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  چکیده
سازي  وظیفه دارد شرایط را براي زمینهباشد. این نظام  می اطالعات بازار کاربراي جامع  یطراحی نظام 4مقالهاین هدف 
تا سیاستگذاران، کارفرمایان و کارجویان بتوانند از اطالعات موجود ه فراهم آوردبازار کار را اطالعات ایجاد 

هاي  بررسی مشکالت موجود در زمینه اطالعات نیروي انسانی و ارزیابی مؤلفه الزم را به عمل آورند.مفید و برداري  بهره
ده و با شناسایی شآوري و پردازش اطالعات مورد نیاز نظام مزبور بررسی  ع اطالعات کشور، راهکارهاي جمعنظام جام

ها و  موانع ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار و راهکارهاي رفع آن به طراحی نظام جامع اطالعات بازار کار و ویژگی
   د.شو خته میهاي الزم آن پردا قابلیت

بندي رسیده که نسخه واحدي  اطالعات بازار کار در کشورهاي منتخب بررسی و در نهایت به این جمع تجربه نظام جامع
هاي  هاي اطالعاتی بازار کار وجود ندارد و بسته به شرایط مختلف در کشورهاي گوناگون سیستم براي سیستم

   ند.هاي قابل توجهی دار که هر کدام به نوبه خود مزیت طراحی شده استاي  جداگانه
هاي آن از  در ادامه مدل پیشنهادي نظام جامع اطالعات بازار کار ایران معرفی و نحوه ارتباط منابع اطالعاتی پایگاه داده

ها، ثبت  هاي ثبت احوال، تامین اجتماعی، هدفمندسازي یارانه هاي داده در سازمان طریق ارتباط سیستماتیک با پایگاه
اتی، مرکز آمار ایران و همچنین مراکز کاریابی تشریح و روشهاي دیگر نظیر اسناد و امالك کشور، سازمان امور مالی

شود.  بیان میپیشنهادي ها در مدل  ها با پایگاه داده اطالعات کارگاهاتصال برخط ورود اطالعات توسط کارجویان و 
ها در دیتابیس  د و ویرایش دادهها در سیستم جامع اطالعات بازار کار و فرآیندهاي تایی هاي پایگاه داده مدیریت و ویژگی

و همچنین ها و شرایط دسترسی کارفرمایان به اطالعات  هاي کاربردي پایگاه داده ها و برنامه و بروز رسانی پایگاه داده
  باشد. از دیگر مباحث مطرح در این ارتباط میهاي اجرایی بعدي براي اجراي آن  قدم

  مقدمه
تگذاري اقتصادي در زمینه توسعه نیروي انسانی و اشتغال عدم وجود یک سیستم از جمله موانع عمده ناکارایی و سیاس

جامع و هماهنگ و منسجم براي دستیابی به اطالعات قابل اعتماد در زمینه نیروي انسانی بوده و این محدودیت همواره 
دیگر کارجویان و کارفرمایان  هاي اشتغالزایی به نحو مناسب تدوین یا اجراء نشوند، و از سوي شود تا برنامه باعث می

رسانی بازار کار در . بنابراین طراحی نظامی براي اطالعدنتوانند نیاز خود را در بازار کار به نحو مطلوب تأمین نماین
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هاي استخدام کننده به اطالعاتی از قبیل عرضه و تقاضاي  که سازمان این امر به این دلیل استاولویت قرار گرفته است. 
وري، سطح دستمزدها، شرایط و قوانین کار، توافقات  هاي آموزشی، بهره هاي مربوطه، فرصت ر و مهارتنیروي کا

موجود در بازار، قوانین دولتی مربوطه به نیروي کار و مسائل مربوط به امنیت و بهداشت نیروي کار در مشاغل مختلف 
ار کار دارند تا از این اطالعات در جهت گسترش نیاز دارند؛ همچنین دانشجویان و کارجویان نیاز به اطالعات باز

هایی که براي کسب مهارت وجود  هایی که براي آنها وجود دارد، در ارتباط با فرصت هاي شغلی و گزینش فرصت برنامه
هایی که  دارد کسب اطالعات نمایند و همچنین بدانند که چگونه و کجا دنبال شغل و کار بگردند و جهت یافتن مهارت

  توانند تصمیمات تحصیلی و آموزشی مناسب بگیرند.  استفاده کنند. در این صورت می ،ینده و حال به آنها نیاز استدر آ
هاي اطالع رسانی اشتغال از قبیل: تعدد، تنوع و دسترسی سخت به اطالعات،  وجود مشکالت عدیده در عرصه

هاي تخصصی اشتغال و بازار کار و ... لزوم تأسیس  حوزهناسازگاري و چندگانگی در اطالعات موجود، مسائل الینحل 
سازد. همچنین در  نظام جامع اطالعات بازار کار به عنوان مرکز اصلی تحلیل اطالعات اشتغال را بیش از پیش آشکار می

ت نامعتبر یا کاري و استفاده از اطالعانظر گرفتن مزایاي غیرقابل انکار فعالیت این نظام از قبیل: جلوگیري از دوباره
هاي  سازي اطالعات در حیطه اشتغال، کشف کاستیمنقضی شده، ایجاد بازخوري مطمئن براي کنترل کیفیت، شفاف

هاي زمانی و مالی، تسهیل و تضمین فرایند  موجود در بازار کار، دسترسی مؤثر و عادالنه افراد، صرفه جویی در هزینه
نار مرتفع ساختن موانع ناشی از فقدان چنین نظامی، باعث شده است تا تأسیس گیري در بازار کار و مانند آن در ک تصمیم

