
 
 
 

 پذير در هزاره سوم بررسي راهکارهاي اشتغال انعطاف
غالمعلي طبرسا

*
نرگس آهنگرو  

**
 

 

امروزه نرخ بازگشت سرمايه تابعي از منابع انساني است، در حالي که در گذشته تابعي از ساير 
المللي فشار شديدي را به مديران  جهاني شدن و گسترش رقابتهاي بين. منابع فيزيکي بود

آنچه براي . ها و دستمزد کارگران وارد کرده است وري و کاهش هزينه ايش بهرهبراي افز
 سيري است که ما بدان اشتغال داريم يا ارزيابيمبازنگري در اين تغييرات مناسب است 

 . ناميم دوباره در ادراکات و انتظارات ما از مفهوم آنچه است که آن را مسير شغلي مي
ها، ايجاد کار  پذير در مقابل مزايايي مانند کاهش هزينه استفاده از الگوي کار انعطاف

هاي زيادي  براي زناني که قادر به کار تمام وقت نيستند و استفاده از افراد بازنشسته که تجربه
دارند داراي اشکاالتي نظير نبوِد امنيت شغلي، ساعات کار پراکنده، حقوق کم و نظاير آن 

ضمن بيان ويژگيهاي مشاغل عصر حاضر و داليل استفاده به همين دليل در اين مقاله . است
پذير و آمار استفاده از آنها در بعضي از کشورها بيان  از اين مشاغل، انواع مدلهاي انعطاف

در بخش پاياني . گيرد در ادامه وضع اشتغال در کشور ايران مورد بررسي قرار مي. شده است
پذير به عنوان يک ضرورت  ل انعطافنيز پيشنهادهاي براي طراحي و استقرار مشاغ

 . شود ناپذير مطرح مي اجتناب

 
، ١معکوس دونات ي،کار يالگوها ،ريپذ انعطاف کار يروين ،ريپذ انعطاف اشتغال :يديکل هاي هواژ

  .٢ و فدرالي شبدريسازمانها
 
 مقدمه. ١

ن ي ا فقطت دارند ويم سازمان اهي برايگريش از هر منبع دي هستند که بيليبد ي بيها هي سرما،افراد

ت يريدگاه در حوزه مديدو د. جاد کندي سازمان اي برايت نسبيتواند مز يمانند است که م يب رهيذخ

در نگرش . شود ياد مي خشک و منعطف يدگاههايکه از آنها به عنوان دوجود دارد  يمنابع انسان

  ارزانيدگر باين مانند هر منبع ديرابناب، نگرند يگر ميمانند منابع دي به کارکنان به عنوان منبع، خشک

 . شندبار منابع سازمان هماهنگ ي با سايور يي و بهرهش کاراي افزايو براباشند قابل اداره کردن  و

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي، دكتري مديريت *

 کارشناس ارشد مديريت** 

1. Reverse Doughnut 
2. The Federal and Shamrock Organization 
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 ۷۴ و ۷۳های     شمارههفتممجله اقتصادی   سال          

 

۱۰۴

 مانند ي فنونيريکارگه رود و بر ب ي کارکنان به کار ميکلمه افراد به جا، دگاه منعطفيدر د

 است که از مهارت ي کاريرويازمند نيامروز ن يايدن. ١شود ي متأکيدر يپذ  انعطافيساعات کار

ها، ارقام و نظاير آنها  هواژ، ريتصاو، ها  از دادهيريگ جهير و نتيتفس، ليه و تحلي تجزي برايکاف

 و يبلندپرواز  قادر خواهند بوديا به عنوان مثال کارگران خانگيتهش صالحيبا افزا. برخوردار باشد

 به داشتن يلير افراد تمابيشتدهد که  يا شواهد نشان مام.  را گسترش دهند خوددي ديافقها

 ،در مقابل. ندوزندياه بيدهند وارد بازار کار شده و سرما يح ميترج و  نداشتهيالت دانشگاهيتحص

 صادرات يشتر سازمانها به جايامروزه ب. ستندي برخوردار نيز از مهارت کافيل کرده نيافراد تحص

نه مواد ي دارند که در آنها هزيي در صدور کارخانه به کشورهايسع، وهد انبيشان و داشتن توليکاالها

 را به يدي فشار شديالملل ين بياتهشدن و گسترش رقاب يا جهان، زير٢ه و کارگر کمتر استياول

ن ي اي براآنچه. و دستمزد کارگران وارد کرده استها  هزينهکاهش ي، ور ش بهرهي افزايران برايمد

 مجدد در ادراکات و يابيا ارز، يميکن ي که ما کار مي است در راهيبازنگر ،رات مناسب استييتغ

 . مينام ي مير شغلي است که ما آن را مسآنچهانتظارات ما از مفهوم 

 کار ياستفاده گسترده از الگوهاوجب  از کشورها مياري کار ماهر در بسيروي ننبوِد

 کار را از يروينه نيامکان استفاده کارا از هز کار شناور ياستفاده از الگو. ر شده استيپذ انعطاف

. کند ي کار را فراهم ميازهايبا ني شتر مقررات کارينه کارگران و انطباق هرچه بيق کاهش هزيطر

که ( کارمندان مسن،  کارگراني حفظ رابطه کاري برايحل ر راهيپذ  کار انعطافين الگويهمچن

 . شود يمحسوب م، ستندي به کار تمام وقت نزنان که قادر و )هستند ي کافي مهارتهايدارا

 يسازمان سازمان شبدري،. برد از سازمانهاي شبدري و فدرال نام ميتقريباً دو دهه قبل هندي 

