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 مقدمه
 
 

با توان فعاليتي منظم و متضمن انطباق نتايج مورد انتظار  اجرايي را ميهاي  ارزيابي عملكرد دستگاه
بيني شده و  دريافت اطالعات، مقايسه عمليات پيشنظام عمليات معين، طراحي اجراي هاي  استاندارد

ها و نيز  هاي انجام يافته، ارزيابي اختالفات و انحرافات مشاهده شده و تشخيص اهميت آن  فعاليت
 ،بدين ترتيب ارزيابي و نظارت. حات الزم به منظور تحقق اهداف مصوب، تعريف نموداصالاجراي 

ترين راهكار در جهت  و مهمآيد  ميريزي به شمار   برنامه اساسي و منطقي از زنجيرهيك حلقه
يري چنين از سوي ديگر، پيگ. گردد هاي اجرايي كشور محسوب مي  بازخورد عملكرد دستگاه

اين ابزار به   مديران اجرايي كشور خواهد بود تا به كمكي مؤثر براي  ابزارنگرشي، مهياكننده
 . نمايند  اصالح روند موجودوتسريع دردستيابي به اهداف مطلوب اقدام

 با توجـه ١٣٨١براساس چنين رويكردي، بررسـي عملكرد وزارت كار وامور اجتماعي در سال  
ي آن، ملكرد مواد برنامه سوم توسعه و اهداف كّمبه شـرح وظايف قانوني و مصوب وزارتخانه، ع

و راهكارهاي به مجلس شوراي اسالمي ربط  ذيوزير اعالم شده قوانين بودجه سنواتي، اهداف 
 . بخشي و فرابخشي مرتبط با امور وزارتخانه، مطمح نظر قـرار گرفته است

بر اساس مجموعه بخش اول گزارش به ارائه اهداف و وظايف وزارت كار و امور اجتماعي 
 .پردازد ريزي مي ، مصوب سازمان مديريت و برنامه شرح وظايف قانوني وزارتخانه

 در قبال مواد قانوني برنامه كار و امور اجتماعيگزارش، به بررسي عملكرد وزارت بخش دوم  
 به همين منظور، عملكرد كليه مواد برنامه سوم توسعه مرتبط با اين. سوم توسعه اختصاص دارد

 . ها مورد بررسي قرار گرفته است هاي مربوط به آن وزارتخانه همراه با تحليل
 ١٣٧٩-٨١طي دوره كار و امور اجتماعي هاي عملياتي وزارت  شاخصدر بخش سوم برخي  

شده از  ها بر مبناي سئواالت مطرح  شاخصاين. شوند تحليل مي) كه در ضميمه گزارش آمده است(
ي فعاليتهاي اي مناسب براي بررسي روند كّم تا سنجهگرديده، ح هاي وزارتخانه طر فعاليت

 وزارتخانه بر حسب واحدها و ي عملكردهاي اطالعات مربوط به شاخص. وزارتخانه شكل گيرد
) ١٣٧٩-٨١(همچنين درصد تغييرات هر شاخص نسبت به دوره قبل در سه سال اول برنامه سوم 

روشن و در غير اين زمينه  از ، مطلوب باشدهتج چنانچه تغييرات شاخص در .مشخص شده است
وزارتخانه را ها  در مواردي نيز اطالعات مربوط به شاخص. شود صورت از زمينه تيره استفاده مي

 .نشان داده شده است» اطالعات ناقص«كه به صورت نكرده، اعالم مزبور 
عمال مديريت نظارتي ارزيابي مؤثر و مفيد و به منظور اچارچوب اجراي است در گفتن شايان 

همراهي و همكاري  ،هاي اجرايي توسط مجلس شوراي اسالمي و همچنين كنترل فعاليت دستگاه
هاي پاسخگو و همكاري   به همين منظور ايجاد نظام؛است الزم و ضروري دستگاههاي مربوط

 و مجلس در كليه سطوح )سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارتخانه مربوط(مستمر دولت 
 .است  مورد انتظار )هاي مجلس شوراي اسالمي مشتمل بر كارشناسان مركز پژوهش(
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 ، حفظ و صيانت از نيروي كار-
 ، تنظيم روابط كار-
 ،ربط ر و ساير قوانين و مقررات ذي نظارت بر اجراي صحيح قانون كا-
نظـام منطقـي از      كارگري و كارفرمايي به منظـور برقـراري          ه حل و فصل مسائل و مشكالت جامع       -

ي سـه   گيـري از سـازوكارها      روابط كار از طريق اتخاذ تدابير قانوني و تمهيـدات الزم و بـا بهـره               
 ،گرايي در موارد مختلف جانبه

سازي محيط كار از لحاظ حفاظـت         هاي علمي و كاربردي به منظور سالم         انجام مطالعات و پژوهش    -
 ،كار به نيروي هاي الزم فني و ايمني و ارائه آموزش

ي هاي جبران خدمت كـارگران و نظـارت بـر اجـرا             هاي الزم به منظور استقرار نظام        انجام بررسي  -
 ،ها قوانين و مقررات ناظر بر آن

 ،هاي پرداخت جبران خدمت ساير نظامريزي و نظارت در زمينه مزد و   سياستگذاري، برنامه-
فرهنـگ اسـتفاده از مـذاكرات و         تعميم و گسترش نهادهاي مدني روابـط كـار از طريـق گسـترش                -

تـر نيـروي كـار در         گرايي به منظور مشاركت هر چه بيش        هاي دسته جمعي كار و سه جانبه        پيمان
 ،هاي اقتصادي و بهبود شرايط كار هاداره امور و توسعه بنگا

ريزي و اداره امور مربوط به شـوراي عـالي كـار و شـوراي عـالي حفاظـت فنـي و                         هدايت، برنامه  -
 ،مينه اجراي مصوبات شوراهاي مذكور و نظارت در زهماهنگي

هـا و     برنامـه ريـزي مربـوط بـه آن در چـارچوب             ها و راهبردهاي اشتغال و برنامه        تعيين سياست  -
 ،هاي كالن دولت سياست

بيني تمهيدات الزم به منظور اعزام نيروي كار بـه            ريزي، هدايت، نظارت و پيش       مشاركت در برنامه   -
 ،از كشورخارج 

 ،زم براساس قوانين و مقررات مربوط نظارت بر اشتغال اتباع خارجي و صدور مجوزهاي ال-
 ،ها و مطالعات بازار كار كشور وهش انجام پژ-
هاي   عمال حمايت هاي غيردولتي، اِ     ايجاد مراكز خدمات اشتغال و بررسي درخواست ايجاد كاريابي         -

 ،بورهاي مز قانوني و نظارت در امور كاريابي
رسـاني بـازار كـار و مـديريت آن جهـت ارائـه اطالعـات بـه متقاضـيان كـار،                        جاد شـبكه اطـالع     اي -

هـا،    ريـزان در سـطح كشـور از طريـق همكـاري وزارتخانـه               گذاران و برنامـه     كارفرمايان، سرمايه 
 ،هاي اقتصادي سات، نهادها و بنگاهمؤس

ي آمـاري و  ها ر از طريق اجراي طرحسازي آمار و اطالعات پايگاه اطالعات كا  تهيه، توليد و بهنگام  -
 ،تدوين فرهنگ ملي مشاغل

 اهداف و وظايف وزارت كار و امور اجتماعي. ١
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اي جهـت تـأمين نيازهـاي آمـاري و            المللـي رايانـه     هـاي ملـي و بـين        برداري از امكانات شبكه      بهره -
 ،ريزي نيروي كار عاتي نظام برنامهاطال

 ،ريزي جهت ارتقاي فرهنگ كار رنامه مطالعه، سياستگذاري و ب-
 ،هاي اقتصادي  كار در منافع بنگاهزي در زمينه مشاركت نيرويري  مطالعه و برنامه-
ريزي، پيگيري و نظارت بر انجام امور ورزشي و تفريحي كـارگران و مشـاركت در فـراهم                     برنامه -

 ،مكانات و تأسيسات مورد نياز آنانآوردن ا
 بـا   ،طهـاي تخصصـي و مربـو        المللي كـار و سـازمان       هاي سازمان بين    سازي   مشاركت در تصميم   -

ها و   نامه    توجه به مواضع اصولي كشور و اتخاذ تدابير الزم جهت پيگيري و اجرايي كردن توصيه              
 ،المللي هاي بين نامه مقاوله

ريزي همكاري با ساير كشورها در زمينه مسائل نيروي كار به منظور حمايت از                 بررسي و برنامه   -
 ،هاي متبادله ر چارچوب موافقتنامهآنان د

 ،ظور تحقق اهداف قانوني وزارتخانهتنظيم لوايح و ارائه پيشنهادهاي الزم به من تهيه و -
 ،هاي مهارتي در سطوح مختلف  آموزشهاي نيروي كار كشور و ارائه  توسعه مهارت-
 ،تخصصيو هاي مهارتي  ريزي و تعيين استانداردهاي آموزش برنامه، ذاري سياستگ-
جهت تكميل هـرم    مدت با ارزش و عناوين مناسب         اي كوتاه  هاي فني و حرفه      استقرار نظام آموزش   -

 ،نيروي انساني كشور
 ، كاربردي در زمينه مسائل كار-لميهاي ع  انجام مطالعات و پژوهش-
هاي آموزشي در زمينه مسائل كار به منظور آشنايي كارگران، كارفرمايان و               تهيه و اجراي برنامه    -

 ،ربط ت ذيكارشناسان با قوانين و مقررا
گذاري و توليدي به اشخاص حقيقـي و حقـوقي             ارائه خدمات كارشناسي و تسهيالت مالي، سرمايه       -

 . و خوداشتغاليزا هاي اشتغال در جهت اجراي طرح
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 ابعاد تشكيالت، سازماندهي    ، بهسازي و اصالح نظام اداري در      به منظور تصحيح   :)١( موضوع ماده 
ها، مديريت منابع انسـاني،       ها و روش    هاي دولت، سيستم    شور، كاهش تصدي  و ساختار اداره امور ك    

 با بايد  وزارتخانه ميهاي اجرايي، وري دستگاه و افزايش بهره) ها ها و دستورالعمل  نامه  آيين(مقررات  
صـول بـه اهـداف فـوق        حدر جهـت    در حيطه وظايف خود اقـداماتي را        اداري  عالي   هماهنگي شوراي 

 .انجام دهد
 به تأييد سـازمان     ١٣٨٠نمودار سازماني وزارت كار و امور اجتماعي در مهرماه سال            :رد ماده عملك

تهيـه  ايـن وزارتخانـه    سـاختار تشـكيالت      ،اساس اين    بر . است هريزي كشور رسيد    مديريت و برنامه  
امـا در مـورد تجميـع       ؛   اسـت  تأييـد كـرده   عـالي اداري      شوراينيز  را  و شرح وظايف مربوط     گرديده  
 ، قـانون كـار    )٢٠٢(اسـت كـه براسـاس مـاده         گفتنـي   . اي استاني اقدامي صورت نگرفته است     واحده

قانون كـار جديـد     مورد  تشكيالت خود را در     تا   مزبور مكلف شده بود      خانهوزارت ۲/۷/۱۳۶۸مصوب  
 در اين زمينه اقـدام مـؤثري صـورت نگرفتـه     ١٣٨٠ تا سال ١٣٦٩كه از سال    كند،  طراحي و تصويب    

 .است
 
شدگان و جلوگيري از بـروز بحـران    افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه ظوربه من :)٣٩( ادهوضوع م م

 تعهـدات    دولـت مكلـف اسـت ضـمن پرداخـت          ها  اي و تقويت بنيه مالي آن       هاي بيمه   مالي در سازمان  
  در حـدود    عـدم ايجـاد بـدهي جديـد تـا پايـان برنامـه سـوم                 و اي  هاي بيمـه    ساالنه خود به سازمان   

بـه عـالوه    .  كند يهتأد... و  هاي دولتي     هاي خود را از طريق واگذاري سهام شركت          بدهي درصد از ٥٠
بـه  از كارفرما را    هاي الزم جهت دريافت خسارت وارده به سازمان تأمين اجتماعي             هماهنگيبايد    مي

 و  اقعـي دسـتمزد و  نسـبت   سهم كارگران و كارفرمايان به      كسور  التفاوت ميزان     صورت دريافت مابه  
ان نرخ رشدي غيرطبيعي داشته  دستمزد كارگر،در مواردي كه در دو سال آخر( هزد اعالم شددستم
 .به عمل آيد) باشد

 افـزايش خـدمات قابـل ارائـه بـه           زمينهبراساس مفاد اين ماده، به منظور فراهم كردن          :عملكرد ماده 
هـا    بنيـه مـالي آن  اي و تقويـت  هـاي بيمـه   شدگان و جلوگيري از بروز بحران مـالي در سـازمان           بيمه

تـدوين  تهيـه و     ،مـاده نقش وزارت كار و امور اجتماعي در تحقق ايـن           . بيني شده است    اقداماتي پيش 
 بـا همكـاري وزارت بهداشـت،       ،دستگاه مسئول اين وزارتخانه، در مقام     بوده كه    آننامه اجرايي     آيين

 .درمان و آموزش پزشكي به اين امر اقدام كرده است
 

 بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه سوم توسعه. ٢
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هاي كشور و امور خارجه در مـورد   نامه اجرايي مشترك با وزارتخانه تهيه آيين : )٤٨( موضوع ماده 
 .وري افراد خارجي فاقد پروانه كارآ جمع

وجـود نيـروي كـار       ؛اسـت مازاد عرضه نيـروي كـار        ،يكي از داليل بيكاري در كشور      :عملكرد ماده 
 ،ايـن مـاده   در  .  بيفزايـد  تواند بر اين شكاف عرضه و تقاضاي نيـروي كـار            مينيز  ي  غيرمجاز خارج 

و در صـورت    كنـد   آوري    تمامي افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمـع        تا  وزارت كشور موظف شده     
آنـان   ، در غير اين صـورت .را به كشور متبوع خود انتقال دهدبراي اين افراد، آنان     ديد جاني   هتنبود  

حـداكثر در سـال اول       يستبا  يموزارت كشور   راستا  در اين   . هاي مشخص ساكن كند     را در اردوگاه  
ولـي  كرد؛  مياتخاذ  را  الزمهاي سياست ،ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه پنج 

 عملكـردي در ايـن زمينـه    ،اده قـانوني ساالنه بـودن ايـن مـ   نيز نامه و  ب آيينبه دليل تأخير درتصوي  
 . است حقق نشدهم
 

زيـرا ايـن    ؛كار اسـت ي كاهش بيكاري كاهش هزينه نيروي    ها   يكي از راه   :)٥٦( و   )٤٩(مواد  موضوع  
بدين منظـور    .گذارد  و در كاهش بيكاري اثر مي     شود   مي نيروي كار    يبه افزايش تقاضا  كاهش منجر   

از طريق مراكـز    توسط دولت   كارفرما  سهم  حق بيمه   پرداخت   ،در صورت استخدام نيروي كار جديد     
اين ماده قانوني    ،١٣٨١ر سال   د .د توجه قرار گرفته است    و كاريابي در اين ماده مور     خدمات اشتغال   

 هـزار فرصـت     ٣٠٠ (اشـتغال  عنوان طرح ضربتي     با قانون برنامه سوم توسعه تلفيق و        )٥٦(با ماده   
 .  استمطرح شده) شغلي

 ١٣٨١ قانون برنامه سوم، وزارت كار و امـور اجتمـاعي در سـال               )٥٦(ماده  زمينه  در   :عملكرد ماده 
هزار سيصد  طرح ايجاد ،تحقق اهداف تعيين شده در برنامهجهت و در آن نامه اجرايي  براساس آيين

هاي كوچك به اجرا گذاشت كه تا پايان فـروردين مـاه سـال     فرصت شغلي را با هدف توسعه كارگاه   
 ،استفاده از تسهيالت موضوع اين طرح در سراسـر كشـور        رسيده براي   هاي     تعداد درخواست  ١٣٨٢

 درخواست به تأييد كار گروه اشتغال رسيده        ٣٤٠٩٤٢ مورد گزارش شده كه تعداد       ٤٦٠٦٣٤برابر با   
كنندگان از   با توجه به اين كه استفاده.اند  نفر به بانك عامل معرفي شده٢٩٩١١٤تعداد همچنين  ؛است

مند   رهاي و مالياتي نيز به      هاي بيمه    قانون برنامه مبني بر معافيت     )٤٩(تسهيالت فوق، از مزاياي ماده      
تواند تعـداد بـه كـار گمـارده            بررسي آمار ارائه شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي مي          ،شوند  مي

 .شدگان از محل اين طرح را مشخص كند
 

 : طرح ضربتي اشتغال از چند جنبه قابل بررسي است 
 نقاط مثبت 

 ،هاي كوچك توجه به مشاغل و كارگاه. ١
 ،هاي اقتصادي استفاده در بخشدون بو هاي موجود  استفاده از ظرفيت. ٢
 ،ري كم يا هزينه فرصت شغلي پايينَب سرمايه. ٣
 .جذب سريع نيروي كار ها و بازده بودن فعاليت زود. ٤
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 نقاط منفي 
 ،لعات دقيق كارشناسيمطاندادن در ارائه طرح پيشنهادي و انجام  تعجيل. ١
بررسـي نقـاط   عـدم    و   اي خـاص    نطقهي در سطح محدود يا م     طرح به صورت آزمايش   نكردن   اجرا. ٢

 ،آن قبل از اجراي ،حضعف و قوت طر
امور اجتمـاعي   و  ن وزارت كار     مسئوال طرفو درصد موفقيت طرح از       آمارها   ضد و نقيض  اعالم  . ٣