بدون سازماندهی و ایجاد نظام جامع  نکته حائز اهمیت این است که؛ نظام جامع اطالعات بازار کار به یک نیاز بدل شود
اشتغال و بازار کار آنطور  هاي صورت گرفته در جهت گردآوري یا تولید اطالعات اطالعات بازار کار و اشتغال تالش

آوري و توزیع مناسب اطالعات  جمع ر واقعداین پژوهش انجام ز صلی اا  هدفلذا  که الزم است مؤثر نخواهد بود.
هاي موجود بازارکار ایران و اعمال  سازي نظام جامع اطالع رسانی بازار کار مبتنی بر واقعیت پیادهو  مرتبط با بازار کار

  است. اي الزم به منظور استفاده بهینه از اطالعات بازار کاره تدابیر و نظارت

  سیستم جامع اطالعات بازار کار کارکرد 
هاي اتخاذ شده مربوط بکار و بهبود  ها و برنامه ارزیابی نتایج سیاستبراي دولت اهمیت سیستم جامع اطالعات بازار کار 

م جاري حقوق، نرخ اشتغال و ارقاآگاهی از ، تقاضا در بازار کارهاي کلیدي عرضه و  ارائه شاخص، ها ها و برنامه سیاست
 هاي شغلی حال حاضر و آینده تعیین فرصتو  ها هاي پویا براي کاهش شکاف مهارت ارائه سیاست، نرخ بیکاري

شناسایی رشد اشتغال و ، هاي الزم براي مشاغل مختلف شناسایی تحصیالت و مهارتباشد. براي کارجویان  می
ها، تکنولوژي و شغل مناسب  افزایش توانمندي جستجو در مشاغل، موقعیت، هاي الزم براي بازار کار فعلی و آتی مهارت

آموزش و براي  است. هاي آموزشی براي بهبود مهارت خود یافتن اطالعات موسسات آموزشی، برنامه و کارگاهو 
هاي اقتصادي  بنگاهاست. و همچنین  یازهاي بازار کارمتناسب با ن اي  آموزش شغلی و حرفهریزي  برنامه پرورش دهندگان

هاي جدید که براساس تغییرات کارمندان یا تاسیس کسب و کارهاي جدید  توانند مشاغلی را براي استخدامی می
گیري براي  آنهاست بارگذاري نمایند و همچنین به اطالعاتی که چه نوع مهارتهایی در نیروي کار موجود است و تصمیم

  . 5هاي پیشرفته مورد نظر متناسب با تقاضاي آینده خود دسترسی یابند مهارت
                                                           

5 Labor Market Information System, Mahesh Maurya, Naitik Shah, International Journal of Application or innovation in 
Engineering and management, Volume 3, Issue 3, March 2014.  
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بازهم کارفرمایانی وجود دارند که براي یافتن فردي با مهارت ، ها فارغ التحصیالن دانشگاهکثیر امروزه با وجود تعداد 
نه به دنبال یافتن شغلی متناسب با رشته بینیم که پیگیرا با مشکل مواجهند. در آن سو فارغ التحصیالنی را میخود مورد نظر 

ها  شوند. در حقیقت شکاف مهارت مند می تحصیلی خود هستند اما پس از مدتی اکثراً از اوضاع نامساعد بازار کار گله
برخی  ها و مراکز آموزشی است. هاي مورد نیاز بازار کار با توانایی فارغ التحصیالن دانشگاه عدم تطابق مهارت

انتشار و ، نزدیک کردن جهان کار و آموزش شغلی به یکدیگري چون: ها شامل موارد کاهش شکاف مهارتراهکارهاي 
ایجاد تعادل ، جلوگیري از اتالف وقت جویندگان کار و صاحبان مشاغل، دسترسی آسان و منعطف به اطالعات بازار کار

 است. کاهش مشکل بیکاريو در تطابق کیفیت مشاغل ، در بازار کار

  ف سیستم اطالعات بازار کاراهدا
هایی در دو سمت تقاضا و عرضه  آوري، ارزیابی و فراهم آوردن داده سیستم اطالع رسانی بازار کار در جهت جمع

شفافیت ملی در رابطه با تامین و  ) با اهداف استراتژیکLMIS6نیروي کار است. اجراي سیستم اطالع رسانی بازار کار (
هاي شغلی، شتاب در فرآیندهاي انطباقی با  دسترسی سریع براي درخواست، اي آموزش فنی و حرفهتقاضاي بازار کار و 

استفاده از احتماالت سودمند براي حمایت از و  هاي کارجویان و کارفرمایان دسترسی آسان و سریع به درخواست
  .شود محقق می 7عملکرد بازار کار

هاي آموزش کیفی  ن کارجویان، کارفرمایان و موسسات آموزشی و برنامهبازار کار بهینه با جریان اطالعاتی کامل بی
هاي بالك  در واقعیت، سیستم اطالع رسانی نیروي بازار با کانال وآل در هیچ کشوري پیاده نشده  است. این مدل ایده

ر واقعی با بررسی وضعیت جریان اطالعات در بازا. است که در جهت کاهش آن، باید تالش کرد مواجهاي  شده
باشد. براي  ها یا قطع است یا مخدوش می گردد که جریان اطالعات نسبت به نمودار فوق در برخی از قسمت مشخص می

اي ارائه شده مطابق نیازهاي  هاي فنی و حرفه مثال جویندگان کار از نیازها و اطالعات بازار مطلع نیستند و نیز آموزش
  8 بازار کار نیست.