ن برگ آن را هسته ينخست. ل شده استيده به هم تشکياست که مانند شبدر از سه برگ چسب

. شود يل ميران تشکيها و مد نيکنسا تيمتخصصان ، تينامند که از افراد صاحب صالح يمتخصص م

 ينه تنها انتظار دارند که بالفاصله پاداش مناسب، کنند و در عوض ياد و سخت کار مين افراد زيا

 يمانکارانيبرگ دوم شبدر را پ. کنند يز طلب مينده را ني آين براي تضميبلکه نوع، نندکافت يدر

ره ي که در زنجييتهاي فعالاميمتن سازمانها ي ادر. بندند يدهند که با سازمان قرارداد م يل ميتشک

 از ،گران هم قادر به انجام آنها هستندي که ديي کارهايعن يزمان قرار نداردهبردي سااراقدامات 

 ي عملرظن از و يافته دست تخصص يشود که در آن به نوع ي واگذار ميق عقد قرارداد به کسانيطر

ا ير يپذ  کار انعطافيروين، ن برگ شبدريسوم. ر انجام دهند کمتيها نهيبتوانند آن را بهتر و با هز

. دهند يل مين بخش عرصه اشتغال را تشکيتر ابندهي هستند که رشديوقت و موقت  کارگران پارهتمام

 قادر به انبار يدي تولين سازمانها مانند سازمانهايرا ايزاست  تابع بخش خدمات يا ن رشد تا اندازهيا

                                                 
 .۹۵، ص ۱۳۸۳کرک برايد، . پاول اس. ۱

 .۵۷‐۶۰، صص ۱۳۷۸ ،يچارلز هند. ۲
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       ...   پذير  بررسي راهکارهاي اشتغال انعطاف

 

۱۰۵

د از يا با، يابدي يش مين سازمانها افزاي اي ساعات کار برايوقت. يستندن خود کردن محصوالت

 باشد که اي  به اندازهوقت ا تعداد کارکنان تمام، يدشو يکار خواست اضافهدرکارکنان تمام وقت 

 گذشته از هر دو يدر سالها. کار بماننديه ساعات بي باشند و در بقي اوج دوره کارپاسخگويد نبتوان

اما امروزه با  کرد يتر م ت آن را آسانيريتر و مد  کار را راحتيرويرا نيز ه شده استروش استفاد

ن کار ي ايها نهيهز،  تمام وقت داردي که هسته اصليط ممتازيش و شرايتوجه به حقوق رو به افزا

از يا رفع ني يپر کردن ساعات اضافوقت براي  استفاده از نيروي کار فصلي و پاره. آور است سرسام

تواند  ي دارند که مييروها مهارتهاين نيا. تر است پردردسرتر اما به مراتب ارزان ،  اوجيدر دورانها

 دارند که اگر از آنها يياييهتها و توانايتوانند به کار تعهد داشته باشند و قابل يم، آنها ابديش يافزا

 . خواست شود قادر به ارائه آن هستنددر

 

 فدرالسيم و تمركززدايي. ۲

 واحد جمع شوند و تا ير پرچمي ز، گروهين مفهوم است که تعداديسم به ايفدرال ي،اسيز نظر سا

ا دست کم يکند ضمن کوچک نگاه داشتن  ي ميسم سعيفدرال. ت مشترک داشته باشندي هويا اندازه

. ب کندي را با هم ترکي و همکارين حال بزرگ بوده و خودمختاريمستقل نگاه داشتن خود در ع

ا ين مفهوم است که مرکز انجام کارها ي به اييتمرکززدا. تفاوت دارديي سم با تمرکززدايفدرال

مركز سازمان .  را در دست دارديکه کنترل کلي د در حالشو دور افتاده واگذار يف به بخشهايوظا

کند که از نحوه انجام  ينان حاصل ميبلکه اطم دهد ي را انجام نمي کار،رمتمرکزيک سازمان غيدر 

رد و يگ ي دوردست ميهاهقدرت خود را از گرو، سمي در فدرال سازمانمرکز اما.  دارديکارها آگاه

اعمال نفوذ و ، مشاورهي، شتر به هماهنگي ب،ن مرکزيبنابرا.  معکوس وجود دارديندگي نماينوع

 اعتماد ينهاسازما،  فدراليسازمانها. م اقدام کنديا کنترل مستقيت يپردازد تا آنکه به هدا يشنهاد ميپ

 يرويک نفقط يرد و مراکز يگ يغلب از مرکز سرچشمه ما يها و انرژ زهيانگ، ابتکارات. معکوسند

ار و دونات معکوس يض اختيتفو، سميدر بحث فدرال. کنند ي را جلب نمياثرگذارند که توجه چندان

 :شود يح داده مي است که به اختصار توضيم اساسياز مفاه

ن کار را با يچ کس در سازمان ايه.  واگذار کردن قدرت استيمعنابه :  تفويض اختيار‐الف 

راد شاغل در مرکز نه تنها  کار خواهد کرد که افياما سازمان فدرال در صورت، دهد ياق انجام نمياشت

را فقط يز ز هستندين کار نيبلکه خواهان انجام ا، نندک از قدرت خود را واگذار ي بخشمجبور شوند

ح اعتماد يصحهاي  مي اخذ تصميد برايرندگان جديگ ميتوانند به تصم يست که من صورت ايدر ا

ن کار اعتقاد ي به ايدن بايبنابرا. کار کنند ن صورت است که آنها قادر خواهند بوديکنند و فقط در ا

 .  به حساب آورنديداشته و آن را خوب و ضرور
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 ۷۴ و ۷۳های     شمارههفتممجله اقتصادی   سال          

 