 ١٠٠ تا ٥٠ در مواردي درصد تحقق اهداف را از  به طوري كه،ها گردهماييو  مطبوعات ،در جرايد
 ،اند  اعالم كردهدرصد 

حفـظ  عـدم   و هـا  ا به كـار گمـارده شـده در كارگـاه    نيروي بيكار معرفي ينيافتن حضور استمرار  . ٤
 ،اخت وام اخذ شده توسط كارفرمايانفرصت شغلي طي مدت بازپرد

ضـربتي اشـتغال   طـرح  اجـراي   و امكانـات اداري بـه منظـور نظـارت مسـتمر بـر               كاركنان  كمبود  . ٥
 ،ها كارگاهبه كار گمارده شده در  بيكار ي ها نيرويحضور  از نظر استمرار) ويژه به(

 تكليفـي اسـت كـه       ، يكي از ضروريات برنامـه سـوم        به عنوان  طرح ضربتي اشتغال   ،به هر حال  
و آثــار و نتــايج دهنــد، انجــام بايــد  ،از جملــه وزارت كــار و امــور اجتمــاعي ،هــاي اجرايــي   دســتگاه
 . مورد انتظار است،چه روي داده تري نسبت به آن مناسب

 
تـر توسـعه      غال در منـاطق كـم     شود به منظور ايجاد اشت      به دولت اجازه داده مي    : )٥٠( موضوع ماده 

بـه  بنـا   اي كـه      نامـه    طبق آيين  ،گذاري كنند   ناطق اقدام به سرمايه    كه در اين م     را گذاراني   سرمايه ، يافته
مـديريت و   ي و سازمان    و امور اجتماع   كار   ، صنايع ،هاي امور اقتصادي و دارايي          پيشنهاد وزارتخانه 

از حقـوق و عـوارض       درطول سـاليان اجـراي برنامـه         ،رسد  به تصويب هيأت دولت مي    ريزي    برنامه
 .دولتي معاف كند

آن بـه عهـده   نامـه اجرايـي     تهيـه آيـين   وايـن مـاده قـانوني   در مـورد  قدام مورد نياز    ا :عملكرد ماده 
ها   نامه مذكور با همكاري ساير وزارتخانه      آيين.  است زارت امور اقتصادي و دارايي بوده     مسئوالن و 

 . و به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده استشده ريزي كشور تهيه  و سازمان مديريت و برنامه
 

صدور نيروي كار مازاد داخلي به كشورهايي كه با كمبود نيـروي كـار مواجـه                 :)٥۳(موضوع ماده   
 براسـاس   . تأكيد شده است    بر آن  رنامه سوم  يكي از راهكارهاي كاهش بيكاري است كه در ب         ؛هستند

 و  اجتماعي، امور اقتصـادي و دارايـي      اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور               كميته ،مادهاين  
تمهيـدات  بينـي     پـيش  نظـارت و     ،ريزي، هدايت   برنامه ،ي اسالمي ايران  ر جمهو يرئيس كل بانك مركز   

 .خواهـد داشـت   نيروي كار به خارج از كشور بر عهـده          از نظر قوانين و مقررات براي اعزام        را  الزم  
 . بايد توسط مراكز كاريابي خصوصي انجام شوداعزام نيروي كار 

 .و به تصويب هيأت وزيران رسـيده اسـت      شده  نامه اجرايي اين ماده قانوني تهيه         آيين :عملكرد ماده 
 نفر نيروي كـار واجـد       ١٨٨ تعداد   ،نامه مربوط صورت گرفته     براساس اقداماتي كه در چارچوب آيين     

تعـداد   ١٣٨١در سـال     همچنين   .اند  ه قرار گرفت  مورد تأييد كارفرما   اعزام به كره جنوبي   براي  شرايط  
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ضـمن   ؛انـد  اعزام شده  امارات و طق آزاد تجاري كويت   اهاي غيردولتي به من     يابي  از طريق كار   نفر   ۳۷
هـاي خصوصـي در وزارت كـار و امـور            هـاي كاريـابي     كننده و ناظر بر فعاليت      واحد هماهنگ  كه   آن

 . آغاز به كار كرده است١٣٨١اجتماعي در سال 
كشورهايي نظير مالزي، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، كـره جنـوبي، امـارات             در زمينه ارتباط با      

 و بـا كمبـود نيـروي كـار          نـد كه روابط تجاري و سياسي مناسبي با ايران دار        كويت  و  متحده عربي   
فـراهم  به كشورهاي فوق    تري صورت گيرد تا زمينه صدور نيروي كار           بايد تالش بيش     مي ند،مواجه
ايـن امـر مسـتلزم       . بازار كار كشورهاي هـدف اسـت        طالعه دقيق  نيازمند م  ،صدور نيروي كار  . شود

شناخت صحيح از نيروي كار مورد نياز و ميزان دستمزد بنابر تخصص، مهارت وامكانـات موجـود              
و همـاهنگي    ، سـازماندهي، آمـوزش    ،يزريـ    برنامـه  بـا فقط  اين امر   دستيابي به    .است  دركشور هدف 

رخواهد سـ يمزارت امـور خارجـه      و مراكزكاريابي خصوصي و     ، وزارت كار و امور اجتماعي     حمايت
  .بود

 
 اعـم از  ،اي هاي فنـي و حرفـه       امر سياستگذاري آموزش  در  به منظور هماهنگي     :)۱٥١( مادهموضوع  

كـاربردي كـه متـولي آن وزارت علـوم،     ـ هاي كارداني و علمـي      آموزشامل ش ،رسمي و غيررسمي
اي   حرفه هاي فني و     و آموزش   است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي     و  تحقيقات و فناوري    

اي   حرفه هاي فني و     و آموزش   است متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش           
ي ضمن خدمت كاركنـان دولـت و        ها  آموزش  و  كار و امور اجتماعي    تمدت كه متولي آن وزار      كوتاه

باشند شـوراي   اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي          مديريت حرفه 
اي كشــور و شــوراي عــالي  عــالي كــارآموزي و شــوراي عــالي همــاهنگي آمــوزش فنــي و حرفــه  

اي به رياسـت معـاون        حرفه و  هاي فني   آموزشهماهنگي  ستاد   هاي علمي، كاربردي منحل و      آموزش
 . شود اول رئيس جمهور تشكيل مي

  كـه  ه به تصويب هيأت وزيران رسـيد      ٢٦/٩/١٣٧٩ خياجرايي اين ماده در تار    نامه    آيين :عملكرد ماده 
 همـاهنگي   سـتاد اي، اهـداف و وظـايف         هـاي فنـي و حرفـه         جـامع از آمـوزش     يضمن تعريفـ   ،در آن 

 اتخاذ شده در اولين تصميمبر  بنا. و دبيرخانه ستاد مشخص شده است     اي  فني و حرفه  هاي    آموزش
تشـكيل  در خصـوص     ۱۳۸۱ در اوايـل سـال       اي  و حرفـه     هـاي فنـي      سـتاد همـاهنگي آمـوزش      جلسه

اي غيررسـمي بـا       هاي فنـي و حرفـه       كميسيون تخصصي آموزش  كميسيون كارشناسي و مشاوره و    
كميسيون با پيشـنهاد سـازمان آمـوزش فنـي و           اين   ت كار و امور اجتماعي، اعضاي     مسئوليت وزار 

شـده   اي تشكيل ماده در سازمان آموزش فني و حرفهاين كار گروه مديران    . منصوب شدند اي    حرفه
اي غيررسـمي     هاي فني و حرفه         آموزش  از تصميمات كميسيون هماهنگي و تلفيق مرتبط با        برخيكه  

 :به شرح ذيل است
 با استفاده از نتايج مطالعات طرح نيازسنجي        ،اي  هاي فني و حرفه     د آموزش عمطالعه بازار كار از بُ    . ١

 در قالـب مطالعـه طـرح جـامع اشـتغال بـا مشـاركت سـازمان مـديريت و          ،نيروي انساني متخصص 
 .ي و وزارت كار و امور اجتماعيزري برنامه
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الزم در تعيـين    ارائه پيشنهادهاي مربوط به اليحه قانون نظام صـنفي بـه منظـور رعايـت اصـول                  . ٢
 .از سوي وزارت كار و امور اجتماعيصالحيت فني و آموزش اصناف به هيأت دولت 

حـدهاي صـنعتي از سـوي       اي در وا    هـاي فنـي و حرفـه            ارائه طرح اجرايي براي گسترش آمـوزش      . ٣
 .اجتماعي وزارت كار و امور

اي در اليحـه    و حرفـه برنامه فني و اعتبـاري در فصـل آمـوزش  فنـي     در  هايي    كمككردن  منظور  . ٤
 .١٣٨٢بودجه سال 

 در بخش خدمات براي تأسيس      ١٣٨٢ قانون بودجه سال     )٣(اختصاص درصدي از اعتبار تبصره      . ٥
 ،كار و دانش غيرانتفاعي ،اي هاي فني و حرفه    هنرستان ،اي  هاي آزاد فني و حرفه      ا توسعه آموزشگاه  ي

هـاي   در رشـته هاي فني غيردولتي  زشكدهكاربردي و آموـ مؤسسات آموزش فرهنگي، هنري، علمي  
 .مورد نياز بازار كار

 )ICT( و اطالعات    اتفناوري ارتباط اختصاص درصدي از اعتبارات مرتبط با توسعه و گسترش          . ٦
 .اي هاي فني و حرفه به آموزش

هـاي   هاي مربوط بـه فصـل فرهنـگ و هنـر بـراي فعاليـت       قرار گرفتن بخشي از اعتبارات و رديف   . ٧
 . ربط هاي اجرايي ذي  و ترويجي در اختيار دستگاهتبليغي

 
هاي تحصيالت تكميلي،  هاي مختلف در دانشگاه جهيز منابع الزم براي پژوهشت :)١٥٩(موضوع ماده 

 و آموزش همگاني قرآن كريم در       آموزشيهاي فرهنگي، تربيتي و      ها و فعاليت   اقدام جهت انجام طرح   
 .كنند فاده ميهايي كه از بودجه عمومي است دستگاه

تشـكيل و    ،اقداماتي كه وزارت كار و امور اجتماعي در جهت مفاد اين ماده انجام داده              :عملكرد ماده 
ريـزي و     و پيگيري برگزاري مسابقات قرآني در واحدهاي اقتصـادي و نيـز برنامـه               تجهيز دارالقرآن 

و بنـد   » و«براسـاس بنـد      در حـالي كـه       ؛جماعت به واحدهاي توليدي است    امام  اعزام  براي  هماهنگي  
 .اين امور به سازمان تبليغات اسالمي واگذار شده استدادن  انجام ،»ن«
 

هـاي   هـاي فرهنگـي دسـتگاه      تهيه طرح ساماندهي امور فرهنگـي بـراي فعاليـت          :)۱۶۲(موضوع ماده   
 بـا اهـداف    ،هـاي عمـومي غيردولتـي       اعم از دولتـي، نهادهـا و سـازمان         ،اجرايي متولي امور فرهنگي   

 .شخص شده در قانونم
هـاي اجرايـي متـولي امـور           قـانون مزبـور، كليـه دسـتگاه        ١٦٢ماده  » ب«براساس بند    :عملكرد ماده 

هاي دولت در قبال تحوالت فرهنگي، افـزايش كـارايي، حـذف     سازي مسئوليت  فرهنگي با هدف شفاف   
هـاي   بايـد فعاليـت   ميهاي مشاركت مردم در امور فرهنگي،      هاي موازي و فراهم آوردن زمينه       فعاليت
وزارت كار  هاي    فعاليت كه در اين زمينه      ، كنند تدوين» ساماندهي امور فرهنگي  «در قالب طرح    خود را 

محـدود  و ارتباط با واحدهاي فرهنگي واحـدهاي توليـدي          ها    جلسهتشكيل  به  و امور اجتماعي صرفاً     
 .شده است
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بـاع خـارجي در زمينـه ورود، اسـكان،          ايجاد تمركز در سياسـتگذاري امـور ات        :)۱۸۰(موضوع ماده   
  ....اخراج، اشتغال و 

هاي كار و   با مسئوليت وزارت كشور و همكاري وزارتخانه ١٨٠نامه اجرايي ماده      آيين :عملكرد ماده 
شـوراي  هـاي     جلسـه  طـي برگـزاري      .و به تصويب رسيده است    شده  امور اجتماعي و اطالعات تهيه      

نامـه     آيـين  )٨(در راسـتاي اجـراي مـاده        و   ١٣٨١ و   ١٣٨٠هاي    ال اتباع بيگانه در س    يهماهنگي اجراي 
تـوان    مـي  ها  آناز ميان    كه   ،اجرايي فوق مواردي به تصويب هيأت وزيران رسيده و ابالغ شده است           

 ، دستورالعمل نحوه اشتغال به كار اتباع خارجي اجرايي ونامه  آيين)٥(به دستورالعمل موضوع ماده 
 .ن خارجي شناسايي شده در جمهوري اسالمي ايران اشاره كرداع و مهاجرنحوه آمايش تكميلي اتبا

 
حمايـت وزارت كـار و امـور        :  راهكارهاي اجرايي قانون برنامـه سـوم       )٥( فصل   »٦«بند  موضوع  

هاي غيردولتي بـراي متقاضـيان كـار و           اجتماعي از ايجاد و توسعه مراكز مشاوره شغلي و كاريابي         
 در داخل و خارج از كشور

صدور مجوز بـه متقاضـيان تأسـيس        براي   ١٣٧٨در سال   وزارت كار و امور اجتماعي      : لكرد بند عم
 بـراي  مجـوز  ٩٧ به برگزاري آزمون اقدام و تعـداد        ،هاي خصوصي   مراكز مشاوره شغلي و كاريابي    

 .ه است صادر كرد١٣٧٩خ فروردين ماه سال افراد حقيقي و حقوقي در سراسر كشور در تاري
 مبـالغي بـه   ١٣٨١ و   ١٣٨٠هاي     طي سال  ،هاي غيردولتي   يت و حمايت از كاريابي    در راستاي تقو   

 .هاي غيردولتي قرار گرفته است هاي نقدي در اختيار كاريابي صورت كمك
كـارآفرين و اشـتغال     «در عرصه كارآفريني، وزارت كار و امور اجتماعي به تشكيل كار گـروه               

التحصيالن، جهاد دانشگاهي، صـندوق       اري اشتغال فارغ   همي  سازمانِ با شركت نمايندگانِ  » كارآفرين
سازمان  و    سياستگذاري اشتغال وزارت مزبور    ريزي و   هاي شغلي، معاونت برنامه     حمايت از فرصت  

 .كرده استاقدام اي كشور  آموزش فني و حرفه
 

  قانون برنامه سوم راهكارهاي اجرايي)٥( فصل »٤«بند 
 :رساند رت كار و امور اجتماعي اقدامات زير را به انجام ميبه منظور ساماندهي بازار كار، وزا

هـاي   حتهيه، توليد و به روز نگهداري آمار و اطالعات پايگاه اطالعات كار از طريـق اجـراي طـر       ) الف
اي جهت تأمين نيازهاي آمـاري و         المللي رايانه   هاي ملي و بين     برداري از امكانات شبكه     آماري و بهره  

 .ريزي نيروي انساني امهاطالعاتي نظام برن
رسـاني، جهـت ارائـه اطالعـات بـه            رساني بازار كار با هماهنگي شوراي اطـالع         ايجاد شبكه اطالع  ) ب

هـا    ريزان در سطح كشور با هماهنگي وزارتخانه        گذاران و برنامه    متقاضيان كار، كارفرمايان، سرمايه   
 .ربط هاي اقتصادي ذي ها و بنگاه ها و نهادها و كليه شركت ، بانكدولتيو مؤسسات 



 _________________________________________________________________١١ 
 

 

رساني بازار كار، وزارت كار و امور اجتماعي براساس بنـد             در زمينه ايجاد شبكه اطالع     :عملكرد بند 
تـأمين آمـار و   بـراي   قانون برنامه دوم توسعه به تشـكيل پايگـاه اطالعـات كـار               )٩٥(تبصره  » الف«

 ساس تكـاليف منـدرج در راهكارهـاي       برا ،با اين حال   .ه است اطالعات مربوط به بازار كار اقدام كرد      
 در  .رساني بازار كار اقـدام كنـد        ايجاد شبكه اطالع  در مورد   بايد     وزارت كار مي   ، برنامه سوم  اجرايي

موفـق بـه    ايـن وزارتخانـه      اما تاكنون    ؛ مزبور اختصاص يافته   خانه اعتباراتي به وزارت   ،اين خصوص 
هـاي     براسـاس موافقتنامـه    ،ايـن افـزون بـر     . ترساني بازار كار نشده اسـ       جامع اطالع يك نظام   ارائه  

 .دشو اقدام  نيزاندازي و معرفي سه مركز نمونه در سه استان كشور راهدر زمينه متبادله مقرر بود 
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هـاي بازرسـي ارجـاع شـده بـه محـاكم              تخلفات اداري كاركنان و پرونده     (۲۷ و   ٢٦ هاي  شاخص
 )قضايي

دهد كه مـوارد      مشهود كاركنان به تعداد كل كاركنان نشان مي       نسبت تعداد اعالم موارد تخلف اداري       
بهبـود  دهنـده   اين امر نشان    كه   رسيده   ١٣٨٠ درصد در سال     ٢ به   ١٣٧٩سال  در   درصد   ٧تخلف از   

 .اركنان وزارت كار و امور اجتماعي است ك كيفي فعاليت
بـه تعـداد    هـاي بازرسـي ارجـاع شـده بـه محـاكم صـالح قضـايي                   نسبت پرونـده  براين،  عالوه   