گیرد. این سیستم با استفاده و هماهنگی بین سه بخش  توسط سیستم اطالع رسانی بازار کار انجام میباید  اصالحاین 
ها و سه بخش  هاي کاریابی، مشاوره شغلی و نیز طرح شغلی و ایجاد جریان اطالعات بین این بخش دیگر بازار کار به نام

نماید.  ار شده و این بازار را به وضع مطلوب تبدیل میقبلی بازار کار، موجب ایجاد جریان بازگشت اطالعات در بازار ک
  9گردند. به بیان دیگر سه بخش مذکور موجب تصحیح و تسهیل جریان اطالعات در بازار کار می

  ر شامل موارد زیر است:ي اصلی سیستم اطالع رسانی بازار کاها و قابلیت ها فعالیت
 تطبیق بین عرضه و تقاضاي بازار کار. .1

ها، حقوق و دستمزدها و نیز امکانات آموزشی  ها و تخصص اطالعات در خصوص میزان مهارت کسب و ارائه .2
 هاي تحصیلی و مشاغل. موجود جهت توسعه و ترقی رشته

                                                           
6 Labor Market Information System 
7 Woltermann, Silke, 2012, The Labor Market Information System as an instrument of Active labor market policies, 
International Zusammenarbeit (GIZ). ISBN 3-937235-28-0. 

  1384عات بازار کار، محمدرضا وقفی، اثر سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات بر جریان اطال 8
  1384اثر سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات بر جریان اطالعات بازار کار، وقفی،  9
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 اند). ارائه راهنمایی و مشاوره شغلی (بخصوص به افرادي که وارد مرحله انتخاب شغل نشده .3

هاي مختلفی را  ر، سیستم اطالع رسانی بازار کار عملیات و فعالیتممکن است به منظور جواب دهی به نیازهاي بازار کا
ها و خدمات که در قالب سه فعالیت مذکور، جهت پاسخگویی به نیازهاي بازار کار ارائه  شامل گردد. برخی از سرویس

  گردد، عبارتند از: می
 10انطباق و انتخاب شغل .1

  11ارائه اطالعات حرف و مشاغل .2
 12اي هاي آموزش فنی و حرفه امکانات و دورهارائه اطالعات در خصوص  .3

 13هاي بهبود کیفیت ارائه اطالعات در رابطه با برنامه .4

 14هاي کاربردي به مراجعین ارائه مهارت .5

  15تشکیل نمودار مشاغل .6

  باشند: هاي زیر می گروه کاربران اطالعات بازار کار
  ریزان منابع انسانی و اشتغال در دولت برنامه .1
  ها  کاریابی .2
  مؤسسات آموزشی و کارآموزي شغلی .3
  هاي کارگري کارفرمایان و سازمان .4
 دانشجویان و کارجویان .5

 موانع ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار
بهبود توسعه و بکارگیري اطالعات بازار کار تا حدودي ناموزون بوده است و اکثر اقتصادهاي در حال توسعه و در حال 

هاي  شکاف ظرفیتی بین گردآوري اطالعات بازار کار و آنالیز اطالعات و تنظیم سیاست اند. هنوز یک گذار عقب افتاده
 :نیز مطابقت دارد 16المللی کار مرتبط با کار و اشتغال وجود دارد. این موضوع با مشاهدات انجام شده توسط سازمان بین

هاي  آمار هستند، افزایش زیادي در دادههاي دیگري که متکی بر تولید  در حوزه اطالعات بازار کار و بیشتر بخش«
ها و تبدیل آن به اطالعات ایجاد نشده  موجود به وجود آمده است ولی بهبود چندانی در توانمندي ما براي درك داده

  :شود ترکیبی از موارد زیر مشخص می باکه این شکاف ظرفیتی از لحاظ وسعت متفاوت است، اما ی. درحال»است
آوري، پردازش، تجزیه و تحلیل و توزیع متناسب و معتبر اطالعات بازار  حدود در شیوه جمعظرفیت و ابزارهاي م •

 کار به صورت مؤثر و منظم و به موقع.

هاي  عدم توانایی در ترکیب اطالعات به دست آمده از منابع مختلف و به ویژه شکست در یکپارچه کردن روش •
 چارچوب ملی. ها در زمینه اقتصاد غیر رسمی در آوري داده جمع

                                                           
10 Job Matching 
11 Information on professions 
12 Information on Vocational Training Possibilities 
13 Information on Qualification Programs 
14 Search and Application Skills 
15 Proferssional profiles 
16 International Labour Organization 
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 هاي هدفمند در راستاي ایجاد اطالعات بازار کار. هاي آماري و دیگر فعالیت عدم کفایت منابع براي برنامه •

 ها و یا به اشتراك گذاشتن اطالعات. عدم توانایی تولیدکنندگان اطالعات در هماهنگی فعالیت •

 تولیدکنندگان اطالعات بازار کار.عدم توانایی کاربران در تعیین نیازها و انتقال این نیازها به  •

 آوري شده در جهت متناسب سازي آن با نیازهاي سیاست گذاران. عدم تجزیه و تحلیل اطالعات جمع •

هاي  هاي اطالعات بازار کار به معناي ناتوانی در عکس العمل سریع به موقعیت عدم انعطاف پذیري سیستم •
 اضطراري.