۱۰۶

 .رد و وسط آن سوراخ استمنظور از دونات نوعي شيريني است که گ : دونات معکوس‐ب

ن معنا که سوراخ وسط پر و يبه ا،  معکوس استييکايک دونات آمري که مورد نظر است آنچه

سه يشود که با شغل مقا ي آشکار مياس وقتين قيارزش ا.  در اطراف آن وجود داردي خاليفضا

 ،در هر شغل. استهمان کانون دونات ، دشوف ي تعريد به روشنين شغل که باي از ايبخش. دشو

 که از او خواسته شده انجام دهد بلکه ييکه نه تنها همه کارهاين است از صاحب آن شغل اانتظار 

 دونات حرکت کرده و شروع به پر ي خاليز ارتقاء داده و به سمت فضاي سطح کار را نيبه نوع

 . دارنداز يخواه منفرد ني، خواه گروه،  بزرگي بزرگ به دوناتهايسازمانها. ندککردن آن 

 کار وارد مطالعات و تحقيقات مربوط به در ييزدا  به اسم شغليگر امروزه مفهومي دسوياز 

ک سقف جمع ير يست افراد زيگر الزم نين معنا که کار فرد آنقدر شناور شده که ده ايب، شده است

 که هدت وارد شيري مدهاي نظريه در يا ن مفهوم مشاغل مجموعهيبنابرا. شده و کار انجام دهند

 .  مختلف استي از مشاغل در سازمانهايمنظور از آن سبد

 

  مشاغل در عصر حاضريهايژگيو. ۳
. بوده استشتر ي بي از مشاغل خصوصيان مشاغل دولتي دور همواره نسبت متقاضيها از گذشته

  مانندييايمزاي، حقوق دائمي، ت شغليتوان به وجود امن ي آن وجود دارد که مي برايل مختلفيدال

ن باعث به وجود آمدن ي نويت دولتيري مدياما معرف. اشاره کردنظاير آن  و يامکانات رفاه، مهيب

ط يشتر در محاسبه حقوق و دستمزد و شراي بيريپذ ازمند داشتن انعطافين تفکر شد که دولت نيا

 .اشتغال است

کشورها شتر يدر گذشته ب.  دانش محور بودن آنهاست، امروزياي مشاغل دنيژگين وينخست

 يسازمانها به سمت وابسته کردن سازمانها بيشتر هکه امروزي زدند در حال يد انبوه ميدست به تول

 سويياز . اند دهيرا برگز نظاير آن مه وي بيشرکتها،  مانند مشاورهيگر به خود رفته و مشاغليد

 ه شده خدمات عرضمعني که ن يابه . کنند يحرکت مي محور ي مشتريز به سويها ن فرآورده

ن ي اهجينتدر .  آنها را مشخص کنديتواند نوع کاربر ي مي به راحتيرند که مشتريپذ آنقدر انعطاف

  مي دائيريادگين به ي داشته و همچنيذکاوت و مهارت کاف،  است که هوشيازمند افراديمشاغل ن

 .عالقمند باشند

، عات و ارتباطات اطاليورآ امروزه به کمک فن.  شدن مشاغل استيجهاني، ژگين ويدوم

ه معناي آن ن بيگر است و ايجاد ارتباط با افراد دي قادر به اي که باشد به راحتيفرد در هر کشور

ي،  بوم،ر مشاغلبيشتکه در گذشته ي در حال ،ت کنندي فعاليتوانند در سطح جهان ي ماست که افراد

 .  بودي و مليمحل
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       ...   پذير  بررسي راهکارهاي اشتغال انعطاف

 

۱۰۷

ار ي مشاغل بسي،الملل نيد بي شديود رقابتهان وجي همچن،وستهي و ناپيرات ناگهانييل تغيبه دل

 سازمانها بيشترن يبنابرا، کنند ين بار شغل عوض ميشتر افراد در عمر خود چنديدارند و بيناپا

به و ن برده ي خود را از بيسلسله مراتب سازمان، دهي خود برگزي تخت و مسطح را برايساختارها

 .کنند ي کار مگروهيصورت 

 کار و بر اساس يروي نيا  شبکهيابي شده که انتخاب افراد توسط بازارن موارد باعثيهمه ا

شتر بر يک واحد متمرکز در سازمان و بيکه استخدام در گذشته توسط ي در حال،  باشديستگيشا

گر منابع ي نسبت به ديشتريت بي در سازمانها از اهميامروزه منابع انسان. اساس روابط بود تا ضوابط

 باعث کاهش  امرنيا. تر است ي انساني کاريها طيتر و مح بخش لذت  افراديبرابرخوردارند و کار 

مشاغل آنقدر متنوع . شده است نظاير آن  وي کارگريها هيانه دولت و اتحاديگرا تينقش حما

ا يتوانند در خانه  يبه عنوان مثال افراد م،  افراد وجود نداردي برايکاري از بيگر ترسياند که د شده

 . ت کنندي از کارکنان فعاليادي بزرگ با تعداد زي کار در سازمانهاي کوچک به جايها طيدر مح

 
 پذير داليل استفاده از مشاغل انعطاف. ۴
 ي شغليرهاي به مسي دائمير شغليک مسيش حرکت از يتوجه مردم را به افزا ٢نسونيو آتک ١يهند

 حول و ييدهاي ترد،مدت کوتاه يوقت و قراردادها مهيد کار ني جديمدلها. ندکردموقت جلب 

ن نکته جلب کرد که آنها يو توجه سازمانها را به ا ٣ه استدکرجاد ينده کار اي آيحوش الگوها

