
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

 معرفی گزارش 
شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: درباره برنامه شش��م توس��عه )18(: ضرورت 
های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا

شماره مسلسل: 15115
کد موضوعی: 220

تهيه و تدوين: حسين رجب پور
ناظر علمی: فرشاد مومنی، سيدهادی موسوي نيك

ويراستار تخصصی: نامشخص
ويراستار ادبی: نامشخص

تاريخ انتشار: 1395/8/19
ويرايش: اول

تاريخ بروزرسانی: نامشخص
معاونت: پژوهش های اقتصادی

دفتر: مطالعات اقتصادی
شمارگان: نامشخص

تعداد صفحات: صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

قيمت: نامشخص
منبع: درگاه الکترونيك مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی
در چکي��ده گزارش اينگونه آمده اس��ت: اش��تغال متغيري 
سيس��تمي اس��ت که تغييرات آن از تحول در ساير عرصه 
ه��اي حيات جمعي نش��ئت گرفته و آث��ار و پيامدهاي آن 
هم همه ش��ئون حي��ات جمعي را متأثر مي س��ازد. از اين 
نظ��ر تحوالت بازار کار بازتاب دهن��ده عملکرد نظام ملي و 

سياست هاي آن محسوب مي شود.
 با عطف توجه به اين مس��ئله، افزايش حدود 8 ميليون نفر 
به جمعيت در س��ن کار در ده س��ال گذش��ته، در حالي که 
نظام ملي تنها توانس��ته است براي کمتر از 1/3 ميليون نفر 
)حدود 16 درصد از اين ميزان ورودي( ش��غل مهيا س��ازد 
عملکرد بس��يار ضعيف نظام ملي را در س��ال هاي گذشته 
نشان مي دهد. همچنين تخمين ها حاکي از آن است که با 
فرض ثبات نرخ مشارکت و رشد 5 درصدي تا سال  1400، 
همچنان بيش از 4 ميليون نفر بيکار در کشور وجود خواهند 
داش��ت. ضرورت پرداختن به اشتغال از همين بررسي کوتاه 
مش��خص مي گردد. بررسي بلند مدت وضعيت بازار کار در 
تاريخ 68 س��اله برنامه هاي توس��عه تا امروز بيانگر آن است 
که عدم تعادلي ميان سمت عرضه و سمت تقاضاي بازار کار 
وجود دارد.  در حالي که رشد جمعيت، ورودي به بازار کار را 
تش��ديد کرده و سهم شهرنشيني که مي تواند بيانگر توسعه 
باشد از  30 به  70 درصد رسيده است، نه تنها تحول توسعه 
اي اساسي در بازار کار به چشم نمي خورد، بلکه با مجموعه 
اي از تناقض ها و چالش هاي تازه مواجه شده ايم. در واقع 
سياست هاي تقاضا اگر چه تا حدودي از ابعاد مشکل کاسته 
اند، اما در مجموع ناتوان از پاس��خگويي به اين ش��رايط در 
حال تغيير بوده اند، به گونه اي که نرخ مش��ارکت به عنوان 
يکي از شاخصه اي توسعه يافتگي، با پسرفت و روندي نزولي 
در اي��ن بازه بلندمدت )از 47 درصد ب��ه 38 درصد( مواجه 
شده است. برخالف رشد، توس��عه تحوالت کيفي را نيز مد 
نظر دارد، از همين رو گزارش حاضر که اش��تغال را از منظر 
تحليل هاي س��طح توس��عه مورد توجه قرار مي دهد، برون 
رفت از وضعيت کنوني و غلبه بر نقاط ضعف پيش��ين را در 
گرو تغيير راهبرد يا اس��تراتژي توسعه اي دولت يافته است. 
اشتغال به واسطه ارتباط بي واسطه با فقرزدايي، توان رقابت 
و ت��اب آوري )توان مقاومت( اقتصاد کليد نجات کش��ور از 
گرفتاري هاي اقتصادي و نيز اجتماعي محسوب مي گردد، 
کيفيت زندگي، بسط عدالت و رفاه اجتماعي با اشتغال گره 
خورده اس��ت، در نتيجه اتخاذ راهبردي همه جانبه و جامع 
در زمينه اشتغال از ضرورتي تاريخي برخوردار است. بررسي 
برنامه هاي توس��عه پس از انقالب نش��ان م��ي دهد که در 
اي��ن برنامه ها راهکارهاي متعددي براي مواجهه با مس��ئله 
بيکاري مطرح ش��ده اس��ت، اما در غياب تحليل روشمند از 
عوامل سطح توس��عه اين مس��ئله، تأثيرگذاري بر بازار کار 
و ايجاد اش��تغال عمدتاً از طريق اعطاي تس��هيالت مالي و 
در درج��ه بعد از طريق اعطاي معافي��ت هايي از قانون کار 
براي کارفرماها دنبال ش��ده اس��ت، بر خالف انتظار تقليل 
راهکاره��ا به دو راهکار پيش گفته ات��الف منابع در اقتصاد 
کش��ور را تش��ديد کرده و تأثيرگذاري سياست ها را کاهش 

