشد صنعتی اشتغالزا
داشته باشــد ،باید سیاست توسعه صنعتی ،کشــاورزی ،انرژی و
بخشهای گوناگونی که دارد مشــخص باشــد .همه افراد جامعه
نمیتوانند در پی کار باشند و باید بخشی از این جمعیت در ابتدا نقش
کارفرما را ایفا کنند و سپس بتوانند کارآفرینی کنند .الگوی مصرف
جامعه نیز حائز اهمیت فراوانی است؛ چراکه اگر تمامی اجناس یک
جامعه از ریز تا درشت از خارج از کشور وارد شود عمال اشتغالی هم
ایجاد نمیگردد .اگر نرخ بازدهی سرمایههای مالی و انسانی در یک
همگرایی با هم قرار داشته باشــد در این صورت است که بهرهوری
ایجاد میشود .در مورد اطالعات بازار کار و اشتغال هم ما با سه بخش
مواجه هستیم؛ مراکز کاریابی ،سایتها و مراکز شغلی .اگر این سه
دسته با هم در هماهنگی باشــند میتوانند اطالعات شغلی قابل
قبولی را در اختیار دانشآموزان و دانشــجویان قرار دهند .در حال
حاضر مراکز کاریابی ما حدود  25درصد سهم اطالعرسانی در زمینه
کاری را برعهده دارند.
سیاست اشتغال ملی یک بخش کلیدی از چارچوب سیاست برای
حمایت اشتغال در کشور است که باید در پیوستگی با عوامل عرضه
و تقاضا که هر دو عناصر اساسی در روند اشتغال هستند ،دیده شود.
عوامل طرف عرضه در زمینه اشتغال عبارتند از :ساختار جمعیت
و رشــد ،مهارتهای فنی و حرفهای ،سیســتم آموزش و پرورش،
مهارتها و نگرشها ،شرایط اجتماعی .عوامل طرف تقاضا در زمینه
اشتغال نیز عبارتند از :رشد اقتصادی و توسعه صنعتی ،کارآفرینی،
الگوهای مصرف ،بهرهوری و فناوری.
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