 آورانه فن يشرفتهاي پ.هستند ي شغليرهايت ادراک افراد راجع به مسيري مدي روشهايازمند بازنگرين

جاد ارتباط ي اييتوانا، ارتباطاتآوري  فنرات ييتغ.  کار شده است مفهومانقالب دروجب ز مين

 شده در بازارها و جاديرات اييتغ. ده استکر دور فراهم يرهاي و همکاران را از مسيم با مشتريمستق

 تر  تختيساختارها، استخدام مجددي، ساز  کوچکنظير ي متفاوتيها العمل عکسرقابت موجب 

 ي دوبارهرات به ساختاردهيين تغيهمه ا. ٤و خدمات متفاوت شده است )سلسله مراتب کمتر(

 به يمه وقت و کار دائمي از تمام وقت به نيساعات کار. شده استمنتهي  يط کارياستخدام و مح

 در کاهش ين سعي نويت دولتيريامروزه دولتها بر اساس اصول مد. ٥ل شده استي تبديکار موقت

است ي آن  معنين بها. اند ل شدهي تبديا هي ساي از آنها به دولتهاياريحجم خود دارند و هم اکنون بس

ن مسئله باعث کاهش کار يا. روند يش مي پيسپار برون و که آنها به سمت استفاده از قراردادها

 کاهش يز باعث شده که سازمانها براي نيط اقتصادير شراييتغ.  افراد شده استبيشتر ي برايدائم

                                                 
 .۲۰‐۶۰، صص ۱۹۸۹هندي، . ۱

2. J. Atkinson, 1985, pp. 9-26. 
3. P.Morgan, 1990, P. 2.  
4. Maureen Woodd, 2000, p. 99. 

 .۵۰‐۶۰، صص ۱۳۷۸، يچارلز هند. ۵
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۱۰۸

 در کاهش آنها داشته ي قرار داده و سعيابي و ارزنگري کارشان را مورد بازيروي خود نيها نهيهز

يي  کار اقتضايرويسازمانها از ن،  استدكنا ياستخدام رسمتعداد  از کشورها که يدر بعض. باشند

 يرويک نيش سطح سواد زنان آنها به عنوان يگر با توجه به افزاي دسوياز . کنند ي استفاده ميا جنبي

ز بر ي از کودکان را ني و نگهداريدار ت خانهيمسئول ، در مقابلهستند، هرچندازمند شغل ين، تازه

.  در خارج از منزل اشتغال داشته باشنديشود که نتوانند ساعات طوالن ين کار باعث ميا، عهده دارند

سن دوم را سن کار و سن سوم را سن مبادله دانش ، سن اول را سن آموزش،  در همان کتابيهند

 يشرفتهايل پيکه امروزه به دلي در حال، ستن نداشتي ارزش زدر گذشته سن سوم. داند يو مهارت م

 ي از کشورهايدهد که در بعض يآمارها نشان م. افته استيش ي عمر افراد افزاي و بهداشتيپزشک

قادر به ، اند ن کهنساالن چون سالم و زندهيا. ر استيبگ يک نفر مستمريا از هر پنج نفر ي دنيصنعت

ان را به استخدام بازنشستگان و يکارفرما، تيد افراد صاحب صالحکاهش تعدا. هستندکار کردن 

 سازمانها هستند پس بر يافتني دست نيها هي سرماکارمندان بازنشسته جزو. کند يب ميزنان ترغ

 . رنديه را به کار بگين سرماي ايران واجب است که به نحويمد

ز فشار ي وجود آمده است نوري ارتباطات و اطالعات بهآ  شدن كه در پي پيشرفت فنيجهان

استفاده از .  وارد کرده استيور  و بهرهييش کارايو افزاها  هزينه کاهش ي به دولتها براياديز

ن روشها در واقع ياستفاده از ا. شده استها  هزينهر يگ ر باعث کاهش چشميپذ  کار انعطافيالگوها

 . استان ي متنوع مشتري مثبت به تقاضاهايپاسخ

محتوا و کارکرد به ، تي ماهنظرر از يپذ  مشاغل انعطافيحات در ادامه الگوهايتوضن يحال با ا 

 . شود ياختصار مطرح م

 

 ريپذ  انعطافي کاري مختلف روشهايها نمونه. ۵
مانند هستند، رود که به شدت به هم وابسته  ي به کار مي مشاغليشتر براين الگو بيا:  تسهيم کار‐الف

ک يتوانند  يدو نفر مبه طور مثال ن صورت يدر ا. آنمانند  و ي کپيارهاانجام کي، وتريپ کامپيتا

شرفت ي و پء ارتقايدو برا ک پست دارند و هريدر سازمان آنها . م کننديکار تمام وقت را با هم تقس

 يبرا،  سازمان مناسب استي افراد و هم براين روش هم برايا. شوند يده ميک نفر ديبه عنوان 

 يا عصر هنگاميتوانند کار خود را از صبح زود  يمادران کارمند مبه عنوان مثال  که ظرنن يافراد از ا

ان ي انتخاب از مييتوانا،  سازماني آن براياياز مزا. شروع کنند، که کودکشان در مدرسه است

 رفع يک حفاظ برايجاد ي و ايستندگر در دسترس ني که در مواقع دييآنها، تيفيکارمندان با ک

 هماهنگ و يتهايازمند فعالي که نيي کارهاياما برا. استيهالت و مرخصيارمند در تعطكمبود ک

 . ستنين روش اثربخش يا،  استيتمرکز فکر
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ن روش يدر ا. دهد ين کار را مي به فرد اجازه انجام اآورانه فن يشرفتهايپ:  کار از راه دور‐ب 