داده اند، به نظر مي رس��د غفلت از اصالحات نهادين مبتني 
بر راهبرد توسعه اشتغال زا مسبب اصلي ايجاد اين وضعيت 
باشد. اتخاذ راهبرد توسعه اش��تغال زا نيازمند بررسي همه 
جانبه و عميق بازار اش��تغال، اولويت بخش��يدن به اشتغال 
زايي سياست ها و تنظيم تمام سياست هاي پولي، اعتباري، 
ارزي، تج��اري و صنعتي مطابق با ضرورت هاي اين راهبرد 
است. سياست هاي بازار کار اصطالحاً در سه سطح سياست 
هاي محيط کالن )س��اختاري- توس��عه اي(، سياست هاي 
فعال و سياس��ت هاي تنظيمي مطرح هس��تند، با توجه به 
اين تقس��يم بندي پيش از اتخاذ هر گونه سياس��ت فعال يا 
تنظيمي در بازار کار، دولت نيازمند تغيير راهبردي نس��بت 

به اشتغال است. 
در مقدمه گزارش اينگونه آمده است: تداوم رکود چند ساله 
و تجرب��ه بيش از دو ده��ه ارقام دو رقمي بي��کاري همراه 
ب��ا نرخ باالي بي��کاري جوان��ان چالش هاي مهم��ي را در 
آستانه تصويب برنامه شش��م توسعه در برابر دولت يازدهم 
و مجلس دهم مطرح س��اخته اس��ت. انبوه جوانان به ويژه 
جوانان تحصيل کردهاي که با فارغ التحصيلي از دانش��گاه 
راهي بازار کار شده اما موفق به يافتن شغل و کسب درآمد 
نمي ش��وند، نه تنها در آمارهاي اشتغال، بلکه در آمارهاي 
اجتماعي و از جمله باالرفتن س��ن ازدواج، رشد طالق و ... 
تبل��ور يافته و خبر از بحراني اقتصادي و اجتماعي مي دهد 
که نيازمن��د مواجهه همه جانبه دولت و ارکان تصميم گير 
و تصميم س��از کش��ور اس��ت. در مباحث اقتصاد کالن سه 
متغير رشد، تورم و بيکاري، متغيرهايي کليدي هستند که 
وضعيت رفاهي اقتصاد يك کشور را نشان مي دهند، اما در 
اين ميان اشتغال )و رفع بيکاري( اهميتي ويژه دارد. همان 
طور که ذکر ش��د، اش��تغال نه تنها از منظر اقتصادي بلکه 
از منظ��ر تأثيرات فرهنگي و اخالق��ي آن نيز داراي اهميت 
بوده و توجه به همه اين ابعاد، رش��د اش��تغال را به يکي از 
اهداف اساس��ي توسعه بدل ساخته اس��ت. در واقع اگرچه 
ايجاد اشتغال و رفع بيکاري يك مسئله کالن محسوب مي 
شود که در کوتاه مدت مورد توجه دولت هاست، اما اشتغال 
نيازمند بررس��ي هاي دقيق تر ب��وده و نه تنها کميت بلکه 
کيفيت آن نيز داراي اهميت است. در قالب نگاه هاي کمي 
و رش��د محور، اشتغال رابطه ثابتي با سرمايه گذاري داشته 
و حل همه مش��کالت اقتصادي به جذب س��رمايه وابس��ته 
مي گردد؛ اما تجربه تاريخي نش��ان داده است که نه جذب 
س��رمايه و نه حتي رشد به خودي خود نمي تواند به بهبود 
کيفيت اش��تغال منجر گردد. اش��تغال زايي نيازمند وقوع 
تغييراتي همهجانبه در حيات جمعي يك نظام ملي اس��ت. 
بر اين اساس در ادبيات توسعه اشتغال را متغيري سيستمي 
و فراگير دانس��ته اند که همه سطوح تحليلي را در برگرفته 
و ب��ر ابعاد مختل��ف زندگي که در آن وج��وه غيراقتصادي 
حتي مهم تر از وجوه اقتصادي اس��ت مؤثر مي باشد: تقاضا 