كـاهش و    ١٣٨٠ درصـد در سـال       ٠٣/٠ بـه    ١٣٧٩ درصد در سـال      ٠٩/٠از  شده  هاي انجام       بازرسي
تخلفـات  نبـود   البته الزم به ذكـر اسـت كـه          . يافته است افزايش   درصد   ٠٧/٠ به   ١٣٨١در سال   مجدداً  
حظه آمار با مالبا اين حال . كار نيستدر خطاي فقدان دليل كافي براي هاي قضايي  هندور و پمشهود

كـاهش تخلفـات   از لحـاظ  تـوان اميـدوار بـود كـه مـديريت وزارت كـار              و ارقام دو شاخص فوق مي     
 .هاي مؤثري برداشته است  قدم،كاركنان

 
 )متقاضيان استخدام در وزارتخانه (۳۱تا  ٢٩هاي  شاخص

هاي انجام شده از لحاظ صـالحيت متقاضـيان ورود بـه خـدمت بـه تعـداد كـل                      نسبت تعداد بررسي  
 مسـئوالن   ،يـك فرصـت شـغلي     هـر    بـه ازاي     ١٣٧٩در سـال    كـه   دهـد     هاي جديد نشان مـي      استخدام

ايـن  . انـد   داده  نفـر از متقاضـيان را مـورد بررسـي قـرار            ٣٧ پرونده   ،تشخيص صالحيت وزارت كار   
 .نفر تقليل يافته استده  به ١٣٨١و در سال نفر بيست حدود  به ١٣٨٠نسبت در سال 

هـاي    به نسبت اسـتخدام   استخدام در وزارت كار و امور اجتماعي        يان  متقاضسير نزولي كاهش     
 :موضوع زير باشددو ناشي از ممكن است جديد 
ايـن  ز دست داده كه در ايـن صـورت          استخدام ا متقاضيان  وزارت كار جذابيت خود را براي       . ۱ 
 .بخشدارتقا جذابيت خود را در بازارهاي كار  ،اين موضوعبررسي با بايد  خانه ميوزارت
 . تر شده است بيشتر براي جويندگان كار  هاي شغلي مطلوب فرصت. ۲ 

 
 ) مطالعه در زمينه اعزام نيروي كار به خارج (٣٨شاخص 

هـاي     نوع و كيفيـت نيازمنـدي      ،بازار كار جهاني  درباره  نسبت مطالعات انجام شده     در مورد شاخص    
 بـه علـت نـاقص بـودن اطالعـات           ،خـارج آن به تعداد متقاضيان كار انتخاب شده بـراي اشـتغال در             

در سـال   نتـايج بـه دسـت آمـده         اين حال   با   .توان اظهارنظري ارائه كرد      نمي ١٣٨٠ و   ١٣٧٩هاي    سال
صـورت   يـك مطالعـه      ،به خارج شده  اعزام   نيروي كار    نفرصد  به ازاي هر يك   كه  دهد    نشان مي  ۱۳۸۱

 .گرفته است
 ،١٣٨١ براساس وظـايف مصـوب سـال         ،شوراعزام نيروي كار به خارج از ك      به  مربوط  فعاليت  

اقامـت   سـاله    ينسـابقه چنـد   اما بـه دليـل       ؛استشده  و امور اجتماعي قرار داده      وزارت كار   عهده   بر

 هاي عملياتي وزارت كار و امور اجتماعيتحليل برخي از شاخص. ٣
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مطالعـات  وجـود داشـت كـه       انتظار  اين   ،تشكيالت وزارت كار  و  وابستگان كار در برخي از كشورها       
  .صورت گيرد كشورهاي مقيمكار بازار در مورد تري  گسترده

 
 )اعزام نيروي كار به خارج از كشور( ۴۴و  ۴۳ ،٤١ هاي شاخص

نسبت تعداد نيروي كار اعزام شده به خارج به تعداد متقاضيان كار انتخـاب شـده               در مورد شاخص    
تـوان     نمـي  ١٣٨٠ و   ١٣٧٩هـاي     سـال در  براي اعزام به خـارج نيـز بـه علـت نـاقص بـودن اطالعـات                  

يكصد نفر انتخـاب شـده      هر  به ازاي   كه  دهد     نشان مي  ١٣٨١سال   ارقام   ،با اين حال   .اظهارنظري كرد 
 ،با عنايت به اين كه اعزام متقاضيان كار بـه خـارج از كشـور             . اند  نفر به خارج اعزام شده    نوزده  فقط  

اي  مؤسسات كاريابي غيردولتي با تمهيدات كميتـه  را    قانون برنامه سوم توسعه    )٥٣(اده   م يدر اجرا 
دهنـد،    انجـام مـي   ارت امور خارجه، اقتصاد ودارايي و كار و امـور اجتمـاعي             مركب از نمايندگان وز   

 و ١٣٧٩هـاي    هاي الزم را بـه عمـل نيـاورده اسـت و در سـال                بيني  رسد كميته مزبور پيش     نظر مي  به
براي شناخت بازار كار كشـورهاي خـارجي و در          قابل ذكري   مطالعه   ، با وجود وابستگان كار    ١٣٨٠

 مطالعه انجام شده در خصوص      ۱۴/۱(. ار به اين كشورها صورت نگرفته است      نتيجه اعزام نيروي ك   
با توجه به تعداد    ) ۱۳۸۱سال  در  هاي بازار كار كشورهاي خارجي به ازاي هر وابسته كار             نيازمندي

وقـت، هزينـه،    صـرف   كه آيا اين همـه      است   اين سؤال مطرح     ١٣٨١در سال   )  نفر ١٨٤(اعزام شدگان   
اقتصـادي  و  منطقـي  ، براي جلب نظر كشـورهاي ميزبـان       ، مذاكره  و مطالعه   ي،تشكيالت نيروي انسان  

كه تعداد نيروي كار جذب شده در       شود    ميهاي بعدي مالحظه       به خصوص اين كه در شاخص      .است
 به مراتب مؤثرتر از آمار اعزام نيروي كار به خارج           ، بدون اقدام از جانب وزارت كار      ،خارج از ايران  

 .است وزارتخانه ايناز كشور توسط 
 به طور متوسط بـه ازاي  ١٣٨١كه در سال ؛ چنان  نيز مشهود است٤٣ستنباط در شاخص    اين ا  

 فرصت شغلي در خارج از كشور براي كارگراني كـه داوطلـب اشـتغال در      ٢٦ حدود   ،هر وابسته كار  
 .اند اند كسب شده و به كار گمارده شده خارج بوده

كار نقشي اساسي وابستگان گيري كرد كه  ن اين گونه نتيجهتوا  فوق مي هاي    شاخصبا توجه به    
با تشكيل اداره كـل توسـعه       هاي پيش آمده      فرصترسد    اند و به نظر مي      در اعزام نيروي كار نداشته    

كـه هزينـه حضـور    دهد  رخ مياين امر در شرايطي . باشنداشتغال در خارج از كشور به وجود آمده   
 . بيش از دريافتي كارگران اعزامي استهر وابسته كار در كشورهاي خارجي

در خـارج از  بـه ازاي هـر وابسـته كـار     كـه   گفت  توان     مي ۴۴با توجه به شاخص     از طرف ديگر     
 بـه  ١٣٨٠ و ايـن نسـبت در سـال    انـد   نفر كارگر ايراني مشغول بـه كـار بـوده    ٣٣,٩٨٢حدود   ،كشور

بـا توجـه بـه      ست كـه    اين بدين معنا   . نفر افزايش يافته است    ٤٩,٠٤٩ به   ١٣٨١ نفر و در سال      ٣٧,٦١٤
 در سال    نفر ٤٩٠٤٩ نفر در مقابل     ٢٦اين كشورها يعني    به  كار براي اعزام نيرو     وزارت  ،  ۴۳شاخص  

 . بسيار ضعيف عمل كرده است ،۱۳۸۱
 اعـزام نيـروي كـار مـازاد بـه كشـورهاي        وزارت كار و امور اجتماعييكي از اهداف و وظايف    

ريزي و اعزام نيروي كـار         هماهنگي، برنامه  ، قانون برنامه سوم   )۵۳(ماده  براساس  و  پذير است     نيرو
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عبارتنـد  مراحل اعزام نيروي كار     . عهده وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور خارجه است           بر
 :از

 ، مطالعه بازار كار كشورهاي هدف-
هاي    فرصت  مذاكره با كارفرمايان و كشورهاي هدف به منظور اعزام نيروي كار و شناسايي             -

 ،شغلي
 ، شناسايي نيروي كار داخلي متناسب با نياز كشورهاي هدف-
 ، آموزش و توانمندسازي نيروي كار اعزامي متناسب با نياز كارفرمايان-
 ، انعقاد قرارداد با طرف خارجي-
 ،ها  انتخاب نيروي كار و اعزام آن-
 . توسط كارفرمايان خارجي به كارگيري نيروي كار-

ه عملكرد محدود و ضعيف وزارتخانه در اين موضوع شايد بهتر باشد كه وزارت كار          با توجه ب  
در آفرينـي    نقـش به  و تنها   باشد  و امور اجتماعي در خصوص اعزام نيروي كار نقش اجرايي نداشته            

 از اين امكان    ،ا و مذاكرات  قراردادهانعقاد  با تسريع   اميد است    ،با اين حال  . بپردازدامر سياستگذاري   
 تحـرك و همـاهنگي وزارت كـار و امـور            ، در اين زمينـه    .استفاده صورت گيرد  ترين    ، بيش فرصتو  

اعـزام نيـروي كـار را برعهـده          مراكز كاريابي كه وظيفه      ياجتماعي و وزارت امور خارجه و كارامد      
 .استخاصي اهميت ، داراي دارند

 
 ) در خارج از كشوريهاي شغل تكميل فرصت (٤٨شاخص 

هـاي شـغلي شناسـايي شـده در خـارج       به تعداد فرصتبه خارج وي كار اعزام شده نيرنسبت تعداد  
هاي شغلي شناسايي شـده در خـارج از كشـور كـه بـا                 فرصت درصد از    ۲۵تنها براي   دهد    نشان مي 

از خـارج   بـه   اشـتغال   بـراي   نيـروي كـار      ،هاي نيروي كـار داخلـي منطبـق اسـت           تخصص و مهارت  
رغـم تربيـت نيـروي انسـاني بـا            ايـن امـر اسـت كـه علـي         انگر  بيفوق   نسبت   . است اعزام شده كشور
 بـه عمـل     ببـه دسـت آمـده اسـتفاده مطلـو         هاي     از فرصت  ،رد نياز بازار كار خارجي    موهاي    مهارت

در اين  )٥٣(كميته موضوع ماده گيري كرد كه با توجه به وظيفه  توان اين گونه نتيجه مي .نيامده است
 . نكرده استفراهم براي حل اين مشكل زم را تمهيدات الهنوز مورد، اين كميته 

 
  )مقايسه نيروي كار اعزامي به خارج و نيروي كار داخل (٥٠شاخص 

) ۰۰۰۵/۰( كوچك است    يقدر، به   داخلشاغالن  نسبت تعداد نيروي كار اعزام شده به خارج به تعداد           
 مكمـل   ،ايـن شـاخص   كـه   توجه به اين نكته الزم است       . كه حتي با دو رقم اعشار قابل خواندن نيست        

اين مطلب است كه وزارت كار درخصوص اعزام نيـروي كـار     بر  يد  كهاي قبلي و تأ     اطالعات شاخص 
 .بايد به صورت يك واحد اجرايي نقش ايفا كند به خارج از كشور نمي
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 ) اي كار المللي و منطقه هاي بين ارتباط با سازمان (۷۶تا  ۶۳ هاي شاخص
ايـن  به علـت جديـد بـودن        احتماالً   ٧٦تا   ٦٣هاي    شاخصدر مورد    ١٣٨٠ و   ١٣٧٩هاي    اطالعات سال 

وزارت كـار و    كـه   دهـد     آمده نشـان مـي    به دست   مجموعه نتايج   موجود نيست، با وجود اين،       فعاليت
شـايد  . اي كار برقـرار كنـد   لمللي و منطقها  هاي بين   امور اجتماعي نتوانسته ارتباط مطلوبي با سازمان      

 . شده باشدحاصل عات سبب نتايج كامل اطالنشدن ارائه 
 

 )المللي كار كميته كارشناسان سازمان بين (٧٧شاخص 
نامـه و     اصـالح و تـدوين آيـين      بـراي   هـايي كـه      نسبت تعـداد گـزارش     يعني   ،با توجه به اين شاخص    

هاي مربوط به روابط كار، اشتغال و امور اجتماعي كارگران مورد استفاده قرار گرفتـه                 دستورالعمل
كـه   گرفـت     تـوان نتيجـه     اين گونه مي   ،المللي كار   هاي كميته كارشناسان سازمان بين     داد گزارش به تع 

در كـار   المللـي     كارشناسـان سـازمان بـين     كميتـه   هاي ارائـه شـده توسـط          از گزارش ميزان استفاده   
 . روند رو به بهبود داشته است۱۳۸۱تا  ۱۳۷۹هاي  سال

 
 )ليالمل مالقات وزير با مجامع بين (٨٠شاخص 

المللي بـه تعـداد سـفرهاي         مجامع بين با  مذاكرات وزير كار و امور اجتماعي       و  ها    نسبت تعداد مالقات  
 با دو   ١٣٧٩متوسط هر سفر در سال      به طور   كه  دهد    وزير كار و امور اجتماعي كشورمان نشان مي       

 مـذاكره   مالقـات و  پـنج   بـه    ۱۳۸۱و   ١٣٨٠ هـاي   مالقات و مذاكره همراه بوده و اين نسـبت در سـال           
وزارت كار و امـور اجتمـاعي       حضور  شايد بتوان نتيجه گرفت كه      با توجه به اين روند       .رسيده است 

را پيامـد ناشـي از ايـن شـاخص       اسـت كـه     طعيت پيدا كـرده     قت و   يالمللي تثب   در محافل و مجامع بين    
 .ارزيابي كردمثبت توان  مي

 
 ) اصالح تشكيالت و سازمان وزارتخانه (٨٣ و ٨٢ هاي شاخص

تشـكيالت وسـازمان وزارت كـار و امـور          توان نتيجه گرفت كه       مي ٨٣ و   ٨٢هاي    با مالحظه شاخص  
وظـايف و   بـا توجـه بـه افـزايش         نظـر   هاي مـورد      طي سال . است هنسبي بود پويايي  داراي  اجتماعي  
 سياستگذاري اشتغال، خدمات اشتغال     ، مانند توسعه اشتغال در خارج از كشور       ، جديد يها  مأموريت

 اصالحي تهيه و به سـازمان مـديريت و          هايپيشنهادبررسي و   ها    سازمان و تشكيالت آن    ،...ون  زنا
 هايپيشـنهاد  ۱۳۸۱ و   ۱۳۸۰،  ۱۳۷۹هـاي     طي سـال   سازمان مذكور نيز     .استشده  ريزي ارائه     برنامه

 .استكرده  تصويب  درصد٥٦و  ٢، ١١با نسبت به ترتيب وزارت كار را 
 

 )يف و نمودار سازماني واحدهاي ستادي و اجراييشرح وظا (۸۶تا  ٨٤هاي  شاخص
بـه علـت   شرح وظايف وزارت كـار و امـور اجتمـاعي و واحـدهاي تابعـه       ،ها با توجه به اين شاخص    

 دسـتخوش   ١٣٨١تا   ١٣٧٩هاي    در سال وزارتخانه  اين  به  جديد  هاي    و مأموريت وظايف  شدن  محول  
شـرح وظـايف دسـتگاه دسـتخوش        تغييـر     نيز بـه تبعيـت از      كناناركشرح وظايف   . استشده  تغيير  
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شاخص . كردمالحظه  توان    مي ٨٥ و   ٨٤هاي شماره     در شاخص را  اين تغييرات   دگرگوني گرديده كه    
 .استاين امر بيانگر نيز درخصوص نمودار سازماني   ٨٦

 
 )كاراجراي هاي  سازي روش مطالعه در مورد بهينه (۸۸ و ٨٧ هاي شاخص

هـاي اجرايـي    سـازي روش  هـاي ارائـه شـده بـه منظـور بهينـه       طرحنسبت تعداد  با توجه به شاخص     
مشـاهده   متأسـفانه    ،كـار بـه تعـداد واحـدهاي اجرايـي         اجـراي     ناشي از مطالعه در روش    تخصصي  

 معـادل   ١٣٨١ و در سـال      ٠٣/٠ بـر برا،    ۱۳۷۹در سـال    (بسيار پايين   شود كه ميزان اين شاخص        مي
هـاي     از فعاليـت   ،هاي بهينـه     مطالعه و ارائه روش    ،افته هر چند نسبت فوق افزايش ي      . بوده است  )١٤/٠

 نيـز   ٨٨در شـاخص    . صـورت پـذيرد   تـري    جـدي در اين زمينه فعاليـت      بايد  و  است  مستمر و دائمي    
و  ١٧/٠ ، بـه ترتيـب   انجام شـده  مقابل هر مطالعهدر  ۱۳۸۰و  ١٣٧٩ هاي سالدر كه شود    مالحظه مي 

 .شده استمنجر زي سا هاي بهينه ارائه طرحبه ها  آن از ١٢/٠
 

 )هاي عمراني ها و پروژه بازديد از طرح (٩٠ و ٨٩ هاي شاخص
 ١٣٨١ و  ۱۳۸۰،  ١٣۷۹هاي    در سال عمراني  از هر طرح    كه  شود    ميمشاهده   ٩٠ و   ٨٩هاي    در شاخص 

