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چکیده
مکان و بازار کار ،دو عنصر تعیینکنندة تمایز در اقتصاد تلقی میشوند و همچنانکه میتوان
بازار کار را برحسب معیارهایی چون شاخص کار شایسته تحلیل کرد ،انواع مکان را میتوان
برحسب مناطق شهری و روستایی از یکدیگر تفکیک ساخت .بر این اساس ،این مقاله با هدف
تبیین شاخص کار شایسته در مناطق شهری استان های ایران و در دو مقطع زمانی  1384و
 1388بهعنوان سال های ابتدایی و انتهایی برنامۀ چهارم ،برای سنجش شاخص کار شایسته،
از هشت معیار اساسی نرخ مشارکت اقتصادی ،نرخ بیکاری ،نرخ بیکاری جوانان ،نسبت
اشتغال به جمعیت ،میزان کار با ساعات بیش ازحد ،تعداد زنان مزدبگیر در بخش صنعت ،تعداد
زنان مزدبگیر در بخش کشاورزی و تعداد زنان مزدبگیر در بخش خدمات استفاده شده است.
تلفیق شاخص های مذکور نیز با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است .نتایج نشان
میدهد میانگین کار شایسته در بازار کار مناطق شهری ایران در سال پایانی برنامۀ چهارم
توسعه ( ،)1388در مقایسه با سال ابتدایی آن ( )1384افزایش یافته و عالوهبرآن ،مناطق
شهری از حیث این شاخص با همگرایی در این دوره بهسوی همگنی بیشتر پیش رفتهاند .با
وجود این و براساس نتایج ،همگرایی و همگنی رخداده در مناطق شهری برای تمامی استان ها
در روند مذکور از هر حیث ،دارای اهمیت است و بهعبارتی نگرش منطقهای در بهبود کار
شایستۀ مناطق شهری از هر جهت امری ضروری است.

کلیدواژه ها :بازار کار ،روش تاپسیس ،کار شایسته ،مناطق شهری ایران ،نیروی کار.