براي اشتغال از نوع تقاضاي مشتقه 
است؛ يعني ابتدا بايد تحوالتي در 
س��اير عرصه هاي حي��ات جمعي 
اتف��اق افتاده باش��د ت��ا برآيند آن 
تحوالت را در س��اختار تقاضا براي 
اشتغال بتوان مالحظه کرد. از اين 
زاويه اس��ت که تحوالت اشتغال به 
مثاب��ه نمادي براي س��نجش روند 
تغيي��رات و دگرگوني ه��ا در کل 
عرصه ه��اي حيات جمعي در نظر 
گرفته مي شود. بنابراين بايد جامع 
تر و عميق تر به تغييرات اشتغال و 
منزلت آن در تحليل عملکرد نظام 
ملي نگريسته و تحوالت آن را زير 

ذره بين قرار داد. اهميت بررسي اشتغال در دهه هاي اخير 
تشديد نيز شده است. تحوالت اقتصادي در چند دهه اخير 
نقش دانش را در فرآيندهاي توليدي و دانش بنيان ش��دن 
توليد نش��ان مي ده��د، در حالي که بخش عمده اي از اين 
دانش )دانش فني( به صورت دانش ضمني و ذخيره ش��ده 
در قالب مهارت نيروي کار ش��اغل در مش��اغل مولد تبلور 
مي يابد. بنابراين اش��تغال مولد شاخصي براي سطح دانش 
بني��ان بودن توليد و قابليت تح��ول اقتصادي در آينده نيز 

محسوب مي گردد. 
1. اهميت راهبرد توسعه اشتغال زا

2. مروري بر وضعيت ساختار بازار کار در طول برنامه هاي 
توسعه

1-2. رشد جمعيت
2-2. نرخ مشارکت
3-2. نرخ بيکاري

4-2. سطح تحصيالت )مهارت( نيروي انساني
5-2. وضعيت گروه هاي شغلي 

6-2. روند تغييرات بخشي اشتغال
7-2. خالصه تحوالت س��اختاري ب��ازار کار در طول برنامه 

هاي توسعه
3. سياس��ت هاي اش��تغال زايي در برنامه هاي توسعه پس 

از انقالب
1-3. برنامه اول توسعه 
2-3. برنامه دوم توسعه
3-3. برنامه سوم توسعه

4-3. برنامه چهارم توسعه
5-3. برنامه پنجم توسعه

4. اس��تراتژي توسعه اش��تغال زا، حلقه مفقوده برنامه هاي 
توسعه کشور 

1-4. راهبردهاي موجود توسعه غيراشتغال زا
2-4. راهبرد مطلوب توسعه اشتغال زا

در نتيج��ه گي��ري و پيش��نهادهای گ��زارش اينگونه آمده 
اس��ت: توس��عه اش��تغال زا نيازمند رويکرد فعال دولت در 
مقابل بحران هاي ملي اس��ت. اگرچه برخي نظريه پردازان 
اقتصادي پيوسته درباره لزوم پايان مداخله دولت و سپردن 
همه امور به بازار بحث مي کنند، اما هيچ دولتي نمي تواند 
در براب��ر بحران هاي ملي بي تف��اوت بماند، انتظار عمومي 
از دولتمردان اين اس��ت که در برابر مش��کالت اجتماعي و 