 و  ۲۷/۰بـه ترتيـب      ۱۳۸۱و   ١٣٧٩ هـاي   در سال عمراني  و از هر پروژه     نوبت   ۴۵و   ٢٠ ،٣٠به ترتيب   
با توجـه   بايد    ميگزارش پيشرفت كار    ها كه     اين تعداد بازديد از پروژه    . استشده  يد  بازد نوبت   ٨٥/٠

 هر چند نسبت بازديد . بسيار ناچيز است،اعتبار پيشنهاد شودتخصيص براساس آن تهيه و ها  به آن
 . بوده استها  ها در طرح  ناشي از كم شدن تعداد پروژه، اين افزايش اما افزايش يافتهها پروژهاز 

 
 )ريزي نيروي انساني مطالعه در مورد برنامه (٩٣شاخص 

ريزي نيروي انساني به تعداد       مطالعات در زمينه برنامه   انجام  ارائه شده ناشي از     نظرات  نسبت تعداد   
هـاي    در سـال  كـه    دهـد   نشان مي  ،ي نيروي انساني  ريز  مطالعه و بررسي انجام شده در زمينه برنامه       

 هر چند   . نظريه اعالم شده است    ٧/٣ و   ٣٣/٧،  ٥/٣به ترتيب   هر مطالعه   ازاي   به   ١٣٨١ و   ١٣٨٠،  ١٣٧٩
 اين نسبت كـاهش يافتـه       ١٣٨١در سال   با اين حال    ،   است اتاعالم نظر تعداد    افزايشِ ، شاخص انتظاِر
ريـزي نيـروي    آگاه بـه مسـائل برنامـه      وجود كارشناسان   توجه به اين نكته ضروري است كه         .است

 .هاي وزارت كار خواهد شد سبب بهبود كيفي فعاليتهاي الزم در اين مورد  نظريه براي اعالمانساني 
 

ها و تأمين نيـروي انسـاني مـورد           مطالعات در مورد ظرفيت ايجاد كارگاه      (٩٥ و   ٩٤هاي    شاخص
 )نياز صنايع

امكانـات  منـابع و    هاي وزارت كار و امور اجتماعي مطالعه و بررسـي درخصـوص               يكي از مأموريت  
انجـام نـدادن   علـت  بـه  سـت كـه   ها  رگـاه ق مختلف كشور براي شناسايي ظرفيت ايجاد كا       بالقوه مناط 

 .اي حاصل نشده است نتيجه ،اطالعاتنشدن يا ارائه مطالعه 
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در مـورد    ارائـه پيشـنهاد      ،هـاي وزارت كـار و امـور اجتمـاعي           همچنين يكي ديگر از مأموريـت      
هـاي   راكز دانشگاهي براسـاس بررسـي  به مصنايع مختلف كشور نيروي انساني مورد نياز    پرورش  

 .است كه در اين خصوص نيز اطالعاتي ارائه نشده است انجام شده
 

 )ها هاي انجام شده از برنامه ارزيابي (٩٧شاخص 
هاي در دست اجـرا       هاي در دست اجرا به تعداد برنامه        هاي انجام شده از برنامه      نسبت تعداد ارزيابي  

 ۵۷ و   ۷۰،  ۵۶يـب   تبـه تر   ١٣٨١و   ١٣٨٠ ،١٣٧٩ هاي  در سال رنامه  بد  صكه به ازاي هر     دهد    نشان مي 
 در دست اجـرا در سـال   يها تعداد ارزيابي انجام شده از برنامه     كاهش   .ارزيابي صورت گرفته است   

 .سؤال برانگيز استهاي   از جمله شاخص،۱۳۸۱
 

 )بودجه مصوب وزارتخانه (١٠٠شاخص 
ر قـانون  دشـده  اعتبـارات تصـويب   ريزي به  و برنامهبه سازمان مديريت اعتبارات پيشنهادي   نسبت  

دهد كه اعتبارات پيشنهادي وزارت كـار بـه تصـويب نرسـيده و هـر سـال بودجـه                      بودجه نشان مي  
عنـوان  توان براي اين موضـوع        دو علت را مي   . يافته است كاهش  پيشنهادي به نسبت بودجه مصوب      

 در نتيجه در سير مراحل تصويب تقليل وهبود ن اول اين كه بودجه پيشنهادي وزارت كار منطقي       :كرد
 .ه استداد نمياين كه امكانات مالي دولت اجازه تأمين اعتبار درخواستي را ؛ دوم يافته است

 
 )اعتبار سرانه وزارتخانه (١٠٢شاخص 

 ،١٣٧٩ هـاي   در سال اين وزارتخانه   دهد كه هر يك از كاركنان         نشان مي وزارتخانه  اعتبارات مصوب   
نسبت افزايش هزينـه    . اند  ميليون ريال هزينه داشته    ٩٩/٣٦ و   ٥٦/٣٧،  ٤٨/٣٦به ترتيب    ١٣٨١و   ١٣٨٠

 به علت ادغام    ،١٣٨١در سال   اين ميزان   . است درصد   ٩/٢  برابر ،١٣٧٩به سال   نسبت   ١٣٨٠در سال   
رشد اعتبارات مقايسه . داشته استكاهش قبل  درصد نسبت به سال      ٥/١ ،هاي ذيل وزارت كار     رديف

هـاي مربـوط بـه        پاسخگوي هزينـه  حتي  اين نسبت   كه  دهد    نشان مي  اعالم شده    مبا نرخ تور  مصوب  
ها نيز از اين وضعيت مستثنا نبـوده          رسد اعتبارات استان    به نظر مي  . نگهداشت سطح هم نبوده است    

 سبب كاهش كارايي مورد     تواند  ميو همين امر    و اعتبارات مصوب با نرخ تورم برابري نداشته است          
 . ار در وزارت كار باشدانتظ

 
 )سطح تحصيالت كارشناسان وزارتخانه (۱۰۵تا  ١٠٣ هاي شاخص

. ارائه شـده اسـت  مختلف  اطع تحصيلي نسبت آمار نيروي انساني با مق،١٠۵تا   ١٠٣هاي    شاخصدر  
درصـد   ٠٤/٠ بـه  ١٣٧٩سـال   صد در   در ٠٢/٠ و فوق ليسانس از      يتعداد كاركنان با تحصيالت دكتر    

رك تحصـيلي تعـدادي از      ا مـد  ايقـ  ارت ،افـزايش ايـن   شـايد علـت     . اسـت افزايش يافته    ١٣٨١در سال   
 ٤٧/٠ليسـانس از    تحصـيلي    چون نسبت كاركنان بـا درجـه         ؛كاركنان ليسانس به فوق ليسانس باشد     

تعـداد   كـه  آنديگـر  نكتـه  .  كـاهش يافتـه اسـت   ١٣٨١در سال درصد  ٤٦/٠ به  ١٣٧٩در سال   درصد  



١٨_______________________________________________________________ 

 

 ٤٩/٠ بـه    ١٣٧٩در سـال    درصـد    ٥٠/٠از  نيـز    آنتـر از       ديـپلم و كـم     فوقداراي تحصيالت   كاركنان  
سـطح   اسـت كـه در وضـعيت    آننشـان دهنـده   ايـن امـر   .  كاهش يافتـه اسـت  ١٣٨١در سال درصد  

 . دشو  تغيير محسوسي احساس نمي، وزارت كار و امور اجتماعيتحصيالت كاركنان
 

 ) هاي سازماني پستتعداد  (١٠٦شاخص 
در هاي سازماني مصوب      به تعداد پست   شاغل در وزارت كار و امور اجتماعي         ت نيروي انساني  نسب

  .افزايش يافته است ١٣٨١تا  ١٣٧٩هاي  طول سال
 

 )تعداد كتب تهيه شده (١٠٧شاخص 
هـاي مـورد بررسـي افـزايش يافتـه            در سال شاخص نسبت كتب تهيه شده به تعداد كل كتب موجود           

ايـن   به خصوص كاركنـان      ، مدارك و كتابخانه وزارت كار     ،نادمراجعان به مركز اس   به  اين امر   . است
 كـارگري و    ، در زمينـه مسـائل كـار       يتـر   از آگـاهي و دانـش بـيش       كمك خواهد كرد كـه      خانه،  وزارت
 .مند شوند كارگري بهرههاي  تشكل

 
 ) كنندگان به كتابخانه تعداد مراجعه( ۱۰۹و  ١٠٨ هاي شاخص

ير سـ  ۱۳۸۱در سـال     تعـداد مراجعـان نيـز        ،رك و كتابخانـه    مـدا  ،با افزايش تعداد كتب مركـز اسـناد       
كنندگان به تعداد كل كتب موجود در مركز اسناد           كه نسبت تعداد مراجعه   ؛ چنان   صعودي داشته است  

تعــداد كــه يــادآوري ايــن نكتــه ضــروري اســت . دهــد  ايــن ســير صــعودي را نشــان مــي،و مــدارك
ايـن   مـدارك و كتابخانـه       ،بـه مركـز اسـناد     عي  شاغل در وزارت كار و امـور اجتمـا        كنندگان    مراجعه

ــه  ــي داشــته  وزارتخان ــن وضــعيت در اســت ســير نزول ــورد و اي ــداد  (۱۰۹شــاخص م نســبت تع
 )كننـدگان  كاركنان وزارت كار و امور اجتماعي به تعـداد كـل مراجعـه        از  كنندگان به كتابخانه      مراجعه

در حالي  اند    بودهاركنان وزارت كار    از ك كنندگان     درصد مراجعه  ٧٢ ،١٣٧٩ در سال    ؛شود  مالحظه مي 
 .ليل يافته استق درصد ت٧٠ به ۱۳۸۱در سال نسبت اين كه 

 
 )كتب تخصصي مورد استفاده (١١۱شاخص 

منـدان   عالقـه تر  وجود كتب تخصصي سبب مراجعه بيش توان دريافت كه      با توجه به اين شاخص مي     
 در سـال  ،نوبـت  ٩٩ ، هر كتاب تخصصي   ١٣٧٩ كه در سال     ؛ چنان كتاب و علم به كتابخانه بوده است      

رونـد   . نوبـت بـه امانـت گرفتـه شـده اسـت            ٣٣٦معـادل   ،  ١٣٨١ نوبـت و در سـال        ١٤٨برابر   ،١٣٨٠
آگاهانه و علمـي    اجراي  است كه جذابيت كتب تخصصي براي       آن  صعودي اين شاخص نشان دهنده      

 . هاي وزارتخانه افزايش يافته است مأموريت
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 )وابط كارر (١١٣ و ١١٢هاي  شاخص
اين هدف از   . شود  حفظ اشتغال موجود، يكي از اهداف مهم وزارت كار و امور اجتماعي محسوب مي             

پـذير    هاي توليدي و خدماتي امكان      كارفرما در محيط   و   گركارطريق ايجاد بستر مناسب ميان روابط       
 نيـروي كـار و       ميـان   اجتمـاعي و فرهنگـيِ      روابط مناسب كار از ابعاد مختلف اقتصادي، فنـي،        . است

 به طوري كه شـرايط      ؛استتوجه به نيروي كار     آن   مهم   صرانو يكي از ع   است  تشكيل شده   كارفرما  
در محـيط كـار و قـانون    موجود و محيط كار، ساعات كار، دستمزد نيروي كار، نوع ابزار و فناوري          

در . دنشـو   مـي  هاي با اهميت در استمرار روابـط كـار محسـوب             از اهرم  ،حمايت از كارگر و كارفرما    
وري نيروي كار، تداوم توليـد و درآمـد    صورتي كه شرايط مناسب فوق فراهم شود، به افزايش بهره 

 از ، شناخت هر يك از متغيرهاي فـوق     ،بنابراين. خواهد شد منجر  حفظ و توسعه اشتغال     سرانجام،  و  
 .روند يبه شمار موظايف اصلي و اساسي در حيطه روابط كار و ارتقاي فرهنگ كار جمله 
هاي قانون كار، تعامل نيروي كار و كارفرمايان          توسعه روابط كار، گسترش و شناسايي قابليت       

 تـر  روابـط كـار را پررنـگ   اهميت پرداختن بـه  كه  هستند   از مواردي    ،در جهت افزايش رفاه دو طرف     
 .كنند مي

ه تنظـيم و     بـ  ، در مـوارد فـوق     ، ارائه راهكارهاي عملـي، كـاربردي و وسـيع          و شناخت مشكالت  
تعداد دعاوي طرح شـده مربـوط بـه اختالفـات و             كاهش   ،و در نتيجه  هاي روابط كار      اجراي سياست 

 .انجامد ميشكايات كارگري و كارفرمايي به صورت انفرادي و دسته جمعي 
منجـر  هـاي كـارگري و كارگـاهي          اموري كه به اصالح و بهبود روابط و شرايط كار در محـيط             
عمال نظارت و كنترل به منظور رعايـت و اجـراي   ظ و صيانت از نيروي كار، اِ   حفا شرايط   تد  نشو  مي

ها، كاهش حوادث ناشي از كار و افزايش ضريب ايمني در             ضوابط حفاظت و بهداشت كار در كارگاه      
ارتقـاي  . آيند به شمار ميهاي مربوط به تنظيم روابط كار  از فعاليت ،دنسازها را فراهم    محيط كارگاه 

عـالي حفاظـت فنـي و وزارت         هايي كه شـوراي     ارايي بازرسان كار، و رعايت دستورالعمل     كيفيت و ك  
هـا، كارفرمايـان، كـارگران و         بـراي كليـه كارگـاه     كنند،    ميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين       

 .الزامي است)  قانون كار٨٥به استناد ماده (كارآموزان 
 ،  تـدوين شـده  جراييهاي ا به تعداد سياست ردر زمينه روابط كاشده عمال  هاي اِ   نسبت سياست 

. ه اسـت بود تدوين شده    جراييهاي ا   از سياست بيش  عمال شده   هاي اِ   تعداد سياست كه  دهد    نشان مي 
تعداد راهكارها و گزارش ارائه شده ناشي از مطالعات مستمر قانون كار و سـاير قـوانين و                  همچنين  
اين . استبوده  در خصوص قانون كار و ساير قوانين        تر از تعداد مطالعات انجام شده          بيش ،مقررات

بتوانـد  تـا  تري دارد  بيشمحققان  نياز به     و يك واحد ستادي است   كار  وزارت  كه  بيانگر آن است    امر  
مطالعـات صـورت    نتـايج   ميـان   و از   انجام دهـد    هاي روابط كار      ه زمينه يدر كل تري    مطالعات گسترده 

 .دهدو مورد عمل قرار كند انتخاب را ر ي مورد نظهاها و راهكار سياست ،گرفته
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 )المللي كار هاي سازمان بين توصيه نامه( ١١٤شاخص
المللـي كـار كـه دولـت جمهـوري            هـاي سـازمان بـين       نامه  ها و توصيه    نامه  اطالعات مربوط به مقاوله   

بـه   هـا   آنملحق شده و همچنين اطالعـات مربـوط بـه اظهـارنظر در خصـوص                آن  اسالمي ايران به    
 درصـد   ٤١در مـورد     فقط   ١٣٨١در سال   توان نتيجه گرفت كه       و تنها مي  گرديده  ت ناقص ارائه    صور

 . اظهار نظر شده است ها از مقاوله نامه
 

 )هاي كارگري و كارفرمايي بحرانو اختالفات  (۱۱۸تا  ١١۵ هاي شاخص
وامـل  هـا و تحقيقـات انجـام شـده بـه منظـور شـناخت ع                 نسبت تعداد بررسي   يعني   ،۱۱۵از شاخص   

توان   مي ،كارگران در زمينه روابط كار    شكايات  هاي كارگري به تعداد       مختلف ايجاد اختالف و بحران    
 .رسد  نمينيزتعداد مطالعات انجام شده حتي به يك درصد شكايات دريافت كه 

منظـور  بـه   تعداد لوايح قانوني پيشـنهادي      مربوط به شاخص    همچنين به علت نداشتن اطالعات      
هاي به عمـل آمـده در         شكالت ناشي از اجراي قوانين و مقررات كار به تعداد بررسي          حل مسائل و م   

 . كردخاصيتوان اظهار نظر  هاي كارگري نمي بحرانو خصوص عوامل ايجاد اختالف 
 ههـاي صـادر     هاي نظارتي و دستورالعمل     به علت ناقص بودن اطالعات مربوط به تعداد گزارش        

 .اعالم نظر كردتوان  نميم روابط كار نيز براي ايجاد هماهنگي در امر تنظي
 

 )آراي مراجع حل اختالف و دعاوي دسته جمعي( ۱۲۱ و ۱۲۰هاي شاخص
با ادارات كار و امـور اجتمـاعي          وزارتخانههاي به عمل آمده       تعداد همكاري نسبت  با توجه به كاهش     

در ايـن   و امـور اجتمـاعي      وزارت كـار    كه  توان اعالم كرد      رسيدگي به دعاوي دسته جمعي مي     براي  
 .مطلوب ايفا نكرده استبه شكل را هاي خود  ارد مأموريتوم

با ادارات كل كار و     وزارتخانه  جمعي كه در اثر همكاري به عمل آمده           نسبت تعداد دعاوي دسته   
ها حل شده به تعداد همكاري به عمل آمده با ادارات مـذكور در خصـوص حـل                 امور اجتماعي استان  

اي مسـتقيم   موضـوع رابطـه  دو ه بين ايـن     كدهد    جمعي نشان مي    يدگي به دعاوي دسته   اختالف و رس  
تـري    جمعـي بـيش     دعاوي دسته  ،صورت گرفته  يتر    هر چه همكاري بيش    به اين معنا كه      ؛وجود دارد 