 رتباط سیاست گذاري با تحرکات موجود در بازار کار.هاي ساختاري ضعیف در زمینه ا مکانیزم •

 فقدان قوانین صحیح در مورد اینکه چه کسی باید چه را انجام دهد. •

 فقدان فرهنگ استفاده از اطالعات. •

 عدم تعادل کافی بین اطالعات کمی و کیفی بازار کار. •

ها و  ژه کسانی که خارج از وزاتخانهفقدان تناسب و سودمندي اطالعات بازار کار براي کاربران گوناگون به وی •
 هاي دولتی هستند. آژانس

در این ارتباط شامل موارد  17راهکارهاي مناسب شوند. هاي ساده حل نمی حل با راه ومحدودیتها شناخته شده هستند  این
  زیر است:

  هاي متناسب در بکارگیري اطالعات بازار کار ایجاد مکانیزم •
  ریزي نیروي انسانی بازار کار و برنامهمشارکت در ایجاد اطالعات  •
  هاي اداري استفاده بهینه از گزارش •
  ابزارهاي مؤثر تکنولوژي اطالعات و ارتباطات  •
  ها گسترش پایگاه داده •

  ساختارهاي سازمانی سیستم اطالع رسانی بازار کار
شورهاي توسعه یافته از در بررسی وضعیت ساختار سیستم اطالع رسانی بازار کار در کشورهاي مختلف به خصوص ک

  گردد این سیستم در سه ساختار سازمانی به شرح ذیل وجود دارد: ، مشخص می18جمله آلمان
 پایگاه کامپیوتري سیستم اطالع رسانی بازار کار. -1

 هایی در رابطه با اطالعات مربوط به مشاغل. کتابخانه -2

 مشاوره شغلی انفرادي. -3

ها و خدماتی که از سیستم اطالع رسانی بازار کار  به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با اطالعات مذکور و نظر به سرویس
  شامل اقالم زیر است:قابل توجه  موارد
  انطباق و انتخاب شغل .1
  ارائه اطالعات حرف و مشاغل .2

                                                           
  1386امیري، الهام، توسعه سیستم هاي اطالعات بازار کار،  17
  1384اثر سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات بر جریان اطالعات بازار کار، محمدرضا وقفی،  18
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  اي هاي آموزش فنی و حرفه ارائه اطالعات در خصوص امکانات و دوره .3
  هاي بهبود کیفیت اطالعات در رابطه با برنامه ارائه .4
  هاي کاربردي به مراجعین ارائه مهارت .5

گردد، ارائه خدمات مربوط به اشتغال نیروي انسانی(کاریابی)  در بررسی تاریخچه مراکز کاریابی در ایران مشخص می
ل حاضر دو نوع مرکز کاریابی در اجتماعی در ایران پایه گذاري گردید. در حاهمزمان با تاسیس وزارت کار و امور 

وزارت کار و امور اجتماعی  ،قانون کار 119ماده که طبق  مراکز خدمات اشتغال  کشور فعالیت دارد، که عبارتند از
دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی دیگر  19موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید.

هاي دولت در  حقیقی و یا حقوقی در راستاي سیاست صکه توسط اشخا هاي اقتصادي هستند بنگاه واقع که درغیردولتی 
  نمایند.  قانون برنامه پنجم توسعه به امر کاریابی مبادرت می

   کار بازار رسانی اطالع شبکه
المللی است که تحت شرایطی با  اي یا بین اي از مراکز اطالع رسانی ملی، منطقه که اطالع رسانی بازار کار مجموعهشب

پردازد. ابزارها و  می بازار کار از قبیل: آموزش، مهارت، بهره وري نیروي کار، حوادث و ...یکدیگر به مبادله اطالعات 
اي، سیستم  م در زمینه اشتغال و بازار کار دارند از جمله، آموزش فنی و حرفههاي فعال تنظیم بازار کار اثر مستقی سیاست

هاي  ابزارها و سیاست شود. اي به کمک دولت انجام می هاي اشتغال که به صورت رایانه اطالع رسانی بازار کار و برنامه
هاي کمک به بیکاران مثل ارائه مقرري به  اثر مستقیمی در زمینه اشتغال ندارند از جمله برنامه  غیر فعال تنظیم بازار کار

هاي اقتصادي از جمله  بیکاران. شایان ذکر است در حال حاضر بیشتر توجهات متوجه اثر فناوري اطالعات بر سایر بخش
تجارت (مقوله تجارت الکترونیکی) یا اثر آن بر ایجاد مشاغل جدید و اشتغالگرایی است و در خصوص اثرات آن بر 

  ها به متقاضیان این بازار کمتر توجه شده است.  ات بازار کار و به خصوص ارائه خدمات و سرویسجریان اطالع
هاي فعال تنظیم بازار  از ابزارهاي پویاي برنامه یکی بدین گونه تعریف کرد:توان  مینظام جامع اطالع رسانی بازار کار را 

هاي  عالوه بر اینکه جزء ابزارو  گردد هی بازار کار میکار است که از طریق فراهم کردن اطالعات، موجب ارتقا بازد
هاي اطالع  باشد و به همین دلیل است که سیستم فعال تنظیم بازار کار است، داراي ویژگی منحصر به فرد پویایی نیز می

جوامع و کشورها اي و نیز قابل الگوبرداري و بکارگیري از سایر  رسانی بازار کار قابل بکارگیري و استفاده در هر جامعه
  باشد.  می

  اهمیت سیستم جامع اطالعات بازار کار): 1جدول(

  دولت

هاي اتخاذ شده  ها و برنامه ارزیابی نتایج سیاست •
 ها ها و برنامه مربوط بکار و بهبود سیاست

هاي کلیدي عرضه و تقاضا در بازار  ارائه شاخص •
  کار

م جاري حقوق، نرخ اشتغال و نرخ ارقاآگاهی از  •
 بیکاري

  ها هاي پویا براي کاهش شکاف مهارت ارائه سیاست •
  هاي شغلی حال حاضر و آینده تعیین فرصت •