ل يوسا نظاير آن فاکس و، وتريکامپ، ز کاريم. هستندافراد دفتر کار ندارند و در خانه مشغول به کار 

 به کار ي و مکانين افراد فارغ از انواع مشکالت زمانيشتر موارد ايدر ب. دهد يل ميکار آنها را تشک

 در چند شغل ي کافيتوانند با داشتن مهارتها يب مين ترته اي از کارکنان بياريپردازند و بس يخود م

 . ت کننديفعال

 ي به استخدام سازمان خاصي خود زندگدهند در طي يح مي از افراد ترجيضبع:  کار فردي‐ج 

 بيشتر. هستندس خودشان ئين افراد در اصطالح کارمند و ريا.  خودشان کار کننديامده و برايدر ن

 باشد بهتر است ي که کار آنها خدماتيدر صورت. شوند يم ادارهشيوه  ا اين ها و فروشگاهها ب مغازه

ن روش کسب و يا از همي موفق دنيشتر شرکتهايب. ق دهندي تطبيطيرات محييبا تغدائم خود را 

 . اند  کار خود را شروع کردهي خصوصيکارها

 مورد ي کارين الگويتر يد عادين و شايتر يمين روش قديا:  ساعات کاري منعطف‐د 

ا ي و خاتمه کار  شروعي خود را براي که در آن فرد قادر خواهد بود ساعات روز کاراستاستفاده 

 ي از حاالت ارائه شده را برايکين است که به عنوان مثال ياما روش معمول ا. ر دهدييمسافرت تغ

 صبح ٩از  يا ازظهر بعد ٢  صبح تا٧از ، ازظهر  بعد۵ صبح تا ٨از  ، خود انتخاب کنديساعات کار

 کنترل روز يد براي مفيابزاررا يز، ن روش مورد استقبال کارمندان قرار گرفتهيا. ظهر از  بعد٤تا 

 .  استي کاريت زندگيفي و کيکار

 يا و سمت قبلين روش اجازه ترک خدمت به افراد با حفظ مزايدر ا: مدت  مرخصي طوالني‐ ه 

مناسب ، ستندي با حقوق برخوردار ني که از مرخصي افرادين روش برايشود که البته ا يداده م

 . يستن

. ک سازمان کار کننديش از ي بيتوانند برا ياست که در آن افراد م يتيموقع:  کار نيمه وقت‐و 

در طبيعي است که . است آنها از حد استاندارد کمتر ي است که ساعات کارين مورد شامل مشاغليا

 است ي افرادي مناسب براياما راهکار، شود يز به افراد داده مي ني کمترياين روش حقوق و مزايا

 يمالتوان  کوچک که ين شرکتهايهمچن.  داشته باشندي متفاوت کارياه هخواهند تجرب يکه م

ن روش دو تا سه روز در هفته از متخصصان و کارکنان با تجربه يتوانند با ا ي دارند هم ميکم

 . استفاده کنند

ا يکسب تجربه ي،  کارآموزيشود که برا ين روش به فرد اجازه داده ميدر ا:  کار داوطلبانه‐ز 

البته ممکن . افت کنديز دري حقوق ني از موارد حتيبه کار اشتغال داشته باشد و در بعضح ي تفريحت

 . ديآ مشابه درا سازمانهايين سازمان ينده به استخدام همي در آين فردياست چن

 است که يدار شده و افراد شتر مناسب مادران تازه بچهين روش بيا:  برنامه زماني منعطف‐ح 

 يساعات کار، ک سالبه طور مثال ي ي مدتيتواند برا يفرد م. کنند ي ميدوره نقاهت خود را ط
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در . کمتر کار کندي از ماهها شتر و در بعضي از ماهها بيم کند که در بعضي تنظيخود را به نحو

 که کمتر کار کرده است حقوق ييشتر و در زمانهايشتر کار کرده حقوق بي که بييجه در زمانهاينت

 . کند يافت ميکمتر در
 

  در خصوص مشاغلقات انجام شدهيتحق. ۶
ترس از ، ش از اندازه مشاغل عصر اطالعاتي بر آن است که تنوع بيکه تصور عمومي در حال

 يريکارگ يران در به مدافزايش دامنه انتخابباعث   وان بردهيکاران را از ميش تعداد بيا افزاي يکاريب

ز قادر خواهد کرد با استفاده از انواع روشها و ي کار را نيرويشود و ن يمآوري   فن وزاتيتجه، افراد

اما در ،  به وجود آوردي و خانوادگيا  حرفهين زندگي بي آشتير نوعيپذ  انعطافيسازمانها

 يقراردادها، کار موقت(ط کار ي گوناگون شرايثبات يبي، کاري بي جانبيبهاي آسيبند فهرست

 است يادآوريالبته الزم به  .رسد دير آشنا به نظر مي وبديهي معضل يک ) ، انواع کارورزيمحدود

 به طور ين همسان انگاريهرچند ا،  دانستيکي ي شغليداريتوان با ناپا يکه مشاغل موقت را نم

 . رسد ي موجه به نظر ميکل

که شمارشان ( خواهند کمتر کار کنند يشود که م ي متمرکز مي تمام کساني نگاهها رويوقت

، ازمند حقوق کار تمام وقت هستنديشتر کار کنند و نيند ب دارليمات که يان و زنانمرد، )هم باالست

 از افراد ياريبس م کهيهستآن  از کشورها شاهد ياري در بسهامروز. شوند ي سپرده ميبه دست فراموش

ک شغل يناچار داشتن  و به کنند يدا نميوقت پ  جز کار پارهيزيچ، ازمند کار تمام وقتيماهر ن

ي ار کم و ساعات کارين مشاغل را که حقوق آنها بسيا و دهند يح مي ترجيکاريساعته را به ب چند

 با مشاغل يز ارتباط تنگاتنگيکاهش دستمزدها ن. کنند يانتخاب م، العاده پراکنده است ا فوقآنه

ران يبگ  از حقوقيا هيک گروه حاشين افراد را يا، چاپ فرانسه ١لوموند ديپلماتيک .وقت دارد پاره

 يبلکه شغل دارند ول، کنند يافت مي درينه مطرود و نه از دولت کمک، کارنديداند که نه ب ي ميريفق

 . توانند امرار معاش کنند يباز نم

را قادر به استفاده از يکنند ز يت نمين نوع کارها اشتغال دارند احساس امني که در ايکارگران

 و ي متمادي از آنها مجبورند ساعاتينکه بعضيبا وجود ا .ستندي سازمان ني و معنوي مادياي مزاتمام

 دانند يک نمي خود شريتهاين کارکنان را در موفقيز ايسازمانها ن، متفاوت در هفته به کار بپردازند

متعلق به  امکانات سازمان تمامآورند و  ي خود به حساب نميرا كه اصوالً آنها را کارکنان واقعيز

ان باشد اما ين روش ممکن است به سود کارفرماين افراد استفاده از اي نظر ابه. است يکارمندان دائم

 . ستيبه نفع آنها ن

                                                 
1. Lemonde Diplomatique, 2003, P. 4. 
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 کنند ي کمتر از حداقل حقوق ماهانه کار مي دستمزديون نفر برايليم ٣/۴اکنون در فرانسه  هم

 پنجد دهد كه نسبت آنها از حدو آمارها نشان مي. دهند  درصد اين افراد را زنان تشكيل مي٨٠كه 

البته تبعيض جنسي براي استخدام در . ١ رسيده است٢٠٠١درصد در سال ه نُ به ١٩٨٣درصد در سال 

 ذكر شد به پيشتربه عنوان مثال در مدل شبدري كه . مشاغل هنوز در بسياري از كشورها وجود دارد

ه مخلوطي ك در حالي، رسد احتمال زيادي براي استخدام مردان در هسته اصلي وجود دارد نظر مي

از سوي ديگر واگذاري كار به كارگران هسته . دهند را تشكيل مياي  حاشيه مشاغل ،از جنسيت

 .شود مركزي و تقسيم سود نيز در بين آنها بيشتر ترجيح داده مي

از بين روشهاي . روند پذيري پيش مي  سازمانها در اروپا به سمت انعطاف، اين مشكالتوجودبا 

در اين روش فرد به دليل مالقات . كار در خانه كمتر استقبال شده است از روش ،پذير انعطاف

، كارفرما و اينكه كار با زندگي شخصي او كامالً آميخته شده است، مشتريان، همكاراننکردن 

 . ٢آورد د و خود را عضو آن سازمان به حساب نميشو كم دچار نوعي معضل اجتماعي مي كم

در  ميليون نفر ٩/١تعداد ، دهد كه در اين كشور  نيز نشان ميسرشماري انجام گرفته در آمريكا

 هزار نفر در بخش خدماتي هستند كه در كل ٨۵٠، ميليون نفر در بخش نظامي ۵/١، بخش اداري

 سياستمداران به ،در اين كشور. اند به صورت تمام وقت اشتغال داشته١٩٩٦ميليون نفر تا سال  ٣/٤

دارند تمايل  نظاير آن، حمايت از مشاغل كوچك و، ها  هزينهكاهش، دليل بهبود عملكرد دولت

دولتي است كه بخشهايي از ، اي منظور از دولت سايه.  كار بگيرند اي به كاركنان را در بخش سايه

دولت . كند محلي و ايالتي اداره مي، يانتفاعغيرهاي  هسسؤم، سپاري كار خود را از طريق برون

اين مسئله . ٣ رشد داشته است١٩٩۶ تا ١٩٨۴ درصد بين سالهاي ١۵ اي در آمريكا به ميزان سايه

 . كند پذيري بيشتر حركت مي  انعطافوي است كه اين كشور نيز مانند اروپا به سآندهنده  نشان

گيري شده است نشان   نمونه١٣٨۵اطالعات مركز آمار كه در ارديبهشت  كشور ما نيزدر 

پس از يك تا چهار سال تالش ، سال ٢٩ تا ٢٠ گروه سنيدرصد از بيكاران در  ۴٨دهد حدود  مي

 زمان معطلي بيكاري را در ناند شاغل شوند و اين گروه سني بيشتري براي يافتن شغل هنوز نتوانسته

ي چه وضع ١٣٩٠ تا ١٣٨۵ حال همين گروه سني در سالهاي. اند ميان گروههاي ديگر تجربه كرده

ميليون نفر مربوط به  ٧/٤درصد از كل عرضه كار يعني  ٢٩، معادل ١٣٧۵ در سال خواهند داشت؟

درصد بيكار  ٩/١١ هزار نفر با نرخ بيكاري ٥۶١بوده است و در اين گروه  سال ٢٩تا  ٢۰گروه سني 

 ميليون نفر ٢/٨ عرضه نيروي كار در اين گروه به ١٣٨۵در سال ، ادامه وضع موجودبا . اند بوده

 ميليون نفر و نرخ بيكاري ۶/١ تعداد بيكاران اين گروه به ، اشتغالكه با توانايي فعلي ايجادرسد  مي

                                                 
  همان.۱

 .۴۳، ص ۱۳۸۱السادات زاهدی و عباس اورنگ،  شمس. ۲

3. Paul C. Light, 1999, P. 7.  
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 ٩/١، ميليون نفر ٢/٩اين گروه با  ١٣٩٠همين اساس در سال بر . يابد درصد افزايش مي ۵/١٩به 
درصد افزايش خواهد  ٢١به را در اين گروه  ميليون نفر نيروي بيكار خواهد داشت كه نرخ بيكاري

توجه شده و به بازار کار  و آغاز برنامه دوم رژيم گذشته ١٣۴٠ از دهه شود يادآوري مي. ١داد

 نرخ بيكاري اينكهولي به دليل است ده ش مطرح ي كارموضوع بازار كار و تراز عرضه و تقاضا

 و به آن ه جامعه قابل تحمل بودرظناز ،  امر است ايناقتصاد همواره نزديك به نرخ طبيعي آن بوده

هاي   از انقالب با توجه به تغييرات بسيار شديدي كه در برنامهپساما . ده استش  چنداني نميتوجه

 با يك مسئله طور ناگهاني ، جامعه به جمعيت و نرخ رشد آن به وجود آمدضوعتنظيم خانواده و مو

) در حال حاضر( در بازار کار، سال ٢٠ تا ١۵ از آن پس جمعيتي روبرو شد كه آثار رظنجديد از 

 .ه استقابل مشاهد

مديريت ، دهي هاي سازمان بر اين اساس و به منظور رفع مشكالت نظام اداري كشور در حوزه

تحول «هفت برنامه تحت عنوان ، وري و فرآيندهاي انجام كار و قوانين و مقرراتآ فن، منابع انساني

و به تصويب ارائه  ١٨/١/١٣٨١ ختاريريزي در   توسط سازمان مديريت و برنامه»در نظام اداري كشور

برنامه تحول در ، ها يكي از اين برنامه.  شداالجرا الزمي دستگاهها تمامهيئت وزيران رسيد و در 

تجديدنظر در مقررات ، اهم سياستهاي اجرايي دولت در اين زمينه. نظامهاي استخدامي است

كاهش ، ائممحدود كردن مقررات استخدامي به دو نوع موقت و دبهتر، استخدامي بر اساس انتخاب 

برقراري حقوق و مزايا و جبران خدمات مكفي براي كارمندان دولت و الزامي بودن ، استخدام دائمي

اصوالً هدف از تحول در . استاحراز حداقلهاي علمي و تخصصي براي استخدام در بخش دولتي 

، اقتصادي )شوكهاي( هاي ضربه،  و نيروي كارآورانه فنهماهنگي با آخرين تحوالت ، نظام اداري

تحول و ،  تغيير و تحوالت سريع محيطيبنابراين. نهايت پديده نوين جهاني شدن استدر اجتماعي و 

 . ندک ناپذير مي بهبود را در موقعيتهاي مختلف اجتناب

 باالست و روز به روز نيز بر ميزان آن افزوده كشور ماآمار بيكاري در ، طور كه بيان شد همان

 استخدام در بخش یلو.  امكان اشتغال براي اين افراد را فراهم آورد بايد دولتبنابراين، شود مي

، كساني كه داراي مهارتهاي علمي و تخصصي نيستنده ويژه ب،  افراد بيكارتمامدولتي براي 

 نظاير وها  هزينهافزايش ، اي جز گسترش حجم دولت نتيجه  و در صورت امكان نيزيستپذير ن امكان

، كاستن از مالياتها،  بر دولت واجب است كه با كمكهاي مالي به كارفرمايانپس، در بر نداردآن 

 زمينه را براي گسترش ،واگذاري امور به بخش خصوصي و گذاري در زيرساختهاي كشور سرمايه

 . وقت فراهم آورد مشاغل پارهه ويژه فرصتهاي شغلي ب

 تشويق به استخدام در بخش دولتي  از دبستان تا پايان دانشگاه افراد رانيز  كشورنظام آموزشي

. زيرا استخدام در كار دولتي به نوعي مساوي با امنيت شغلي و حقوق و مزاياي دائمي است دکن مي

                                                 
 .۱، ص۱۳۸۵ور ماعی اقتصادی و علمی، شهريامه اجت، ماهن»۱۷۸گزارش شماره «. ۱
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، حقوق و مزاياي پايين، شغليناامنی به طور كلي مردم ما مشاغل موقت را با ويژگيهايي مانند 

، دانند كارگران فصلي مي و تر مناسب زنانشناسند و آن را بيش مي نظاير آن ساعات كاري پراكنده و

اقتصادي كشور  ‐ بنابراين قراردادهاي موقت كار از معضالت مهم جامعه كارگري و نظام توليدي

است و افزايش بيكاري يا نامتوازن بودن ميزان عرضه و تقاضاي نيروي كار موجب سوء استفاده از 

هاي زماني مختلف   در دورهيبير گوناگونا تد،اين مشكلرفع بايد براي . شود میاين قراردادها 

 تا افراد از طريق نظامهاي استخدامي ديگر تمايل خود را به استخدام در بخش دولتي كاهش يشيداند

 . دريزي شو اجراي عدالت و برنامه، ترين وظيفه دولت محدود به اعمال نظارت دهند و مهم

در زمينه نارساييهاي قراردادهاي ، تهرانرييس اتحاديه كارگران شهرداري ، عبداهللا مختاري

بين حقوق كارگر رسمي با كارگر غيررسمي ، در شركتها و سازمانها«: گويد موقت كارگران مي

شوند اما  شود حتي كارگران بيمه مي در برخي موارد نيز ديده مي. شود مي تفاوت زيادي مشاهده

قراردادهاي موقت با از بين «: به اعتقاد وي .»است كمتر ،حقوق آنها از آنچه وزارت كار تعيين كرده

 .دوزي در جامعه گسترش يابد فرهنگ پينه ،نخستشوند تا  بردن امنيت شغلي كارگران موجب مي

سوم اينكه كارگران مجبور  و در ميان نيروهاي مولد رخنه كرده و ماندگار شود،  افسردگيدوم،

كيفيت ،  مختلف روي آورند و در نتيجه آنعالوه بر كار اصلي خود به اشتغال در كارهاي شوند

جرمها و آسيبهاي اجتماعي رو ، اختالفات خانوادگيشرايطی ديگر اينكه با چنين . كاهش يابدكار 

 .»١گذارد به افزايش مي

 كه امنيت شغلي از الزامات توسعه اقتصادي پايدار و متوازن است الزم است يادآوری شود 

در اين صورت . است و معيشتي نيروي كار از موانع توسعه اقتصادي و نابساماني در نظام استخدامي

بايد توسعه منابع انساني به عنوان ،  ساله كشور٢٠انداز  براي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم

 ش ين عامل افزايتر يرا اصلدهي شود، زي  توليدي و اقتصادي سازمانمولد ساير منابععامل 

 ت يفيش کيبا افزا.  استي انسانيروي ن نظاير آن،ه ويسرما، ني مانند زميملان عواي در ميور بهره

نيز گر ير توسعه عوامل ددق ين طريافته و از ايش ي افزايور ت و بهرهيفي خود به خود کي،منابع انسان

 .باشد مؤثر مي

ي را از مشكل عمده را دارد كه فرصتهاي جزئ ديگر حذف قراردادهاي موقت اين سویاز 

در فعاليتهايي كه ، شود كه كارفرما گيرد و باعث مي ناني كه به كار حداقل رضايت دارند ميجوا

هاي آنها  هزينهشرايط،  اين ةنيروي كار را به صورت دائم به خدمت بگيرد و در نتيج، مستمر نيست

ه باعث لئن مسيافته و هميش يعمالً درآمد افزاها،  هزينهکاهش كه با سعي در  در حالي. باال برود

 . شتر استي آن امکان اشتغال بيي نهاهجيکه نت  در بلندمدت خواهد شديگذار هيش نرخ سرمايافزا

                                                 
  .٥، ص١٣٨٤،  روزنامه ايران .١
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شرط اصلي افزايش اشتغال را در چنين شرايطي يك سياست ، صاحبنظران اقتصاد كار

  امكانموزي كند وآسياستي كه بتواند نيروي كار را باز، دانند ثر بازار كار ميؤپذير و م انعطاف

بنابراين شرط اصلي جلوگيري از . ندک فراهم صنايع مختلف ها و انتقال آنها را به ساير بخشها يا رشته

بازپروري و كاريابي ، و نظام منعطف بازآموزيها  ، مؤسسه وجود بازار كار فعال،افزايش بيكاري

 شرايط دباي ، دبراي اينكه نرخ معيني از رشد اقتصادي به افزايش اشتغال كمك كن. نيروي كار است

هاي مختلف به وقوع   در صنايع و رشتهدباي ان ديگر رشد اقتصادي يبه ب. گوناگوني فراهم باشد

 .  با سياست و سازوكار بازار كار تركيب شود،بپيوندد و همزمان

 است كه بخشي عظيمي از نظام اداري ما آننكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد 

امروزه اين كشورها نظام .  سال قبل است٦٠ اداري فرانسه و بلژيك آن هم در حدود برگرفته از نظام

به منظور رفع اين مشكالت و . ما هنوز به آن اتكا داريم كه در حالي ،اند اداري خود را تغيير داده

ده و کر كشورهاي موفق استفاده هتواند در اين زمينه از تجرب دولت مي، اجراي برنامه تحول اداري

زيرا كارآمدي نظام اداري يك كشور تا ، ندکسعي در تربيت مديران كارآفرين و رهبران توانمند 

 جذب نيروي انساني متخصص به معناي دباي. حد زيادي بستگي به كارآمدي نيروي انساني آن دارد

زيرا كه  واقعي در جامعه به صورت يك فرهنگ درآيد و بر كيفيت نظام آموزشي نيز افزوده شود

 . صوالً يكي از مشكالت نظام اداري در ايران پايين بودن هرم تحصيلي كاركنان دولت استا

 
 گيري  نتيجه. ۷

. حال گسترش است پذير به عنوان پديده نوين دنياي امروز به صورت روزافزون در اشتغال انعطاف

 اكنون دولتها شد اما كارگيري اين روشها يك موضوع اختياري تلقّي مي هشايد تا چند سال قبل ب

ر ب هاي آموزشي و دانشگاهي هزينه و زمان از آنجا كه همواره دوره. هستندناگزير از به كارگيري آن 

با اشتغال در اين ، التحصيلي ممكن است سواد كاري چنداني نداشته باشد  و فرد نيز بعد از فارغاست

باعث افزايش توانايي فرد شده و تا اين مسئله . توان همراه با كار به تحصيل نيز پرداخت مشاغل مي

رنگ شده  ر معدل دانشگاهي در استخدامها كمثيأدر ضمن ت، كند هاي او را جبران مي حدودي هزينه

با توجه به حجم زياد نيروي جوان بيكار در كشور ما . گرايي برچيده خواهد شد وكار مدرك و ساز

پذير  امكان هم اشتغال اين افراد ،پذير انعطافبا استفاده از روشهاي ، هاي دولت و باال بودن هزينه

 . شود هاي دولت تا حد زيادي كاسته مي  و هم از هزينهشده
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