* نو یسندة مسئول09132747034 :
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مقدمه
نیروی انسانی را میتوان یکی از مهمترین عوامل تولید قلمداد کرد که از طریق مشارکت در تولید (چه بهلحاظ فیزیکی و چه
بهلحاظ مدیریتی و فناورانه) نقش برجستهای در روند تولید ایفا میکند .سرمایۀ انسانی ،همواره محور توسعۀ کشورهاست و
نیروی کار ،نهتنها عامل رشد اقتصادی ،بلکه عامل اساسی توسعه و ایجاد ثروت ملل بهشمار میآید .از دیدگاه مکاتب
اقتصادی و مدلهای رشد نیز افزایش و فراوانی متناسب نیروی انسانی با سایر عوامل تولید ،رشد اقتصادی را تضمین
میکند .این امر و نیز اهمیت ویژۀ نیروی کار موجب شده است بازار کار بهعنوان بازاری که بهطورمستقیم با نیروی کار در
ارتباط است ،نقش مهمی در توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها ایفا کند .این درحالی است که در فضای اقتصاد
ایران و بهدنبال تحولهای جمعیتی دهۀ  ،1365 – 1355ساختار جمعیت کشور دستخوش تغییرهای اساسی شده؛ بهگونهای
که در سالهای اخیر ،ایجاد اشتغال برای جوانان ،به یکی از اولویتهای بازار کار تبدیل شده است .بهعالوه ،رسیدن به
اشتغال کامل ،ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری در افق  1404از اهداف سند چشمانداز بیستسالۀ کشور تعیین شده
است.
نکتۀ شایان توجه در بررسی بازار کار این است که اگرچه در بسیاری از مطالعات ،وضعیت اشتغال و بیکاری ،معیار
بررسی و ارزیابی عملکرد بازار کار قرار گرفته است ،باید توجه داشت که براساس ادبیات جدید سازمان بینالمللی کار ،1
تنها وضعیت اشتغال و بیکاری یا بهعبارتی ،کمیت بازار کار مدنظر نیست؛ بلکه باید کیفیت آن نیز مدنظر قرار گیرد .این
رویکرد ،به شکلگیری مفهوم کار شایسته  2در این بازار ،از اواخر دهۀ  1990منجر شده است .با وجود این ،اگرچه در
زمینۀ بازار کار کشور از حیث کار شایسته ،پژوهشهایی انجام شده ،در هیچیک از این مطالعهها شاخص کار شایسته
براساس نماگرهای آن در مناطق شهری کشور محاسبه نشده است تا امکان مقایسۀ این مناطق از حیث این شاخص
عملکردی فراهم شود .برایناساس ،مطالعۀ حاضر با تلفیق نماگرهای کار شایسته و با بهکارگیری روش تاپسیس و
محاسبۀ شاخص کار شایسته بهتفکیک مناطق شهری کشور ،بازار کار این مناطق را ارزیابی و مقایسه میکند .در این
راستا ،پس از بیان مبانی نظری و مطالعههای پیشین ،روش پژوهش ،تجزیه و تحلیل و یافتهها و درنهایت ،نتایج ارائه
میشود.
مبانی نظری
سازمان بینالمللی کار براساس تعهدهای خود ،مأمور بهبود و ترویج شرایط زندگی و کاری افراد در سراسر جهان است .در
بیانیۀ فیالدلفیا ( )1994سازمان هدف خود را بدین صورت بیان کرده است« :ایجاد شرایط ارتقای آزادی و عزتنفس ،امنیت
اقتصادی و فرصتهای برابر که در آن ،تمامی انسانها با هرنوع نژاد ،جنس یا تعلقات خانوادگی بتوانند بهراحتی درجهت
پیشبرد سالمت مادی و معنوی جامعۀ خود گام بردارند» .این درحالی است که این سازمان از زمان تأسیس در سال ،1919
در تالش بوده است تا چارچوب اجتماعی الزم برای صلح و ثبات را بهوجود آورد .این امر تنها برپایۀ تشخیص چنین واقعیتی
پدید میآید که بدون برخورداری از توسعه و صلح در جامعه ،رسیدن به صلح جهانی امکانپذیر نیست؛ بنابراین ،هدف مذکور
جهانی است و رسیدن به آن ،طیف گستردهای از برنامههای گوناگون را بهدنبال دارد که با ارتقای حقوق کار آغاز میشود و
تا توسعۀ ساختاری و سازمانی امتداد مییابد .بهدنبال بیانیۀ فیالدلفیا ،سازمان برنامهای عملی تدوین کرد که ارتقای شرایط
کار هدایتشده و برقراری حق تشکل ،حقوق کار ،اشتغال و حمایت اجتماعی را بهعنوان اهداف خود دنبال کرده است .در
این راستا ،دبیر کل سازمان بینالمللی کار در سال  1999اهداف جهانی این سازمان را «ارتقای شرایط برای زنان و مردان
برای دستیابی به کار شایسته و سازنده در شرایط آزاد ،برابر ،ایمن و با حفظ عزتنفس» عنوان کرده است .از این زمان،
اصطالح کار شایسته وارد ادبیات سازمان بینالمللی کار شد و بهعنوان یکی از اهداف و به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران
بهعنوان هدف اصلی آن مطرح شد .با وجود این ،اصطالح کار شایسته ،معانی متفاوتی دارد و هر کشور بسته به میزان توسعۀ