اقتصادي پاس��خگو بوده و کارکرد نه��اد عمومي دولت نيز 
همين است، در چنين ش��رايطي دولت بايد جايگاه مکمل 
ب��ازار خود را به خوبي ايفا کرده و س��ازوکارهاي بازار را در 
جهت اهداف ملي تنظيم کند. سياست هاي اقتصادي دولت 
در واقع نقش تنظيم کننده را در کنار بازار ايفا مي کنند. در 
اين قالب برنامه ريزي منسجم که زمينه ساز شفافيت بيشتر 
عملکردها است، پاسخگويي بهتر دولت به معضالت ملي را 
فراهم س��اخته و نمايندگان ملت ضمن کمك به دولت در 
تهيه و تدوين برنامه هاي منس��جم تر )به ويژه برنامه ششم 
توس��عه( مي توانند ب��ر اجراي دقيق تر اي��ن برنامه ها نيز 
نظارت کرده و نقش مهمي در کيفيت پاسخگويي دولت به 
بحران ها ايفا کنند. با بررس��ي ساختاري علل ايجاد چنين 
اتفاق��ي يکي از مهم ترين داليل کاهش پاس��خگويي تقاضا 
به عرضه بازار کار را مي توان خدماتي ش��دن اقتصاد ايران 
دانس��ت، فرآيند توسعه در ايران به س��لطه بخش خدمات 
)خدمات غيرمولد( منجر شده و اين بخش نيز توان اشتغال 
زايي پايين تري نس��بت به ورودي بازار کار داشته است. در 
اين چارچوب به صورت کلي دولت راهبرد اش��تغال زا را با 
ايفاي س��ه نقش مي تواند دنبال کند، اين نقش ها عبارتند 
از تسهيل بازار، جهت دهي به بازار در راستاي اولويت هاي 
ملي و تکميل بازار و پوش��ش کاس��تي هاي اجتماعي بازار. 
براي ايفاي اين نقش ها در طول برنامه ششم توسعه اتخاذ 

رويکردهاي زيرپيشنهاد مي گردد:
الف( در نق��ش اول دولت به حل مش��کالت کارآفريني در 
قالب حل مش��کالت زيرس��اختي، رقابت پذي��ري، ارتقاي 
مه��ارت نيروي انس��اني و ارتق��اي مهارت ه��اي مديريتي 

واحدهاي اقتصادي توجه ويژه نمايد. 
ب( در نقش دوم دولت بايد به شناس��ايي بخشهاي پيشران 
اقتصادي با اولويت اش��تغال زايي آنها پرداخته و با طراحي 
سازوکارهاي توسعه اي تأمين مالي و منحصرکردن اعطاي 
معافيت ها و مش��وق ها به آنها چارچ��وب مداخالت فعال 
خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد. بويژه ايفاي اين 
نق��ش نيازمند اصالح دولت و بهبود قابليت هاي سياس��ت 
گ��ذاري و اجرايي دولت بوده و بدون چنين اصالحي اتخاذ 

سياست هاي فعال نتيجه بخش نخواهد بود.
ج( در قالب نقش س��وم نيز دولت بايد به اصالح قوانين کار 
با حفظ کرامت انساني و با حفظ موازين کار شايسته دست 
زده و از اتخ��اذ راهکارهاي��ي که صرفاً ب��ا تضعيف بندهاي 
حمايتي قانون کار بدنبال تحريك اش��تغال هس��تند پرهيز 

کند. 

 ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررسی پيرامون 
عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير

- آيا نام دس��ت ان��درکاران تهيه و 
انتش��ار گزارش بطور کامل ش��امل 
نام و ن��ام خانوادگ��ی، رتبه علمی، 
محل کار و نشانی پست الکترونيك 

در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای 
مطالعه است؟ بله

- اگ��ر چکي��ده ب��ه تنهاي��ی مورد 
بررس��ی قرار گي��رد، آيا ب��ه اندازه 
کافی خالصه و چکي��ده کل مقاله 

است؟ بله
- آيا چکيده گ��زارش دارای بخش 

واژگان کليدی است؟ خير
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ بله
- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرس��ت جداگانه 

اند؟ خير
- آيا گزارش دارای فهرس��ت اعالم و اش��خاص، مکان ها و 

... است؟ خير
پ( مقدمه 

- آي��ا مقدمه، توجيه منطق��ی از مطالعه و يا هدف از مقاله 
)بيانی از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

بله
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آيا از واژگان کلي��دی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف 
مشخص ارائه شده است؟ بله

- آيا پيشينه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی 
و خارجی در گزارش مطرح ش��ده اس��ت؟ پيش��ينه داخلی 

بررسی شده است.
ت( روش کار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ 
روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.

- آيا روش های انتخاب ش��ده توس��ط نويسندگان قادر به 
پاسخ به سواالت تحقيق می باشد؟ خير

- آيا روش های مورد اس��تفاده به وضوح ش��رح داده شده 
اند؟ خير

- اگر يك مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين ديگری 
انجام ش��ود، می تواند همين نتايج را در پی داش��ته باشد؟ 

خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بله
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير
- آيا نتايج گزارش راستی آزمايی شده است؟ خير

- آي��ا نتايج گزارش از رواي��ی و پايايی قابل قبول برخوردار 
است؟ خير
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ بله
- آيا نويس��ندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه آنها در 

اين مطالعه ثابت شده يا نه؟ خير

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مش��ابه پيش��ين در 
اين زمينه مقايسه شده است؟ خير

- آيا محدوديت های مطالعه ذکر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده 

است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ 
خير

- آيا جدول ها، نمودارها و ش��کل ه��ا ويژگی های کليدی 
مطالعه را نشان می دهند؟ بله

- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند 
و دارای باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ بله

ح( پيوست ها
- آيا پيوس��ت های گ��زارش حاوی اطالعات مفيد اس��ت؟ 

گزارش فاقد پيوست است.
- آيا پيوست ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمك 

می کند؟ گزارش فاقد پيوست است.
- آيا پيوس��ت ها حاوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با گزارش 

است؟ گزارش فاقد پيوست است.
خ( منابع

- آي��ا منابع کافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود 
دارد؟ بله

- آيا سبك نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 
است؟ بله

- آي��ا منابع مهم و کليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 
شده اند؟ بله

- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 
بصورت پاورقی

- آيا گ��زارش منابعی برای مطالعه بيش��تر مخاطبان ارائه 
کرده است؟ خير

- آيا گزارش از منابع بين بخش��ی و بين رشته ای داخلی و 
خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير

 ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آي��ا گزارش يك کل س��امان مند را تش��کيل می دهد؟ 
گزارش نمی تواند از موضوع اش��تغال در برنامه های توسعه 

کشور يك کل سامان مند را ارائه کند.
- آيا گزارش برای س��اماندهی محتوايی خود مدل مفهومی 

ارائه کرده است؟ خير
- آي��ا گ��زارش دارای فرضيه ي��ا فرضيه هايی با س��واالت 

مشخص است؟ خير
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 

است؟ خير
- آيا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و 

... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آي��ا در پايان هر فص��ل، بخش و 
... مؤل��ف ب��ه جمع بن��دی مطالب 

پرداخته است؟ خير
- آي��ا گ��زارش دارای بخش نتيجه 
گيری يا جمع بندی نهايی اس��ت؟ 

بله
ب( نوآوری

- آيا محتوای گزارش دارای س��طح 
خاصی از نوآوری در نظريه پردازی 

و انديشه ورزی است؟ خير
- آي��ا گزارش مدع��ی صورت بندی 
جديد از مبانی نظری قديمی است؟ 