 .نيز حل و فصل شده است
 

  )هاي حل اختالف پرونده (۱۳۳تا  ۱۳۱هاي  شاخص
نقـش  كـار نتوانسـته      وزارتگفت  توان     مي ،وط به روابط كار   هاي مرب   طور كلي با مالحظه شاخص      به

تـوان  بشـايد   ايـن مـورد     در   .روابط كار به نحو مطلوب ايفا كنـد       مربوط به   هاي    مأموريتدر  خود را   
ي الزم نيسـتند و تـدوين   ايكـار داراي هـا   العمـل   نامه و دسـتور     هاي تدوين و تصويب آيين      گفت زمينه 

 .به تجديدنظر نياز دارندي مربوط ها  و دستورالعملها نامه  آيين
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 )راهكارهاي كاهش حوادث ناشي از كار (۱۳۷و  ١٣٦ هاي شاخص
 بازرسان كـه ناشـي از مطالعـات انجـام شـده در           به اطالعات مربوط به تعداد راهكارهاي ارائه شده      

ر تدوين جزوات آموزشـي حفاظـت و         د .آور باشد، در اختيار نيست      اني و ز  سختخصوص كارهاي   
 .مورد نظر تحقق نيافته استاهداف دث ناشي از كار نيز اني مربوط به حوايم
 

 )ها راهنمايي كارگاه (۱۴۲شاخص 
 به ترتيـب بـه طـور متوسـط          ١٣٨١و   ١٣٨٠ ،١٣٧٩ هاي  ها در سال    كه هر يك از كارگاه    رغم اين     علي
االت ناشـي از     در زمينـه اشـك     همطالعـات انجـام شـد     از  ،  اند  نوبت راهنمايي شده   ٣٢/٤ و   ٣٢/٣،  ٣١/٣

مطالعـات و مشـكالت     انجـام نشـدن     . اسـت اجراي مقررات حفاظت فني نتايج مطلوب حاصـل نشـده           
 . روند به شمار ميبروز حوادث ناشي از كار عوامل ديگر از ها  نامه آيينمربوط به 

 
 )بازرسي كار (۱۵۷شاخص 

دي كشــور، رعايــت نيــروي كــار و منــابع مــااز صــيانت ، بــراي قــانون كــار )۸۵(بــه اســتناد مــاده 
 درمـان و    ،شـوراي عـالي حفاظـت فنـي و وزارت بهداشـت           تدوين شده در     هاي ارساليِ   دستورالعمل

 .ها، كارفرمايان و كارآموزان الزامي است براي تمام كارگاه، آموزش پزشكي
 وزارت كار و امـور      ،به منظور نظارت بر اجراي مقررات ناظر بر شرايط و ضوابط حفاظت فني            

ريزي شـده را بـر        ي مستمر و برنامه   يها  نظارتاست  قانون كار، موظف     )۹۶(اساس ماده   اجتماعي بر 
 .هاي تحت پوشش انجام دهد كارگاه

به طـور متوسـط هـر       كه  دهد    نسبت تعداد بازديدهاي بازرسان به تعداد كل بازرسان نشان مي          
ها   ازديد از كارگاه  نوبت ب  ۴۰۰ و   ٣۷۰،  ٣۸۴ به ترتيب    ١٣٨١ و   ١٣۷۹،١٣٨٠هاي    بازرس در طول سال   

نفـر در    ۳۵۰ بـه  ۱۳۸۰ نفـر در سـال       ۲۹۰ كـه از     با توجه به افزايش تعداد بازرسان     .  است  انجام داده 
و كيفيـت بازديـد   با توجه بـه ايـن كـه    ، نسبت بازديدها تغيير چنداني نكرده است؛  رسيده ۱۳۸۱سال  

 ي و كيفـي توفيـق     ه از نظر كّمـ    يافت ك توان در    مي ،ناشي از كار مالحظه شود    حوادث  آثار آن بايد در     
 . حاصل نشده استچنداني 
 

 )ها هاي حفاظت در كارگاه كميته (۱۴۵و  ١٤٣ هاي  شاخص
هـاي    كـه در سـال    شـود     ها نيز مالحظه مـي      هاي حفاظت در كارگاه     در زمينه نظارت بر عملكرد كميته     

هـاي     و گـزارش   ه شـد  نظـارت هـا      درصد اين كميتـه    ۵۳و   ۵۲،  ۵۵بر   به ترتيب    ۱۳۸۱ و   ۱۳۸۰،  ۱۳۷۹
هـاي   به افـزايش تعـداد كارگـاه   را سير نزولي نظارت    شايد بتوان   كه  است  تهيه شده   ها    آنبه  مربوط  
اين در شـرايطي اسـت كـه كاركنـان           .ستناد تعداد بازرسان مربوط     بهبيش از ده نفر كاركن      داراي  

يـادآوري ايـن     .انـد   دهتالش نكر  كافي   به حد ها     در كارگاه  فنيوزارت كار براي تشكيل كميته حفاظت       
در هـاي حفاظـت       بـر عملكـرد كميتـه     عمال نظارت   رت كار براي اِ   اكاركنان وز كه  نكته ضروري است    
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ي كـه در آن كميتـه حفاظـت         ايهـ  هكارگااز  نوبت   ۵ و   ۷،  ١٦يب  تبه تر  ١٣٨١و   ١٣٨٠ ،١٣٧٩هاي    سال
 . اند رد نظر را تهيه كردهموبازديد و گزارش  ،تشكيل شده

 
 )استانداردهاي ايمني شرايط كار( ١٥٠تا  ١٤٦هاي  شاخص

 سـن ، نظـارت بـر ح      شـده   مانند تعداد اسـتانداردهاي تعيـين      ،اي از اطالعات    به علت ناقص بودن پاره    
 .توان عنوان كرد در اين زمينه تحليل خاصي نمي ، ايمنيهاي  نامه اجراي استانداردها و تعداد آيين

 
 )حوادث ناشي از كار( ۱۵۲و  ١٥١ هاي شاخص

 ،به تعداد كل كارگران مشمول قانون كار هر چنـد نسـبت كـوچكي اسـت               كار  نسبت حوادث ناشي از     
كـه از شـاخص   چنـان  . استاين زمينه در منفي بودن فعاليت وزارت كار  بر   گواهي   وجود اين نسبت  

 درصد از حوادث ناشي از كار منجر به فوت شـده            ١۷ حدود   ١٣٨١در سال    ،شود  مشاهده مي ) ۱۵۲(
 .است

آالت توليدي داخل با توجه به تأكيد قـانون كـار در بخـش     استاندارد بودن ماشينر اين راستا    د
 .داردخاصي  اهميت ، به منظور كاهش حوادث ناشي از كار،حفاظت و ايمني

 
 )بازرسان كار (۱۵۹و  ١٥٨  هاي شاخص

سـال  در  كـه   دهـد    ده نفر كـاركن نشـان مـي       باالي  داراي  هاي    بازرسان به تعداد كارگاه   تعداد  نسبت  
 ١٦/١ بـه    ١٣٨١ كه اين نسبت در سال       ،وجود داشته بازرس  كارگاه يك نفر    يكصد  هر  به ازاي    ١٣٧٩

تـوان نتيجـه      ن مـي  ازرسها و ضرورت نظارت با      با توجه به پراكندگي كارگاه    . نفر افزايش يافته است   
 نيـز   ١٥٩ شـاخص    اين امر در  . هاي كشور نيستند    ن موجود پاسخگوي نياز كارگاه    ازرسگرفت كه با  

 دو نوبت مـورد بازرسـي قـرار گرفتـه و ايـن              ١٣٧٩ به ترتيبي كه هر كارگاه در سال         ؛شود  تأييد مي 
  . نوبت تقليل يافته است٦٥/١ به ١٣٨١نسبت در سال 

 
 )كميته حفاظت فني( ١٦٠شاخص

 ،ر كـاركن  بيش از ده نف   با  فعال   هاي  هدر اكثر كارگا  توان نتيجه گرفت كه       با توجه به شاخص فوق مي     
بـه كـل    ندارنـد،    كه كميته حفاظت فني      يهاي  كارگاهنسبت  يعني   ؛تشكيل نشده است  فني  كميته حفاظت   

معـادل   ،١٣٨٠ در سـال     ، درصـد  ٦/٩٦معـادل    ،١٣٧٩در سال   باالي ده نفر كاركن     داراي  هاي    كارگاه
 ١٣٧٩ال  در سـ   است كه    اين بدان معنا   . درصد بوده است   ٧/٩٢معادل   ،١٣٨١درصد و در سال     ٩/٩٥

 ايـن رقـم در سـال        .تشـكيل شـده بـود     فني   كميته حفاظت    ،هاي مورد نظر     درصد كارگاه  ٤/٣در  تنها  
 . درصد بوده است۸/۹معادل  ،١٣٨١درصد و در سال  ۳/۷معادل  ،١٣٨٠

 
 
 



 _________________________________________________________________٢٣ 
 

 

 ) فنيحوادث منجر به فوت و كميته حفاظت (١٦٣شاخص 
فني كميته حفاظت   با توجه به تشكيل      ،اه  همقايسه نسبت حوادث ناشي از كار منجر به فوت در كارگا          

، بـه خصـوص     نقش كميته حفاظت در كـاهش حـوادث       براي تعيين   راهنماي خوبي   تواند    مي ،ها  در آن 
نتـوان در ايـن     كـه   شـود     نـاقص بـودن اطالعـات سـبب مـي          ، با اين حال   .باشدفوت  به  حوادث منجر   

دث منجـر بـه فـوت در        نسـبت حـوا   در  ن  اوجـود نوسـ    .خصوص با قاطعيت مطلبـي را عنـوان كـرد         
كـه  سـبب شـده     گرديـده،   ها تشكيل     در آن  ١٣٨١ تا   ١٣٧٩هاي    در سال هايي كه كميته حفاظت       كارگاه

 .برودسؤال زير تشكيل كميته حفاظت نيز 
 

 )بازرسي و حوادث ناشي از كار( ١٦٦شاخص 
كـه  يافـت  تـوان در  مـي مالحظه نسبت تعداد حوادث ناشي از كار به تعداد بازرسان در كل كشـور               با  

با آنان،   هر چند بازديدهاي     .حضور بازرسان نيز نتوانسته تعداد حوادث ناشي از كار را كاهش دهد           
هـاي مربـوط      با مالحظه شاخص  . استبوده  سير صعودي   ، داراي   توجه به استخدام جديد بازرسان    

نيـز  وزارت كـار و امـور اجتمـاعي در ايـن بخـش              گفـت   توان    حوادث ناشي از كار مي    و  به بازرسي   
 .مطلوب انجام نداده استبه صورت مأموريت خود را 

 
 )بندي مشاغل طرح طبقه (۱۷۵تا  ۱۶۸هاي  شاخص

ي را بـه همـراه   يمزايـا  ،كـار ها و واحدهاي مشـمول قـانون    بندي مشاغل در كارگاه    اجراي طرح طبقه  
ك واحـد   پرداخـت حقـوق و مزايـاي كاركنـان يـ     دررعايت عدالت نسـبي  وان  ت ها مي   آن ازجمله   ؛دارد

حقوق و مزايا در ساير واحدهاي مشابه توليدي،         و با توجه به    توليدي متناسب با شرايط فرد شاغل     
در قبـل و  گيـري صـحيح    و تصميمسازي به منظور اطالع نيروي كار از حقوق و مزاياي خود    ف  شفا

ش و طـرح    تعداد واحدهاي تحت پوشش طرح فـوق افـزاي        چه  بنابراين هر    .هنگام استخدام را نام برد    
 زمينه اجراي يكـي از اهـداف وزارت كـار و امـور اجتمـاعي فـراهم                  ،يابدبندي مشاغل گسترش      طبقه
 . شود مي

بندي مشاغل واحدهاي مشمول قانون كار مورد تأييد قـرار            هاي طبقه    تعداد طرح  ،۱۳۸۰در سال   
. اسـت رسيده  د   مور ۲۴۳به    درصد رشد  ٧ با   ،۱۳۸۱در سال   اين ميزان   است؛  بوده  مورد   ۲۲۶گرفته  

 .اند بندي را در واحدهاي خود اجرا كرده واحدهاي فوق پس از تأييد، طرح طبقه
 در ، درصـد ۵/۷ حدود ۱۳۷۹سال در   داراي باالي ده نفر كاركنهاي  از كل كارگاه براين،  عالوه  

بنـدي     داراي طـرح طبقـه     هـا    درصـد كارگـاه    ۵/۸حـدود    ۱۳۸۱ درصد و در سال      ۸ حدود   ۱۳۸۰سال  
 . اند  بودهمشاغل

در هـا   شـاخص تـر     كه بـيش  شود    هاي ياد شده مالحظه مي      شاخصها و      نسبت سايربه  با توجه   
 تغييـر وضـع     ١٣٨١ در سال    ها  لكن اين نسبت  اند؛    داشتهمنفي  روند   ١٣٧٩به سال   نسبت   ١٣٨٠سال  
تـا  تـه،  يافهـا بهبـود     شـاخص ، وضعيت ١٣٨١ در سال  ،بندي مشاغل   هر چند در زمينه طبقه     .اند  يافته
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هاي مشمول راه بسيار طـوالني در پـيش           آن در كليه كارگاه   عملي كردن   بندي مشاغل و      طبقهاجراي  
 .است

 
 ) بين كارگران و كارفرمايانه شدوري منعقد تعداد قراردادهاي بهره( ١٧٦شاخص 

 هر چنـد مسـئوالن مربـوط در وزارت كـار از طريـق               ،ه شد وري و قراردادهاي منعقد     در مورد بهره  
وري بين كارگران و كارفرمايان فراهم        براي انعقاد قرارداد بهره   را   مقدمات الزم    ،توجيهيهاي    سهجل

مشـاوره انجـام شـده    يكصـد  و بـه ازاي هـر   هاي توجيهي كافي نبوده   نتايج مثبت در زمينه،اند  كرده
قرارداد  ۵/۲ به طور متوسط ،۱۳۸۱تا  ۱۳۷۹هاي  هاي كارگري و كارفرمايي در طول سال براي گروه

 . وري منعقد شده است بهره
 

 )سطح مزد (۱۸۴شاخص 
تنها و فعاليت چنداني صورت نگرفته  ،هاي جبران خدمت و درخواست افزايش مزد نظامدر خصوص 

تـوان    مـي ۱۸۵  بـا توجـه بـه شـاخص    . اسـت تهيـه شـده   سطح عمومي مزدها   در مورد   ي  يها  گزارش
 نظـر اعـالم شـده    ۷۶ به طور متوسط به ازاي هر۱۳۸۱تا   ۱۳۷۹ هاي  سالفاصله  مشاهده كرد كه در     

در بقيه مـوارد بـه علـت نـاقص          است و    گزارش تهيه شده     يك تنها   ،در مورد درخواست افزايش مزد    
 . توان نتيجه خاصي را عنوان كرد بودن اطالعات نمي

 
 )هاي كارگري و كارفرمايي تشكل (۲۲۴شاخص 

هاي كارگري  وري واحدهاي توليدي، ايجاد تشكل    گيري و افزايش بهره     به منظور مشاركت در تصميم    
و مـذاكره  ، رساني اين مهم از طريق اطالعدستيابي به . ستاالجرا امري ضروري و الزم و كارفرمايي   

هـاي گذشـته تعـداد زيـادي تشـكل مجـوز              از طرفي در سال   . ميسر است ترويج مزاياي ايجاد تشكل     
 ۱۳۵۷، از   ۱۳۸۰هـاي غيرفعـال در سـال           تعـداد تشـكل    .اكنون غيرفعال هستند    اند كه هم    فعاليت گرفته 

هاي فعال هم كاهش يافته       اين در حالي است كه تعداد تشكل      .  مورد افزايش يافته است    ۲۰۲۵مورد به   
 مـورد   ۲۲۵۲ مورد بوده كه به      ۲۳۶۸برابر  ،  ۱۳۸۰هاي فعال در سال        به طوري كه تعداد تشكل     ؛است

مشـاركت  زمينـه   ريـزي، سـازماندهي و تسـهيل در ايجـاد             مه در اين راستا با برنا     ؛كاهش يافته است  
تـري را بـراي روابـط كـار      تـوان شـرايط مطلـوب    ميهاي كارگري و كارفرمايي  تر تشكل هرچه بيش 
 .ترسيم كرد

متأسـفانه  يـابيم كـه    در مـي  هاي كارگري و كارفرمايي       تشكلبه  هاي مربوط     با دقت در شاخص   
اطالعـات مهـم مـورد نظـر در زمينـه           نبـود   بـه دليـل     اسـت و    اتفاق اطالعات نـاقص       ريب به قاكثريت  

در كه  گفت  توان    ميا اين حال    بارائه كرد    يتوان اظهارنظر   ها نمي   تشكلمسئوالن  تخلفات  اختالفات و   
فعـال وجـود    غير تشكل   ٦٣و   ٦٧، به ترتيب    تشكل فعال يكصد  هر  در مقابل   ،  ۱۳۸۱و   ١٣٧٩ هاي  سال

 .داشته است
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 )يط كاربهداشت مح (٢۴۶شاخص 
  نفـر كـاركن   پنجـاه   بـيش از    داراي   يهـا    بـه خصـوص در كارگـاه       ،در خصوص بهداشت محيط كار    

سـونوگرافي  و  سنجي، راديوگرافي     ار، شنوايي رخون، اد هاي    اي مانند انواع آزمايش     اي عمده ه  فعاليت
  نـاقص بـودن اطالعـات      بـه علـت   امـا    ؛هاي ناشي از كار به عمل آمـده اسـت           براي شناسايي بيماري  

هاي ناشي از كار   هاي انجام شده در كاهش بيماري        بررسي و نتايج   ،ها  آثار آزمايش درباره  توان    نمي
 .عنوان كردمطلبي 

 ١٣٧٩ و   ١٣٨٠ هـاي    سال  با ١٣٨١ام شده در سال     هاي انج   مقايسه آزمايش   با   ۲۴۶در شاخص   
كه  طوري به ؛از بوده استنيتري   كمهاي  آزمايشكه براي يافتن يك بيماري به تعدادشود    مي  مالحظه

 مـورد   ٧٩١ و   ١٠٨٠،  ١٢٣٧بـه تريـب      ١٣٨١ و   ١٣٨٠ ،١٣٧٩ هاي  براي شناسايي يك بيماري در سال     
 . آزمايش انجام شده است

 
 )عوامل سخت و زيان آور محيط كار (۲۵۳تا  ٢٤٨ هاي شاخص

عـددي  مت و مقـاالت علمـي   هـا  گـزارش ، هـا   بررسي،آور محيط كار در خصوص عوامل سخت و زيان  
شـود كـه       مشاهده مي  ۱۳۸۰هاي موجود در اين زمينه در سال          با مالحظه شاخص  . تدوين شده است  

 وضـع  ١٣٨٠ به نسـبت سـال   ١٣٨١در سال اما  اند؛ مثبتي به همراه نداشته   وضعيت  ها    عمده شاخص 
 نيـز   ۲۵۳در شـاخص     .شده اسـت  ها نتايج مثبتي نيز مشاهده         شاخص عملكرددر  كمي تغيير يافته و     

هـاي انجـام      هاي آزمايشگاهي استاندارد شده به تعداد آزمـايش         هاي مختلف تست    بت تعداد روش  نس
 اين نسبت افزايش    ١٣٨٠در سال   با اين حال     .استدرصد بوده   ) نيم (٥/٠ معادل   ١٣٧٩شده در سال    

اي هـ  تعداد روشكه دهد   رو به كاهش گذاشته است و اين امر نشان مي١٣٨١يافته و مجدداً در سال      
 .هاي آزمايشگاهي بسيار محدود است استاندارد شده از طريق تست

 
 )آور كنفرانس و سمينار در مورد عوامل زيان (٢٥۵شاخص 

هـاي    روش شـناخت  در   عوامـل مـؤثر   از جملـه     ،و داخلـي   هاو سـمينارهاي علمـي      برگزاري كنفرانس 
بـا توجـه بـه ايـن        . آينـد   بـه شـمار مـي     آور    هاي آزمايشگاهي و همچنين عوامل زيان       تستو  مختلف  

 ٦/١ ،آور محـيط    عامـل زيـان   هـر    ندر مقابـل شـناخت     ١٣٧٩در سـال    شود كـه      شاخص مشاهده مي  
 .  استه كنفرانس بود٣/٣  معادل،١٣٨١شده و اين نسبت در سال برگزار كنفرانس و سمينار علمي 

 
 )كارهاي سخت و زيان آور (٢٥٧شاخص 

 نشان ،آور محيط كار كه شناسايي شده عوامل زياننسبت تعداد كارهاي سخت و زيان آور به تعداد 
 ۳۲/١ ،شناسايي شده در محـيط كـار    آور    سخت و زيان  عامل  در مقابل هر     ١٣٧٩در سال   كه  دهد      مي
 . تقليل يافته استمورد  ۲۷/۱به  ،١٣٨٠آور وجود داشته كه اين نسبت در سال  زيانار سخت و ك
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 )ناشي از كاركاهش حوادث براي هاي فني  روش (۲۵۹شاخص 
دث و اكاهش حوبراي هاي فني ارائه شده   با بررسي نسبت تعداد حوادث ناشي از كار به تعداد روش

 يك ، وزارت كار حادثه٧٦هر  در مقابل ١٣٨١در سال كه شود  ميمشخص هاي ناشي از كار  بيماري
 امكـان   ، گذشـته  هـاي   با توجه به ناقص بودن اطالعات سـال       گفتني است    .استكرده  روش فني ارائه    

 .نيستهاي گذشته فراهم  سالاين آمار با آمار مقايسه 
 

 )هاي آموزش بازرسان دوره( ۲۶۴تا  ۲۶۱هاي  شاخص
از طريق آموزش مستمر كاركنان توان  توانمندسازي و استفاده بهينه از نيروي انساني موجود را مي

و مـديران، منجـر بـه افـزايش         هاي كـاربردي مـورد نيـاز كاركنـان، كارشناسـان               آموزش .اجرا كرد 
تلفيقـي از دانـش روز، فنـاوري و كـاربرد علـوم      بـا   كه يهاي  آموزش؛ها خواهد شد وري فعاليت  بهره

 .متناسب با وظايف محول شده به مديران و كاركنان همراه باشد
در امـر آمـوزش     هـا و مؤسسـاتي كـه          شـركت ا توجه به تعـداد      ي ب شهاي آموز   برگزاري دوره 

 ؛بخـش نبـوده اسـت      نيز در حـد رضـايت     اند     همكاري نموده   با وزارتخانه بهداشت كار   حفاظت فني و    
 آموزشـي   هـاي   هاي آموزشي بازرسـان كـار بـه تعـداد دوره            نسبت تعداد دوره  با توجه به    همچنين  

دوره يكصد  هر  به ازاي    ۱۳۸۱و   ۱۳۸۰ هاي  شود كه در سال     مشاهده مي حفاظت فني و بهداشت كار      
 . صورت گرفته استكار دوره براي بازرسان  ۳۰و  ۹حدود   در، به ترتيبهبرگزار شدآموزشي 

حفاظت فني و   آموزش   آموزشي بازرسان و همچنين      هاي  برگزاري دوره اين حال با توجه به      با   
و  ١٣٨٠ هـاي   در سـال  د كه   وش مشاهده مي  مورد نياز    يها  بهداشت كار و مقايسه آن با  تعداد دوره        

 .هاي مورد نياز برگزار شده است دورهاز كل درصد  ٢٧ و ٢٤ به ترتيب ١٣٨١
دريافت و ارسال اطالعات مربوط به حفاظت فنـي و بهداشـت            و  در زمينه مبادله اطالعات علمي      

دهـد كـه بـه ازاي     نشان مي ١٣٧٩ نسبت اطالعات ارسال شده به اطالعات دريافت شده در سال          ،كار
المللـي ارسـال شـده        هاي بين   به مراكز سازمان  آن  مورد  ، يازده   اطالعاتي كه دريافت شده   يكصد  هر  
  . مورد بوده است١٧معادل  ،١٣٨١سال در  مورد و ٢١معادل  ،١٣٨٠ اين نسبت در سال .است

 
 )هاي حفاظت فني و بهداشت كار دستورالعمل( ۲۷۱ و ۲۶۹و  ۲۶۸شاخص 

هاي سخت زيان آور هاي تهيه شده براي حفاظت فني و بهداشت كار به كار نسبت تعداد دستورالعمل
 ،)۲۶۹شـاخص   (و همچنين به تعداد عوامل زيان آور محيط كار كـه شناسـايي شـده              ) ۲۶۸شاخص  (

با ايـن    ، رشد داشته  ١٣٧٩به  نسبت   ١٣٨٠  اي تهيه شده هر چند در سال      ه  دهد دستورالعمل   نشان مي 
 در؛  اسـت مواجـه شـده     كـاهش   بـا    ١٣٨٠سـال   بـه    نسـبت    ١٣٨١در سـال    ) ۲۶۹(وم  دحال شاخص   

ن آور  هاي محيط كار به تعداد عوامل زيا       يندهاي انجام شده از آال      تعداد نمونه برداري  ،  ۲۷۱شاخص  
 محيط كار شناخته شده در سال        اين نسبت در مقابل هر آالينده     . روندي افزايشي داشته است    ،محيط
 ٧٥/٣٤معـادل    ،١٣٨١در سـال    و   مـورد    ١٦/٢٢معـادل    ،١٣٨٠ در سـال     ، مورد ٤٧/٢١معادل   ،١٣٧٩

بـرداري    نمونـه يكصـد   است كه به ازاي هر      روشن   باتوجه به معكوس اين شاخص       .مورد بوده است  
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شناسـايي شـده   آور  زيـان  عوامل ،مورد ۸/۲ و   ۵/۴،  ۶/۴ به ترتيب    ۱۳۸۱ و   ۱۳۸۰،  ۱۳۷۹هاي    در سال 
 . است

 
 )بيمه بيكاري (۲۸۴تا  ۲۸۲ هاي شاخص

 ١٣٧٩ در سـال     .رد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت       ددي مو ع لوايح مت   و ها   طرح ،در خصوص بيمه بيكاري   
 بـا ايـن حـال      .اند  كرده مستمري بيمه بيكاري دريافت      ،يك درصد از كارگران مشمول قانون كار      تنها  
 . به دو درصد افزايش يافته است١٣٨١و در سال ثابت مانده  ١٣٨٠ در سال نسبتاين 

 درصـد از    ٣٧معـادل    ،١٣٧٩كـه در سـال      اسـت   نكته قابل توجـه ايـن        ،۲۸۴باتوجه به شاخص     
اي را قبالً طـي كـرده          آموزش فني و حرفه    دوره ،كردند  كساني كه مستمري بيمه بيكاري دريافت مي      

 . درصد تقليل يافته است٣٠ به ١٣٨١ درصد و در سال ٣١ به ١٣٨٠بودند و اين نسبت در سال 
 ٣٩معـادل    ،١٣٧٩كـه در سـال      اسـت   ايـن    ،شـود    مشاهده مـي   ۲۸۳كه در شاخص     ينكته ديگر 

 .انـد  اي معرفـي شـده   فني و حرفـه به سازمان  براي آموزش ،درصد از مستمري بگيران بيمه بيكاري 
  . درصد تقليل يافته است٣٣ به ١٣٨١ درصد و در سال ٣٤ به ١٣٨٠اين نسبت در سال 

 
 )خدمات بازار كار (۳۱۴تا  ٢٨٦هاي شاخص

مانند اقدامات انجام شده    اما   .صورت گرفته است  براي بهبود ارائه خدمات در بازار كار نيز اقداماتي          
هـاي انجـام شـده، برگـزاري          اعزام بازرسان به مراكز خـدمات اشـتغال، تهيـه گـزارش از بازرسـي              

عمدتاً  ١٣٨٠ به نسبت سال ١٣٨١ها در سال  و بخشنامه   ها  صدور دستورالعمل و  توجيهي  هاي    هجلس
 . استسيرنزولي داشته و نتايج مورد انتظار حاصل نشده

به طور  كه  دهد    نشان مي مراكز خدمات اشتغال    ثبت شده در    ي  هانسبت عرضه و تقاضاي نيرو     
و  وجـود داشـته      ١٣٧٩در سـال    فرصـت شـغلي      عرضه نيروي كار فقط يـك        ٨/١متوسط در مقابل    

تقليـل يافتـه     ٦/١ بـه    ١٣٨١ و در سـال      ٧/١ به   ١٣٨٠ در سال    نسبتاين  رغم اقدامات انجام شده       علي
 .است

 
 ) عرضه نيروي كارتحصيلي و جنسيتيسطوح ( ۳۲۰و  ٣١٦ هاي صاخش

التحصيالن دانشگاهي ثبت شـده در بانـك اطالعـاتي بـه      فارغتعداد  نسبت ،شود   مشاهده مي  چنان كه 
 درصد و   ١٢معادل   ،١٣٨٠ در سال    ، درصد ١٥معادل   ،١٣٧٩در سال   تعداد متقاضيان كار ثبت شده      

سـير نزولـي نسـبت عرضـه نيـروي كـار بـا              با توجـه بـه       .ست درصد بوده ا   ١١معادل  ،  ١٣٨١سال  
التحصيالن دانشگاهي بـه علـت دسـتيابي بـه مشـاغل              فارغكه  رسد    به نظر مي   ،تحصيالت دانشگاهي 

 . اند نام نمودن در واحدهاي كاريابي خودداري كرده مورد نظر از ثبت
در مراكـز خـدمات      نيـروي كـار        درصـد عرضـه    ٦٧معـادل   ،  ١٣٧٩در سـال    كه  اين  قابل توجه    

يـب  تبه تر بدون تغيير محسوسي    نيز   ١٣٨١و   ١٣٨٠ هاي  اين نسبت در سال    ،اند    بودهمردان  اشتغال  
 .  درصد بوده است٦٦ و ٦٨
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 )هاي شغلي ثبت شده به كارگماري فرصت (۳۲۶ و ٣٢۵ هاي شاخص
 بـه   هـاي شـغلي     نسبت به كار گمارده شدگان در فرصت       ،شود  مشاهده مي ۳۲۵ كه در شاخص     چنان

 ٧ معـادل    ١٣٨٠ در سال    ، درصد ٨ معادل   ١٣٧٩تعداد متقاضيان و جويندگان كار ثبت شده در سال          
سـال  در  درصـدي    ۴۰رسد افزايش     به نظر مي  .  درصد بوده است   ٤٧ معادل   ١٣٨١درصد و در سال     

ل در قانون بودجه سا   براي به كار گماردن افراد      هاي شغلي     از اعتبار ايجاد فرصت   استفاده  به   ١٣٨١
 .شود مربوط ميمزبور 

هـاي    هـاي شـغلي بـه تعـداد فرصـت           گان در فرصت    نسبت به كار گمارده شد    ،  ۳۲۶در شاخص   
هـاي    درصد از فرصت٥٥معادل ، ١٣٧٩در سال كه دهد  شغلي ثبت شده در بانك اطالعاتي نشان مي  

و وده بـ  درصـد  ٦٠معـادل  ، ١٣٨٠اين نسبت در سال    ،  شغلي به جويندگان كار اختصاص يافته است      
  .استرسيده  درصد ٩٤با رشدي فزاينده به  ١٣٨١در سال 

هاي شـغلي ثبـت        فرصت ١٣٨١تا   ١٣٧٩هاي      سال در طول كه  است  يادآوري اين نكته ضروري      
اسـت  اشغال نشده   به صورت صددرصد    در بانك اطالعاتي    شده توسط متقاضيان و جويندگان كار       

 فاقـد مهـارت و      ،دگان كار ثبت شـده در بانـك اطالعـاتي         جوين باشد كه    آنبيانگر   دتوان  ميو اين امر    
 .هستندشده هاي شغلي ثبت  هاي الزم براي اشتغال در فرصت آموزش

حدود يك ميليون نفر از بيكاران به مراكز كاريابي و مشـاوره شـغلي دولتـي و                 ،  ۱۳۸۰در سال   
مراكـز  وظيفـه   ،  ايـن ميـان   در  . اند  مربوط را تكميل كرده   برگه   ،يافتن شغل براي  غيردولتي مراجعه و    

زمينـه كـار    ،  مراجعه و تماس با كارفرمايان    ،   پيگيري ،با تالش كه  بوده   آنكاريابي و مشاوره شغلي     
با اجراي طرح ضربتي اشـتغال و سياسـت   ، ۱۳۸۰در سال . كنند را براي كارجويان يا بيكاران فراهم    

نـام شـده در    يك نفر از بيكاران ثبـت  در ازاي استخدام      سه ميليون توماني به كارفرمايان     اعطاي وام 
 ؛ي فـراهم شـد  باز طريق مراكز كارياافزايش سطح به كارگماري براي  مناسبي   زمينه   ،مراكز كاريابي 
هـاي   برابر سـال سه تا دو حدود در كارگيري  هاي شغلي و به آمار فرصت، در اين سالبه طوري كه    

 .افزايش يافته استگذشته 
صحت و با فرض ( مورد نظر هاي شده در كارگاه  ان معرفي   ري بيكار به كارگي اشتغال پايدار در    

كارشناسـان و   بـا ايـن حـال       . دارداهميـت بـه سـزايي       ،  )عنوان شده در ايـن مـورد      اطالعات  درستي  
هـاي اجرايـي ميـزان موفقيـت طـرح ضـربتي              مسئوالن وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاه        

 .اند  درصد اعالم كرده۸۵ تا ۲۰كارگيري بيكاران را از  اشتغال و به
 

 )نيروي كار متخصص ايراني جايگزين شده با اتباع خارجي (٣٣٨شاخص 
 اتبـاع خـارجي     گزيننسبت تعداد نيروي كار متخصص ايراني كه جاي       يعني  ،  ۳۳۸با توجه به شاخص     

،  درصد٣٢معادل ، ١٣٧٩در سال شود كه  مشاهده ميبه تعداد اتباع خارجي شاغل در ايران ، اند شده
جـايگزين  ، از نيروي كار ايرانيدرصد  ٢٢معادل ، ١٣٨١ درصد و در سال      ٦٣معادل  ،  ١٣٨٠در سال   

 .ندا نيروي كار خارجي شده
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محدوديت حضور اتباع خارجي در بازار كار كشور با هدف صـيانت از نيـروي كـار داخلـي و                    
هـاي   شناسايي كارگاه. است ياهميت خاص داراي  جايگزيني نيروي كار داخلي به جاي اتباع خارجي،         

كننده از نيروي كار خارجي غيرمجاز و جايگزين كردن نيروي كار ايراني به جـاي شـاغالن                   استفاده
بدين منظـور در    . باشدتواند يكي از راهكارهاي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري            غيرمجاز خارجي مي  

ي بـه جـاي نيـروي كـار      فرصت شـغلي يـا جـايگزيني نيـروي كـار داخلـ       ٢٢٠٠٠معادل  ،  ١٣٨٠سال  
در صـورت   . نفر كـاهش يافتـه اسـت      شانزده هزار    به   ١٣٨١ و اين رقم در سال       ،غيرمجاز فراهم شد  

