موسسه عالی آموزش و ژپوهش مدرییت و ربانهم رزیی
پیاده سازی و اجرای سیستم اطالعات بازار کار ایران
سخنران :محمد رضا وقفی
چکیده:
بي شک ،کار يکي از عوامل عمده توليد در تمام بخش هاي اقتصاد هرجامعه و کشوري است .از سوي ديگر بيکاري هزينه هاي فردي و
اجتماعي ايجاد مي کند .در هر جامعه اي وجود بيکاري بلند مدت ،عالوه بر ايجاد زيان در سرمايه انساني ،موجب مشکالت رواني مانند
افسردگي براي افراد ج امعه مي شود .از سوي ديگر عدم تطبيق مناسب مهارت مورد نياز براي مشاغل با مهارت نيروي کار ،موجب
کاهش بهره وري بنگاههاي اقتصادي و در کل موجب کاهش رشد اقتصادي مي گردد .در صورتيکه تطبيق مناسب و ايجاد فضاي
رقابتي سالم و شفاف براي دستيابي به فرصت هاي شغلي ،موجب اف زايش رضايت کارکنان و کارفرمايان ،افزايش مدت استخدام ،کاهش
هزينه استخدام و در نهايت افزايش بهره وري و ايجاد اشتغال مي گردد .در بررسي بازار کار واقعي ،عوامل عمده اي که موجب مي گردد
تا شفافيت ،رضايتمندي کارگران و کارفرمايان و بهره وري کاهش يابد و منجر به افزايش انواع بيکاري در جامعه گردد را مي توان در
موارد زير خالصه نمود:
_ کمبود اطالعات در مورد شغل
_ فقدان اطالعات در مورد مهارت هاي مورد نياز کارفرمايان
_ ناسازگاري بين تقاضاي عرضه نيروي کار و نيروي کار
_ تبعيض (در زمينه هاي آموزش و اشتغال از جنبه هاي مختلف از جمله جنسيت ،قوميت ،منطقه اي و غيره)
_ سطوح ناکافي براي تنظيم بازار کار
در اين راستا دولت ها با اجراي سياست هاي بازار کار ،مي توانند نقش فعال در بهبود کارکرد بازار کار ايفا نمايند .همچنين ابزارهاي
مختلفي در راستاي اين سياست ها براي افزايش کارايي جست جو شغل مناسب براي افراد وجود دارد که موجب کاهش هزينه ها و
افزايش سرعت و کيفيت جستجوي شغل مي گردد.
از جمله سيستم اطالعات بازار کار ) Labour Marketing Information System (LMISکه به عنوان خدمات ميانجيگر
بين عرضه و تقاضاي بازار کار با بهبود جريان اطالعات بين ب خش هاي مختلف بازار ،موجب کاهش هزينه و افزايش سرعت و کيفيت
جستجوي شغلي مي گردد LMIS .مي تواند تغيير ناپذيري بازار کار را در مورد بيکاري اصطکاکي و ساختاري کاهش دهد و سازگاري
نيروي کار با الزامات تقاضاي کار را با ارائه اطالعات در مورد حرفه ها و مهارت هاي مورد نياز بهبود بخشد و در نهايت با بهبود جريان
اطالعات ،در تنظيم بازار کار موثر باشد .نظر به اينکه در بررسي بعمل آمده بخش قابل توجهي از بيکاري موجود در کشور از نوع
ساختاري و اصطکاکي است و از سوي ديگر شفافيت الزم در بازارکار وجود ندارد ،به نحوي که حتي برنامه ها و سياست هاي اجراي
ارزيابي نمي شوند و يا ارزيابي آنها با توجه به اطالعات اخذ شده از سوي مراکز دولتي که خود مجري اين برنامه ها مي باشند انجام مي
گيرد و نظارت مشخصي بر آنها وجود ندارد .پياده سازي و اجراي سيستم اطالعات بازار کار در کشور بيش از پيش اهميت دارد .الزم به
ذکر است ،با توجه به اينکه ساختار و مشکالت بازار کار در کشورهاي مختلف متفاوت است ،لذا توابع و فرم هاي  LMISبايد مطابق با
الزامات کشورها تدوين و اجرا گردد .به بيان ديگر طرح کلي براي پياده سازي  LMISموثر وجود ندارد .اين گزارش به منظور ارائه يک
طرح اجرايي در مورد عملکرد و پتانسيل  LMISتدوين شده است .تا امکان پياده سازي و اجراي اين سيستم را به عنوان يک ضرورت
مهم ،با توجه به وضعيت بازارکار کشور مهيا نمايد.
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