خير
- آي��ا در گ��زارش توانايی های نوين فناوران��ه وجود دارد؟ 

خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ 

بله 
- آي��ا محتوای گ��زارش دارای توانايی خ��اص در ايجاد يا 

گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ بله
- آي��ا خواندن اين گزارش تفکر نقادانه را ترغيب می کند؟ 

بله
پ( اهميت

- آيا نس��بت حج��م مطالب به اهميت موض��وع در گزارش 
کافی است؟ بله

- آي��ا چين��ش مطالب در گزارش بر اس��اس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ بله

- آيا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار 
توجه شده است؟ خير

ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن
- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله

- آيا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خير

- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعيت

- آيا گ��زارش به لح��اظ موضوعی جامعي��ت دارد و وجوه 
مختل��ف موضوع را پوش��ش می دهد؟ گزارش در بررس��ی 
پديده بيکاری به عنوان ي��ك معضل چندوجهی اجتماعی 

نتوانسته است تحليل جامعی ارائه کند.
- آيا اس��تفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانس��ته 

است به همه جانبه بودن گزارش کمك کند؟ بله
- آيا مؤلف از ساختارها و کلمات رايج در متون علمی و نيز 

سبك نويسندگی استفاده کرده است؟ بله
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش برای کمك به درک جامع، الگو يا مدلی خاص 
برای ساده س��ازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها 

ارائه کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 
مربوطه است؟ خير

- آيا ش��واهد، منابع و اس��تدالل های موجود در گزارش از 
اعتبار علمی الزم و کافی برخوردار است؟ بله

- آي��ا اعتبار علمی گزارش از س��وی يافته های پژوهش��ی 
معتبر داخلی و خارجی تاييد می شود؟ نامشخص

 ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه کسانی خواهند بود؟ 
اين گزارش برای آگاهی نمايندگان مجلس شورای اسالمی 

تهيه شده است.
- آيا انتشار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 

قرار گرفته است؟ نامشخص
- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر در رابطه با 

موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ بله
- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف کردن نيازهای مخاطبان 

و ذينفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آي��ا گزارش در بح��ث پيرامون پديده م��ورد نظر خود از 
جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير

- آي��ا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد 
نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير

- آي��ا گزارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موجود در 
زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير

- آيا گزارش برای حل مش��کالت زندگی مردم دارای طرح 
اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير

- آيا گ��زارش برای کارآمدی راهکارهای پيش��نهادی خود 
برای حل مش��کالت زندگی م��ردم روش راس��تی آزمايی 

خاصی را پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر کرده است؟ نامشخص
- آيا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادست و فرودست 

کشور معين کرده است؟ بله
- آيا گزارش مطالبی پيرام��ون کارآمدی و عملکرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ بله
- آيا انتش��ار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در 

پی داشته است؟ خير
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، کمك 
درس��ی و عمومی( را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای تخصصی 

و عمومی
- آي��ا گ��زارش توانايی علم��ی و عملی ب��رای تفکيك نوع 
نيازهای مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهديدها، آس��يب ها، 
ضع��ف ها، فرصت ها، قوت ها، ض��رورت ها و اولويت ها( و 
برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه 
های ايج��ادی، جبرانی، پيش��گيرانه، مقابل��ه ای، تقويتی، 
توانمندس��ازی، ارتقايی، تامينی و 

انتخابی( دارد؟ خير
- آي��ا تواناي��ی ه��دف گ��ذاری، 
راهبردگ��ذاری، سياس��تگذاری و 
سازماندهی مرتبط با موضوع برای 
رف��ع س��طوح گوناگ��ون نيازهای 
مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ 