متقاضیان 
  کار

هاي الزم براي  شناسایی تحصیالت و مهارت •
  مشاغل مختلف 

ها،  افزایش توانمندي جستجو در مشاغل، موقعیت •
  تکنولوژي و شغل مناسب 

                                                           
 ، عمال این مراکز وجود خارجی ندارند.1380مشاوره شغلی در سال با تاسیس دفاتر  19
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هاي الزم براي بازار  شناسایی رشد اشتغال و مهارت •
  کار فعلی و آتی

آموزشی، برنامه و  اطالعات موسسات نیافت •
  هاي آموزشی براي بهبود مهارت خود کارگاه

آموزش و 
  پرورش 

حرکت به وضعیت بهتر و رفع بسیاري از  •
  هاي موجود چالش

آنها با سازگار نمودن افراد و  هاي  افزایش مهارت •
  محیط کار 

ها با نیازهاي  ها و انطباق مهارت افزایش سطح مهارت •
  شغلی در جامعه

هاي  بنگاه
  اقتصادي

هاي جدید  براي استخدامی مشاغلیبارگذاري  •
براساس تغییرات کارمندان یا تاسیس کسب و 

  کارهاي جدید 
  مهارتهایی در نیروي کار اطالعاتدسترسی به  •

هاي پیشرفته مورد نظر  مهارتگیري براي  تصمیم •
 متناسب با تقاضاي آینده

  ویژه مشاغل تهیه و شغلی ریزي برنامه •

   کار در دیگر کشورها بازار رسانی اطالع هاي شبکه
جرا شده ا طراحی و  کنون در چندین کشوراهایی که عملکرد مشابه با آن دارند ت سیستمو یا سیستم جامع اطالعات بازار 

 در کاربرپسند هاي ویژگیو  کاربران همه براي استفاده، دولتی مالکیت که موارد؛ ارائه شده استکه در جدول زیر 
  است. مشترك کار بازار اطالعات جامع هاي نظام اغلب

                                                           
20 Department of Employment and Work Relations 
21 UK National Online Manpower Information System 

هاي مربوط  منوها و لینک  شرح اطالعات منتشر شده
  اطالعات در سیستم اطالعات بازار کار  به کاربران و نیروي کار

  DEWR20 سیستم اطالعات بازار کار در استرالیا 
 ؛اطالعات مرتبط با بازار کار

 ؛هاي دپارتمان آموزش وبسایت
؛ کارآفرینی و ارتباطات کاري

اي در رابطه با  اطالعات گسترده
؛ تحصیالت تکمیلی ؛تحصیل

المللی  آموزش بین؛ توسعه مهارت
  و کار و ارتباطات کاري

ساکنین هاي بازار کار  فعالیت
سال به باالي شهرنشین  15

  ؛استرالیا
هاي  اي از خانه آمارگیري نمونه

شخصی از جمله ویالیی و 
هاي غیرشخصی  سوییت و خانه

  ؛مهمانسراها ها و مانند هتل

 )15جویندگان کار (+و  )15نرخ بیکاري (+ •

 افراد بومی اشتغال نرخو میانگین سنی جویندگان کار  •

-15سن کار (و  گان کارمیانگین مدت بیکاري جویند •
46( 

 اند. تعداد افرادي که به عنوان بومی شناسایی شده •

 اند. افرادي که خارج از کشور متولد شده •

 افراد متولد شده در کشورهاي غیرانگلیسی زبان •

 اشتغالنرخ و  افراد شاغل •

براي افرادي که در کشورهاي غیرانگلیسی اشتغال نرخ  •
 اند. زبان متولد شده

 ):JSAان خدمات شغلی استرالیا(جمعیت مشتری •

 کارآفرینی توسط صنعت کارآفرینی با آموزش حرفه  •

  هاي سنی جمعیت شناسی با توجه به گروه •
  NOMIS21سیستم اطالعات بازار کار در بریتانیا   

 جمعیت ساکن •  مرکزي دولت •  )APS( جمعیت ساالنه بررسی •
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22 Jamaica Labour Market Information System 
23 Human Resources and Skills Development Centre Canada 

 هاي تقاضاي شغل داده •

 بررسی ساالنه کسب وکار •
)ABI(  

  دفتر آمار ملی •
 براي کار جویندگان بررسی •

 اعاتس  و درآمد میزان بررسی
  ها آن کار

  اي منطقه حکام •
  تبلیغاتی هاي آژانس •
  علمی تحقیقات •
  کار و کارفرمایان جویندگان •
  ریزان برنامه •
  کار بازار تحلیلگران •
  آموزش متخصصین •

 کار و بیکاري •

 رکود اقتصادي •

 کارآفرینی •

 هاشایستگی  •

 ها درآمدهاي حاصل از اقامتگاه •

 سودهاي خارج از کار •

 هاي استخدامی) مشاغل (کل مشاغل/شغل •

 هاي بالتصدي مراکز شغلی همراه با شغل •

  VATکسب و کارهاي ثبت شده در  •
  آنالین؛ شغل و رزومه بانک •
 شده طراحی کار بازار ابزارهاي •

 اتخاذ به کمک براي
  آموزشی هاي تصمیم

 بیمه بندي فایل براي اطالعاتی •
 کارافتادگی از بیمه بیکاري،
  .نیازمند هاي خانواده به کمک

 اطالعات و ها فرم •
  مالیاتی هاي صورتحساب

 نیروي کارو  دستمزد •

، هاي اقتصادي شاخص •
جمعیت، سن، نژاد، جنسیت، 
 درآمد و اطالعات تحصیلی

که توسط  LMSهایی از  داده •
ها، انتشارات، سی  گزارش

  سترها و اینترنت ها، پو دي

 تشریح شغلو  هاي بیکاري براي کارفرمایان داده •

 هایی براي آمار نیروي انسانی داده •

 "یافتن کارفرما"اطالعات کسب و کارها در قسمت  •

 درخواست کد مخصوص هر صنعت •

 هاي مالیاتی لیست پرداخت •

 ها در سطوح محلی دستمزدهاي حرفه •

 خارجیهایی براي کارگزینی از کارجویان  لینک •

 ها، مجوزها و سایر اطالعت هایی براي ثبت لینک •

  کارمند-روابط کارفرماو  گذاري منابع سرمایه •

  JLMIS22جاماییکا 
 با رابطه در عمومی اطالعات •

 تر، گسترده اقتصاد و کار بازار
 هاي داده قوانین، موارد، تعریف

 .. .و اجتماعی اقتصادي

 )ELE( الکترونیک کارتبادل  •

مشاوره کار، خدماتی نظیر  •
منابع بودجه براي موارد 

هاي  آموزشی و کالس
  موسسات

 کار، بازار هاي شاخص •
 جمعیت، اقتصادي، هاي داده

 ارتباطات و حقوق کارکنان،
  صنعتی

  کارکنان و آموزش سطوح •
  آینده هاي برنامه •
  رشد حال در صنایع •

گذاران محلی و خارجی که به دنبال اطالعاتی  سرمایه •
هاي موجود و سایر موارد مرتبط با بازار  مهارتدر مورد 

 کار محلی هستند.

 کارفرمایان •

 ریزان و سیاستگذاران برنامهو  نهادهاي کارگري •

 دانش آموزان و دانشجویانو  خوداشتغالی •

 اشتغالزایی و  سطوح •راهنمایی و مشاورین شغلی •
  بیکاري

  HRSDC23کانادا 
اطالعات شغلی مختلف از قبیل  •

مورد نیاز، میزان هاي  آموزش
  دستمزد، شرایط و وظایف و...

 براساس کار نیروي بررسی •
  ساکنین

 بر پرداخت و دستمزد بررسی •

 هاي صنعتی پروفایلو  تشریح شغل و  پروفایل شغلی •

و  اشتغال زاییو  هاي مورد نیاز آن شغل و مهارت •
 آموزشهاي  محلو  کارفرمایان بالقوهو  دستمزد و مزایا



9 

  نظام جامع اطالعات بازار کار
بررسی مشکالت موجود در زمینه اطالعات نیروي بررسی آمارهاي مختلف مربوط به نیروي کار، شرایط اشتغال،  با

                                                           
24 Singapore Ministry of Manpower 

  درباره بازار نیروي انسانی •  کار ساعات اساس
  EURESاتحادیه اروپا 

 31اطالعات مشاغل را در  •
 ؛کشور اروپایی

به  اي خدمات مشاوره ارائه  •
 جویندگان کار؛

  

هاي  منوي اصلی داراي لینک •
 بندي شده مفید جامع طبقه

عضویت و دریافت حساب  •
کاربري و ایجاد تقویم 

 شخصی

اطالعات زندگی و کار در  •
  کشورهاي اروپاییسایر 

  جویندگان کار
پورتال سیستم اطالعات بازار کار اروپا به  به  دسترسی •

 اطالعات مرتبط کارکنان آن حرفه

 800هاي مفیدي به پشتوانه بیش از  مشاوره دریافت  •
 مشاور 

و اقدام جهت ، MY EURESعضویت رایگان در  •
 احراز مشاغل 

 بهو دستیابی  »زندگی و کار«دستیابی به قسمت  •
  EEAاطالعات کار و زندگی در سایر کشورهاي عضو 

: کسب خدمات مشاوره  »تماس با یک مشاور«قسمت  •
 بطور مستقیم و آنالین حوزه اشتغال اي 

  کارفرمایان
 »زندگی و کار«مباحثه در قسمت  •

 ها و انتخاب بهترین کاندیداها  بررسی رزومه •

  »تبلیغ شغل«آشنایی با چگونگی ارائه شغل در قسمت  •
  SMOM 24سنگاپور 

 منابع به مربوط هاي ارائه داده •
  سنگاپور؛ توسعه و انسانی

  کار نیروي بررسی •
 مدیریت و مدیریتی بررسی •

  دانش
 تعداد بر مبتنی هاي داده •

 به مربوط هاي و داده کارکنان
 سنگاپور در که خارجی افراد
  کنند. می کار

 کارمند رفاه و کارفرما •

و حقوق به عنوان کارمند و آشنایی با وظایف و حق  •
 کارفرما

مشکالت و مسائل کاري (ترك کار، پرداخت،  •
 پانسیون)

 و گزارش هماهنگی کار و زندگیو  اشتغال عادالنه •
  وقابع

 و کار محل کار و ثبت طول در صدمات براي شکایت •
   وسایل

 در پورتال در که انسانی نیروي کلیدي آمارهاي •
 و حقوق بیکاري، نرخ کار، نرخ شامل هستند دسترس
  بالتصدي و.... مشاغل کاري، ساعات دستمزد،
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هم چنین بررسی و مطالعه تجربیات موفق سایر کشورها در  و هاي نظام جامع اطالعات کشور انسانی و ارزیابی مؤلفه
آوري و پردازش اطالعات مورد  راهکارهاي جمعطراحی و پیاده سازي سیستم هایی نظیر نظام جامع اطالعات بازار کار، 

پرداخته آن هاي الزم  ها و قابلیت نیاز نظام مزبور را بررسی نموده و به طراحی نظام جامع اطالعات بازار کار و ویژگی
نظام جامع اطالعات بازار کار ارائه نموده و رئوس سازمانی و تشکیالتی براي براي پیشنهادي مدلی  و نهایتاًاست شده 

   احی نموده است.جایگاه این سیستم طر
  

  
  ): مراحل اجراي طرح و رئوس مطالب آن2نمودار(

  مدل پیشنهادي نظام جامع اطالعات بازار کار
گردد. در این مدل  هاي انجام گرفته، مدل ذیل براي نظام جامع اطالعات بازار کار پیشنهاد می بررسیبر اساس 

  هاي این مدل شامل موارد زیر است: براي استقرار سیستم جامع لحاظ شده است. بخش الزم هاي مختلف قسمت
  رکورد اطالعاتی متقاضیان کار .1
  ها منابع اطالعاتی پایگاه داده .2
  ها  پایگاه داده .3
  ها هاي کاربردي پایگاه داده برنامه .4
  دسترسی کارفرمایان .5
  تشکیالت اجرایی  .6

 شود و ها استفاده می به عنوان یک مکانیزم براي بررسی صحت و تمامیت داده  ها در دیتابیس فرآیند تایید و ویرایش داده
 .شود با هم مقایسه کرد مختلف کسب می ها را که از منابع اطالعاتی توان داده ها در دیتابیس می براي بررسی صحت داده

اطالعاتی است که از قبل در آن وارد شده  25گیرد، ویرایش ها انجام می ترین عملیاتی که در پایگاه داده یکی از مهم
امکانپذیر  28و برخط 27و دستی 26اي دورهاز روشهاي  ها در سیستم جامع اطالعات بازار کار بروز رسانی پایگاه دادهاست. 

                                                           
 نماید. می نقص پروندهو رفع   آزمایی راستیاقدام به  ها ص مغایرتیشختبا خطاهاي احتمالی را بررسی و ) Verification(ویرایش اطالعات  25
 .جایگزین اطالعات قبلی شوندشوند تا اطالعات جدید  هاي مشخصیبطور سیستماتیک و خودکار بروز می ها و دوره پایگاه داده در زمان 26

ارزیابی پارامترها و  
مؤلفه هاي

شناسایی راهکارهاي جمع آوري و پردازش اطالعات مورد نیاز نظام جامع•
بررسی زمینه هاي استفاده از ظرفیت هاي موجود در راستاي طراحی و ایجاد نظام  •

جامع اطالعات بازار کار

شناسایی موانع ایجاد نظام 
جامع اطالعات بازار کار و 

راهکارهاي رفع آن

شناسایی و معرفی قابلیت هاي نظام جامع اطالعات بازار کار و ویژگی هاي آن•
طراحی رئوس کلی سازمان و تشکیالت اداره کاریابی•
طراحی رئوس کلی مأموریت ها و وظایف اداره کاریابی•

طبقه بندي مشاغل و ارائه 
روشی پویا براي بهنگام 

کردن آن

پیش بینی رویه هاي عملیاتی و گردش کار براي اجراي پروژه •
پیشنهاد کلیات عمومی طراحی سیستم جامع اطالعات بازار  •

کار 
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ها تمام اطالعات فرد در یک رکورد  راي دسترسی راحت تر به تمام اطالعات فرد همچنین پردازش جامع دادهب .است
پرداخت وجه در قبال  ازتوان  میدسترسی افراد به اطالعات مورد نیاز  براي .شود می )Merge( ادغاممخصوص به او 
  .عمل نمود تعیین قوانین و مقرراتی براي ارائه اطالعاتو  ارائه اطالعات در مقابل دریافت اطالعات، دریافت اطالعات

  ها  منابع اطالعاتی پایگاه داده
تواند از هرکدام از  ها از منابع اطالعاتی مختلفی قابل دسترسی هستند. این موارد می براساس مدل ارائه شده، داده

 ها یا موسسات زیر باشند: سازمان

v سازمان ثبت احوال 

v  امالك کشورسازمان ثبت اسناد و 

v سازمان تامین اجتماعی 

v ها سازمان هدفمندسازي یارانه 

v سازمان امور مالیاتی 

v مرکز آمار ایران 

v موسسات کاریابی 

v ورود اطالعات توسط کارجویان 

v هاي اقتصادي اطالعات بنگاه 

v  شاغلین دولتی –سازمان بازنشستگی کشور 

v ن)سازمان آموزش فنی حرفه اي (پایگاه مربوط به مهارت کارجویا 

v سازمان امور مهاجرت و اتباع خارجی 

v پایگاه داده  مشتریان در بانک مرکزي 

آوري  هاي متفاوتی را از سطح جامعه جمع هاي خود داده ها و سامانه ها از طریق پرسشنامه ها یا افراد و بنگاه این سازمان
دسترسی به اطالعات تکمیلی مورد  و همچنین LIMSهاي سیستم  آوري داده توان در طراحی سامانه جمع کنند که می می

  روشهاي دیگر براي جلب اطالعات ورودي به سیستم شامل موارد زیر است: نیاز از آنها بهره جست.
v مراکز کاریابی 

v دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی  
v  دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی  
v ورود اطالعات توسط کارجویان 

v  ها کارگاهاطالعات 

هایی که مخصوص این کار طراحی گردیده است  کاربر به سیستم، باید اطالعات خود را از طریق پرسشنامهبا مراجعه 
  گردد.  هاي سیستم ذخیره می وارد کنند. این اطالعات در سیستم در قالب رکوردهایی ثبت و در پایگاه داده را اطالعات

                                                                                                                                                                                     
 شود. هاي قبلی می ها توسط افرادي که مسئول این کار هستند، بروز شده و جایگزین داده داده 27
 کنند. اي خود را بروز میه دهند، بصورت آنالین و مکانیزه اطالعات و داده ها ارائه می منابعی که اطالعات را به پایگاه داده 28
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 ...  وضعیت تأهل سابقه کار (ماه) نام خانوادگی نام کد ملی  ردیف

ی تاطالعا ردکور
 رقاضیان کاتم

سی ترسدنحوه 
 هاداده مایان بهرفرکا

ي هاهنامرب
ي پایگاه ردبرکا

 فلتمنابع مخ
 تاطالعا

 ثبت احوال

 اداره ثبت

 مرکز آمار

 تأمین اجتماعیبیمه 

 مراکز کاریابی

 اداره مالیات

 هاپایگاه داده

 تشکیالت
 اییراج

 1سی ترسدوش ر
 2 سیترسدوش ر
  3 سیترسدوش ر

 

- Search 
- Sort 
- Query 
- Reporting 
- Access 

 اداره امور مهاجرت

 بانک مرکزي

 سازمان بازنشستگی

 اي سازمان فنی حرفه
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  تشکیالت سازمانی سیستم جامع اطالعات بازار کار
المللی کار در  پس از بررسی تاریخچه و معرفی اداره کار در ایران و معرفی نهادهاي کار داخل ایران و نهادهاي بین

تعداد شعب براي هر شهر باید با توجه به جمعیت شود.  ایران، یک طرح پیشنهادي براي تشکیالت این سیستم ارائه می
ها باید بیشتر از یک شعبه اختصاص داده  پر جمعیتی مانند مراکز استانهاي  مین دلیل براي شهره فعال آن منطقه باشد، به

  در ادامه طرح پیشنهادي براي تشکیالت سازمانی سیستم جامع اطالعات بازار کار، ارائه شده است:شود. 
  

  طرح پیشنهادي براي تشکیالت سازمانی سیستم جامع اطالعات بازار کار): 3نمودار(

... 

 دفتر مرکزي
 پرسنل:

 ادمین ها
معاونت هايارشد: شامل: مدیران  

انسانی/ .../تحقیق و توسعه/ آموزش/منابع  IT 

فتر استان ...د  

 پرسنل
IT  ناظر کارشناسان/  مدیر بخش/    مسئول

دفتر شماره                                شهر ...  

 پرسنل:
IT / مشاور   مسئول

معاونت توسعه 
 کارآفرینی و اشتغال

 شوراي عالی اشتغال

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

... ... 

... 

مرکز فناوري اطالعات، 
 ارتباطات و تحول اداري 

 تشکیالت کاریابی سیستم اطالعات بازار کار
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  اجراي طرح در فازهاي بعدي
 جامع اطالعات بازار کار از قرار ذیل است: رئوس اقدامات الزم براي عملیاتی نمودن سیستم

تشکیل ستاد طراحی و تدوین نظام جامع اطالعات بازار کار در وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی متشکل از  -1
  هاي ذیل: نمایندگان دستگاه

  معاون اشتغال وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی •
  ماعیمسئول انفورماتیک وزارت، تعاون، کار و رفاه اجت •
  مسئول کاریابی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی •
  نماینده سازمان ثبت احوال کشور •
  نماینده سازمان تأمین اجتماعی •
  نماینده سازمان ثبت اسناد و امالك کشور •
  نماینده سازمان امور مالیاتی •
  نماینده مرکز آمار ایران •
 نماینده منتخب موسسات کاریابی •

 اي کشورنماینده آموزش فنی و حرفه  •

 نماینده سازمان بازنشستگی کشور •

 سازمان امور مهاجرت و اتباع خارجی •

 پایگاه داده  مشتریان در بانک مرکزي •

  هاي الزم تهیه، تدوین و تصویب مقررات و دستورالعمل -2
  تدوین چارچوب سازمانی تشکیالت کاریابی و صدور احکام الزم -3
  تمانعقاد قرارداد با تیم نرم افزار جهت آنالیز سیس -4
  هاي اجرایی کشور تعیین و الزام میزان همکاري سایر نهادها و دستگاه -5
  انعقاد قرارداد با تیم نرم افزار جهت کدنویسی سیستم -6

  منابع
  اخبار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .1
 دولتی.اطالع رسانی شغلی پویاترین سیاست فعال بازار کار با نگاهی به نقش خدمات اشتغال  ،بختیاري، صادق .2

  .1386هاي اطالعات بازار کار،  امیري، الهام، توسعه سیستم .3
 .1382بختیاري، صادق، اطالع رسانی شغلی پویاترین سیاست فعال بازار کار،  .4

  .1388ترکیان، نوشین، مدیریت بازار کار،  .5
  .1382کار،  خیرخواهان، جعفر؛ اخباري، محمد؛ تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات و اینترنت بر تحول بازار .6
 ). طرح تدوین نظام جامع فناوري اطالعات کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. 1386ریاضی، عبدالمجید ( .7

سبحانی، حسن، بررسی تطبیقی ابزار اطالعات بازار کار در برنامه سازي منابع انسانی در برخی کشورهاي توسعه یافته و در حال  .8
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 .1388توسعه، 

 . 10-18، صص 49 شماره ،جامعه و کار. مجله ایران کار بازار رسانی اطالع جامع نظام طرح کلیات ).1382صدقی، شهرام.( .9

نقش موسسات کاریابی در گسترش و نهادینه شدن اطالع رسانی شغلی (با تاکید بر تجارب برخی کشورها)، مجله کار و  .10
 .49جامعه، شماره 
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