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اولویت بندی عوامل مرتبط با آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در ایران

مقدمه:یكیازاهدافاساسیتوسعه،دستیابیبهرفاهاجتماعیهمگانی
است.وجودرفـاهاجتماعیدرهـرجامعه،یكیازمهمترینشـاخصهای
میشـود. تلقی آن توسـعه بازتولیدكننده و جامعه آن توسـعهیافتگی
كشور، هر در اشتغال و كسبوكار مناسب فضای ایجاد برای بسترسازی
یكیازعواملمهمدرایجادرشدورونقاقتصادیودرنهایتافزایشرفاه
اقتصادیواجتماعیمردماست.لذاباعنایتبهاهمیتیكهاشتغالمیتواند
درتحققمفهومرفاهاجتماعیداشتهباشد،پژوهشحاضرسعیبرآندارد
كهبهشناساییورتبهبندیعواملومؤلفههایكلیدیاثرگذاربروضعیت

اشتغالورفاهدركشوربپردازد.

روش:دراینپژوهشابتدابهمنظورشناساییوتعریفدقیقمؤلفههای
مؤثربراشتغالورفاهازروشاسنادیومصاحبهنیمهساختاریافتهباخبرگان
ومتخصصانحوزهاشتغالدروزارتكار،تعاونورفاهاجتماعیاستفاده
شدهوسپسبهمنظوررتبهبندیعواملازرویكردسلسلهمراتبی)AHP(و

نرمافزارExpert Choiceاستفادهشدهاست.

یافته ها:زیرمعیارسرمایهگذاریباالتریناولویترادروضعیتاشتغالو
ترتیب به بهخوداختصاصدادهاستوپسازآن ایران اجتماعیدر رفاه
زیرمعیارهایسیاستگذاری،نظامبانكی،فضایتولیدوكسبوكار،قوانین
نظام اقتصادی، شاخصهای بینالملل، روابط مالیاتی، سیستم مقررات، و
پرداختها،بیمهوتأمیناجتماعی،عدالتوبرابری،نیرویانسانی،فناوریهای

داخلی،فرهنگ،فناوریهایخارجیوسیستمآموزشیقرارمیگیرند.

رفاه و اشتغال در میتواند كه عاملی كلیدیترین و مهمترین بحث: 
اقتصادی، تئوریهای در است. سرمایهگذاری مفهوم باشد، اثرگذار كشور
سرمایهگذاریبهعنوانموتورمحركهرشداقتصادیشناختهشدهوالزمهنیل
بهتوسعهاقتصادیواجتماعیویكیازاركانبسیارمهمدررشدوتوسعه

واحدهایتولیدیوبنگاههایاقتصادیاست.
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Introduction: One of the basic goals of development is 
to achieve universal social welfare and the existence of 
social welfare in any society is considered as one of the 
most important characteristics of the development of that 
society and the reproducer of its development. consider-
ing the important role that employment can play in real-
izing the concept of social welfare, in the present study, 
attempts have been made to identify and rank the key 
factors and components affecting the employment and 
social welfare status in Iran..
Methods: In this study, in order to identify and accurately 
define the components affecting employment and welfare, 
the documentary method and semi-structured interviews 
were conducted with the experts and specialists of the field 
of employment and welfare working in the Ministry of Co-
operatives, Labor, and Social Welfare. Hierarchy factoriza-
tion (AHP) and Expert Choice software have been used.
Findings: The results show that the investment sub-
criterion with a relative weight of 0.115 has the high-
est priority, and then the sub-criteria respectively are 
policy-making, banking system, production, and busi-
ness environment, laws. Then regulations, tax system, 
international relations, economic indicators, payment 
system, insurance and social security, justice and equal-
ity, manpower, domestic technologies, culture, foreign 
technologies, and education system were also the sub-
criteria identified in the study.
Discussion: The most important and key factor that can 
affect the employment and welfare in the country is the 
concept of investment. In economic theories, investment 
is known as the engine of economic growth, and is nec-
essary for economic and social development, and it is 
one of the most important pillars in the growth and de-
velopment of production units and enterprises.
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Extended Abstract
Introduction: One of the major goals of development in most countries, including 
Iran, is to reduce unemployment and expand employment. Issues related to em-
ployment and unemployment are widely being discussed nowadays in economic 
issues, including developing countries and industrialized countries. Post-temporal 
issues that combine their dimensions with social issues take on greater impor-
tance. The problem of unemployment in addition to economic problems, can be 
regarded as the source of behavioral disorders in any society. In this study, we seek 
to answer the key question that what factors and components are the priority and 
superiority of employment and welfare in Iran?
The main purpose of the study is to extract the factors affecting employment and 
social welfare in the Islamic Republic of Iran and the sub-objective of the research 
is to prioritize the factors affecting employment and social welfare in the Islamic 
Republic of Iran.
Methods: Based on the nature of the data in the exploratory research group and 
the purpose of this research can be referred to as applied research, and based on 
the data collection method it is descriptive-survey type. The target population in 
this study include the officials of employment and social welfare in the Ministry 
of Cooperatives, Labor, and Social Welfare, as well as the researchers in the field 
of employment and welfare in the Higher Research Institute of Social Security. In 
this research, in the first stage (qualitative part), in order to define the problem and 
identify different dimensions and aspects of the research subject, the documentary 
method has been used, then in order to identify other factors affecting employ-
ment and welfare, interview tools have been used. In the second step (quantitative 
part) after enumerating the key factors and components affecting employment and 
welfare, the factors were prepared in the form of a pairwise comparison question-
naire and distributed among the experts. Then, in order to analyze the factors and 
also to prioritize the key components, the Analytic Hierarchy Process (AHP) and 
Expert Choice software have been used. Hierarchical method (AHP) is one of the 
most popular multi-purpose decision making techniques. The AHP process makes 
it possible to combine qualitative criteria with quantitative criteria simultaneously. 
The basis of AHP method on pairwise or binary comparisons is the main criteria of 
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the subject. AHP method is one of the most popular multi-purpose decision mak-
ing techniques. The AHP process makes it possible to combine qualitative criteria 
with quantitative criteria simultaneously. The basis of AHP method on pairwise 
or binary comparisons is the main criteria of the subject. This allows the decision 
maker to focus on comparing the two criteria or options alone, regardless of any 
external influence or interference. In addition, binary comparisons provide valu-
able information for the issue under consideration and rationalize the decision-
making process because the respondent measures only two factors relative to each 
other and ignores other factors. Whenever AHP is used as a decision-making tool, 
an appropriate hierarchy should be provided at the outset to articulate the issue 
under study. The decision hierarchy is a tree that has multiple levels depending on 
the problem being addressed. The first level represents the purpose of the decision, 
and the last level represents the options that are compared with each other and are 
competing with one another for selection. The middle level of this tree is made up 
of factors that are considered as a criterion for comparing the options.
Findings: The findings show that the first criterion, namely economic factors, has 
the highest priority with a relative weight of 0.396 and political factors with a rela-
tive weight of 0.334 in the second place, respectively; social and cultural factors 
with a relative weight of 0.154 are in the third place, and technological factors 
with a relative weight of 0.117 are in the fourth place. In economic terms, the sub-
criterion of future investment space with a relative weight of 0.228 has the highest 
priority. Then, the banking system with a relative weight of 0.185 is the second 
priority, the production space in the country with a relative weight of 0.183, the 
third priority and the country’s tax system with a relative weight of 0.165 are the 
fourth priority. Economic variables with a relative weight of 132.13 0 are the fifth 
priority, and finally the payment system with a relative weight of 0.107 is in the 
sixth priority. In the social criterion, the sub-criterion of insurance and social se-
curity with a relative weight of 0.317 has the highest priority. Next, respectively, 
the educational system with a relative weight of 0.222 is the second priority, busi-
ness culture in the country with a relative weight of 0.80, the third priority, justice 
and equality with a relative weight of 0.152 is the fourth priority and manpower 
with a relative weight of 0.130 is in the fifth priority in political criteria, the policy 
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criterion with a relative weight of 0.415 has the highest priority. After that, the 
rules and regulations with a relative weight of 0.304 are in the second priority, and 
international relations with a relative weight of 0.281 are in the third priority. In 
the technology criterion, the sub-criterion of domestic technologies with a relative 
weight of 0.555 has the highest priority, and then foreign technologies with a rela-
tive weight of 0.444 stands in the second place.

Discussion: The most important and key factor that can affect employment and 
welfare of the country is the concept of investment. The importance of investing 
is not hidden from anyone nowadays. In economic theories, investment is known 
as the driving force of economic growth and is necessary to achieve economic 
and social development and one of the most important pillars in the growth and 
development of production units and enterprises. In order to attract domestic and 
foreign investors, our country faces many issues and problems, including the exis-
tence of deterrent laws and regulations, high risk of the country in productive ac-
tivities, the dominance of the state economy, insufficient infrastructure. Physical, 
redundant bureaucracy, the existence of a negative mentality about the economic 
and security situation in Iran, the unfavorable business environment, economic 
sanctions and global issues and problems can also be referred to as issues as well. 
Considering the importance of investment and high unemployment in Iran, mea-
sures and strategies that can have an impact on the development and expansion of 
domestic and foreign investment in the coming years are: facilitation of laws and 
regulations, allocation of special funds, subsidizing subsidies, providing incentive 
policies in order to attract domestic and foreign investors, and establishing a safe 
investment environment in the country.
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مقدمه
اجتماعی رفاه سیستمهای در فقر كاهش در مهم بسیار شاخصههای از یكی اشتغال
كشورهااست،زیراایناستراتژیمیتواندبهافرادمحرومبرایداشتنیكزندگیبهترو
درنهایتتوسعهاجتماعیكمككند)ونگوهمكاران،2019(.دریكدههاخیر،معضل
بیكاریمهمترینچالشدركشورمحسوبمیشود؛امامسئلهمهمدیگر،آیندهاشتغالو
تغییرودگرگونیاستو امروزبهشدتدرحال بازاركاردركشوراست؛چراكهدنیای
تغییرات، این امروزروبروخواهدشد.درسایه از متفاوت دنیایی با آینده نیرویكاردر
بهخوبی متغیركنونی،جوامعیموفقهستندكه دنیای معتقدنددر ازصاحبنظران بسیاری
فضایموجودوتعامالتآیندهرابشناسندوبرمبنایآنچشمانداز،راهبردهاوبرنامههای
ایجادفضایمناسبكسبوكاردرهر برای ازطرفی،بسترسازی اتخاذكنند. عملیاتیرا
كشور،یكیازعواملمهمدرایجاداشتغال،رشدسرمایهگذاریها،رونقورشداقتصادیو

درنهایتافزایشرفاهمردماست)فالححقیقیومیرترابی،2017(.
كه است دیگری موضوع نیز تجارت هركشور، در فضایكسبوكار بهبود دنبال به
ادغام تأثیرآندر بهدلیل اقتصادیوتوسعهكشورها ازعواملاصلیرشد بهعنوانیكی
اقتصادهایسراسرجهان،تولیدارز،افزایشانتقالفنآوریوتولیدكارآییدرشركتهابه
دلیلرقابت،افزایشاشتغالوكاهشفقرموردحمایتقرارگرفتهاست)ساكیوباندری1،
2018(.درسالهایاخیر،باتوجهبهوضعیتنامناسبمحیطكاركشور،بهغیرازبرخیاز
مواردكهیكسریازاقداماتاندکبهطورپراكندهصورتگرفته،اقداماتاصالحیاساسی
ومهمیبرایبهبودوارتقایرتبهشاخصهایفضایاشتغالوكسبوكاردركشورصورت
نگرفتهاست)محمدیخیارهورستمی،2019(.درطول40سالگذشته،اشتغالتماموقت
بهروشیكمترمتداولبرایكارزنانومردانتبدیلشدهاست.بینسالهای1978و2018،
1. Sakyi  and  Bonuedi
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نسبتمردانیكهتماموقتكارمیكننداز95%به81%كاهشیافتهاست.درهمیندوره،
سهمزنانیكهتماموقتكارمیكنندازحدوددوسومبهنصفكاهشیافتهاست)دانشگاه

كورتین2018،1(.
ازاینروباتوجهبهآمارباالینرخبیكاریوبهتبعآنفقردركشور،كاهشنرخمشاركت
اقتصادیوبهویژهنرخباالیبیكاریفارغالتحصیالندانشگاهیكشور،الزماستتوجهی
ویژهبهساختاراشتغالوسیاستگذاریدراینراستاشودتادرآیندهازخیلعظیمجمعیت
تحصیلكردهجویایكارپشتیبانیوازبیكاریآنانجلوگیریشود.قاعدتاتشدیدبیكاری
ومهمترازآنبیكاریقشرتحصیلكردهمیتوانداثراتبزرگیدرتوزیعثروتودرآمدو
همچنینافزایشفقردرجامعهداشتهباشد.لذاافزایشنرخبیكاری،آسیبمهمیبرایكشور
مؤلفههای و پژوهشحاضر،شناساییعوامل ازاینروهدف بود. آتیخواهد درسالهای
امتیازات اساس بر عوامل این اولویتبندی سپس و اجتماعی رفاه و اشتغال بر اثرگذار

كسبشدهبراساسرویكردسلسلهمراتبی)AHP(است.
نوآوریاینپژوهشدرانتخابموضوعپژوهشاست؛بهگونهایكهسایرپژوهشهای
پیشینبهمقولههایاشتغالورفاهاجتماعیبهصورتمجزاپرداختهاند،درصورتیكهدراین
پژوهش،مفهوماشتغالدركنارمفهومرفاهاجتماعیدرنظرگرفتهشدهاست.بدینمعنیكه
عواملیازبعداشتغالرامدنظرقراردادهایمكهبتواندمنجربهتحققمفهومرفاهاجتماعی
دركشورشود؛بنابراین،نگارندگانبهدنبالپاسخگوییبهاینسؤالكلیدیهستندكهچه
)اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،سیاسیوتكنولوژیكی(دروضعیت عواملومؤلفههایی

اشتغالورفاهكشوردراولویتوبرتریهستند؟

1. Curtin University
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پیشینه تجربی
دراینبخشازپژوهشبهبررسیمطالعاتاخیردرحوزهاشتغالورفاهدرداخلو
خارجازكشورخواهیمپرداخت.درپژوهشعلیزادهوهمكاران)2022(باعنوان»شناسایی
عواملمؤثربررفاهاجتماعیایرانتحتنااطمینانی:رویكردمتوسطگیریبیزی«،تعـداد
متغیرهای شامل كه شدند؛ رفاهمشخص درحوزه قوی متغیرهای بهعنوان متغیـر هشت
)نرخارز،شاخصفالكت،درآمدهایمالیاتی،درآمدهاینفتی(باعالمتمنفیومتغیرهای
و اطالعات فناوری و سالمت شاخصهای اقتصاد، بازبودن درجه شهرنشینی، رشد )نرخ
ارتباطات(باعالمتمثبتاست.صولتی)2021(درپژوهشیباعنوان»بررسینقشمناطق
ویژهاقتصادیدرمیزاناشتغالزاییوسطحرفاه«نشاندادكهمناطقویژهاقتصادیبهشكل
معناداریباعثافزایشسطحاشتغالمیشوند،امااینمناطق،تأثیرمثبتومعنیداریبر

سطحرفاهدرشهرهایساحلیشمالیندارند.
و ابعاد اولویتبندی و شناسایی به )2020( همكاران و زنگانه مشابه، پژوهشی در
بر اثرگذار عوامل و پرداخته اشتغال كلی سیاستهای بر تأكید با پایدار اشتغال مؤلفههای
اشتغالدر5بعداقتصادی،اجتماعی،سیاسی،محیطزیستوتكنولوژیطبقهبندیكردند.
شرفیوهمكاران)2019(نیزبهشناساییعواملمؤثربراشتغالبارویكردكارآفرینیپایدار
مبتنیبرسیاستهایكلیاشتغال،ابالغیتوسطمقاممعظمرهبریپرداختندونشاندادند
و آموزش زیستمحیطی، فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، نهادی، و ساختاری عوامل كه

تكنولوژیكیدراشتغالبارویكردكارآفرینیپایداردربخشكشاورزیاثرگذارهستند.
تحلیلسلسله ازروش استفاده با پژوهشخود در )2019( رستمی و محمدیخیاره
مراتبیسهمعیارسهولتدرانجامفرایندكسبوكار،حداقلسازیهزینههاوسرعتدرانجام
فرایندكسبوكاربهعنوانمؤلفههایاثرگذاربرفضایكسبوكاراستانگلستان،تشخیص

https://sedj.usb.ac.ir/article_6703_128bfe731fa7f19817ccb6c092eeb79b.pdf
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دادند.مرادیومرادیآورزمان)2015(بهبررسیعواملمؤثربراشتغالپایدارشركتهای
تعاونیدرنهاوندپرداختند.یافتههایپژوهشنشاندادكهبهترتیبعواملتسهیالتبانكی،
قوانینومقرراتبانكی،جذبسرمایهگذار،فرهنگكارگروهیوحمایتونظارتدولت

بیشترینتأثیررابراشتغالپایدارنهاونددارد.
كشور در اشتغال بر مؤثر عوامل بررسی به )2021( همكاران و پاتیكا1 پژوهش در
اوكراینپرداختهشدهاست.نتایجاینپژوهشنشاندادعواملیمانندسن،جنسیت،میزان
تحصیالت،تجربهو...دركنارعواملاقتصادی،اجتماعی،سیاسیوزیرساختیبراشتغال
دركشوراوكرایناثرگذاراست.ناجری2)2020(درپژوهشخودبهطورتجربیتأثیرفساد
درسهولتانجامتجارتراموردبررسیقرارمیدهد.بهصورتكلیاینپژوهشنشانداد
كهكنترلفسادبرسهولتانجامتجارتتأثیرمثبتمیگذارد؛لذاتدوینسیاستهاییبرای
جلوگیریازفساد،افزایشتولیدناخالصداخلیراتشویقمیكند.افزایشتولیدناخالص
داخلیمحرکمثبتیبرایراهاندازیمشاغلوایجاداشتغالخواهدبود)ناجریوجونیو،

.)2020
تجارت كارآیی بر مؤثر عوامل »شناسایی عنوان با پژوهشی )2019( نگوین3 و تاران
بنگاههایكوچكومتوسط)SME(:شواهدیازویتنام«رابهانجامرساندند.اینمطالعه
براساسنظرسنجیاز100مدیربازرگانیو400شركتكوچكومتوسطدرویتنامانجام
نتایجاینپژوهشنشاندادكهسهعاملكسبوكارهاومشاغلراتحتتأثیر دادهاست.
قرارمیدهد:1(گروهیازعواملنهادی،سیاستگذاریوزیرساختی؛2(گروهیازعوامل
مرتبطباشركتهاو3(گروهیازعواملمرتبطبامحیطخارجیوپیرامونیكسبوكارها.

1. Patyka
2. Nageri  and  Gunu
3. Trana  and  Nguyen
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بنیروبین1وهمكاران)2020(نیزبهتعییناستراتژیایدهآلدرتسهیلاشتغالبرایافزایش
سرمایهگذاریعمومیدرمنطقهمالویبااستفادهازروشSWOTپرداختندونشاندادند
كهراهبردیكهمیتواندتوسطدولتمنطقهایانجامشودبهشرحزیراست:ارائهسیاستهای
افزایش بهمنظور دولت اقدامات و اشتغال به مربوط نوین فناوریهای با مرتبط خاص
از كارآمد و مؤثر استفاده امكانات، و منابع به مربوط دادههای سرمایهگذاران،جمعآوری
بودجه،ساختپایگاهدادهایبازاركاروایجادبانكاطالعاتیازكاركنانماهروآموزشدیده.
ترزیو2)2019(بهبررسیعواملمؤثربراشتغالدربلغارستانپرداختهاست.نتایجاین
پژوهشنشانمیدهدكهخروجمتخصصانازكشور،عالوهبرمهاجرتمستمرجوانان،
یكیازمشكالتجدیبازاركاردرسالهایآیندهخواهدبود.رافایلوروجیلیو3)2019(در
مطالعهتقاضایاشتغالدرصنایعكارخانهایمكزیكبااستفادهازآمارواطالعاتسالهای
نتیجهگیریمیكنندكه پانلدیتا -20072015و19زیربخشصنایعكارخانهایوروش
بامعنیاست كششتقاضایاشتغالنسبتبهدستمزدمنفیوفقطدراشتغالتخصصی
وبهرهورینیرویكاروصادراتبهترتیباثراتمنفیومثبتبرتقاضایاشتغالدارند.

باعنوان»تأثیراتسیستمرفاهاجتماعی ونگ،چانوهان5)2019(درپژوهشخود
بروضعیتاشتغالگروههایكمدرآمددرشهرهایچین«بهاهمیتاستراتژیكاهشفقر
بهرفاه«درمیانگروههایكمدرآمددرشهرهایچینپرداختهاست. ومسئله»وابستگی
كوهن5)2017(درپژوهشخودباعنوان»تأثیرسیاستهایرفاهیواستخدامیبرمهاجرت
وبیكاری«،بهبررسیارتباطبینمهاجرتوبیكاریمحلیبراساسسهمقصدمهاجرپذیر
یونان،آلمانوایاالتمتحدهپرداختونشاندادكهدرهرسهكشور،همبستگیباالییبین
سیاستهایرفاهیواستخدامیوجوددارد.مسترز6وهمكاران)2014(درپژوهشخودبا

1. Benirobin  2. Venelin Terziev  3. Rafael  and  Rogelio
4. Wang   5. Cohen   6. Mesters
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عنوان»جرم،اشتغالورفاهاجتماعی:مطالعهایدرسطحفردیدرموردمردانمحروم«نشان
دادندكهفقطاشتغالمنظمقادربهكاهشقابلتوجهاحتمالوقوعجرموجنایتخواهد
بود.عالوهبراین،یكاثریكسویهبینكمكهایگروههایمردمیبرایتأمینرفاهاجتماعی
ووقوعجرموجوددارد.نتایجحاكیازاهمیتانگیزههایاقتصادیبرایتوضیحرابطهبین

اشتغالوجرمدرگروههاواقشارمحرومجامعهاست.
درتمامیپژوهشهایانجامشدهدرحوزهاشتغالدرداخلوخارجازكشور،تنهابهمقوله
اشتغالوكسبوكارپرداختهشدهاست،درحالیكهتفاوتپژوهشحاضرباسایرپژوهشها
درایناستكهبهمقولهاشتغالدركناررفاهاجتماعیپرداختهشدهاست.بهعبارتیهدف
اینپژوهش،درنظرگرفتنعواملیاستكهقادراستنوعیازاشتغالرافراهمآوردكه

بتواندمنجربهبهبودوارتقاءسطحرفاهدرجامعهشود.

مالحظات نظری
یكیازاهدافكـالنتوســعهدراغلــبكشــورهاوازجملهایــران،كــاهشبیكاری
وتوسعهفعالیتهایشغلیاست.مسـائلفـوقزمـانیكـهابعـادآنهـابـامسـائلاجتمـاعی
درمیآمیزد،اهمیـتباالتریبهخودمیگیرد.مشكلناشیازپدیـدهبیكـاریوعدماشتغال
و رفتـاری اختالالت بروز منشأ دارد، دنبال بـه را اقتصـادی مشكالت اینكه بر عالوه

كـرداریدرسطحجامعهمـیشود)زنگانهوهمكاران،2020(.
گسترش كنونی، اقتصاد در پایدار موفقیت برای مهم شرایط از یكی طرفی، از
كسبوكارهایكوچكاستكهدرتثبیتدرآمدها،رشداقتصادیواشتغالجامعهنقش
مهمیایفامیكنند)لوو2000،1(.بهطوریكهامروزاقتصادكشورهایتوسعهیافتهبرمحور
كسبوكارهایكوچكومتوسطاستواراست)ایزدخواهواصغریزاده،2009(.لذاتوسعه

1. Luo



      232      232

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، زمستان 1401، شماره 87

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Winter 2023, No 87

      232

كسبوكارهایكوچكومتوسطوبنگاههایاقتصادیكوچك،ابزارینیرومندبرایشناخت
فرصتهاییاستكهبهرهگیریازآنهامیتواندباعثرفعمشكالتیهمچوناشتغال،كمبود
نیرویانسانیخالقوپویا،پایینبودنبهرهوری،كاهشكیفیتمحصوالتوخدمات،ركود

اقتصادیوافزایشرقابتشود)لندستروم2005،1(.
اشتغالیكیازاساسیترینفعالیتهایزندگیاست؛فردبایدشغلیرابرگزیندوازطریق
آنبهامرارمعاشبپردازد)مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،2006(.اشتغالرابطه
حقوقیاستكهقانونكارتعریفمیكند.اشتغالنوعخاصیازقراردادكاربینكارفرماو
كارمندتعریفمیشود)مان2018،2(.همچنین،اشتغالشرایطیاستكهدرآنتماممنابع
اقتصادییككشور)وبهطورخاصنیرویكار(بهطوركاملبهكارگرفتهشود)الو3،
2016(.درمدلاشتغالیكهتوسطونگوتوبن4درسال2016ارائهشدهاست،بهچند
مؤلفهكلیدیدرحوزهاشتغالاشارهشدهاستكهعبارتندازابعاداقتصادی،تكنولوژیك،
سال در همكاران و موحدی توسط كه اشتغال از دیگری مدل در محیطی. و اجتماعی
اجتماعی-فرهنگی، آگاهی دولت، حمایتهای كلیدی مؤلفه 7 به است، مطرحشده 2012
افزایشتواناییرقابتدربازارازطریقایجادتعاونیها،حمایتازكارآفرینیوخوداشتغالی،

حمایتهایمالیوبودجهایتوجهشدهاست.
درالگویاشتغالاكراینكهتوسطپاتیكاوهمكاراندرسال2021ارائهشدهاست،
دوبعدذهنیوعینیدرنظرگرفتهشدهاست.عواملذهنی)فردی(شاملسن،جنسیت،
... و سالمت وضعیت خوداشتغالی، توانایی شخصی، و حرفهای ویژگیهای تحصیالت،
است.عواملعینیشاملعواملاجتماعی)جمعیت،مهاجرتو...(،عواملاقتصادی)تولید

)ثباتسیاسی، ...(،عواملسیاسی ناخالصداخلی،سرمایهگذاری،صادراتووارداتو

1. Landstrom  2. Mann
3. Law   4. Wang  and  Thoben
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اقتصادی، نهادهای )عملكرد نهادی عوامل و و...( داخلی جنگهای مالیاتی، سیاستهای
مدیریتغیرمتمركزو...(است.

درموردارتباطاشتغالورفاهاجتماعیبایدگفتكهبیكاریگستردهیكجادهمستقیم
بهسمتفقراستودرعوضاشتغالموتورمحرکعظیمجامعهبهسمتتولیدورفاه
است.بركسیپوشیدهنیستكهنیرویكارآسیبپذیرترینعاملتولیداستودرصورت
ازدسترفتنوآسیبدیدن،دیگرقابلجبراننیست.اهمیتاشتغالدرتابعرفاهاجتماعی
اكثریتكهثروتی باشیمكهبرای ایننكتهتوجهداشته به ایرانزمانیآشكارمیشودكه
ندارند،اشتغالمنبعدرآمداست.بدینمعنیكهبخشیازدرآمدازكارناشیمیشودوبرای
اقشارآسیبپذیر،اشتغالتماممنبعدرآمداست.اهمیتدوچنداناشتغالزمانیآشكارتر
میشودكهبرمبنایتئوریدولتفعال،بهبعداقتصادیكاردركناربعداجتماعیآنتوجه

كنیم؛كارفعالیتاستوفعالیتمنبعبسیاریازبهسامانیهاست.
كشور در سرمایهگذاری میزان اقتصادی نامساعد اوضاع دلیل به گذشته سالهای در
كاهشیافتهكهنتیجهطبیعیاینامر،عدمرشدمناسبدراشتغالاست؛بنابرایندرچند
سالگذشتهشاهدازدیادنرخبیكاریوتداومآندرسالهایآیندههستیم.نارساییهادربخش
اشتغالدردههگذشتهدرنهایتباعثسقوطدرآمدساالنهخانوارهاودرنتیجهپایینآمدن

سطحرفاهدرزندگیشدهاست)وصالیوبساطیان،2012(.

روش
پژوهشحاضربهلحاظهدفازنوعپژوهشهایكاربردی،براساسماهیتدادههادر
گروهتحقیقاتاكتشافیوبراساسروشگردآوریدادهها،ازنوعتوصیفی-پیمایشاست.
جامعههدفدراینپژوهشمسئوالناشتغالورفاهاجتماعیدروزارتكار،تعاونورفاه
اجتماعیكشور،محققانوپژوهشگرانحوزهاشتغالورفاهدرمؤسسهعالیپژوهشیتأمین



      234      234

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، زمستان 1401، شماره 87

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Winter 2023, No 87

      234

اجتماعیوهمچنینكارشناساناشتغالورفاهدراداراتتابعهوزارتكاراست.ازمیان
خبرگان32نفربهمنظورانجاممصاحبهانتخابشدندكه24نفرحاضربههمكاریبامحقق
بودند.اینصاحبنظران،مشاورانومحققانوپژوهشگرانحوزهاشتغالورفاهوزارتكار،
تعاونورفاهاجتماعیوسازمانهایتابعهبودند.دراینپژوهشدرمرحلهنخست)بخش
كیفی(ابتدابهمنظورتعریفمسئلهوشناساییابعادوجنبههایمختلفموضوعپژوهشاز
روشكتابخانهایاستفادهشدهاست،سپسمنظورشناساییسایرعواملمؤثربراشتغالو

رفاهازابزارمصاحبهنیمهساختاریافتهاستفادهشدهاست.
بهمنظور،تعیینقابلیتاعتمادورواییابزارمصاحبه،ازاساتیدخبرهدانشگاهكهدارایصبغه
پژوهشیدرحوزهاشتغالورفاهاجتماعیبودند،برایتأییدابزاراستفادهشدهاست.درگامدوم
)بخشكمی(پسازاحصاءعواملومؤلفههایكلیدیاثرگذاربراشتغالورفاه،عواملدرقالب
پرسشنامهمقایسههایزوجیتهیهودربینخبرگانتوزیعشد.سپسبهمنظورتجزیهوتحلیل
عواملوهمچنیناولویتبندیمؤلفههایكلیدیازروشتحلیلسلسلهمراتبی)AHP(و
نرمافزارExpert Choiceاستفادهشدهاست.دراینبخشازپژوهش،بهرهگیریازرویكرد
سلسلهمراتبی)AHP(كمكمیكندكهعواملاحصاءشدهازمرحلهپیشینمتغیرهایمهمترو
دارایاولویتدرمقولهاشتغالمشخصشود.روشسلسلهمراتبی)AHP(یكیازمعروفترین
فنـونتصـمیمگیـریچنـدمنظورهاسـت.فرآینـدAHPتركیـبمعیارهـایكیفیهمراهبا
مقایسههای بر AHP روش اسـاس میكند. امكانپذیر همزمان طور به را كمی معیارهای
زوجییادوبهدوییمعیارهـایاصلیموضوعاسـت.اینامربـهتصـمیمگیرنـدهاینامكان
رامیدهدكهفـارغازهرگونـهنفـوذومزاحمـتخـارجیتنهـارویمقایسـهدومعیاریا
گزینهتمركزكند.عالوهبراینمقایسهدوبهدویی،بهدلیلاینكهپاسخدهندهفقطدوعاملرا
نسبتبههممیسنجدوبهعواملدیگرتوجهنـدارد،اطالعـاتارزشـمندیرابرایمسئله
موردبررسیفراهممیآوردوفرآیندتصمیمگیریرامنطقیمیكند.هرگاهازAHPبهعنوان
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كه مناسب درخـتسلسلهمراتب یـك بایـد آغـاز در اسـتفادهشـود، تصمیمگیـری ابزار
بیانكنندهمسئلهموردمطالعهاسـت،فـراهمشـود.سلسلهمراتبتصمیم،درختیاستكهبا
توجهبهمسئلهتحتبررسـی،سـطوحمتعـددیدارد.سـطحاولآنبیانگرهدفتصمیمو
سطحآخرآنبیانكنندهگزینههاییاستكهبایكـدیگرمقایسـهمـیشـوندوبـرایانتخـاب،
بـایكـدیگردررقابـتهســتند.سـطحمیـانیایـندرخـترافاكتورهاییتشكیلمیدهند

كهمالکمقایسهگزینههابهشمارمیآیند)معصومزادهوترابزاده،2004(.

یافته ها
بااستفادهازروشتحلیلمحتوایكیفی،دادههایحاصلازمتننظرسنجیها،درسهمرحله
طبقهبندیشدند.بدینصورتكهابتداتمامیدادههاومفاهیماصلیازمتنمصاحبههااستخراج
شدواینعناوینكدهایبازراتشكیلدادند،سپسچندكدبازبامفاهیممشابهدریككد
مفهومیطبقهبندیشدودرنهایت،چندكدمفهومیبامحتواومفهوممشابهدریكمقولهجای
گرفتند.دراینپژوهش،ابتدا58كداولیهازطریقمرورادبیاتومصاحبهباخبرگاناستخراج
شدوسپساینعوامل،در16كدمفهومینظامبانكیآینده،نظاممالیاتی،نظامپرداختها،
اقتصادی،نظامآموزشی فضایسرمایهگذاریدرآینده،فضایآیندهتولید،متغیرهایكالن
آینده،بیمهوتأمیناجتماعی،عدالتوبرابری،فرهنگ،نیرویانسانی،قوانینومقررات،
سیاستگذاریاشتغال،روابطبینالمللوفناوریهایداخلیوخارجیجایگرفتندودرپایان
نیز،بابهرهگیریازرویكردPEST1،4طبقهاصلیباعناویناقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،
سیاسیوتكنولوژیكیشكلگرفت.سپس،16كدمفهومیاستخراجشدهدرقالبپرسشنامه
ماتریسمقایسههایزوجی،طراحیشدهومجددادرفازدومبهمنظوررتبهبندیمتغیرهاو

مشخصكردنمتغیرهایدارایاولویتدرسیاستگذاری،دراختیارخبرگانقرارگرفت.

1.Political, Economics, Social, Technology
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جدول1-مقوله بندی کدهای اولیه استخراج شده از مرور پیشینه و مصاحبه ها
معیارهای
كدهایاولیهزیرمعیارهااصلی

اقتصادی

نظامبانكی

مقرراتوضوابطدریافتوامبانكی
شرایطوروشبازپرداختوام
میزانكارمزدوبهرهتسهیالت

میزانتسهیالتاعطاییبهبخشغیردولتی
مدیریتبانكهادرهدایتاندوختههابهسمتتولید

نظاممالیاتی

اخذمالیاتمتعادلبردرآمدشركتها
اعطایتخفیفهایمالیاتیبهكارفرمایانبهمنظورجذبنیرویكاربیشتر

بازنگریدرقانونمالیاتبرارزشافزوده
برقراركردنمالیاتبرفعالیتهایغیرمولد

نظامپرداختها

پرداختیارانهبهدستمزدهابهمنظوربهكارگیریبیكارانتوسطكارفرمایان
تناسبمیزانحقوقودستمزدكارگرانونرختورم

برقراریسیستمحقوقودستمزدعادالنه
تساویمزدهابرایزنومرددرمقابلكارهمارزش

فضای
سرمایهگذاری

جذبسرمایهگذاریخارجی
میزانریسكسرمایهگذاریدرصنعت

فرارسرمایههاازایران
وجودمناطقآزادتجاریواقتصادی

فضایتولید
كشور

حمایتازمحصوالتتولیدداخل
حمایتازكسبوكارهایكوچكومتوسط)SME(ها
واگذاریبخشهایدولتیبهبخشخصوصیوتعاونیها

وجودمشاغلكاذبوواسطهگریدرزنجیرهتولیدتامصرف

متغیرهایكالن
اقتصادی

نرختورم
نوساناتنرخارز

نرخرشدتولیدناخالصداخلی
وابستگیبهصنعتنفت
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معیارهای
كدهایاولیهزیرمعیارهااصلی

اجتماعیوفرهنگی

نظام
آموزشی

تجدیدنظردرتدوینسرفصلهایآموزشی

آموزشهایمهارتمحوردردانشگاهها

بیمهوتأمین
اجتماعی

بیمهاجبارینیرویكار
تخفیفدرمیزانحقبیمهسهمكارفرما

كاهشطولدورهاستفادهازبیمهبیكاریبرایتنظیمبازاركار

تو
عدال

برابری

استخداموبهكارگیریافرادبرمبنایضابطهبهجایرابطه
تقسیمبهینهوعادالنهمنابعوامكاناتعمومیدرسطحاستانها

تقلیلشكافدرآمدیموجودبیناقشارودهكهایمختلفجامعه

گ
فرهن

عالقهبهاستخدامرسمیودولتی
فرهنگكاروروحیهجمعی

نیروی
انسانی

بیتوجهیبهنخبگاناقتصادیكشور
جایگزینینیرویكارداخلیبهجاینیرویكاراتباعخارجی

ورودمجددبازنشستگانبهبازاركار

سیاسی

ت
قوانینومقررا

جرحوتعدیلكلیهمقرراتوضوابطیكهباعثانقباضبازاركارواشتغال
میشوند

تشریفاتدیوانساالردرراهاندازیكسبوكار
فراینداخذمجوزها

بیثباتیقوانینومقرراتمربوطبهتولیدوسرمایهگذاری
بازنگریوتجدیدنظردرقوانینكاروتأمیناجتماعی

سیاستهایكالن

ایجادسامانهاطالعاتیبازاركار
تدوینسیاستهایاشتغالبرپایهموازینعلمیوتحقیقاتی
اجرایطرحهایاشتغالزادركشوردرحوزههایمختلف

نظارتدولتبراجرایدرستسیاستها
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معیارهای
كدهایاولیهزیرمعیارهااصلی

سیاسی

روابطبینالملل
تحریمهایبینالمللی

روابطایراندرسطحبینالمللوكشورهایهمسایه
درجهبازبودنتجاریكشور

كاالهایخارجیقاچاقدربازارداخلی
عوارضگمركیكاالهایصادراتی

تعرفهكاالهایوارداتی

تكنولوژی

فناوریهایداخلی

دسترسیبهفناوریهاینوینصنعتی
حمایتازمشاغلدانشبنیانوفناوریمحور

فراهمسازیزیرساختهایفناوریاطالعاتوارتباطاتبهمنظورحمایتاز
كسبوكارهایالكترونیك

استفادهازتكنولوژیهاینوینبرایارتقایسطحبهرهورینیرویكار

فناوریهای
شناخت،جذبوانطباقتكنولوژیهایصنعتیوارداتیخارجی

نمودار1- امتیاز نهایی معیارهای اصلی اشتغال و رفاه اجتماعی

یافتههایپژوهشدرنمودار1نشانمیدهدكهمعیاراول،یعنیعواملاقتصادی،باالترین
اولویتباوزننسبی0/396رابهخوداختصاصدادهاستوبهترتیبعواملسیاسیبا
وزننسبی0/334دررتبهدوم؛عواملاجتماعیوفرهنگیباوزننسبی0/154دررتبهسوم

وعواملتكنولوژیكیباوزننسبی0/117دراولویتچهارمقرارمیگیرند.
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نمودار2- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل اقتصادی

است. شده مشخص اولویت ترتیب به اقتصادی عوامل زیرمعیارهای ،2 نمودار در
بهخود را اولویت باالترین نسبی0/228 باوزن آینده در زیرمعیارفضایسرمایهگذاری
اختصاصدادهاست.پسازآنبهترتیبسیستمبانكیباوزننسبی0/185دراولویتدوم،
فضایتولیددركشورباوزننسبی0/183اولویتسوم،نظاممالیاتیكشورباوزننسبی
و پنجم اولویت در 0/132 نسبی وزن با اقتصادی متغیرهای چهارم، اولویت در 0/165

درنهایتنظامپرداختهاباوزننسبی0/107دراولویتششمقرارمیگیرد.
نمودار3- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل اجتماعی

است. شده مشخص اولویت ترتیب به اجتماعی عوامل زیرمعیارهای ،3 نمودار در
زیرمعیارهایاینمقوله،بهطورمشخصبرافزایشرفاهاجتماعیناشیازاشتغالاثرگذار
خواهدبود.زیرمعیاربیمهوتأمیناجتماعیباوزننسبی0/317باالتریناولویترابهخود
اختصاصدادهاست.پسازآنبهترتیبنظامآموزشیباوزننسبی0/222دراولویتدوم،
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باوزن برابری باوزننسبی0/180اولویتسوم،عدالتو فرهنگكسبوكاردركشور
نسبی0/152دراولویتچهارمونیرویانسانیباوزننسبی0/130دراولویتپنجمقرار

میگیرد.

نمودار4- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل سیاسی

درنمودار4،زیرمعیارهایعواملسیاسیبهترتیباولویتمشخصشدهاست.زیرمعیار
سیاستگذاریدرحوزهاشتغالباوزننسبی0/415باالتریناولویترابهخوداختصاص
دادهاست.پسازآنبهترتیبقوانینومقرراتباوزننسبی0/304دراولویتدوموروابط

بینالمللباوزننسبی0/281دراولویتسومقرارگرفتهاست.
نمودار5- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل تکنولوژیک

بهترتیباولویتمشخصشدهاست. درنمودار5،زیرمعیارهایعواملتكنولوژیك
زیرمعیارفناوریهایداخلیباوزننسبی0/556باالتریناولویترابهخوداختصاصداده
استوپسازآنفناوریهایخارجیباوزننسبی0/444دراولویتدومقرارگرفتهاست.
نوین فناوریهای به دسترسی همچون مواردی به میتوان داخلی فناوریهای زیرمعیار در
صنعتی،حمایتازمشاغلدانشبنیانوفناوریمحور،وجودزیرساختهایفناوریاطالعات
وارتباطاتبهمنظورحمایتازكسبوكارهایالكترونیكوهمچنیناستفادهازتكنولوژیها
وشیوههاینوینبرایارتقایسطحبهرهورینیرویكارودرزیرمعیارفناوریهایخارجی
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میتوانبهشناخت،جذبوانطباقتكنولوژیهایصنعتیوارداتیاشارهكرد.

نمودار6- امتیاز نهایی تمامی زیرمعیارهای حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی

ازاولویتبندیتمامیزیرمعیارهانمایشدادهشدهاست. نیزنمایكلی درنمودار6
زیرمعیارسرمایهگذاریباوزننسبی0/115باالتریناولویترابهخوداختصاصدادهاست
وپسازآنبهترتیبسیاستگذاریباوزننسبی0/114،زیرمعیارنظامبانكیباوزننسبی
نسبی وزن با مقررات و قوانین نسبی0/092، وزن با وكسبوكار تولید فضای ،0/094
0/084،سیستممالیاتیباوزننسبی0/083،روابطبینالمللباوزننسبی0/077،شاخصهای
اقتصادیباوزننسبی0/067،نظامپرداختهاباوزننسبی0/054،بیمهوتأمیناجتماعیبا
وزننسبی0/049،عدالتوبرابریباوزننسبی0/035،نیرویانسانیباوزننسبی0/029،
فناوریهایداخلیباوزننسبی0/029،فرهنگباوزننسبی0/027،فناوریهایخارجیبا
وزننسبی0/026وسیستمآموزشیباوزننسبی0/024قرارمیگیرند.الزمبهذكراست
درتمامیمراحلوبرایهمهمعیارهایاصلیوهمچنینزیرمعیارهانرخسازگاریكمتراز
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0/1استوایننشاندهندهپایاییدادههاوسازگاریوصحتاطالعاتاست.
جدول2- اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور با 

)AHP( رویکرد
اولویت 
معیارها

معیارهای اصلی
وزن 
معیار

شاخصها
وزن 

شاخصها
اولویت 
شاخصها

0/396اقتصادی1

0/2281سرمایهگذاری
0/1582سیستمبانكی
0/1833تولیددركشور
0/1654سیستممالیاتی

0/1325شاخصهایاقتصادی
0/1076نظامپرداختها

0/334سیاسی2
0/4151سیاستگذاری
0/3042قوانینومقررات
0/2813روابطبینالملل

0/154اجتماعی-فرهنگی3

0/3171بیمهوتأمیناجتماعی
0/2222سیستمآموزشی
0/1803فرهنگكار

0/1524عدالتوبرابری
0/1305نیرویانسانی

0/117فناوری4
0/5561فناوریهایداخلی
0/4442فناوریهایخارجی
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بحث 
یافته های پژوهش نشان داد که مهم ترین و کلیدی ترین عاملی که می تواند در اشتغال 
و رفاه کشور اثرگذار باشد، مفهوم سرمایه گذاری است. امروزه اهمیت سرمایه گذاری بر 
کسی پوشیده نیست. در تئوریهای اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد 
اقتصادی شناخته شده و الزمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از ارکان بسیار 
مهم در رشد و توسعه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی است. در راستای جذب 
سرمایه گذار داخلی و خارجی، کشور ما مسائل و مشکالت متعددی روبرو است که از 
آن جمله می توان به وجود قوانین و مقررات بازدارنده، باالبودن رتبه ریسک کشور در 
فعالیتهای تولیدی، حاکمیت اقتصاد دولتی، ناکافی بودن بسترها و زیرساختهای فیزیکی، 
بوروکراسی زائد اداری، وجود ذهنیت منفی به وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران، نامطلوب 
بودن فضای کسب وکار، تحریمهای اقتصادی و مسائل و مشکالت جهانی اشاره کرد. لذا 
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری و باالبودن نرخ بیکاری در ایران الزم است اقدامات و 
در کشور  و خارجی  داخلی  و گسترش سرمایه گذاری  توسعه  راستای  در  راهکارهایی 

صورت گیرد.
فعال  کار  نیروی  حداکثری  کارگیری  به  که  داشت  اذعان  می توان  دیگر  سوی  از 
به منظور دستیابی به اشتغال کامل جزء وظایف دولت محسوب می شود؛ بنابراین، تدوین 
و اجرای سیاستهای اشتغال زا و همچنین تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با کسب وکار، 
ایجاد فرصتهای شغلی درآمدزا و اقتصادی، کاهش فساد و بوروکراسیهای زائد اداری در 

تعهدات و وظایف دولت در مقوله سیاست گذاری اشتغال است.
کشورها  اقتصادی  نظام  در  ویژه ای  اهمیت  مالی  و  پولی  بازارهای  دیگر،  طرف  از 
دارند. درواقع، بازارهای پولی و مالی، منابع تأمین اعتبار برای فعالیتهای مختلف اقتصادی 
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هستند. بنابراین نظام بانکی، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر ایجاد اشتغال در کشور 
گردش  در  سرمایه  به صورت  تولید  جریان  به  اعتبار  و  وام  تزریق  می شود.  محسوب 
می تواند باعث افزایش و توسعه اشتغال در کشور شود. بنابراین کارایی نظام پولی و مالی 
و سیستم بانکی کشور و نحوه مدیریت منابع مالی می تواند آثار مثبتی در حوزه اشتغال 
کشور ایجاد کند. فضای تولید و کسب وکار نیز ازجمله مهم ترین شاخصهای تعیین کننده 
وضعیت اشتغال در کشور است. لذا در راستای تقویت توان تولیدی کشور، اقداماتی نظیر 
ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسالمی ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب وکار، 
ها،   )SME( متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  از  حمایت  راستای  در  مقررات زدایی 
الزم و ضروری است. از دیگر ابزارهای مهم دولتها برای ایجاد تعادل در اقتصاد، ابزار 
مالیات است. دولـتها بـا استفاده از باال و پایین بردن نرخ مالیات و افزایش و یا کاهش 
مالیات بخـشهای مختلـف اقتـصادی می توانند تعادل را در اقتصاد به وجود آورند. لذا 
اصالح نظام مالیاتی و ارتقاء کارآمدی آن می تواند به اقتصاد کشور و همچنین فضای 

کسب وکار در کشور کمک کند.
است.  اشتغال  آینده  وضعیت  بر  اقتصادی  کالن  متغیرهای  اثر  دیگر،  مهم  موضوع 
یکی از این متغیرهای نوسانات نرخ ارز در آینده است، با توجه به اینکه بخش عظیمی 
که  می کنیم  مشاهده  می کنند،  وارد  خارج  از  را  خود  اولیه  تولیدی مواد  واحدهای  از 
خواهد  اثرگذار  تولیدی  واحدهای  تمام شده  قیمت  برافزایش  ارز،  نرخ  صعودی  روند 
بود و از سوی دیگر به خاطر محدودیت منابع ارزی باعث کاهش سطح تولید و کاهش 
سطح اشتغال خواهد شد. ازطرفدیگر،در سالهای اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریمها 
و افزایش نرخ ارز و وابستگی باالیی که کشور به واردات مواد خام و کاالهای واسطه ای 
دارد، صنایع و بخشهای تولیدی به شدت مورد تهدید قرار گرفته اند. لذا با توجه به نقش 
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با تعطیلی این  برجسته ای که صنایع می توانند در میزان اشتغال زایی کشور داشته باشند؛ 
دائم  یا  موقت  بیکاری  دچار  نیز  بخشها  این  در  شاغل  کار  نیروی  اقتصادی،  واحدهای 
خواهند شد. لذا عناوینی نظیر سیاستهای بین المللی و روابط آینده کشور با سایر کشورهای 
از  یکی  دیگر  طرف  از  باشد.  اثرگذار  نیز  بین الملل  تجارت  بخشهای  بر  می تواند  دنیا 
مسائلی که در حوزه اشتغال دامن گیر کشور شده است، بیکاری به ویژه در طبقات پایین 
درآمدی است که این شرایط در اولویتهای رفاهی زندگی مردم نیز انعکاس یافته است. 
لذا ایجاد فرصتهای شغلی برابر و یکسان برای تمامی گروههای هدف به ویژه گروههای 
آسیب پذیر، می تواند ابعاد گوناگون رفاه اقتصادی و اجتماعی را پوشش دهد.از طرف 
دیگر، نمی توان نقش تکنولوژی و فناوریهای نوین آینده در سطح ملی و بین المللی را 
نادیده گرفت.  را  آینده  اشتغال در  نرخ  بر  تأثیر آن  و  تولید  و فضای  در کسب وکارها 
تکنولوژی می تواند به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل کنند؛ به طوری که در بعضی موارد 
وارداتی مدرن  تکنولوژیهای  از  بهره گیری  و  نوین و جدید  تکنولوژیهای  به کارگیری 
صنعتی می تواند درصد رشد واحدهای تولیدی و اقتصادی را افزایش داده؛ که این امر 
می تواند به صورت مستقیم بر میزان اشتغال زایی در کشور اثرگذار باشد و نرخ اشتغال را 

افزایش دهد.
از طرف دیگر برخی صاحبنظران و خبرگان بر این باور هستند که توسعه و گسترش 
تا حد  تکنولوژیهای مدرن و جدید در سطح کشور )تکنولوژیهای سرمایه بر( می تواند 
زیادی جایگزین نیروی انسانی شود؛ که این امر می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری 
می تواند  که  است  دیگری  مورد  نیز  آموزشی  سیستم  و  نظام  همچنین  شود.  کشور  در 
در  باشد.  اثرگذار  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  اشتغال  به ویژه  اشتغال  آینده  وضعیت  بر 
حال حاضر، بخش عمده ای از بیکاریهای موجود در میان فارغ التحصیالن دانشگاهی به 
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دلیل عدم انطباق و تناسب میان مهارتهای موردنیاز کارفرمایان و اطالعات و مهارتهای 
دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز علمی است.

نتایج پژوهش با پژوهش صولتی )1400( همخوانی ندارد؛ چراکه در پژوهش صولتی 
پژوهش  نتایج  با  همچنین  ندارد.  وجود  رفاه  و  اشتغال  میان  معنی داری  ارتباط   )1400(
علیزاده و همکاران )1401( در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و بازبودن درجه تجاری مطابقت 
و همخوانی دارد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش محمدی خیاره و رستمی )1۳۹۸( در 
بعد فضای کسب وکار در کشور که شامل سهولت در راه اندازی کسب وکارها و همچنین 

فرایند اخذ مجوزهای کسب وکارها همخوانی دارد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی با پژوهش 
و همکاران  پژوهش شرفی  با  پژوهش  نتایج  دارد.  مطابقت   )1۳۹۹( و همکاران  زنگانه 
مطابقت  و  همخوانی  تکنولوژی  و  آموزش  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  در   )1۳۹۸(
پاتیکا و همکاران )۲0۲1( در عوامل سیاسی،  پژوهش  با  پژوهش  نتایج  دارد. همچنین 
همکاران  و  روبین  بنی  پژوهش  نتایج  دارد.  مطابقت  اجتماعی  و  اقتصادی  زیرساختی، 
)۲0۲0( در ابعاد تکنولوژی و فناوری، اقدامات دولت برای جذب سرمایه گذار و نیروی 
انسانی با نتایج پژوهش فوق هماهنگی و مطابقت دارد. پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 
و  کسب وکارها  راه اندازی  بر  فساد  تأثیر  و  مقررات  و  قوانین  بُعد  در   )۲0۲0( ناجری 
بر  می تواند  در کشورها  فساد  نرخ  افزایش  دارد.  و همخوانی  مطابقت  آنها  اشتغال زایی 
تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال اثرگذار باشد. همچنین پژوهش حاضر با پژوهش 
پیرامونی  محیط  با  مرتبط  عوامل  و  سیاست گذاری  بعد  در   )۲01۹( نگوین  و  تاران 
کسب وکارها مطابقت و همخوانی دارد. به صورت کلی می توان نتیجه گرفت، در میان 
عوامل  تمامی  رأس  در  اقتصادی  عامل  اجتماعی،  رفاه  و  اشتغال  مقوله  بر  مؤثر  عوامل 
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قرار دارد و پس ازآن به ترتیب عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و عامل فناوری قرار 
می گیرد. در زیرمجموعه بعد اقتصادی، مهم ترین و برجسته ترین عامل اثرگذار بر اشتغال 
و رفاه، عامل سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و پس ازآن به ترتیب، سیستم بانکی، 
فضای تولیدی کشور، سیستم مالیاتی، شاخصهای اقتصادی و نظام پرداختها قرار می گیرد. 
پس ازآن  و  بوده  سیاست گذاری  به  مربوط  امتیاز  باالترین  سیاسی،  بعد  زیرمجموعه  در 
زیرمجموعه  در  می گیرد.  قرار  کشور  بین الملل  روابط  و  مقررات  و  قوانین  ترتیب  به 
و  است  اجتماعی  تأمین  و  بیمه  نظام  به  مربوط  امتیاز  باالترین  اجتماعی-فرهنگی،  بعد 
پس ازآن به ترتیب، سیستم آموزشی، فرهنگ کار، عدالت و برابری و نیروی انسانی قرار 
می گیرد. بعد فناوری نیز در پایین ترین سطح به لحاظ رتبه بندی قرار دارد و زیرمجموعه 
فناوریهای خارجی  نیز  و  داخلی  تکنولوژیهای  و  فناوریها  اولویت،  ترتیب  به  عامل  این 
)وارداتی( قرار می گیرد. با بهره گیری از خروجی این پژوهش برای بهبود فضای اشتغال 
فضای  برقراری  کرد:  مطرح  را  ذیل  پیشنهادی  موارد  می توان  کشور  در  و کسب وکار 
به منظور جذب سرمایه گذاران  ارائه سیاستهای تشویقی  امن سرمایه گذاری در کشور و 
داخلی و خارجی؛ ارائه برنامه ها و خدماتی برای آماده سازی جوانان برای ورود به بازار 
کار؛ ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و بلندمدت برای فارغ التحصیالن دانشگاهی؛ حمایت 
در  کارآمد  شیوه های  اتخاذ  )SME(؛  متوسط  و  راه اندازی کسب وکارهای کوچک  از 
برای  جامعه  آسیب پذیر  اقشار  و  هدف  گروههای  به  مالی  تسهیالت  اعطای  خصوص 
ایجاد اشتغال؛ تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار توسط سازمانهای ذی ربط؛ بازنگری 
و تجدیدنظر کلی در سرفصلها و دروس دانشگاهی منطبق با نیازهای صنایع و بنگاههای 
دستمزد  و  برابری حقوق  و  پرداختها  در خصوص  عادالنه  سیاستهای  تدوین  اقتصادی؛ 
به  بهادادن  طریق  از  داخل  تولید  بنیه  تقویت  ارزش؛  هم  کار  برابر  در  جامعه  در سطح 
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شرکتهای نوآور و دانش بنیان؛ ارائه سیاستهایی برای جذب عادالنه نیروی متخصص در 
جایگاهها و فرصتهای شغلی مختلف و حمایت از شایسته ساالری در گزینش نیروی کار 
و نظارت مداوم و مستمر دولت بر قوانین و مقررات و اجرای دقیق و درست سیاستهای 

اشتغال و رفاه در کشور.
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