)1. International labor organization (ILO
2. Decent work
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خود ،آن را بهگونهای خاص تعبیر میکند ،اما بهطورقطع ،اصطالح مذکور با درنظرداشتن ضرورت اشتغال شایسته و درخور
افراد ،بر درآمد مناسب بههمراه ایمنی و امنیت شغلی تأکید میکند .بهعالوه ،کار شایسته موجب افزایش میزان بهرهوری و
اشتغال در سطح جامعه شده است و عاملی برای رفع نگرانیها در سطح ملی و بینالمللی دربارۀ آزادسازیهای تجاری و
جهانیشدن بهشمار میرود .درنهایت ،کار شایسته بر همراهی میان رشد اقتصادی ،ترویج مشاغل و رفع مشکلهای مربوط
به تبعیض ،کار کودک و فقر تمرکز دارد.
در راستای تحقق کار شایسته ،سازمان بینالمللی کار ،چهار هدف راهبردی حمایت از حقوق کار ،حمایت از اشتغال،
تقویت حمایت و امنیت اجتماعی و تقویت گفتوگوی اجتماعی را دنبال میکند که این اهداف یکدیگر را تقویت میکنند؛
چراکه ایجاد اشتغال ،شرایطی را برای درآمدهای بیشتر و استانداردهای باالتر فراهم میکند .در جایی که کار نباشد،
حقوق کار نیز نخواهد بود .پس افزایش میزان اشتغال و کاهش بیکاری و کمکاری (اشتغال ناقص) ،بهطورکلی نقشی
هستهای در راهبرد سازمان بینالمللی کار ایفا میکند .اشتغال بیشتر ،نیازمند سیاستگذاری فعالتر در بازار کار و همچنین
سیاستهای مناسب در سطح اقتصاد کالن و ثبات بازارهای مالی است؛ بهعالوه ،تقاضا برای ادغام سیاستهای اقتصادی
و اجتماعی را افزایش میدهد .هرنوع سیاست اقتصادی ،پیامدهای اجتماعی خاص خود را بهدنبال دارد و سیاست
اجتماعی نیز تأثیر ثابتی بر نوع و میزان رشد اقتصادی خواهد گذاشت .احترام به حقوق اساسی شاغالن ،پیشزمینهای
برای حمایت از فرایند بازار کار بهشمار میرود .بدون برخورداری از حقوق اولیۀ فوق نمیتوان به حد متعادلی از توسعه -
که الزمۀ افزایش توازن ساختار بازار کار است  -رسید .نکتۀ دیگر آنکه بازار کار با بازارهای دیگر متفاوت است؛ چراکه این
بازار از اصل نخست سازمان بینالمللی کار در بیانیۀ فیالدلفیا نشئت میگیرد که «کار کاال نیست» و طبیعت قرارداد کار با
قرارداد فروش کاال متفاوت است؛ زیرا در قرارداد فروش کاال ،رابطۀ مشخصی میان قیمت و نوع کاال وجود دارد و قیمت
ثابتی برای هر نوع کاال تعیین میشود؛ درحالیکه در قرارداد کار ،مقدار حقوق معموالً ثابت است ،اما میزان کاری که
درمقابل آن قرار میگیرد ،مشخص نیست؛ عالوهبراین ،در بازار کار چنانچه با کارگران رفتار درستی صورت نگیرد ،از
میزان بهرهوری آنان کاسته میشود و رشد و توسعه آسیب میبیند .اگرچه روابط به نسبت معقول با تجربههای روزمرۀ
افراد تطابق دارد ،معموالً در عمل رعایت نمیشود.
کار شایسته و نماگرهای آن
اگرچه کار شایسته ،خود دارای مفهومی کامالً ملموس است ،کشورها برای بیان و ارزیابی نیروی کار و روند تغییرات آن طی
زمان و تعیین جایگاه خود در سطح بینالملل ،نیازمند مجموعهای از نماگرها هستند تا با استفاده از آنها کار شایسته را
مشخص کنند .برای این منظور ،سازمان بینالمللی کار ،مجموعهای  30موردی از نماگرهای مشخصکنندۀ کار شایسته را
ارائه کرد که برای کشورهای نواحی آسیا و اقیانوسیه شامل  23نماگر است .نماگرهای مذکور و روش محاسبۀ آنها در
جدول  1نشان داده شده است 1 .همانگونه که مشاهده میشود ،نماگرهای کار شایسته در چهار گروه اصلی حقوق کار،
اشتغال ،حمایت اجتماعی و گفتمان اجتماعی طبقهبندی شده است .هریک از عناوین فوق ،با تعدادی نماگر ارزیابی شد و از
این حیث میتوان کشورهای جهان و نیز بخشهای اقتصادی را از حیث نماگرهای کار شایسته در هریک از نماگرها
بهصورت منفرد یا در هریک از گروههای چهارگانه و نیز درمجموع ارزیابی کرد .با وجود این و براساس بررسی نگارندگان ،در
هیچیک از مطالعههای این حوزه ،وضعیت مناطق شهری کشور ،از حیث مجموعۀ نماگرهای کار شایسته بررسی نشده است.
از اینرو ،مطالعۀ حاضر از مطالعات پیشگام این عرصه در ایران قلمداد میشود .با وجود این و پیش از همه ،ذکر این نکته
ضروری است که تا زمان تدوین این مطالعه ،امکان دستیابی به مجموعۀ نماگرهای مورد نیاز برای تدوین شاخص کار
شایستۀ مناطق شهری کشور فراهم نبود.

 .1برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ،ر .ک :آنکر و دیگران (.)2002
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گفتمان اجتماعی

حمایت اجتماعی

اشتغال

حقوق کار

نماگر

جدول  .1نماگرهای هر بعد و شیوة محاسبۀ آن ها
نحوۀ محاسبه

تعداد کودکان  6تا  14سالۀ ثبتنامنکرده در مدرسه تعداد کودکان  14تا  16ساله و ثبتنامنکرده در مدرسه تقسیم بر تعداد کودکان
 16 - 14ساله
تعداد زنان شاغل  15ساله و بیشتر ،تقسیم بر تعداد افراد شاغل  15ساله و بیشتر
سهم زنان در مشاغل اجرایی و مدیریتی
شکایات منعکسشده به دادگاههای کار یا ILO
جمعیت فعال شامل شاغل و بیکار تقسیم بر جمعیت در سن کار
میزان مشارکت نیروی کار
جمعیت شاغل تقسیم بر جمعیت در سن کار
نسبت اشتغال به جمعیت
میزان اشتغال غیررسمی
درصد و متوسط دستمزد شاغالن روزمزد
جمعیت جوان بیکار تقسیم بر جمعیت جوان فعال
میزان بیکاری جوانان
جمعیت غیرفعال  15تا  24سال تقسیم بر جمعیت فعال  15تا  24سال
تعداد جوانان غیرفعال
جمعیت بیکار تقسیم بر جمعیت فعال
میزان بیکاری
توزیع اشتغال برحسب وضعیت شغلی و بخش فعالیت جمعیت شاغل  15ساله و بیشتر زیرگروه تقسیم بر کل جمعیت شاغل  15ساله و
بیشتر زیرگروه
اقتصادی
بهرهوری نیروی کار
سهم اشتغال مزدبگیری زنان در بخشهای صنعت ،زنان شاغل مزدبگیر  15ساله و بیشتر در هربخش ،تقسیم بر جمعیت شاغل مزدبگیر 15
ساله و بیشتر در هر بخش
کشاورزی و خدمات
درآمد سرانۀ واقعی
میزان پوشش تأمین اجتماعی ( مزد و حقوقبگیران) جمعیت شاغل  15ساله و بیشتر بهرهمند از مزایای تأمین اجتماعی تقسیم بر جمعیت
شاغل  15ساله و بیشتر
هزینۀ تأمین اجتماعی در بودجۀ دولت تقسیم بر  GDPکل اقتصاد
هزینه تأمین اجتماعی عمومی (درصدی از )1GDP
میزان حوادث شغلی ( منجر به فوت یا غیر از فوت) تعداد حوادث شغلی گزارششده از سوی بازرسی کار ،تقسیم بر تعداد شاغالن زیر
پوشش
جمعیت شاغل  15سال و بیشتر با ساعت کاری  49ساعت و بیشتر در هفته ،تقسیم بر جمعیت
درصد شاغالن با ساعات کار بیشازحد
شاغل  15ساله و بیشتر
میزان دستمزد ساعتی نامناسب
نیروی کار عضو اتحادیه ،تقسیم بر کل نیروی کار مزدبگیر
میزان عضویت در اتحادیههای کارگری
میزان بنگاههای متعلق به سازمانهای کارفرمایی
تعداد نیروی کار زیر پوشش ترتیبات چانهزنی جمعی دستمزد تقسیم بر تعداد کل
میزان پوشش چانهزنی جمعی دستمزد
مزد و حقوقبگیران
میزان روزهای بیکاری ناشی از آن
اعتصاب و تعطیلیها

منبع :فیضپور و دیگران1390 ،

کار شایسته :مروری بر مطالعات پیشین
در زمینۀ کار شایسته ،در داخل و خارج از کشور پژوهشهای متعددی انجام گرفته که از جملۀ آنها در خارج از کشور
میتوان به تحقیقات فیلدس  ،)2003( 2پادریس  3و دیگران ( ،)2008گرن  ،)2010( 4سانر  ،)2010( 5آبادی  ،)2011( 6پگی
13
( ،)2011گیلیان  ،)2011( 8بالکت  ،)2011( 9آثاناسو  ،)2010( 10آدهیکاری  ،)2012( 11بیسون – رپ  ،)2011( 12بالنپین
7

1. Gross domestic product
2. Fields
3. Padres
4. Geren
5. Saner
6. Abadi
7. Peggie
8. Gillian
9. Blackett
10. Athanasou
11. Adhikari
12. Bisom-Rapp
13. Blanpain
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( )2011و در داخل نیز به پژوهشهای هرندی ( ،)1383هرندی و فالح محسنخانی ( ،)1385هرندی و دیگران (،)1384
بختیاری ( )1389و فیضپور و دیگران (1390؛  )1391اشاره کرد.
پادریس و دیگران ( ،)2008در مطالعۀ خود با استفاده از دو دسته داده (دادههای کمی در دو سطح ملی و منطقهای و
1
دادههای کیفی که از طریق استفاده از مصاحبه و پرسشنامه استخراج شده است) ،به بررسی کار شایسته در شهر سانتو آندره
برزیل پرداختند .آدهیکاری ( ،)2011وضعیت کار شایسته و کیفیت زندگی در نپال را بررسی کرد و نشان داد اگرچه کشور نپال
موفق به کاهش فقر در جامعه شده است ،با چالشهایی در زمینۀ کار شایسته نیز مواجه است .نبود توسعۀ ترتیبات نهادی،
افزایش نداشتن فرصتهای اشتغال ،ناتوانی در ریشهکنکردن نابرابری و همچنین ناتوانی در کاهش محرومیت اجتماعی ،از
جملۀ این چالشها قلمداد میشوند .بالنپین ( ،)2011به بررسی وضعیت کار شایسته در اتحادیۀ اروپا پرداخت و نشان داد که
اتحادیۀ اروپا ،بهطور کامل برنامۀ کار شایستۀ سازمان بینالمللی کار را پذیرفته است ،اما این اتحادیه برای رسیدن به اهداف کار
شایسته ،به همبستگی بیشتر میان کشورهای آن برای رسیدن به موفقیت در کار شایسته نیاز دارد.
در پژوهشهای داخلی نیز بختیاری ( )1381در مطالعۀ خود ضمن توضیح مؤلفههای اصلی کار شایسته ،به وضعیت
بازار کار کشور پرداخت و کمبود یا نبود بعضی از اجزای کار شایسته در بازار کار را تجزیه و تحلیل کرد .وی با توجه به
معیارهای مورد نظر کار شایسته  -که امکان محاسبۀ آنها برای کشور وجود داشته است  -به این نتیجه رسید که
ویژگیهای بازار کار ایران ،با ویژگیهای مورد نظر کار شایسته تفاوت بسیار دارد .وی درنهایت ،تهیه و تدوین برنامۀ ملی
و جامع توسعۀ کار شایسته را پیشنهاد کرد .هرندی ( )1383ضمن تعریف کار شایسته بهعنوان مفهومی جامع برای
سنجش وضعیت اشتغال کشور و تبیین ابعاد گوناگون آن ،نماگرهای آماری پیشنهادی برای اندازهگیری کار شایسته را
توضیح داد و در پایان ،مقادیر بعضی از نماگرهای کار شایستۀ کشور را  -که امکان محاسبۀ آن وجود دارد  -ارائه کرد؛
عالوهبراین ،هرندی و فالح محسنخانی ( ،)1385با استفاده از مجموعۀ نماگرهای کار شایسته ،میزان تبعیض جنسی در
بازار کار ایران را در ابعاد مختلف محاسبه و روند تغییرهای آن در طی زمان را بررسی کرد .وی پس از معرفی تمامی
نماگرهای کار شایسته و تشریح نماگرها درمورد جنسیت ،به محاسبۀ  11نماگر پرداخت که امکان محاسبۀ آنها طی دورۀ
 1382 – 1376وجود دارد .براساس نتایج ،هرچند حضور زنان در بازار کار ایران روندی روبهرشد داشته است ،هنوز زنان
در بازار کار ،موقعیت برابر با مردان ندارند .فیضپور و دیگران ( )1390نیز در مطالعۀ خود ضمن بیان مبانی نظری کار
شایسته و بررسی جایگاه کار شایسته در بازار کار ایران ،این جایگاه را با کشورهای توسعهیافتۀ منتخب مقایسه کردند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد شاخصهای کار شایسته در بازار کار ایران ،در مقایسه با این شاخصها در کشورهای
توسعهیافته ،سطح بسیار نازلی دارد.
بنابراین ،همانگونه که مالحظه شد ،در هیچیک از مطالعههای مذکور و نیز سایر پژوهشها ،شاخص بازار کار مناطق
شهری ایران محاسبه و مقایسه نشده است .هدف این پژوهش ،محاسبه و مقایسۀ این شاخصهاست.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حیث روش جمعآوری دادهها میدانی است و وضعیت بازار کار مناطق شهری
استانهای کشور را از حیث نماگرهای کار شایسته بررسی میکند .در فرایند کار ،ابتدا با استفاده از منابع موجود (مانند
سالنامهها و سایت مرکز آمار کشور) ،دادههای مورد نیاز موجود گردآوری شد .برای تلفیق نماگرهای کار شایسته و
سنجش سطح توسعۀ بازار کار شایستۀ مناطق شهری میتوان از روشهای متعددی چون آنالیز اسکالوگرام  ،2تاکسونومی
عددی  ،3تحلیلعاملی  ،4تحلیل خوشهای  5و روش موریس  6بهره جست .با وجود این ،در این مطالعه بهمنظور تعیین سطوح
1. Santo Andre
2. Analysis askalvgram
3. Numerical taxonomy
4. Factor analysis
5. Cluster analysis
6. M aurice method
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توسعۀ بازار کار مناطق شهری کشور ،روش تاپسیس بهعنوان یکی از روشهای رایج سطحبندی بهکار رفت .پس از آن،
بهمنظور سنجش وضعیت کار شایسته ،از  8نماگر استفاده شد و با بهکارگیری تکنیک تاپسیس  -که درادامه معرفی
میشود  -نماگرهای مذکور تلفیق شدند .سپس با محاسبۀ شاخص کار شایسته برای مناطق شهری هریک از استانها در
دورۀ مورد بررسی ،بازار کار مناطق شهری کشور تجزیه و تحلیل شد.
معرفی روش تاپسیس
یکی از این روشهای رتبهبندی  -که قدرت باالیی در تفکیک گزینهها دارد « -تکنیک رتبهبندی ترجیحات براساس
شباهتشان به راهحل ایدهآل»  1است که بهاختصار با نام تاپسیس شناخته شده است .این روش ،از جمله راهحلهای
فاصلهمحور است که اولینبار هوانگ و یون  )1981( 2آن را ارائه کردند .تاپسیس یکی از معروفترین روشهای
تصمیمگیری چندشاخصه است که بهطور گسترده در موقعیتهای تصمیمگیری واقعی بهکار گرفته میشود .این روش،
یک روش چندمعیاره برای شناسایی راهحلها از میان مجموعۀ محدودی از گزینهها بر پایۀ کمینهسازی فاصله از راهحل
ایدهآل مثبت و بهحداکثررساندن فاصله از راهحل ایدهآل منفی است (یانگ و هونگ .)129 :2007 ،بهعبارت سادهتر ،در
این روش ،گزینۀ انتخابی باید کمترین فاصله را با راهحل ایدهآل مثبت (بهترین حالت ممکن )𝐴+ ،و بیشترین فاصله را با
راهحل ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن )𝐴− ،داشته باشد .بهعبارت دیگر ،فاصلۀ گزینهها از راهحل ایدهآل مثبت و منفی
محاسبه میشود و سپس گزینهها برحسب اینکه دارای کمترین فاصله از ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله از ایدهآل منفی
باشند ،رتبهبندی میشوند (هیپو  .)529 - 527 :2000 ،3برای استفاده از این روش کافی است اطالعات مربوط به فرایند
تصمیمگیری در قالب یک ماتریس تصمیم خالصه شود؛ بهطوریکه دربرگیرندۀ گزینههای تصمیم  ، (A)iشاخصهای
تصمیم (  ،)Xjمقادیر شاخصها برای هر گزینه  (x)ijو وزن شاخصها  (W) jباشد.
جدول  .2ماتریس تصمیم
Wn

…

W2

W1

وزن ها

شاخصها

Xn

…

X2

X1

X1n

…

X12

X11

گزینهها
A1

X2 n

…

X22

X21

A2

⋮
⋮
⋮
X mn

⋯
⋯
⋯

⋮
⋮
⋮

X m2

X m1

…

⋮
Am

منبع :محمدی1390 ،

پیش از بیان مراحل روش تاپسیس ،با توجه به اطالعات خالصهشده در جدول  ،2این روش دارای دو فرض اساسی و
زیربنایی است که بهصورت زیر بیان میشوند:
 .1برای هر شاخص ،باید همواره مقادیر باالتر بهتر باشند و مقادیر پایینتر ،بدتر؛ بدینمعنا که مطلوبیت هر شاخص
با افزایش مقدار ،بهطور یکنواخت افزایش یابد.
 .2فاصلۀ هر گزینه از ایدهآل (یا از ایدهآل منفی) ممکن است بهصورت فاصلۀ اقلیدسی (از توان دوم) یا بهصورت
1. Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution
2. Hwang and Yoon
3. Hepu
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مجموع قدر مطلق از فواصل خطی (معروف به فواصل بلوکی) محاسبه شود .این امر به میزان تبادل و جایگزینی
در بین شاخصها بستگی دارد (اصغرپور.)262 - 260 :1381 ،
الگوریتم تکنیک تاپسیس
مرحلۀ اول :تبدیل ماتریس تصمیمگیری به ماتریس بدون مقیاس از طریق فرمول زیر:
()1

, i  1, 2,, m , j  1, 2,, n

X ij

i 1X ij2
m

nij 

مرحلۀ دوم :ایجاد ماتریس بدون مقیاس موزون
برای این کار ،ماتریس مرحلۀ اول در وزن هریک از معیارها (بردار  )Wضرب میشود تا ماتریس بدون مقیاس
موزون حاصل شود .بدینترتیب:
V ij W ij .rij , i  1, 2,, m , j  1,2,, n

()2

مرحلۀ سوم :مشخصکردن راهحل ایدهآل و راهحل ایدهآل منفی
برای گزینۀ ایدهآل 𝐴+ ،و برای ایدهآل منفی  𝐴−را تعریف میکنیم:



j  J  i  1, 2,, m )  (V


j  J  ,  maxV


   minVگزینۀ ایدهآل

(( 1* V, 2* ,V, *j ,V, n* ) )3
  maxV ij j  J , minV ij j  J i 1,2 , ,m )  Vگزینۀ ایدهآل A 

()4





) 1 ,V 2 ,,V j ,,V n

ij

ij

A

بهطوریکه  Jو  Jبهترتیب بیانگر شاخصهای مثبت و منفی هستند (شاخصهای مثبت ،مواردی هستند که مقدار
بیشتر آنها و شاخصهای منفی مواردی که مقدار کمتر آنها مطلوبتر است).
مرحلۀ چهارم :محاسبۀ اندازۀ جدایی (فاصله)
فاصلۀ گزینۀ  iام با استفاده از روش اقلیدسی به این قرار است:
()5

V *j )2 , i  1, 2,, m

()6

V j )2 , i  1, 2,, m

n

 (V ij

 = d i  فاصلۀ گزینۀ  iام از ایدهآل

 (V ij

 = d i  فاصلۀ گزینۀ  iام از ایدهآل منفی

j 1
n

j 1

مرحلۀ پنجم :محاسبۀ نزدیکی نسبی 𝑖𝐴 به راهحل ایدهال:
این نزدیکی نسبی بدینصورت تعریف میشود:
()7

di 
,0  cl i   1, i  1, 2,, m
di   di 

cl i  

همانطور که مالحظه میشود ،چنانچه  Ai  A شود d i 0 ،و در این صورت  cl i  1است .این درحالی است
که اگر  Ai  A باشد d i 0 ،و  cl i  0است؛ بنابراین ،هراندازه که گزینۀ  Aiبه راهحل ایدهآل نزدیکتر باشد،
ارزش  cl i به واحد نزدیکتر میشود.
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مرحلۀ پایانی :رتبهبندی گزینهها
براساس ترتیب نزولی میتوان گزینههای موجود را از مسئلۀ مفروض رتبهبندی کرد (زیاری و دیگران.)26 - 24 :1389 ،
یافتهها و بحث
بهمنظور تعیین درجۀ توسعهیافتگی مناطق شهری کشور از حیث کار شایسته ،از هشت نماگر  -که امکان دسترسی به
دادههای آنها در مناطق شهری ایران در دو مقطع زمانی  1384و  1388میسر بود  -استفاده شد .این نماگرها عبارتاند
از :نرخ مشارکت اقتصادی ،نرخ بیکاری ،نرخ بیکاری جوانان ،نسبت اشتغال به جمعیت ،میزان کار با ساعات بیشازحد،
تعداد زنان با مزد و حقوق در بخش صنعت ،تعداد زنان با مزد و حقوق در بخش کشاورزی و تعداد زنان با مزد و حقوق در
بخش خدمات .با استفاده از روش تاپسیس و نماگرهای هشتگانه ،سطح توسعۀ بازار کار مناطق شهری کشور از حیث
کار شایسته در سالهای  1384و  1388در جدول  3آمده است .تفاوتها در سطح شاخص کار شایستۀ هر استان طی این
دو مقطع زمانی نیز موضوع نمودار  1است.
جدول  .3رتبهبندی درجۀ توسعۀ بازار کار مناطق شهری کشور از حیث کار شایسته ( 1384و )1388
1388
1384
سال و رتبه
استان
_
رتبه
رتبه
استان
Cli
Cli

آذربایجان شرق ی
آذربایجان غرب ی
قم
اصفهان
سیستان و بلوچستان
گیالن
یزد
چهارمحالوبختیاری
ایالم
زنجان
خراسان شمال ی
خراسان جنوب ی
گلستان
قزوین
کهگیلویهوبویراحمد
اردبیل
خراسان رضوی
مازندران
مرکزی
لرستان
کرمان
کرمانشاه
کردستان
همدان
تهران
خوزستان
سمنان
بوشهر
فارس
هرمزگان
منبع :نگارندگان

0/534
0/511
0/500
0/433
0/428
0/420
0/395
0/391
0/309
0/271
0/266
0/257
0/231
0/228
0/206
0/206
0/175
0/172
0/160
0/156
0/140
0/134
0/133
0/127
0/121
0/118
0/117
0/117
0/117
0/115

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

سیستان وبلوچستان
آذربایجان شرق ی
گیالن
اصفهان
اردبیل
قم
مرکزی
کهگیلویهوبویراحمد
چهارمحالوبختیاری
تهران
زنجان
هرمزگان
کرمانشاه
همدان
آذربایجان غرب ی
لرستان
خوزستان
یزد
بوشهر
خراسان رضوی
فارس
گلستان
مازندران
قزوین
کردستان
ایالم
کرمان
خراسان شمال ی
سمنان
خراسان جنوب ی

0/60
0/55
0/49
0/41
0/40
0/37
0/37
0/36
0/35
0/35
0/33
0/33
0/31
0/30
0/28
0/28
0/28
0/27
0/26
0/25
0/25
0/25
0/24
0/23
0/22
0/21
0/21
0/17
0/17
0/12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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همانگونه که مالحظه میشود ،در سال  1384از بین مناطق شهری استانهای کشور ،مناطق شهری آذربایجان شرقی
و هرمزگان بهترتیب با میزان شاخص کار شایستۀ  0/534و  0/115بهعنوان برخوردارترین و محرومترین مناطق شناخته
شدهاند .این درحالی است که در سال  1388از بین مناطق شهری  30استان کشور ،مناطق شهری استانهای
سیستانوبلوچستان و خراسان جنوبی با میزان شاخص کار شایسته ،بهترتیب  0/6و  0/12برخوردارترین و محرومترین
مناطق شهری بودهاند.
با احتساب متوسط شاخص کار شایسته در کل کشور در سال  ،)0/25( 1384مناطق شهری استانهای آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی ،قم ،اصفهان ،سیستانوبلوچستان ،گیالن ،یزد ،چهارمحالوبختیاری ،ایالم ،زنجان ،خراسان شمالی و
خراسان جنوبی در زمرۀ استانهای با مناطق شهری برخوردار از حیث کار شایسته و مناطق شهری استانهای گلستان،
قزوین ،کهگیلویهوبویراحمد ،اردبیل ،خراسان رضوی ،مازندران ،مرکزی ،لرستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کردستان ،همدان ،تهران،
خوزستان ،سمنان ،بوشهر ،فارس و هرمزگان در گروه مناطق شهری محروم از این نظر تلقی میشوند .این درحالی است که
در سال  1388متوسط شاخص کار شایستۀ مناطق شهری با افزایش تقریبی  0/06به حدود  0/31افزایش یافت و با این
میزان ،مناطق شهری استانهای آذربایجان شرقی ،اصفهان ،سیستانوبلوچستان ،گیالن ،اردبیل ،قم ،مرکزی ،کهگیلویه
وبویراحمد ،چهارمحالوبختیاری ،تهران ،زنجان ،هرمزگان ،کرمانشاه و همدان ،از نظر شاخص کار شایسته در گروه
استانهای برخوردار و مناطق شهری استانهای آذربایجان غربی ،خوزستان ،یزد ،لرستان ،بوشهر ،خراسان رضوی ،فارس،
گلستان ،مازندران ،قزوین ،کردستان ،ایالم ،کرمان ،سمنان ،خراسان شمالی و خراسان جنوبی در زمرۀ استانهای محروم از
این حیث قرار میگیرند.
نمودار  1نیز تغییرهای شاخص کار شایستۀ مناطق شهری استانها را در دو مقطع زمانی  1384و  1388نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،طی این دورۀ زمانی ،وضعیت کار شایستۀ  22استان کشور بهطور متوسط بهبود یافته است.
این در حالی است که هشت استان کشور نیز از این حیث ،وضعیت نامناسبتری داشتهاند.
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نمودار  .1تفاوت ها در سطح شاخص کار شایستۀ هر استان طی دو مقطع  1384و 1388

بیشترین تغییرها در این دوره ،در سه استان تهران ،هرمزگان و مرکزی است و این استانها بیش از  0/2شاخص کار
شایستۀ خود را ارتقا دادهاند .این درحالی است که در طیف دیگر ،بدترین وضعیت مربوط به استان آذربایجان غربی است و سه
استان خراسان جنوبی ،یزد و قم از این حیث در ردیفهای بعدی قرار گرفتهاند؛ بنابراین ،اگرچه شاخص کار شایسته در سال
 1388در مقایسه با سال  1384در اکثر استانها بهبود یافته است ،همچنان میتوان تمایزهای منطقهای عمدهای را در
تغییرهای شاخص کار شایستۀ مناطق شهری مشاهده کرد .این یافته بیانگر آن است که برنامهریزیهای منطقهای بازار کار،
امری ضروری و اجتنابناپذیر در راستای ایجاد تعادلهای منطقهای ،علیرغم بهبود در سطح ملی است.
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نتیجهگیری
اگرچه بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری ،موضوع پژوهشهای گسترده است ،براساس ادبیات جدید ارزیابی عملکرد بازار،
تنها وضعیت اشتغال و بیکاری یا بهعبارتی ،کمیت بازار کار مدنظر نیست و کیفیت نیز در این زمینه نقشی اساسی دارد.
این رویکرد به بازار کار ،از اواخر دهۀ  1990به شکلگیری مفهوم کار شایسته منجر شده است .با وجود این ،در هیچیک
از پژوهشها در ایران ،شاخص کار شایستۀ مناطق شهری کشور محاسبه نشده است .برایناساس ،این مطالعه با تلفیق
نماگرهای کار شایسته با بهکارگیری روش تاپسیس و محاسبۀ شاخص کار شایسته به تفکیک مناطق شهری کشور ،بازار
کار این مناطق را ارزیابی و مقایسه کرده است .این مطالعه برای دو مقطع زمانی  1384و  1388بهعنوان سالهای
ابتدایی و انتهایی برنامۀ چهارم طراحی شده و برای سنجش شاخص کار شایسته ،از هشت معیار اساسی نرخ مشارکت
اقتصادی ،نرخ بیکاری ،نرخ بیکاری جوانان ،نسبت اشتغال به جمعیت ،میزان کار با ساعات بیشازحد ،تعداد زنان مزدبگیر
در بخش صنعت ،تعداد زنان مزدبگیر در بخش کشاورزی و تعداد زنان مزدبگیر در بخش خدمات استفاده شده است.
تلفیق شاخصهای مذکور نیز با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد میانگین کار شایسته در
بازار کار مناطق شهری ایران ،از حدود  0/25در سال ابتدایی برنامۀ چهارم به نزدیک  0/31در سال پایانی آن افزایش و
انحراف معیار آن در بین استانها کاهش یافته است .این دو تغییر موجب کاهش ضریب تغییرات کار شایسته در فاصلۀ
این دو مقطع زمانی بهنحوی بارز شده است که همگرایی مناطق کشور از حیث کار شایسته را نشان میدهد .با وجود این،
تغییرها در شاخص کار شایستۀ مناطق شهری استانها در دو مقطع زمانی  1384و  1388نشان میدهد طی این دورۀ
زمانی ،وضعیت کار شایستۀ  22استان کشور بهبود یافته است .این درحالی است که هشت استان کشور نیز از این حیث
وضعیت نامناسبتری را تجربه کردهاند .برایناساس ،علیرغم بهبود شاخص کار شایسته در سال  1388در مقایسه با سال
 1384در اکثر استانها ،همچنان میتوان تمایزهای منطقهای عمدهای را در تغییرهای رخدادۀ شاخص کار شایستۀ مناطق
شهری مشاهده کرد .این یافته نشان میدهد برنامهریزیهای منطقهای بازار کار ،امری ضروری و اجتنابناپذیر در راستای
ایجاد تعادلهای منطقهای علیرغم بهبود در سطح ملی است.
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