 . داد افزايشبه نحو مطلوبي توان عملكرد فوق را  هاي اجرايي مي سازماندهي و همكاري ساير دستگاه
 

 ) غيردولتيهاي اعطاي مجوز به كاريابي (٣٤١شاخص 
هاي غيردولتي به تعـداد    مشاوره شغلي و كاريابيهاياعطا شده براي ايجاد دفترنسبت تعداد مجوز    

در سـال   كه  دهد     شغلي و كاريابي غيردولتي نشان مي      ه مشاور هايتقاضاي رسيده براي ايجاد دفتر    
اين نسبت در سال    اين در حالي است كه       . درصد متقاضيان مجوز صادر شده است      ١٠٠براي   ١٣٧٩
 . رسيده است درصد ٩به شي كاه يبا روند ١٣٨٠
كـه وزارت كـار در      شود    مشاهده مي روند آن   توجه به   اين شاخص و     با فرض صحت اطالعات    
گري مشاوره شغلي و كاريابي به بخـش خصوصـي            ديتصاز سياست واگذاري فعاليت     ،  ١٣٨١سال  

 . گرفته استزيادي فاصله 
 

 )تخلفات كاريابي هاي غيردولتي (٣٤۳شاخص 
هـاي خصوصـي بـه كـل مراكـز            كه نسبت تخلف مراكـز مشـاوره شـغلي و كاريـابي           ين  با توجه به ا   

 ١٣٨١در سال  درصد ١٧ و ١٣٨٠ درصد در سال ٦٧ به ١٣٧٩سال در  درصد   ٥٠مشاوره شغلي از    
، قوانين و مقررات  اجراي  با نحوه   مراكز مذكور   پس از آشنايي كامل     كه  توان دريافت     مي ،تغيير يافته 

 . به حداقل خواهد رسيد ها آنميزان تخلفات 
 

 )ها ارزيابي مراكز مشاوره شغلي غيردولتي و لغو مجوز آن( ۳۴۶و  ٣٤٤ هاي شاخص
 به طـور    ١٣٧٩در سال   كه  دهد    هاي انجام شده از مراكز مشاوره شغلي غيردولتي نشان مي           ارزيابي

 نسبت در سـال     و اين صورت گرفته   ارزيابي  غيردولتي  كاريابي  از مراكز   هر ماه يك بار     در  متوسط  
 ارزيابي از  افزايِش، شاخص هر چند انتظاِر؛ روز يك بار تقليل يافته است٣٥ با بهبود وضع به ١٣٨١

صـد  دريـك   مجوزهاي  ،  ١٣٧٩ها در سال      مراكز مشاوره مورد بحث است و براساس همين بازرسي        
ر لغـو شـده    درصـد از مراكـز مزبـو   ٢٨معادل  ،١٣٨٠از مراكز مشاوره شغلي غيردولتي و در سال       

 .است
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 )هاي غيردولتي اعتبار تخصيص داده شده به كاريابي (٣٤٧شاخص 
برابـر بـا مبـالغ منـدرج در          مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتـي         وزارت كار براي فعال شدن    

اين اعتبـار    ميزان   . دريافت كرده است   دولت اعتبار عمومي  از بودجه    به صورت سرانه     ۳۴۷شاخص  
در  ، ميليـون ريـال    ٢/٦معـادل   ،  ١٣٧٩مراكز مشاوره مورد بحـث در سـال         يافته به   تخصيص  سرانه  

 .بوده است ميليون ريال ٧٨/٣٤ برابر با، ١٣٨١در سال و  ميليون ريال ٢/٣١معادل ، ١٣٨٠سال 
در جهت بهبود كيفي    و  هاي فوق     است وزارت كار و امور اجتماعي به منظور هدايت كمك         گفتني   

برقـراري  و ، هزينه تجهيزات مورد نيـاز  ها آن غيردولتي و دسترسي به اطالعات     هاي  يت كاريابي الفع
هاي فوق براساس  چنانچه كمك. از محل كمك هاي مزبور تأمين كرده است       را   اي  ارتباط شبكه رايانه  
ب شده و بـه كارگمـاري متقاضـيان كـار           سهاي شغلي ك    هايي مانند تعداد فرصت     ضوابط و شاخص  

هـاي    يكـي از مسـئوليت    كـه   تـوان اميـد داشـت         مـي  ،سـنجيده شـود   يردولتـي   هـاي غ    توسط كاريابي 
 . شودبه بخش غيردولتي واگذار وزارتخانه غيرحاكميتي 

 
 )هاي غيرمجاز شناسايي كاريابي (٣٥٦شاخص 

كـه مجـوز الزم دريافـت نكـرده و مشـغول فعاليـت              را   يهـاي   كاريـابي و امور اجتمـاعي،     وزارت كار   
ها جلوگيري بـه عمـل         معرفي كرده تا از فعاليت آن      صالح  به مراجع ذي  را  ها   آنو  شناسايي  اند،    بوده
هـا بـه مراجـع       كـه نسـبت شناسـايي و معرفـي آن         توان نتيجه گرفت      با توجه به اين شاخص مي     . آيد
 ١٣٧٩ درصد در سال   ١٤هاي مجاز غيردولتي از       صالح به تعداد مراكز مشاوره شغلي و كاريابي         ذي
 . تقليل يافته است١٣٨١ درصد در سال ٨به 
 

 )شناخت مشاغل جديد (٣٦٣شاخص 
تعـاريف اسـتاندارد از طريـق شـناخت         ارائـه   شناسـايي مشـاغل و      ،  هاي مقابله با بيكاري     يكي از راه  

هر چه مزايا، آثار، نتايج، نحـوه يـادگيري، مهـارت، ابـزار و لـوازم                ،  شغلهر  در مورد   . مشاغل است 
يابي افـراد جامعـه در انتخـاب شـغل و           دگيري و استعدا    تصميم،  برد آن ترويج شود   رمورد نياز و كا   

 .د يافتنهاي اقتصادي بهبود خواه تخصيص بهينه نيروي انساني در مشاغل و فعاليتنحوة 
 بيكـاران جويـاي     ،مشاغل گسترش و توسعه يابـد     ملي  هرچه تعداد مشاغل استاندارد و فرهنگ       

بـا   .تري خواهند يافت مناسبراهنماي ، خود هستندآموزاني كه به دنبال شغل آينده         كار و حتي دانش   
شغل جديـد تعريـف     چهل  تنها   ۱۳۸۰شود كه در سال       توجه به خأل موجود در اين زمينه مشاهده مي        

 انتشـار و    ،شغل جديد تعريـف   سيصد  هاي گذشته ساالنه بيش از        كه در سال   در صورتي . شده است 
شود كه اقدامات انجـام شـده         شاخص مشاهده مي  با توجه به اين      .شد  صالح ارسال مي    به مراجع ذي  

 البته اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته كه عمدتاً به علت نقصـان              .در اين زمينه بسيار ناچيز است     
توان بـا     در اين راستا مي   ا اين حال    ب. كرد مطرح   ها  در مورد آن  توان     نمي  خاصي  اظهارنظر ،اطالعات

 . فرهنگ ملي مشاغل اين هدف مهم را تحقق بخشيد و تدوينرتشكيل مركز آمار نيروي كا
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 )قانون كارمشمول كارگران  (۳۷۶ و ٣٧٤ هاي شاخص
 ٣٢معـادل   ،  ١٣٧٩در سـال    قانون كار به تعداد جمعيت شـاغل كشـور          مشمول  تعداد كارگران   نسبت  
نسبت تعـداد   . بوده است  درصد   ٣٤معادل  ،  ١٣٨١ درصد و در سال      ٣٣ برابر،  ١٣٨٠در سال   ،  درصد

 اهداف مورد نظر    با اين حال براي رسيدن به      ؛استداشته   يمطلوبشد  رمشمول قانون كار    ارگران  ك
 . مورد نياز استباالتري نيروي كار دستيابي به سطوح از در زمينه حفظ و صيانت 

 ١٣٧٩سـال  در  درصد ٢٧از نيز نسبت تعداد كارگران مشمول قانون كار به تعداد جمعيت فعال  
  . است رسيده١٣٨١ سال  درصد در٢/٢٨به 

 
 )ارزش افزوده كل كشور (٣٨١شاخص 

نسـبت  كـه   شـود     مالحظه مي ،  در خصوص نقش كارگران در ارزش افزوده به دست آمده در كشور           
يـازده   معادل، ١٣٨٠ در سال ،ميليون ريالده معادل ، ١٣٧٩ارزش افزوده به تعداد كارگران در سال  

 رشد ارزش افـزوده     ۱۳۸۰در سال   . استميليون ريال بوده    چهارده  معادل  ،  ١٣٨١ميليون و در سال     
 نرخ  ۱۳۸۱اما در سال    .  درصد است  ۴/۱۱ يعني    تورم اين سال  نرخ  وده كه كمتر از     ب درصد   ۱۰ برابر

در . گرفتـه اسـت   پيشـي    درصـد    ۸/۱۵از نـرخ تـورم      است كه   درصد   ۲۸رشد ارزش افزوده مذكور     
بـه  تـوان   عالوه بر داليل متعدد ديگر مي، ۱۳۸۱در سال هاي حقيقي  به قيمتنسبت  اين  افزايش  زمينه  

 .افزايش نرخ دستمزد و رشد باالي ارزش افزوده بخش صنعت اشاره كرد
 

 )نسبت جمعيت شاغل به فعال (٣٨٢شاخص 
 ٣/٨٤معـادل   ،  ١٣٨٠ در سال    ، درصد ٨٤معادل  ،  ١٣٧٩نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال در سال         

بـه علـت    توانـد     مـي نوسانات موجود در اين شاخص       .استصد بوده    در ٨٣ معادل،  ١٣٨١و در سال    
 .هاي غير اقتصادي مانند دانش آموزان باشد در فعاليتجمعيت فعال تر  حضور تعداد بيش

 
 )زنان جوياي كار (۳۸۶ و ۳۸۴هاي  شاخص

مـورد مطالعـه يـك    هـاي   سـال  در كشور در طـول    اننسبت تعداد زنان جوياي كار به كل جمعيت زن        
نسـبت تعـداد زنـان جويـاي كـار بـه تعـداد              بـا مشـاهده     كـه   اين در حـالي اسـت        .است بوده   درصد
هـاي    در مقابـل هـر يكصـد شـغل مربـوط بـه فعاليـت              يابيم كه     درميهاي خود اشتغالي زنان       فعاليت

 ٥٩٥ بـه    ١٣٨٠ اين نسبت در سال      .اند  جوياي شغل بوده   ۱۳۷۹در سال    از زنان    ر نف ١٠٥١ ،اقتصادي
 . نفر تقليل يافته است٣٣٦ به ١٣٨٠ نفر و در سال

 
 )  شغلي كسب شدههاي نسبت اتباع بيگانه شاغل به فرصت (٣٨٩شاخص 

به كشور نسبت تعداد خارجيان شاغل در  كهگفت توان  در خصوص اشتغال اتباع بيگانه در ايران مي
 بـه   ١٣٨٠ اين نسبت در سـال       .بوده است  درصد   ٣١٣ معادل   ١٣٧٩سال  در  غلي  هاي ش   تعداد فرصت 

مثبـت بـراي جـايگزين كـردن اتبـاع ايرانـي بـه جـاي                نشان دهنده رونـد      يافته كه     درصد تقليل  ١٥٤
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از جملـه نـاتواني كـارگران ايرانـي جـايگزين شـده يـا               ،  اي  داليل عديـده   متأسفانه به    .خارجيان است 
 . درصد رسيده است٤٥٣به  ۱۳۸۱در سال اين نسبت ، مزد دريافتيدر ميزان اختالف 

 
صـدور و ابطـال     شـاغل در ايـران و       خـارجي   تعداد تخلفات اتباع     (۴۰۲ و   ۴۰۱،  ٣٩٠ هاي شاخص

 )پروانه كار آنان
كه نسبت تعداد رسيدگي به مـوارد تخلـف از قـوانين و             شود    دو شاخص مشاهده مي   اين  به  توجه  با  

 ١٣٧٩ال  سدر   درصد   ١١اتباع در ايران از     اين  مقررات توسط اتباع خارجي شاغل در ايران به تعداد          
اتبـاع  ابطال شـده    هاي كار     نسبت تعداد پروانه  ،  آن تقليل يافته و براساس      ١٣٨١ درصد در سال     ٦به  

 درصـد بـوده     ۵/۶ تقريباً برابر بـا      ۱۳۸۱تا   ١٣٧٩هاي    سالطي  خارجي به تعداد اتباع خارجي شاغل       
ه تعـداد اتبـاع     هاي كار اتباع خـارجي صـادر شـده بـ            نسبت تعداد پروانه  اين در حالي است كه      . است

 ٧معـادل    ،١٣٨١ درصـد و در سـال        ٨معـادل    ،١٣٨٠ و   ١٣٧٩هـاي     خارجي شاغل در ايران در سال     
 .استهاي ابطال شده قابل توجه  ي تقريبي اين نسبت با تعداد پروانهبربرادرصد بوده كه 

 
 )بازديد از واحدهاي داراي اتباع بيگانه (٤٠٥شاخص 

گيري كرد كه وزارت كار با توجه به اهميت موضوع نظـارت              هتوان نتيج    مي ۴۰۵با توجه به شاخص     
بازديـد كـرده و بـر       ،   شاغل هستند  آناز تمامي واحدهايي كه اتباع بيگانه در        ،  بر اشتغال اتباع بيگانه   

 . داشته استها نظارت  آن
 

 )تعداد افراد شاغل غيرمجاز (٤٠٩شاخص 
شـاغل در ايـران     غيرمجـاز   عداد اتباع خارجي    به ت كار  داراي پروانه   شاغل  نسبت تعداد اتباع خارجي     

بـا  . بوده است  ۱۴/۱ و   ۷۳/۰،  ۰۳/۱ به ترتيب    ۱۳۸۱تا   ۱۳۷۹هاي    اين نسبت در سال   كه  دهد    نشان مي 
نفـر اتبـاع    يكصـد   ها به ازاي هر       كه طي اين سال   نتيجه گرفت   توان    ميشاخص  توجه به معكوس اين     

در كشور وجود    نفر اتباع خارجي غيرمجاز      ۸۷ و   ۱۳۶،  ۹۷خارجي مجاز داراي پروانه كار به ترتيب        
ي نظارتي وزارت كـار در خصـوص اشـتغال          اه  د كه بازرسي  نده  ها نشان مي    اين نسبت . داشته است 

 .اتباع بيگانه كافي نبوده است
 

 )سرانه اتباع خارجي براي هر كارگاه( ۴۱۱و  ٤١٠شاخص 
ها شـاغل هسـتند       ايي كه اتباع بيگانه در آن     نسبت تعداد اتباع خارجي شاغل در ايران به تعداد واحده         

 ٣/١معـادل    ،١٣٨٠نفر و در سال      ٩/١،   به طور متوسط در هر واحد      ١٣٧٩در سال   كه  دهد    مينشان  
بـا  اين در شـرايطي اسـت كـه         . اند  اشتغال داشته از اتباع بيگانه     نفر   ٧/١معادل   ،١٣٨١نفر و در سال     

 نفر بـه صـورت      ۷۲/۱،   متوسط طي اين سه سال     به طور شود كه      مشاهده مي  ۴۱۱توجه به شاخص    
 . اند بودهغيرمجاز در اين واحدها مشغول به كار 
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 )هاي اسالمي كارگري هاي فرهنگي و انجمن جشنواره( ٤١٥شاخص 
 بـه منظـور ارتقـا    ،»فرهنگ كـار «اعتباراتي تحت عنوان    ،  هاي وزارت كار    در بودجه هاي اخير     ر سال د

هـاي    در فعاليـت  . اسـت  كارفرمايان بخش غيردولتـي منظـور گرديـده          فرهنگ كار در بين كارگران و     
برگزاري مسـابقات   و  تنظيم   ،شامل تهيه انجام شده   هاي فرهنگي     فعاليتبايد اثر     مي هآماري ارائه شد  

در موجـود    كه متأسفانه اطالعات  ،  سنجيدكار  در قبال   فرهنگي را بر ايجاد دلبستگي      هاي    و جشنواره 
 . استص ناقاين زمينه بسيار 

 متأسـفانه اطالعـات     ،هاي اسالمي كارگري واحـدهاي مشـمول قـانون كـار            در خصوص انجمن   
و تجليـل از كـارگران       هنـري و رفـاهي       ،هـاي فرهنگـي     در خصوص فعاليـت   وزارت كار    .ناقص است 

به هر هاي مربوط  اقداماتي انجام داده كه شاخصزنان سرپرست خانوار نيز و زنان كارگر و كشور 
 .استها  آنمثبت يا منفي  نحوه عملكرد هدهند نشان پيوست گزارش كدام در

 
 )واگذاري سهام به كارگران( ۴۷۴ا ت ۴۶۳هاي  شاخص

يكي از اين   . پذير است    مختلف امكان  هاي  ، به شيوه  ايجاد امكانات رفاهي و افزايش رفاه كارگران      
در .  توليدي و خدماتي اسـت     هاي  مشاركت كارگران در سود و منافع كارگاه      ،  هاي مؤثر و مفيد     روش

هـاي توليـدي و       تواند بقاي بنگاه    اقداماتي است كه مي   جمله  واگذاري سهام به كارگران از      ،  اين راستا 
و درآمـد كـارگران     و  افزايش رفـاه     موجباتخدماتي را تضمين، روابط كارگر و كارفرما را تنظيم و           

 .وردآوري سرمايه و نيروي كار را فراهم  بهرههمچنين ارتقاي 
هـاي دولتـي،      فرهنـگ واگـذاري سـهام در بخـش        ،  ١٣٨٠بـه ويـژه سـال       ،  هـاي گذشـته     در سال 

دولتي و خصوصي به شدت افزايش يافته و بازار بورس  و سرمايه، در جهـت تـأمين سـرمايه                      نيمه
دفتـر گسـترش    ،  رود كـه در چنـين شـرايطي         لـذا انتظـار مـي     . مورد نياز كارفرمايان فعال شده است     

عملكرد مناسب و   ،  م واحدهاي توليدي كه در وزارت كار و امور اجتماعي مستقر است           مالكيت و سها  
ي و آموزش براي كارگران و ههاي توجي اين كار از طريق برگزاري كالس. از خود نشان دهدمؤثري 

واگـذاري،  ي  ابـر هـاي واگـذاري سـهام، شناسـايي راهكارهـاي مـؤثر               كارفرمايان، شناسايي زمينـه   
... ، سـازمان بـورس اوراق بهـادار و          هـا   اي ادارات كـار و امـور اجتمـاعي اسـتان          مشاوره با واحده  

 . تواند به مرحله اجرا درآيد مي
عمـل آمـده و     بـه    و تـوجيهي     ياقدامات آموزشـ  شود كه     ها مشاهده مي    با توجه به اين شاخص    

 .اسـت رونـد مثبتـي داشـته       هـاي گذشـته       نسبت بـه سـال     ۱۳۸۰در سال   به آن   هاي مربوط     شاخص
شاخص نسبت تعداد سهام واگذاري به كارگران به تعداد كارگراني كـه در اجـراي قـانون واگـذاري                   

 ،١٣٧٩ هـاي   سـال طور متوسـط هـر كـارگر در          به كه است   آنحاكي از   ،  اند  سهام صاحب سهام شده   
 ۱۳۸۱بنــابراين در ســال .  اســت  ســهم شــده٧٧٦ و ١١٥١، ٥٢١بــه ترتيــب صــاحب  ١٣٨١و  ١٣٨٠

 .دهد ش نشان ميشاخص مذكور كاه
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 )هاي مسكن كارگري تعاوني( ۵۴۲ا ت ۵۳۱ هاي شاخص
قيمـت بـراي    از ديگر امكانات رفاهي كـارگران، كمـك بـه سـاخت و واگـذاري واحـد مسـكوني ارزان                

بـه خصـوص در شـهرهاي       ،  به دليل افـزايش قيمـت واحـدهاي مسـكوني         . كارگران فاقد مسكن است   
سازي  انبوهبراي از طرفي دولت مزايايي را . مناسب هستندبزرگ، هزاران كارگر فاقد واحد مسكوني 

 واحـد بـه     ٦٧٢٣ معـادل ،  ١٣٨١ده وزارت تعاون در سال      براساس آمار اعالم ش   . در نظر گرفته است   
 ١٦٧٢٥در ايـن زمينـه      وزارت كـار    اين در حالي است كه براساس آمـار         . استكارگران واگذار شده    

، بـه هـر حـال     . اين آمـار بايـد مـورد بررسـي قـرار گيـرد            واحد به كارگران تحويل شده كه درستي        
كارگران تحت پوشـش قـانون   و تحويلي تعداد واحدهاي مسكوني   اختالف فاحشي بين     ۵۳۱شاخص  

در راستاي تحقق اهداف مطلوب در ايـن زمينـه،          . دهد  را نشان مي  هستند  فاقد واحد مسكوني    كه  كار  
هاي جديد، ارتباطات منظم و كارامدي با         طرحو  امد  نيروهاي كار با  نياز است تا دفتر مسكن كارگري       

ها، كارفرمايان و كارگران برقرار كند تا شاهد رشد مناسب ساخت و  هاي اجرايي، بانك ساير دستگاه
 .واگذاري واحدهاي مسكوني به كارگران باشيم

حـدود   ۱۳۷۹شـود كـه در سـال          هاي مطرح شـده مشـاهده مـي         با اين حال با توجه به شاخص      
معادل ،  ١٣٨٠سال  اين نسبت در    . اند  واگذار كرده هاي مسكن     تعاونيرا  حد واگذار شده    واصد  درصد
اسـت نسـبت واحـدهاي مسـكوني     گفتني . استبوده   درصد   ٤٠ برابر با ،  ١٣٨١ درصد و در سال      ٩٠

 واحـد در    ٧/٣  و ٩/٤،  ١/٤بـه ترتيـب     هـاي مسـكن       به تعـداد تعـاوني    ها    از طريق تعاوني   شده   واگذار
 .بوده استمورد بررسي  هاي سال
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اي مركب از  رغم تكليف برنامه سوم بر اعزام متقاضيان كار به خارج از كشور و تشكيل كميته  علي∗
 و دارايي و كار و امور اجتماعي، مطالعه قابل ذكـري            ياقتصادامور  نمايندگان وزارت امور خارجه،     

 كـار اسـت، صـورت       نيـروي ن اعـزام    براي شناخت بازار كار كشورهاي خارجي كه نتيجـه عملـي آ           
دخالـت  شود كه تعداد نيروي كار جـذب شـده در خـارج از ايـران بـدون                    نگرفته است و مشاهده مي    

 وزارت كار، به مراتب بيشتر از آمار اعزام نيروي كار به خارج از كشور توسط اين وزارتخانه است                 
ر خـارج از كشـور كـه بـا          هـاي شـغلي شناسـايي شـده د           درصـد از فرصـت     ۲۵ براي    تنها به عالوه 

است، نيروي كار براي اشتغال به خارج از كشور اعـزام           منطبق  تخصص و مهارت نيروي كار داخل       
با توجه به ضـعيف و محـدود بـودن عملكـرد وزارتخانـه در زمينـه اعـزام نيـروي كـار                       . شده است 

تگذاري در ايـن    نقش اجرايي به نقش آفريني و سياسـ       ايفاي  شود كه وزارت كار به جاي         پيشنهاد مي 
با اين حال تحرك و هماهنگي وزارت كـار و امـور اجتمـاعي و وزارت امـور خارجـه و                     . امر بپردازد 

كارآمدي مراكز كاريابي براي اعزام نيروي كار بـه خـارج از كشـور از اهميـت بسـزايي برخـوردار                     
 .است
المللـي و     هـاي بـين     هاي مطرح شده در مورد نحوه تعامل و ارتباط با سـازمان              با توجه به شاخص    ∗

 ارتبـاط مطلـوبي بـا      سـته توان نتيجه گرفت كـه وزارت كـار و امـور اجتمـاعي نتوان               اي كار مي    منطقه
 .اي كار برقرار كند المللي و منطقه هاي بين سازمان

 ناشي يهاي اجرايي تخصيص سازي روش هاي ارائه شده به منظور بهينه  هر چند نسبت تعداد طرح  ∗
 ۱۴/۰ به   ۰۳/۰جراي كار به تعداد واحدهاي اجرايي روندي افزايشي داشته و از            از مطالعه در روش ا    

هاي مذكور مي بايد       شاخص مقداررسيده است با اين حال با توجه به اهميت موضوع و پايين بودن              
 .تري در اين زمينه صورت پذيرد فعاليت جدي

صد هر دهد كه به ازاي      ا نشان مي  هاي در دست اجر     هاي انجام شده از برنامه       نسبت تعداد ارزيابي   ∗
 ارزيـابي صـورت گرفتـه اسـت و          ۵۷ و   ۷۰،  ۵۶ به ترتيـب     ۱۳۸۱ و   ۱۳۸۰،  ۱۳۷۹هاي    برنامه در سال  

 . از مسائل سؤال برانگيز است۱۳۸۱   در سالها كاهش تعداد ارزيابي
 ۹/۳۶ و   ۵/۳۷،  ۴/۳۶ بـه ترتيـب برابـر        ۱۳۸۱ و   ۱۳۸۰،  ۱۳۷۹هاي     اعتبارات مصوب سرانه طي سال     ∗

هـم  هاي مربوط به نگهداشت سطح        اين نسبت پاسخگوي هزينه   نرخ رشد   كه  ميليون ريال بوده است     
توانـد سـبب كـاهش كـارايي وزارتخانـه در             نبوده و با نرخ تورم برابري نداشته است و اين امر مـي            

 .انجام امور جاري باشد
ير محسوسـي رخ نـداده       هر چند در سطوح تحصيلي كارشناسان وزارتخانه در مقاطع مختلف تغي           ∗

 .است با اين حال روند موجود در سطح بسيار ناچيزي رو به بهبود است
 مـدارك و    ، هر چند تعداد مراجعه كنندگان شاغل در وزارت كار و امور اجتماعي بـه مركـز اسـناد                  ∗

كتابخانه اين وزارتخانه سير نزولي داشته است با اين حال روند صعودي شاخص استفاده از كتـب                 

 گيري نتيجه
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صــي نشــان دهنــده ايــن اســت كــه جــذابيت كتــب تخصصــي بــراي اجــراي آگاهانــه و علمــي  تخص
 .هاي وزارتخانه افزايش يافته است مأموريت

ها، تحقيقات و مطالعات انجام شده در زمينـه شـناخت عوامـل مختلـف ايجـاد                    نسبت تعداد بررسي   ∗
 .رسد  هم نميهاي كارگري به تعداد شكايات كارگران حتي به يك درصد اختالف و بحران

با ادارات كار و امور اجتماعي براي رسيدگي به         وزارتخانه  هاي به عمل آمده        درخصوص همكاري  ∗
 وزارت  ، جمعي و همچنين تعداد نظرهاي اعالم شده به تعداد پيشـنهادهاي ارائـه شـده               دستهدعاوي  

ر حـالي اسـت كـه       اين د . هاي خود را به شكل مطلوب ايفا نكرده است          كار و امور اجتماعي مأموريت    
 . دوجانبه داردامالتها و تع اي مستقيم با همكاري ي رابطهجمع دستهحل فصل دعاوي 

 از رونـدي    ۱۳۸۱-۱۳۷۹هـاي     ها در زمينه اجراي مقررات حفاظت فنـي طـي سـال              راهنمايي كارگاه  ∗
بايـد بـر    شـده اسـت و مـي   نصعودي برخوردار بوده است با اين حال اشكاالت ناشـي از آن مرتفـع    

 .تري صورت پذيرد هاي صورت گرفته تجديدنظر جدي يفيت راهنماييك
دهد كـه     هاي انجام شده در زمينه بازرسي كار به تعداد كل بازرسان نشان مي               نسبت تعداد بازديد   ∗

 ۴۰۰ و ۳۷۰، ۳۸۴ بـه ترتيـب   ۱۳۸۱ و ۱۳۸۰، ۱۳۷۹هـاي    سـال  به طور متوسط هر بـازرس در طـول       
كه كيفيت بازديد و آثار آن بايـد   با اين حال با توجه به اين .م داده استها انجا  نوبت بازديد از كارگاه   

توان دريافت كه از نظر كمي و كيفي توفيقي حاصل نشـده              ه شود مي  الحظدر حوادث ناشي از كار م     
 هر  ۱۳۷۹و در سال    نيست  هاي كشور     به عالوه تعداد بازرسان موجود پاسخگوي نياز كارگاه        .است

 نوبـت تقليـل يافتـه       ۶۵/۱ بـه    ۱۳۸۱د بازرسي قرار گرفته و اين نسـبت در سـال             نوبت مور  ۲كارگاه  
 .است
هاي غيرفعـال در سـال        هاي كارگري و كارفرمايي قابل توجه است كه تعداد تشكل            در زمينه تشكل   ∗

 مـورد   ۲۳۶۸هاي فعال نيـز از         مورد افزايش يافته است و تعداد تشكل       ۲۰۲۵ مورد به    ۱۳۵۷ از   ۱۳۸۰
 بـه ازاي    ۱۳۸۱ و   ۱۳۷۹هـاي     رد كاهش يافته است و نكته قابل تأمل آن است كه در سال             مو ۲۲۵۲به  

 . تشكل غيرفعال وجود دارد۶۳ و ۶۷هر يكصد تشكل فعال 
 فني اسـت كـه در       هاي  روشهاي ناشي از كار ارائه        هاي اصلي كاهش حوادث و بيماري        يكي از راه   ∗

 .يك روش فني ارائه شده است حادثه تنها ۷۶ متأسفانه در مقابل هر ۱۳۸۱سال 
ها و مؤسسـاتي      تعداد شركت  حفاظت فني و بهداشت كار با توجه به          يهاي آموزش  هورد برگزاري   ∗

در حـد رضـايت     اند نيـز      كه در امر آموزش حفاظت فني و بهداشت كار با وزارتخانه همكاري نموده            
شـود كـه در    يـاز مشـاهده مـي   هـاي مـورد ن   ها با تعـداد دوره   با مقايسه اين دوره   .بخش نبوده است  

 .هاي مورد نياز برگزار شده است هورد درصد از كل ۲۷ و ۲۴ به ترتيب ۱۳۸۱ و ۱۳۸۰هاي  سال
شود كه نسبت عرضه و تقاضاي نيروهـاي ثبـت شـده در                در زمينه خدمات بازار كار مشاهده مي       ∗

 فرصـت شـغلي در       عرضه نيروي كار تنها يـك      ۸/۱به طور متوسط در مقابل      مراكز خدمات اشتغال    
 و در سـال  ۷/۱ بـه  ۱۳۸۰رغم اقدامات انجام شده اين نسبت در سال   وجود داشت و علي۱۳۷۹سال  
 . تقليل يافته است۶/۱ به ۱۳۸۱
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دهـد كـه در سـال      نشـان مـي   در مراكز خدمات اشتغال     پيرامون عرضه نيروي كار     آمار ثبت شده     ∗
 درصد عرضه   ۱۱، معادل   ۱۳۸۱ در سال     درصد و  ۱۲ معادل   ۱۳۸۰ درصد، در سال     ۱۵ معادل   ۱۳۷۹

ــوده   ــار داراي تحصــيالت دانشــگاهي ب ــروي ك ــدود    ني ــور متوســط در ح ــه ط ــد و ب  درصــد ۶۷ان
 .اند كنندگان در بازار كار مردان بوده عرضه

هاي شـغلي بـه تعـداد متقاضـيان و جوينـدگان كـار طـي                   نسبت به كار گمارده شدگان در فرصت       ∗
اين در حالي است كه از تمـامي     .  درصد بوده است   ۴۷ و   ۷،  ۸عادل  ، م ۱۳۸۱ و   ۱۳۸۰،  ۱۳۷۹هاي    سال

 ۹۴ و  ۶۰،  ۵۵، معادل   ۱۳۸۱ و   ۱۳۸۰،  ۱۳۷۹ در سال    ؛استنشده  هاي شغلي ثبت شده استفاده        فرصت
 .ها در اختيار افراد متقاضي قرار داده شده است درصد از اين فرصت

 كاريـابي غيردولتـي ارزيـابي صـورت          در هر ماه يك بار از مراكز       ۱۳۷۹ به طور متوسط در سال       ∗
ها در سال  براساس همين ارزيابي.  روز يك بار رسيده است۳۵ به ۱۳۸۱گرفته و اين نسبت در سال 

 . درصد از مراكز مزبور لغو شده است۲۸ مجوز ۱۳۸۰
هـاي    طي سـال  دهد كه     ها در مورد نيروي كار شاغل غيرمجاز در ايران نشان مي             بررسي شاخص  ∗

 ۸۷ و   ۱۳۶،  ۹۷به ازاي هر يكصد نفر اتباع خارجي داراي پروانه كار به ترتيب              ۱۳۸۱ و   ۱۳۸۰،  ۱۳۷۹
 .هاي نظارتي وزارت كار كافي نبوده است نفر اتباع خارجي غيرمجاز وجود دارد و بازرسي

كـه  بايد توجه داشـت     هاي مربوط به وزارت كار و امور اجتماعي           به هنگام بررسي عملكرد فعاليت     ∗
گيـري دقيـق بـر وقـوع يـك            ها به صورت مستقل امكان نتيجه       كاهش هر يك از اين فعاليت     افزايش يا   

گيري تعدادي شاخص عمليـاتي       به همين دليل و به منظور شكل      . دهد  پيامد مثبت يا منفي را به ما نمي       
گيـري را ممكـن سـازد، در پيوسـت ايـن              كه امكان ارزيابي مستمر ساالنه را تسهيل و فرايند تصميم         

هاي مـذكور و مقايسـه        با توجه و تأمل در شاخص      . شاخص اشاره شده است    ۶۶۱ به تعداد    گزارش
شود كه تعداد عملكردهاي مثبت        مشاهده مي  ۱۳۸۱-۱۳۷۹هاي    عملكردهاي مثبت و منفي در طي سال      

 مـورد كـاهش     ۱۴۱ مـورد بـه      ۱۷۸ مورد افزايش و تعداد عملكردهاي منفـي از          ۲۲۶ مورد به    ۱۸۶از  
 . مورد رسيده است۲۹۴مورد به  ۲۹۷چنين تعداد موارد اطالعات ناقص نيز از هم. يافته است

و عـدم تغييـر   منفـي   افزايش عملكردهاي مثبت و كاهش عملكردهـاي   بهبا يك نگاه كلي و توجه        
 يهـاي عملكـرد    شـاخص ريـز توان رونـد رو بـه بهبـودي را در        ميمحسوس موارد اطالعات ناقص     
با اين حال توجه به اين نكتـه ضـروري اسـت كـه مـوارد             . اهده كرد وزارت كار و امور اجتماعي مش     

هـاي اساسـي و    شود عمدتاً از شـاخص      ها را شامل مي     اطالعات ناقص كه در حدود نيمي از شاخص       
ها نيز از اهميت بسزايي برخـوردار         راهبردي وزارتخانه است كه توليد و انتشار عملكرد آن شاخص         

 .است
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