خير
پ( رتبه ها و جوايز

و  رتب��ه  دارای  گ��زارش  آي��ا   -
جواي��ز ملی و بين المللی اس��ت؟ 

نامشخص
- آي��ا گ��زارش دارای ارجاع��ات 
داخلی و خارجی از س��وی منابع 

علمی معتبر است؟ نامشخص
ت( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از ش��خصيت ه��ای حقيقی و حقوقی موثر 
در کار )اع��م از امور علمی و فنی و...( سپاس��گزاری ش��ده 

است؟ خير
- آيا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير 

قرار گرفته است؟ نامشخص

 ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ويراستاری فنی 

- آي��ا تعداد کلم��ات و صفحات گزارش ب��رای بيان کامل 
موضوع گزارش کافی است؟ بله

- آيا عن��وان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی 
انجام شده است؟ بله

- آي��ا نوع صفحه آرايی )نوع و ان��دازه خط، فاصله خطوط، 
حاش��يه ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ 

بله
- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارسی 

معيار در تدوين گزارش رعايت شده است؟ خير
- آي��ا در گزارش ب��رای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، 

معادل سازی مناسب انجام شده است؟ بله
- آيا نش��انه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط 
تي��ره، ويرگول نقطه و پرانتز و ...( به درس��تی انجام ش��ده 

است؟ خير
ب( ويراستاری علمی 

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله
- آيا ناظر يا ويراس��تار تخصصی به وظايف خود عمل کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتش��ار چاپ اول تاکنون بروزرس��انی 

شده است؟ نامشخص
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محت��وای گزارش نياز به اضافه ک��ردن مطالب دارد؟ 
بله

- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله
ج( ويژگی های خاص

- آي��ا گ��زارش دارای ويژگی های خ��اص مانند کادر های 
خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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ناتوانی در اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا در برنامه های توسعه کشور!؟ 

اش���تغال متغيري سيس���تمي است 
كه تغيي���رات آن از تحول در س���اير 
عرص���ه هاي حيات جمعي نش���ئت 
گرفت���ه و آث���ار و پيامده���اي آن هم 
همه ش���ئون حيات جمعي را متأثر 
مي سازد. از اين نظر تحوالت بازار 
كار بازت���اب دهن���ده عملك���رد نظام 
ملي و سياس���ت هاي آن محسوب 

مي شود

دولتم���ردان  از  عموم���ي  انتظ���ار 
اين اس���ت ك���ه در برابر مش���كالت 
اجتماعي و اقتصادي پاسخگو بوده 
و كارك���رد نه���اد عموم���ي دولت نيز 
همين اس���ت، در چنين ش���رايطي 
دولت بايد جايگاه مكمل بازار خود 
را به خوبي ايفا كرده و سازوكارهاي 
بازار را در جهت اهداف ملي تنظيم 

كند

 اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش 
های مجلس ش���ورای اس���المی، بر اساس ماده 1 و 
2 قانون ش���رح وظایف مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس 
شورای اسالمی تهیه و منتشر می شود. گو اینکه بر 
اساس یکی از مطالعات انجام شده توسط همین 
مرک���ز )ميزان بهره من���دي از اطالعات و تأثير آن بر 
فراين���د قانونگ���ذاری(، تولیدات پژوهش���ی تاکنون 
مورد استقبال و استفاده نمایندگان مجلس شورای 
اس���المی قرار نگرفته اس���ت و بخش مح���دودی از 
مصوبات )22 درصد( با نظر دستاوردهای مطالعاتی 
مرکز پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز 
پژوه���ش های مجل���س ش���ورای اس���المی در روند 
تحول قانونگذاری سنتی کشور نقش مهمی دارد. 
»چالش قانون« ضمن اعالم آمادگی برای انعکاس 
مت���ن جوابیه مرک���ز پژوهش های مجلس ش���ورای 
اسالمی پیشاپیش از حس���ن توجه و پیشنهادات 
عموم نخبگان و اندیش���مندان سپاس���گزار است. 
این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش درباره 
برنامه شش���م توس���عه )18(: ضرورت ه���اي اتخاذ 
راهبرد توسعه اشتغال زا منتشر شده از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی می پردازد که 

هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:


