تحلیل تطبیقی ساختار اشتغال شهری با تأکید بر متغیرهای اجتماعی
و نظام برنامهریزی و مدیریت شهری
مطالعه موردی :کالنشهرهای تهران و مونترال

1

زهره فنی - 2عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری
جمشید مولودی  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس
خدر فرجی راد  -دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت1391/09/12 :
تاریخ پذیرش1393/01/24 :

واژگان کلیدی  :اشتغال شهری ،متغیرهای اجتماعی ،نظام برنامهریزی و مدیریت شهری ،تهران ،مونترال.

 1این مقاله از نتایج طرح پژوهشی خاتمه یافته ای تحت عنوان "مطالعه تطبیقی وضعیت اشتغال در دو کالن شهر تهران و مونترال با تا کید بر
تبیین های فرهنگی -اجتماعی و مدیریت شهری" با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی استخراج شده است.
 2نویسنده مسئول مقالهz-fanni@sbu.ac.ir ،
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تحليل تطبيقی ساختار اشتغال شهری با تأ کيد بر متغيرهای اجتماعی و
نظام برنامهريزی و مديريت شهری

چکیده
در جوامع مختلف با توجه به ساختار متفاوت سیاسی  ،اجتماعی_ اقتصادی و مدیریتی ،اشتغال شهری اشکال متفاوتی به
خود گرفته است .اما موضوع تأثیرگذاری و سهم این متغیرها بر اشتغال شهری ناشناخته مانده است .بدینسان این مقاله
به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت است که متغیرهای متفاوت اجتماعی چه تأثیراتی بر وضعیت اشتغال کالنشهرهای
مونترال و تهران داشته است؟ نظام برنامهریزی و مدیریت شهری چگونه بر وضعیت و ساختار اشتغال در دو کالنشهر تهران
و مونترال مؤثر بوده است؟ برای پاسخ به سؤاالت فوق از روش کیفی استفاده گردید و در این راستا جمعآوری اطالعات به
شیوه اسنادی صورت گرفت.
نتایج نشان داد که تفاوت در متغیرهای اجتماعی و همچنین برنامهها و سیاستهای مختلف مدیریت شهری (همچون
وجود تعداد زیاد جمعیت در شهر تهران ،ساختار سنی ،پایین بودن سن شروع به کار در قوانین رسمی کشور و ترکیب جنسی)
در ورود نیروی کار و دسترسی به فرصتهای اشتغال به ویژه در کالنشهر تهران نقش بسزایی دارد .بر حسب سطح سواد و
دانش کاربردی نیز در وضعیت و ساخت اشتغال این دو شهر تفاوت وجود دارد .در هر دو کالنشهر ،مقوله اشتغال و توسعه
فضای کسبوکار مورد توجه قرار گرفته است و برنامهها و اقدامات اجرایی برای ایجاد اشتغال و فعالیتهای کارآفرینانه انجام
شده است .با این وجود در مقایسه با کالنشهر مونترال ،ضعف بسترهای قانونی و حقوقی ،ضعف مشارکت بخش خصوصی
و عدم وجود ارتباط متقابل اقدامات شهرداری با اسناد و برنامههای فرادست از جمله مسائل و مشکالت پیش ِ روی نظام
مدیریت و برنامهریزی کالنشهر تهران در ایجاد اشتغال و ساماندهی فضای کسبوکار است.
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 .1مقدمه
بحث اشتغال و پیچیدگیهای آن در جهان پرشتاب امروز توجه
بسیاری از سیاستگذاران ،دولت مردان و کارشناسان را به خود
جلب نموده است(ضیائی بیگدلی .)115 :1383 ،از ســوی دیگر
جهان و شهرهای آن به طور مداوم در حال گذار و پیشرفت بوده
و فرایند شهرنشینی همواره در حال دگرگونیهای ساختاری است.
این در حالی است که ساختارهای متفاوت سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی جوامع ،آثــار متفاوتی بر همه ابعاد زیستی سا کنان
شهرها از جمله ساختار اشتغال و کار داشته است .همچنین با
توجه به ارتباط مستقیم متغیرهای اجتماعی اقتصادی جوامع
و نظام برنامهریزی و مدیریت شهری آنها با مقوله کار و اشتغال
که همواره منجر به رویکردها و سیاستهای مختلفی در نواحی
شهری شده است ،از آنها به عنوان عوامل مکانی فضایی مؤثر
بر اشتغال شهری نام برده میشود .متفاوت بودن این عوامل در
مکانهای جغرافیایی ،به تفاوت ویژگیها و وضعیت اشتغال در
نواحی جغرافیایی مختلف میانجامد و برای تبیین تفاوتهای
ً
مکانی -فضایی اشتغال ،لزوما باید به بررسی و تحلیل تفاوتهای
مکانی -فضایی این عوامل پرداخته شود(مهاجرانی.)2 :1377 ،
این امر دلیل اصلی مطالعه تطبیقی دو شهر تهران و مونترال در این
زمینه بوده است.
در رابطه با عوامل مؤثر بر وضعیت اشتغال (شامل عوامل
اجــتــمــاعــی ،اقــتــصــادی ،ا کــولــوژیــکــی و مــدیــریــتــی) در یــک مکان
جغرافیایی (شهرها ،روستاها و )...تا کنون نظرات مختلفی بیان
شــده و محققان با توجه به گستردگی مــوضــوع ،تنها به معدود
جنبههایی اشاره نمودهاند .از آن جمله میتوان به عواملی همچون
منابع طبیعی ،سرمایه ،فناوری ،قشربندی اجتماعی ،فرهنگ،

ساخت جمعیتی و سیاستهای دولتی (همان )2 :1377 ،اشاره
کرد .از طرف دیگر عوامل مؤثر بر حجم و میزان اشتغال ،به چهار گروه
عمده تقسیم شده است :عوامل جمعیت شناختی شامل باروری،
مرگومیر و مهاجرت (داخلی و بینالمللی)؛ عوامل اقتصادی از قبیل
تولید سرانه ملی ( ،)GNPسطح آموزش کارگران ،فرصتهای شغلی
و توزیع جغرافیایی آنها ،ساختار صنعتی ،ساختار اشتغال و سازمان
تولید؛ عوامل اجتماعی همچون فرصتهای آموزشی ،شهرنشینی،
ویژگیها و قوانین ازدواج و سرانجام عوامل فرهنگی در بر گیرنده
رفتارهای سنتی گروههای مختلف در فعالیت اقتصادی ،تأثیرات
مذهبی بر روی رفتارها و غیره .همچنین عواملی چــون ترکیب
سنی -جنسی و حجم جمعیت و سرانجام نسبتهای فعالیت در
گروههای سنی و جنسی بر سطح اشتغال تأثیر عمده دارند(شایان،
 .)74-75 :1380به ط��ور کلی ،بررسی مطالعات مختلف نشان
میدهد که عوامل مؤثر بر اشتغال و بیکاری را میتوان به دو دسته
عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار و عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار
تقسیم کرد(نمودار :)1
 عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کــار :ایــن عوامل شامل ان ــدازه وترکیب جمعیت (ترکیب سنی و جنسی ،نرخ رشد جمعیت) ،سن
ورود به بازار کار ،میزان مشارکت زنان در نیروی کار و سایر عوامل
جمعیتشناختی و فرهنگی میشود.
 عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کــار :از ایــن جمله میتوان بهعواملی همچون سرمایه ،منابع طبیعی ،فناوری ،سیاستهای
دولتی (ملی و محلی) ،منابع خارجی تقاضا ،اندازه اقتصاد ملی و
مقدار مشارکت بــازار داخلی ،سطح دستمزدها و سطح قیمتها
اشاره کرد(مهاجرانی 47-55 :1375 ،و پاسبان.)154 :1385 ،
در ای ــن مــیــان ،اثـ ــرات متغیرهای اجــتــمــاعــی و نـیــز پیامدهای

نمودار  :1عوامل مؤثر بر وضعيت اشتغال
تحلیل تطبیقی ساختار اشتغال شهری با تأ کید بر متغیرهای اجتماعی و
نظام برنامهریزی و مدیریت شهری

منبع :براساس مطالعات نظری نگارندگان.

سیاستهای شهری و مدیریتی( به ویژه در درون شهرها) نقش
ً
قابل توجه اما نسبتا ناشناختهای در تحقیقات شهری دارند .در
این راستا ،این تحقیق به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اساسی
است:
متغیرهای اجتماعی چه تأثیراتی بر وضعیت اشتغال
کالنشهرهای مونترال و تهران داشته است؟
نظام برنامهریزی و مدیریت شهری چگونه بر وضعیت
و ساختار اشتغال در دو کالنشهر تهران و مونترال مؤثر
بوده است؟
 .2مبانی نظری تحقیق
ادبیات و متون نظری موجود نشان میدهد که بررسی و تحلیل
پــدیــده اشــتــغــال بــراســاس یکی از ســه الــگــوی زیــر ص ــورت گرفته
است(نمودار :)2
نظریهها و الگوهای اقتصادی اشتغال :نظریهها و الگوهای نوع
نخست اغلب به وسیله اقتصاددانان مطرح شده و قوانین خاص
اقتصادی (مشتمل بر عرضه و تقاضا) بر آن حا کم بــوده و بیشتر
دارای بیان ریاضی هستند .از انواع این الگوها و مدلها میتوان به
مدل سنتی بازار آزاد و رقابتی کار ،نظریه عمومی درآمد و اشتغال
کینز ،مــدل رشــد تولید و اشتغال (مــدل ه ــارود -دوم ــار) و مدل
ا کاوس -بالوگ اشاره کرد.
نظریهها و الگوهای فضایی اشتغال :دسته دوم ،نظریهها و
الگوهای فضایی اشتغال هستند که اغلب به طور مشترک به
وسیله دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی ،جغرافیدانان
و برنامهریزان توسعه منطقهای مطرح و بسط یافتهاند .در این
گونه نظریهها اغلب ُبعد سرزمینی و یا مکانی حا کم بــوده و به

نحوی در وضعیت اقتصادی به وجود آمده نقش خاصی را ایفا
میکند .از جمله این نظریهها باید به نظریه لوئیس -فی -رانیس،
نظریه کالین کــارک ،نظریه تفاوتهای محیط طبیعی ،نظریه
دوگانگی (اقتصاد) ،نظریه مرکز -پیرامون و نظریه توسعه شهری-
صنعتی اشاره کرد.
الگوی رویکرد تحقیقات تجربی :برخی مطالعات تجربی دارای
رویــکــردی التقاطی اند و به تحلیل هرگونه متغیر اقتصادی به
منظور شناخت روابط علت ومعلولی و همبستگی عوامل مختلف
پرداخته اند .این مطالعات اغلب دارای روش شناسی ا کتشافی
بــوده ،به طــوری که محقق از آ گاهی عمیقی نسبت به پدیده
مورد نظر و یا تأثیر متغیرهای مستقل بر یک متغیر کالن و وابسته
بــرخــوردار نبوده؛ به همین خاطر گاهی بــدون فرضیه و تنها با
طرح چندین سؤال ،تحقیق خود را آغاز میکند .مطالعاتی با این
رویکرد از فراوانی زیادی برخوردارند و با توجه به ماهیت موضوع
نیز این امر بدیهی به نظر میرسد(جدول .)1
مرور اجمالی بر اینگونه تحقیقات نشان داد که سه ویژگی اصلی
آنها عبارتند از :انجام یک بررسی توصیفی جامع در مورد وضعیت
موجود اشتغال و بیکاری ،بررسی همبستگی و روابط علتومعلولی
بین اشتغال به عنوان متغیر وابسته و سایر شاخصها (همچون
شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،جمعیت شناختی
و ) ...و سرانجام تحلیل و تبیین پــدیــده اشتغال و بیکاری و
نتیجه گیری از آن.
در چارچوب رویکرد تحقیقات تجربی ،عوامل متعددی بر وضعیت
اشتغال و بیکاری در جامعه و تفاوتهای مکانی -فضایی آن مؤثر
ً
است .همانطور که قبال گفته شد ،این عوامل را میتوان به دو
دسته عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار (انــدازه و ترکیب جمعیت
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نمودار  :2طبقهبندي انواع نظريهها و الگوهاي مطالعه و تحليل اشتغال
تحلیل تطبیقی ساختار اشتغال شهری با تأ کید بر متغیرهای اجتماعی و
نظام برنامهریزی و مدیریت شهری

منبع :نويسندگان با اقتباس از مطالعات پيشين.

(ترکیب سنی و جنسی ،نرخ رشد جمعیت) ،سن ورود به بازار کار،
میزان مشارکت زنان در نیروی کار و )...و عوامل مؤثر بر تقاضای
نیروی کار (سرمایه ،منابع طبیعی ،فناوری ،سیاستهای دولتی
(ملی و محلی) ،منابع خارجی تقاضا ،اندازه اقتصاد ملی و مقدار
مشارکت بازار داخلی ،سطح دستمزدها و سطح قیمتها) تقسیم
کرد .در رابطه با دسته نخست از عواملی میتوان گفت که ترکیبی
از متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در مقیاسهای
مختلف بر تعداد جمعیت فعال که خواهان مشارکت در نیروی
کار هستند ،تأثیر میگذارند .این عوامل با توجه به نوع اقتصاد
ممکن اســت متفاوت باشند .در اقــتــصــادهــای ابــتــدایــی ،نرخ
مشارکت نیروی کار به وسیله تغذیه ،نظم فصلی و تقاضا برای
درآمد تعیین می شده است .همزمان با تغییر اقتصادی ،غالب
شــدن شکل کــارمــزدی در کــشــاورزی ،اشتغال شهری از طریق
گسترش سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی ،اثر عظیمی بر سطح
و الگوی مشارکت نیروی کار بر جای می گذارد .با رشد اقتصادی،
نر خهای مشارکت گروههای سنی واقــع در سن کــار ،به ساخت

بازار کار حساسیت نشان میدهد(سبحانی .)48 :1372 ،از سوی
دیگر ،هر چه میزان جمعیت یک جامعه بیشتر باشد ،عرضه
نیروی کار بیشتر خواهد بــود .عــاوه بر این از آنجا که جمعیت
در سن معینی فعال نامیده میشوند ،بایستی به ترکیب سنی
و جنسی آن توجه کــرد .پایین بــودن سن ورود به بــازار کــار در
کشورهای در حال توسعه ضمن آنکه میزان فعالیت عمومی را
افزایش میدهد ،میتواند باعث افزایش بیکاری شود .در مورد
دسته دوم از عوامل مؤثر بر وضعیت اشتغال نیز ،سیاستها
و برنامههای دولتی در سطوح مختلف ملی و محلی به ویژه
نظام برنامهریزی و مدیریت شهری از جمله عوامل مهمی به
شمار میروند .این سیاستها بستگی به میزان دخالت دولت و
نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز در امور اقتصادی دارد و شامل
سرمایهگذاری مستقیم در امور تولیدی و سیاستهای مالی و
مالیاتی ویژه در بخش خصوصی  ،عمومی و ...است(مهاجرانی،
.)55-54 :1375

جدول  :1نمونه هايی از مطالعات وضعيت اشتغال با رويکرد تحقيقات تجربی
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منبع :نتایج مطالعات نظری نگارندگان.

 .4یافتههای تحقیق
 .4.1وضعیت اشتغال در کالنشهرهای مورد مطالعه بر حسب
شاخصهایاجتماعی-فرهنگی
 وضعیت جمعیت و جمعیت فعال دو کالنشهر تهران و مونترال:بر اســاس آمــار ســال ( 13851 )2006از کل جمعیت یک میلیون
و620ه ــزار و 693نفر کالنشهر مونترال ،یک میلیون و 128هــزار و
 695نفر ( 69/64درصــد) آن در گروه جمعیت فعال عمومی قرار
میگیرند .در همین سال از کل جمعیت هفت میلیون و 803هزار
و 7803883 883نفری شهر تهران،پنج میلیون و 876ه ــزار و
 5876659 659نفر ( 75/3درصد) در گروه جمعیت فعال عمومی
قرار دارنــد .از این نظر دو کالنشهر تهران و مونترال تفاوت 5/66
درصدی را به نمایش میگذارند .این تفاوت به ویژه زمانی که در
درون شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آنها نگریسته شود،
قابل توجه اس ــت؛ در حالی که کالنشهر مونترال تفاوت بسیار
 - 1سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1385ایران ،منطبق بر
سرشماری عمومی سال  2006کاناداست.

نــمــودار :3جمعیت فعال کالنشهرهای تـهــران و مــونـتــرال در
مقایسه با هم و با میزانهای ملی آن

 سن شروع به کار :از نظر سن شروع به کار نیز ،دادههای آمارینشان از آن دارد که سن شــروع به کار در ایــران به طور عام و در
تهران به طــور خــاص ســن 10سالگی اســت .به عبارت دیگر طبق
استانداردهای مرکز آمار در ایران ،هر فردی که وارد سن  10سالگی
گ ــردد ،در زمــره جمعیت فعال سرشماری مــیشــود و در صــورت
داشتن شغل به عنوان شاغل محسوب میشود .بررسیها در مورد
کشور کانادا به طور عام و شهر مونترال به طور خاص نشان میدهد
که سن ورود به فعالیت و قــرار گرفتن در رسته شاغالن 15 ،سال
است .به طوری که طبق ضوابط ،دانشآموزانی که دارای سن 16
سال به باال هستند ،میتوانند کار پارهوقت بگیرند و مشغول به کار
ً
شوند .در پایینتر از این سن غالبا کار کردن این گونه افراد با الزامات
و برخورد قانونی همراه است .از این رو ،چنین تفاوتی میتواند یکی
از عوامل مؤثر در عرضه بیشتر نیروی کار به بازار در کالنشهر تهران
قلمداد شود .سن شروع به کار یکی از اجزای نرخ مشارکت است و
پایینتر بودن آن میتواند در روانه کردن تعداد زیادی جمعیت به
بازار کار نقش مهمی ایفا نماید و در افزایش نرخ بیکاری مؤثر واقع
شود.
2
 تعداد شاغالن  :در سال ( ،1385)2006از مجموع دو میلیونو 844ه ــزارو 2844867 867نفر جمعیت فعال  10ساله و بیشتر
در کالنشهر تهران ،دو میلیون و 627هزار و  452نفر آن را شاغالن
تشکیل میدهند .در همین سال در کالنشهر مونترال 978هــزار
و  785نفر جمعیت باالی  10سال و بیشتر وجود داشته است که
از این تعداد 892هــزار و  735نفر را شاغالن تشکیل میدهند .بر
این اساس در سال  ،1385نرخ اشتغال در کالنشهر تهران 92/36
به منظور رعایت قاعده یکسان سازی داده ها و آمار ،باید رقم
2
واحدی برای هر دو شهر (در اینجا جمعیت باالتر از  10سال) به عنوان
سن ورود به بازار کار در نظر گرفته می شد.
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 .3روش تحقیق
بــا تــوجــه بــه مــاهــیــت مــوضــوع و سـ ــؤاالت پ ــژوه ــش ،بــه منظور
پاسخگویی بــه س ــؤاالت و شناخت و تحلیل وضعیت اشتغال
کالنشهرهای تهران و مونترال از روش تحلیل کیفی دادههااستفاده
شده است .در چارچوب این روش ،برای بررسی تأثیر متغیرهای
اجتماعی و نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری بر اشتغال در دو
کالنشهر مورد مطالعه ،از الگوی تحقیقات تجربی استفاده گردید.
ابتدا اطالعات و داده ها به شیوه اسنادی گردآوری شد .اطالعات
ج ــم ــع آوری ش ــده در نــهــایــت دســتــه بــنــدی و وضــعــیــت اشتغال
کالنشهرهای تهران و مونترال براساس شاخص های تحقیق،
مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفتند.
همانگونه که در مقدمه اشــاره شــد ،در ایــن تحقیق به منظور
آسیبشناسی و چارهجویی مسائل اشتغال در کالنشهر تهران،
رابطهای دو سویه بین متغیرهای اجتماعی و نظام برنامه ریزی
و مدیریتی دو شهر و مسئله اشتغال و بیکاری در آنها ،به اتخاذ
سیاستها و رویکردهای متفاوتی از سوی مدیریت های شهری
در این کشورها منجر شده و این دلیل اصلی مطالعه تطبیقی
و مقایسه دو شهر تهران و مونترال در این زمینه بوده است .از
طرفی نیز به بررسی تطبیقی دو متغیر کالن یعنی عوامل اجتماعی
و نظام برنامهریزی و مدیریت شهری پرداخته شد .گفتنی است
که دلیل انتخاب دو کالنشهر تهران و مونترال ،مقایسه دو شهر
مهم ،یکی از کشورهای در حال توسعه و دیگری از جامعهای با
ً
اقتصاد پیشرفته اســت .این دو مکان جغرافیایی تقریبا از نظر
ساختار اجتماعی -اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی با هم متفاوت
ً
بوده و به عبارت دیگر ،در دو محیط کامال مجزا از هم رشد و توسعه
یافتهاند .بنابراین میتوان به خوبی تأثیر متغیرهای اجتماعی و
نظام برنامهریزی و مدیریت را بر وضعیت اشتغال دو شهر تهران و
مونترال مشاهده نمود.

ناچیزی از این نظر با میزان ملی خود در کشور کانادا دارد (0/34
درصد) ،این رقم در کالنشهر تهران 5/56 ،درصد بیشتر از میزان
ملی آن میباشد .این امر میتواند به دلیل تمرکز سرمایهگذاریها
و امکانات و خــدمــات در شهرهای بــزرگ و از جمله در تـهــران و
دسترسی بیشتر به فرصتهای شغلی و در نتیجه مهاجرت تعداد
قابل توجهی از جمعیت در ســن کــار کشور بــه ایــن شهر باشد،
بنابراین به طور منطقی نسبت جمعیت فعال تهران در مقایسه با
میانگین ملی آن باالتر است (نمودار .)3

جدول :2توزيع جمعيت فعال  10ساله و بيشتر برحسب شاغل و بيکار
کالنشهر

جمع

شاغل

نرخ اشتغال

تهران

2844867

2627452

92/36

مونترال

978785

892735

91/21

مأخذ :نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن ،سال .1385

Source:http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec-20/march-tra
جدول  :3وضعيت شاغالن بر حسب تحصيالت و مدارک تحصيلي
شهر

بي سواد و بدون مدرک
تحصيلي مشخص

مدارک تحصيلي مشخص پايينتر
از ديپلم

ديپلم و ساير دورههاي
آموزشي معادل

تحصيالت عالي
(دانشگاهي)

تهران

5/84

27/4

35/89

30/88

مونترال

5/33

0

38/57

56/1

مأخذ :نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن ،سال .1385

Source: http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec-20/march-tra.
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و بــرای مونترال  91/21میباشد .همچنان که جــدول  2نشان
میدهد کالنشهرهای مورد بررسی از نظر نرخ اشتغال تفاوت قابل
توجهی با هم ندارند.
تعداد شاغالن به تفکیک سطح سواد :بررسیها نشان میدهد
که در کشور کانادا شاغالن را از نظر سطح ســواد به هشت گروه
تقسیم میکنند :گــروه شاغالن بــدون مــدرک تحصیلی مشخص؛
گــروه شــاغــان دارای دیپلم متوسطه و یــا م ــدارک تــجــاری؛ گــروه
شاغالن مدرک کالج و مدارس فنی -حرفهای؛ گروه شاغالن مدارک
دانشگاهی تا زیر لیسانس؛ گروه شاغالن دارای مدرک لیسانس؛
گــروه شاغالن دارای مــدرک فوق لیسانس؛ و گــروه شاغالن دارای
دکترا .در ایران نیز شاغالن را از نظر سطح تحصیالت و وضعیت سواد
به هشت گروه (البته با تفاوتهایی با کانادا) طبقهبندی میکنند:
گــروه شاغالن بیسواد؛ گــروه شاغالن دارای تحصیالت ابتدایی؛
گــروه شاغالن دارای تحصیالت راهنمایی؛ گــروه شاغالن دارای
تحصیالت متوسطه؛ گروه شاغالن دارای مدرک پیشدانشگاهی؛
گــروه شاغالن دارای تحصیالت دانشگاهی؛ گــروه شاغالن دارای
تحصیالت ســوادآمــوزی بــزرگــســاالن؛ و گــروه شاغالن دارای سایر
دورههــای تحصیلی نامشخص و اظهار نشده .با توجه به تفاوت
موجود در طبقهبندیها ،بــرای قابل مقایسه شــدن دادههــای
آماری دو کالنشهر مورد مطالعه ،چهار طبقه تحصیلی تشخیص
داده شد و مبنای مقایسه شاغالن دو کالنشهر قرار گرفت( جدول
.)3
جدول  3نشان از تفاوتهای بارزی دارد که شاغالن دو کالنشهر
از نظر سطح تحصیالت و سواد دارند .این تفاوت به ویژه در گروه
شاغالن دارای تحصیالت عالی دانشگاهی به صورت بارزی خود
را نمایان میکند .در حالی که در کالنشهر تهران فقط 30/88
درصد از شاغالن دارای تحصیالت دانشگاهی هستند ،این میزان
برای کالنشهر مونترال  56/1درصد میباشد که تفاوتی 25/22
درصدی را نشان میدهد .در گروههای شاغالن بیسواد و بدون

مدرک تحصیلی مشخص دو کالنشهر تفاوت چندانی با هم ندارند
( 5/84بــرای تهران و  5/33بــرای مونترال) .در گــروه تحصیلی
دیپلم و سایر دورههای آموزشی معادل نیز تفاوت چندانی بین دو
کالنشهر مشاهده نمیشود ( 35/89برای تهران و  38/57برای
مونترال) .اما بارزترین تفاوت گروه شاغالن دو کالنشهر بر حسب
سطح سواد و مدارک تحصیلی در گروه مدارک تحصیلی مشخص
پایینتر از دیپلم است .در تهران  27/4درصد از شاغالن دارای
سواد تحصیلی پایینتر از دیپلم هستند ،در حالی که در مونترال
این رقم صفر میباشد و درواقع در مونترال جمعیت شاغل یا دارای
مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه میباشند و یا دارای سایر معادل
تحصیلی کــاربــردی آن (همچون مــدارک تجاری و مــدرک کالج و
مدارس فنی -حرفهای) .
وضعیت اشتغال به تفکیک جنسیت :براساس اطالعات موجود
در سرشماریهای به عمل آمده در سال ( ،1385)2006از مجموع
دو میلیون و 844هــزار و  867نفر جمعیت فعال  10ساله و بیشتر
در کالنشهر تهران ،دو میلیون و 309هزار و  468نفر ( 81/18درصد)
را مــردان و 535ه ــزار و  399نفر ( 18/82درصــد) را زنــان تشکیل
میدهند .این ارقام برای کالنشهر مونترال به ترتیب 512هزارو305
نفر ( 52/34درصــد) مــرد و 466هـ ــزارو 480نفر ( 47/66درصــد)
زن میباشند .این ارقــام نشان میدهد که از نظر توزیع اشتغال
بــر حسب جنسیت ،تــفــاوتهــای ب ــارزی بین دو کالنشهر تهران
و مونترال وجود دارد و در حالی که در کالنشهر مونترال مــردان و
ً
زنان سهم نسبتا یکسانی در دسترسی به فرصتهای شغلی را دارا
هستند ،در کالنشهر تهران از این نظر تفاوت قابل توجهی وجود
دارد؛ به طوری که مردان سهم به مراتب بیشتری را در دسترسی به
فرصتهای شغلی دارا میباشند(جدول .)4
بــر اس ــاس آم ــار و اطــاعــات دری ــاف ــت ش ــده از ســرشــمــاری ســال
( 1385)2006در کالنشهرهای تهران و مونترال ،از مجموع دو

جدول :4توزيع جمعيت فعال اقتصادی  10ساله و بيشتر به تفکيک جنسيت
کالنشهر

جمع

زن

مرد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تهران

2844867

100

2309468

81/18

535399

18/82

مونترال

978785

100

512305

52/34

466480

47/66

مأخذ :نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن ،سال .Source: http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec-20/march-tra .1385

نمودار  :4اشتغال در بخش   های سه گانه فعاليتهای اقتصادی تهران و مونترال به تفکيک جنسيت
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میلیونو309هزارو 468نفر جمعیت فعال  10ساله و بیشتر مردان
در کالنشهر تهران ،دو میلیونو167هزارو 134نفر را شاغالن در
بــر میگیرند .بدین ســان نــرخ اشتغال در گــروه م ــردان کالنشهر
تهران  93/84میباشد .همچنین از مجموع 535هــزارو 399نفر
جمعیت فعال  10ساله و بیشتر زنان460 ،هــزارو 318نفر را شاغالن
در بر میگیرند .بر این اساس نرخ اشتغال در گروه زنان در کالنشهر
تهران  85/98درصــد میباشد .در کالنشهر مونترال وضعیت تا
حدوی متفاوت میباشد؛ در این کالنشهر از مجموع 512هزارو305
نفر جمعیت فعال اقتصادی در گــروه مــردان465 ،ه ــزارو 715نفر
را شاغالن در بر میگیرند .این ارقــام بــرای زنــان 427ه ــزارو 20نفر
میباشد .بر این اســاس نرخ اشتغال در گــروه مــردان در کالنشهر
مونترال  90/91درصــد و بــرای زنــان  91/54درصــد اســت .از نظر
وضعیت اشتغال بــه تفکیک جنسیت در دو کالنشهر تــهــران و
مونترال ،تفاوتهای ساختاری قابل توجهی وجــود دارد .این
تفاوتها ناشی از نگرشهای متفاوت دو جامعه نسبت به زنان،
سطح تحصیالت زنــان ،دسترسی به فرصتهای شغلی بیشتر،
تفاوت در گروهها و فعالیتهای مختلف دو شهر است .گفتنی است
که این تفاوت جنسیتی در وضعیت اشتغال دو کالنشهر یادشده بر
حسب بخشهای عمده اقتصادی نیز نکات جالب توجهی را بیان
میکند که در ادامه به منظور تبیین تفاوتها و تشابهات ساختار
جنسیتی اشتغال دو کالنشهر به آن پرداخته میشود.
از نظر وضعیت اقتصادی بر حسب بخشهای سهگانه کشاورزی،
صنعت و خدمات ،دادههــا نشان میدهد که در هر دو کالنشهر،
اشتغال در بخش کشاورزی سهم ناچیزی را در بر میگیرد .در هر دو
کالنشهر بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را در بر دارد؛ با این
تفاوت که در کالنشهر مونترال سهم بخش خدمات در مقایسه با
سهم همین بخش در کالنشهر تهران بیشتر میباشد .این در حالی
است که در کالنشهر تهران بخش صنعت سهم بیشتری از اشتغال

را به خود اختصاص میدهد .بر اساس اطالعات دریافت شده از
سرشماری سال ( 1385)2006کالنشهرهای تهران و کانادا ،از 100
درصد شاغالن در تهران 0/54 ،درصد در بخش کشاورزی28/28 ،
درصــد در بخش صنعت و  71/18درصــد نیز در بخش خدمات و
فعالیتهای نامشخص مشغول به کار بودهاند .در همین سال این
میزانها برای کالنشهر مونترال به ترتیب  15/9 ،0/94و 83/16
درصد است.
در مورد وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی به تفکیک جنسیت،
در کالنشهر تهران از مجموع صددرصد شاغالن در بخش کشاورزی،
 5/01درصد را زنان و  94/99درصد را مردان تشکیل میدهند .این
میزان برای کالنشهر مونترال به ترتیب  32/67درصد برای زنان
و  67/33درصد برای مــردان میباشد .از نظر اشتغال در بخش
صنعت و معدن به تفکیک جنسیت ،در کالنشهر تهران از مجموع
صددرصد شاغالن در این بخش 9/54 ،درصد را زنان و 90/46
درصد را مردان تشکیل میدهند .این میزان برای کالنشهر مونترال
به ترتیب  30/87درصد برای زنان و  69/13درصد برای مردان
میباشد .سرانجام از نظر اشتغال در بخش خدمات به تفکیک
جنسیت ،در کالنشهر تهران از مجموع صددرصد شاغالن در این
بخش 20/76 ،درصــد را زنــان و  79/24درصــد را مــردان تشکیل
میدهند .این میزان برای کالنشهر مونترال به ترتیب  51/09درصد
برای زنان و  48/91درصد برای مردان میباشد(نمودار .)4
همانطور کــه مشاهده مــی شــود ،در هــر ســه بخش فعالیتی دو
کالنشهر مــورد مطالعه تفاوتهای قابل مالحظهای از نظر سهم
ً
اشتغال زنــان و مــردان وجــود دارد .این تفاوت کامال قابل توجه
میباشد؛ در حالی که در کالنشهر تهران مردان سهم بسیار بیشتری
از زنان را در بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات به
ً
خود اختصاص دادهاند ،در کالنشهر مونترال این نسبتها تقریبا
یکسان و حتی در مواردی سهم زنان بیشتر از مرداناست.
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 .4.2وضعیت اشتغال و توسعه فضای کسب در چارچوب نظام
برنامهریزی و مدیریت شهری
 کالنشهر مونترال :در کانادا همانند بسیاری از دیگر کشورهایجهان ،به تبع نظام سه سطحی اداری و سیاسی مشتمل بر دولت
فــدرال یا مرکزی ،دولت ایالتی و دولت شهری و محلی ،قوانین و
ضوابط کار و فعالیت نیز در سه سطح تنظیم و تصویب شده است:
قوانین و ضوابط کار و فعالیت در سطح فدرال؛ قوانین و ضوابط کار
و فعالیت در سطح ایالتی(استانی)؛ و قوانین و ضوابط کار و فعالیت
شهری(محلی).
در چارچوب قوانین و ضوابط مرتبط با کار و فعالیت در کانادا ،باید
گفت که در این زمینه ،سه نکته یا مفهوم بنیادین وجود دارد که
عبارتند از:
 اتحادیهگرایی :یعنی همه مشاغل دارای اتحادیهها و صنفهایخاص خود هستند و تمامی خواستهها و نیازهای قانونی خود را از
طریق اتحادیه خود ،مطرح میکنند؛
 محیطزیست :طبق قانون ،همه گروههای شغلی و اصناف بایدمواضع و رابطه خود را در ارتباط با محیطزیست مشخص و اعالم
کنند.
 حرمت و اهمیت انسان :مشاغل براساس میزان اهمیت و نقشیکه در رابطه با صیانت جسم و روح انسان دارن ــد ،طبقهبندی
شدهاند؛ به این ترتیب که مشاغلی مانند معلمی و تدریس ،پزشکی
و روانپزشکی و وکالت که در ارتباط مستقیم با روح و جسم انسانها
قرار دارند ،تمامی قوانین و ضوابط و رسیدگی به امور آنها از سایر
مشاغل تفکیک شده است.
از دیگر ویژگیهای فرهنگ کار و اشتغال در کانادا به طور کلی ودر مونترال به طور خاص ،اهمیت زیاد نفس کار و مهارت است و
نه مدرک تحصیلی؛ البته مدرک تحصیلی در افزایش دستمزد نقش
زیــادی دارد ولی داشتن مهارت و دانــش عملی در یافتن شغل،
بسیار مهم است.
بنابراین هــر گونه طــرح و بــرنــامـهای کــه بــه صــورت مستقیم و یا
غیرمستقیم به مقوله کار و فعالیت و ایجاد اشتغال ارتباط داشته
باشد باید مباحث بنیادین فوق را مورد توجه قرار دهد؛ به طوری
که طرح جامع شهر مونترال 1مملو از بندها و بخشهایی است که
با تأ کید و توجه به این مفاهیم بنیادی تنظیم و مصوب شدهاند.
از جمله ارتقا و توسعه محیطزیست و کیفیت زندگی ،تأ کید بر
پیوستگی و ارتباط سازنده میان فعالیتهای اقتصادی و تجاری
به منظور تأمین نیازهای اساسی م ــردم ،توسعه کــارآمــد شبکه
حملونقل ،تولید چشمانداز با کیفیت باالی شهری و . ...یکی
از مهمترین برنامههای مرتبط با ایجاد اشتغال و توسعه فضای
کسبوکار در کالنشهر مونترال ،راهبرد توسعه اقتصادی کالنشهر
مــونــتــرال مــیبــاشــد؛ بــر اس ــاس ایــن بــرنــامــه ،مــونــتــرال کالنشهری
بینالمللی و شهری با القابهای متعدد از جمله شهر اطالعات،
نوآوری ،فناوری و مادرشهر فرهنگی و فستیوالی کانادا و به تازگی از
سوی یونسکو ،به عنوان -شهر طراحی -نامیده شده است .طبق
?1 http://ville.montreal.qc.ca/portal/pagepageid=2762,3099643&-dad=portal&-schema=PORTAL

این برنامه ،شهر مونترال برای ایجاد و گسترش فضا و بازار خالق
اقتصادی ،بــرای پذیرش نقشهای جدید و ســازوکــارهــای پویا،
نیازمند ارتقا و توسعه محیطی و زیرساختی است .مطابق با این
راهبرد کالن ،برنامههای خرد اقتصادی همچون موارد زیر در نظام
برنامهریزی این کالنشهر مورد توجه قرار گرفتهاند:
 تقویت مونترال به عنوان مادرشهر اطالعات و نوآوری برایتنها راه حفظ اقتصاد پویا و سودآور،
 حمایت از بخشهای متعدد راهبرد توسعه اقتصادی بهویژه کار در زمینه فناوریهای نوین،
 تشویق رشد مولد و سودآور در شرکت ها و مؤسسات، تــقــویــت ،توسعه و بــرتــری شهر مــون ـتــرال بــه عــنــوان شهرفرهنگی ،با حمایت از افراد و گروههای خالق ،صنایع فرهنگی و
خدمات اقامتی و پذیرایی،
 حفظ سطح باالی کیفیت زیست و امنیت در بخش مرکزیو نواحی شهر مونترال و
 بازگذاشتن و آمادهسازی شهر مونترال برای هر نوع فعالیتاقتصادی خودجوش و سودآور.
بر اساس این طرح ،سه هدف عملکردی یا اجرایی در رابطه ویژهای
با توسعه نواحی اشتغال شهر تصویب شده است که عبارتند از :ایجاد
همبستگی و ارتباط نزدیک میان نواحی اشتغالی شهر از طریق
فعالیتهای تولیدی پویا و بهبود سیستم حملونقل ،تنوعبخشی
و تقویت فعالیتها در نواحی حومهای شهر به منظور استفاده
متمرکزتر از زیرساختهای موجود؛ و توسعه نواحی عمده اشتغال
همراه با اطمینان از ارتباط قوی با بافت کلی شهر .براساس طرح
فوق ،به تفکیک مناطق کارکردی کالنشهر مونترال ،نواحی اشتغال
در کالنشهر مونترال برنامهریزی و مشخص شدهاند .این نواحی که
بر روی نقشه نواحی اشتغال شهر مشخص و ترسیم شده است،
ً
اساسا برای فعالیتهای شغلی اختصاص پیدا کردهاند .بخش
مرکزی تجاری ،نواحی عمده خردهفروشی و خدماتی(بازارها و مرا کز
مالی) ،نواحی همکاریها و ارتباطات پیشرفته (پارکها و مؤسسات
پژوهشی ،فرهنگی و فناورانه ) ،نواحی گسترش فرصتهای متنوع
شغلی ،نواحی صنعتی ،ناحیه توسعه صنعتی مترا کم .از جمله
دیگر برنامههایی که در سطح ملی وجود داشته و کالنشهر مونترال
نیز آن را در اهداف و راهبرد توسعه فضای کسبوکار و ایجاد اشتغال
گنجانده است ،میتوان به برنامههایی همچون راهبرد اشتغال
جوانان ،برنامه خوداشتغالی یا خویشفرمایی و برنامه کمک به
افراد خوداشتغال اشاره نمود.
در ارتباط با نقش و عملکرد شهرداری و سازمانهای تابعه آن ،در
ً
بخش اشتغال شهری ،این نقش غالبا غیرمستقیم و با مشارکت
ً
نهادها و سازمانهای اقتصادی و اجتماعی است و عمدتا به شکل
ایجاد و گسترش مرا کز متعددی بــرای آمــوزش و ارائــه تسهیالت
الزم بــرای اشتغال افــراد بــوده اســت .به عبارت دیگر ،افــراد فاقد
مهارت شغلی و یا جویای کار ،با شرکت در مرا کز آموزشی و فنی-
حرفهای زیر نظر شهرداری ناحیه محل سکونت خود ،مهارت و
دانش عملی الزم برای تصدی و انجام فعالیتی را پیدا کرده و جذب
بازار کار خصوصی و عمومی میشوند .البته ممکن است برخی از

1 http://ville.montreal.qc.ca/portal
2 - LaSalle’s Economic Development Corporation
3 - Young Entrepreneurs Program
4 - WestMount
5 - Our Goal= Your Start-up
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پروژههای اقتصادی هم با کارفرمایی شهرداری به جذب افراد به
مدت محدودی اقدام کنند؛ ولی این موارد ،همیشگی و مستمر
نیست .همچنین بخشی در وب سایت شهرداری مونترال به نام
( )Offers of Employmentبه موضوع ارائه فرصتهای شغلی برای
افراد جویای کار اختصاص دارد و هر دو طرف (کارفرمایان و بیکاران)
میتوانند به آن رجوع کرده و اطالعات خود را در آن قرار دهند و یا
اطالعاتی از آن کسب کنند.1
همچنین نواحی مستقل شهرداری در مونترال هم هر یک به نوبه
خود و البته با همکاری مستقیم کالجهای آموزشی-کاربردی و
مرا کز فنی -حرفهای ،بنا به نیاز شهروندان ،برنامههایی را برای
کمک و یا تشویق افــراد کارآفرین و خوداشتغال شــروع میکنند.
ً
مثال ش ـهــرداری ناحیه لسل در کالنشهر مونترال ،با مشارکت و
ســرمــای ـهگــذاری مستقیم ســازمــان توسعه اقــتــصــادی شــهــرداری
لسل 2و همکاری کالجها که از مرا کز مهم آموزشی-کاربردی بعد
از دوره متوسطه در شهر مونترال هستند ،بــرای تشویق جوانان
فار غالتحصیل از مقطع متوسطه به فعالیت اقتصادی ،اقدام به
3
تنظیم ،مدیریت و ارائه برنامهای به نام برنامه جوانان کارآفرین
در این ناحیه کرده است .این برنامه امکانات و تسهیالت الزم برای
دریافت وام و اعتبارات و تدارک امکانات اولیه برای شروع به کار
جوانان آمــوزش دیــده در این مرا کز را فراهم میکند .کمک مالی
پیشبینی شده در برنامه جوانان کارآفرین ،به شکل یک گرنت
یا اعانه مالی بدون بازپرداخت و حدا کثر به میزان شش هزار دالر
است .مشابه فعالیت و اهداف این سازمانها در سایر مناطق در
حال پیشرفت شهرداری مونترال هم وجود دارد؛ مناطقی که نسبت
به دیگر نواحی ،دارای رشد اقتصادی کمتری هستند؛ مانند ناحیه
لسل -که نسبت به ناحیه شهری پیشرفته -وست مونت( ،-4کهً
از شهرداری مستقل و با اختیارات کامال مجزایی برخوردارست) در
شرایط عقب ماندهتری قرار دارد.
از جمله دیگر موارد و موضوعهای اثرگذار نظام مدیریت کالنشهر
مونترال و واحدهای تابعه آن ،بحث کارآفرینی اســت .به طوری
که یکی از اهــداف مهم و بلندمدت مدیریت شهری در کالنشهر
مونترال ،تشویق و ترغیب افــراد و گروهها به ایجاد شغل و یا به
اصطالح کارآفرینی است که سابقه مدیدی در کل کشور کانادا
دارد .از این رو ،یکی از اهــداف اصلی این سازمان نیز ،تسهیل و
زمینهسازی برای فعالیت افراد و گروههایی است که بخواهند فکر
و ایــدهای را به تولید اقتصادی برسانند و یک گروه شغلی ایجاد
کنند .به طوری که یکی از شعارهای آن- ،هدف ما ،ایده تولیدی
و اقتصادی شما 5-است.
 کالنشهر تهران :مرور و بررسی تجربیات موجود در ایران نیز نشانمیدهد که در ایران قوانین اشتغال و توسعه فضای کسبوکار در
ً
سه سطح تهیه و تدوین شدهاند -1 :قوانین سطح ملی که عمدتا
در قالب قانونی اساسی ،سند چشمانداز و برنامههای کالن توسعه

کشور (همچون برنامههای پنج ساله توسعه) مطرح میشود؛ -2
ً
قوانین و مقررات استانی که عمدتا در قالب مصوبههای شوراهای
استان ،کارگروهها و برنامههای توسعه استانها شکل گرفتهاند؛
ً
و  -3قوانین و مقررات محلی که عمدتا در ایران در قالب قوانین
شهرداریها و نیز برنامههای توسعه محلی و مصوبات شوراهای
اسالمی شهرها وجود دارند.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایــران و در فصل چهار آن با
ً
عنوان اقتصاد و امور مالی که قاعدتا قوانین و مقررات و برنامههای
سطوح پایینتر براساس و در راستای آن تدوین و تنظیم میشود ،بر
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال
کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند
ولی وسایل کار ندارند ،در شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهره یا هر
راه مشروع دیگر تأ کید شده است .6به تبع این اصل قانونی که بر
ایجاد اشتغال برای آحاد جامعه و به ویژه افراد ناتوان و فاقد شغل
تأ کید شده است ،وظایف مشخصی نیز در قالب قوانین و مقررات
موضوعی و محلی در نظر گرفته شده اســت؛ از جمله در مــاده 3
قانون شهرداری ،برای شهرداری شخصیت حقوقی مستقل قائل
شده که عهدهدار امور محلی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان
و سا کنان شهر است .بر طبق قانون ،شهرداری میتواند اقدام به
تشکیل مؤسسات ،سازمانها و شرکتهای وابسته با شخصیت
حقوقی مستقل نماید؛ با این استنباط ،شهرداریها در ایــران و
از جمله در کالنشهر تهران میتوانند واحدهایی را نیز در ارتباط با
ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسبوکار در محدودههای شهری
تحت اداره خود ایجاد کنند .عالوه بر آن در قانون شهرداریها در
بند  ،5ماده  55وظایفی بر عهده شهرداریها گذاشته شده است،
همچون واداشتن گدایان به کار و جلوگیری از گدایی .در بند 16
همین مــاده یکی از وظایف شــهــرداری ،تعیین مقررات صنفی و
پیشنهاد آن به شورا برای تصویب است .بند  20همین ماده مقابله
با صنایع مزاحم را مطرح میسازد .در تبصره یک بند  26همین
ماده ،راجع به تعیین سقف عوارض برای کاالهای صادراتی سخن
به میان آمده است(منصور.)1391 ،
در کالنشهر تهران شکلگیری چنین واحدهایی در قالب سازمان
رفاه و خدمات و مشارکتهای اجتماعی معاونت امور اجتماعی
و امــور فرهنگی شــهــرداری تــهــران ،ستاد کارآفرینی شهر تهران و
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نمود یافته است
که محورهای اصلی برنامههای آن در قالب چند محور زیر شکل
گرفته است :ساماندهی آسیبدیدگان اجتماع سطح شهر تهران،
ساماندهی خــدمــات اجتماعی ،توانمندسازی آسیبدیدگان
اجتماعی و اف ــراد در معرض آسیب و مشارکتهای اقتصادی؛
بــه عــنــوان مثال مهمترین اقــدامــات ســازمــان رف ــاه و خــدمــات و
مشارکتهای اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران در ارتباط با ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسبوکار براساس
محورهای فوق ،شامل موارد زیر است :ساماندهی کارگران فصلی
در قالب محور ساماندهی خدمات اجتماعی ،توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار ،آمــوزش ،ترویج و مشاوره کارآفرینی ،حمایت از
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تحلیل تطبیقی ساختار اشتغال شهری با تأ کید بر متغیرهای اجتماعی و
نظام برنامهریزی و مدیریت شهری

NGOها ،شبکهها و تعاونیهای کارآفرینی و اشتغالزایی ،توسعه
و تجهیز مرا کز و خانههای کارآفرینی ،ارائه مجوزها و تسهیالت الزم
برای کمک به کارآفرینان و توانمندسازی افراد در معرض آسیب و
آسیبدیده اجتماعی و ایجاد بازارچههای خوداشتغالی .عالوه بر آن
براساس آمار ارائه شده به وسیله دفتر برنامهریزی فرهنگی معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،در طول سالهای 1384
تا  ،1390دفتر برنامهریزی فرهنگی و مناطق  22گانه شهرداری
با برگزاری دورههــای غنی  سازی اوقــات فراغت (سامانه نشاط)،
مراسم جشن ،حــوزه تبلیغات و اطالعرسانی ،تولید محصوالت
فرهنگی و بــه خدمت گرفتن منابع انسانی در همین دورهه ــا،
موجب اشتغالزایی پارهوقت بخش زیادی از نیروهای جویای کار
شده است .همچنین با توجه به هزینه کرد  70درصد از مجموع
180میلیارد تومانی بودجه معاونت اجتماعی -فرهنگی در بخش
برنامهای ،به نحوی میتوان آن را از جمله تالشهای این معاونت
در راستای اشتغالزایی عنوان کرد.
در بخش برنامهریزی ،براساس طرح راهبردی -ساختاری توسعه
و عــمــران (ط ــرح جــامــع تــهــران) بــر توسعه فــضــای کــسـبوکــار در
محدودههای کالنشهر تهران تأ کید شده و چشمانداز شهر تهران به
عنوان کالنشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن
و مرکزیت فرهنگی -پژوهشی و سیاسی در سطح کشور و حداقل
یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی تعریف شده
است .در همین سند ،راهبردهایی برای تحقق اهداف اصلی طرح
که شامل ارتقاءی نقشهای فراملی ،ملی و منطقهای شهر تهران
با استفاده مناسب از ظرفیت ها و سرمایههای فیزیکی ،اجتماعی،
انسانی و مالی --اقتصادی شهر و رونق فعالیت و توسعه اقتصادی
تهران با حفظ و پاالیش پهنههای کنونی فعالیت و بهرهوری مناسب
از این فضاها برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تأمین اشتغال
اســت ،تدوین شــده اســت که از جمله مــیتــوان به راهبردهایی
همچون توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران و ارتقای نقش
و جایگاه شهر تهران در سطوح فراملی ،ملی و منطقهای اشاره کرد.
همچنین در طرح راهبردی -ساختاری توسعه و عمران نیز همانند
طرح راهبرد توسعه اقتصادی کالنشهر مونترال ،فضاهای شهری
براساس کارکردهای آنها پهنه بندی شده و پهنههای خاصی نیز
برای توسعه فضای کسبوکار و فعالیت در نظر گرفته شده است.
عالوه بر طرح فوق ،طر حهای موضوعی دیگری برای کالنشهر تهران
وجود دارند که به امر اشتغال پرداختهاند؛ از جمله مهمترین آنها
طرح جامع کارآفرینی و اشتغال شهر تهران است که با عنوان سند
توسعه کارآفرینی شهر تهران نیز از آن نام برده میشود .از جمله
محورهای اصلی این طرح شامل توسعه کار و فعالیتهای شهری
که در قالب فعالیتهایی همچون تالش برای رونق اقتصاد شهری
از طریق دخالت مثبت و تأثیرگذار در بازارهای شهری ،تالش برای
توسعه سرمایهگذاری در عمران و آبادانی شهر و بر این اساس توسعه
تمام ظرفیتهای عمرانی شهر ،رونــق کارآفرینی و بهبود اوضاع
اشتغال در شهر و امکان دسترسی عادالنه همه خدمات برای
تمام مردم شهر و ساماندهی مشاغل و بهبود کیفیت محیطهای
کسبوکار مــردم صــورت میگیرد .همچنین در برنامه راهبردی و

الزامات حوزه ستادی شهرداری (برگرفته از الیحه برنامه پنج ساله
شهرداری تهران) در فصول مجزایی (از جمله فصول  9و  10برنامه)
به بحث اشتغال اشاره شده است .در فصل نهم این برنامه با عنوان
اقتصاد شهری در قالب مادههای  87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82به
طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به حوزه اشتغال و کارآفرینی
است .همچنین در فصل دهم برنامه نیز با عنوان رقابتپذیری
و فضای کسبوکار در قالب مادههای ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88
 97 ،96 ،95 ،94به طور مستقیم و غیرمستقیم حوزه اشتغال و
کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است.
 .4.3نتیجهگیری
این تحقیق به دنبال پاسخ به دو سؤال اساسی زیر بود:
متغیرهای متفاوت اجتماعی چه تأثیراتی بر وضعیت
اشتغال کالنشهرهای مونترال و تهران داشته است؟
نظام برنامهریزی و مدیریت شهری چگونه بر وضعیت
و ساختار اشتغال در دو کالنشهر تهران و مونترال مؤثر
بوده است؟
در ارتباط با سؤال نخست باید اشاره نمود که کالنشهر تهران در
مقام مقایسه با کالنشهر مونترال ،دارای تعداد جمعیت بیشتر و
نیز درصد جمعیت فعال عمومی بیشتری است و در نتیجه دارای
تعداد بیشتری جمعیت در سن کار است .در مورد متغیر جنسیت،
ارقام گفته شده بیانگر تفاوتهای ساختاری و اساسی است که
دو کالنشهر تهران و مونترال در زمینه اشتغال بر حسب جنسیت
دارند .در حالی که در مونترال سهم زنان و مردان در اشتغال تفاوت
ناچیزی را به نمایش میگذارد ( 4/68درصد) ،این تفاوت در تهران
ً
نسبت به مونترال قابل مالحظه و نسبتا زیــاد میباشد(62/36
درصد) .بنابراین ا گرچه در هر دو کالنشهر مردان سهم بیشتری را
در اشتغال به خود اختصاص دادهاند ،اما سهم اشتغال مردان در
کالنشهر تهران به مراتب بیش از سهم مردان در اشتغال کالنشهر
مونترال میباشد .همچنین در تهران نرخ اشتغال مردان به مراتب
بیش از نرخ اشتغال زنــان میباشد ،اما در مونترال نرخ اشتغال
مردان و زنان تفاوت چندانی را به نمایش نمیگذارد .این تفاوت
در سطح بخشهای اصلی فعالیت اقتصادی (کشاورزی ،خدمات و
صنعت و معدن) نیز وجود دارد و در هر سه بخش به ویژه بخش
خدمات میزان فعالیت و اشتغال زنان در کالنشهر مونترال نسبت
به تهران باالتر است .از جمله دالیل این امر میتوان به نگرشهای
متفاوت دو جامعه نسبت به زنان ،سطح تحصیالت ،دسترسی به
فرصتهای شغلی ،تفاوت در گروهها و فعالیتهای مختلف دو
شهر و سایر موارد اشاره کرد .بدینسان با توجه به توضیحات بیان
شده و تحلیلهای به عمل آمده میتوان نتیجه گرفت که تفاوت
میزان اشتغال به تفکیک ترکیب جنسی در دو کالنشهر تهران و
مونترال ،نشانگر دسترسی نابرابر زنــان و مــردان به فرصتهای
شغلی در کالنشهر تهران است.
در مورد متغیر سطح سواد باید گفت که نتایج به دست آمده نشان از
آن دارد که در کالنشهر تهران بیشتر شاغالن دارای تحصیالت دیپلم
و سایر دورههای آموزشی معادل دیپلم هستند ( 35/89درصد از

جدول  :5نظام برنامهریزی و مدیریت شهری و توجه به وضعیت اشتغال و توسعه فضای کسبوکار
معيارها

شاخصها

کالنشهرهاي مورد مطالعه
تهران

مونترال

به صورت محدود و نه به عنوان يک راهبرد اصلي از
تسهيل
اين کار از طريق برنامهاي مشخص به نام برنامه خوداشتغالي و خويشفرمايي
دسترسي افراد طرف شهرداري و واحدهاي تابعه آن (مرتبط با اشتغال)
صورت ميگيرد.
به منابع مالي مورد توجه قرار گرفته است.
در طرح جامع شهر اين مهم در قالب پيشنهاد پهنه
تسهيل
خاص توسعه فعاليتها و فضاي کسبوکار مورد توجه
از طريق ناحيهبندي کالنشهر مونترال در طرح راهبرد توسعه اقتصادي کالنشهر
دسترسي افراد
قرار گرفته است؛ شهرداري نيز در قالب ابتکارات عملي
مونترال به اين امر توجه شده است.
به مکان و
همچون ايجاد بازارچههاي خوداشتغالي اين مهم را مورد
فضاي فعاليت
توجه قرار داده است.
آموزش (افراد
واجد شرايط)

در سطح گسترده و در قالب طرحهاي متعددي همچون راهبرد اشتغال جوانان،
آموزش افراد با تأکيد بر گروههاي آسيبپذير همچون
برنامه خوداشتغالي يا خويشفرمايي و برنامه کمک به افراد خوداشتغال به اين
خانوارهاي فقير ،زنان سرپرست خانوار و  ...وجود دارد.
موضوع پرداخته شده است.

کميت و کيفيت اقدامات اجرايي مستقيم شهرداريها

ميزان نوآوري در قالب تشکيل واحدهاي مرتبط با اشتغال و کارآفريني
عالوه بر برنامههاي کالن ،شهرداري مرکزي و شهرداريهاي تابعه نيز در قالب
و ابتکار عمل و نيز اقدامات عملي همچون ايجاد بازارچههاي
اقدامات متنوع و تشکيل سازمانهاي تدوين برنامههايي دست به ابتکار و
محلي از سوي خوداشتغالي ،طرح ساماندهي اشتغال و  ...مورد توجه
نوآوري در زمينه ايجاد اشتغال زده اند.
شهرداريها قرار گرفته است.

ايجاد و توسعه خدمات زيربنايي به منظور ايجاد و ساماندهي اشتغال

ايجاد
واحدهاي
اشتغال
در داخل
شهرداريها

سازمان رفاه و خدمات و مشارکتهاي اجتماعي معاونت
در قالب ايجاد واحد  Offers of Employmentدر شهرداري مونترال و
امور اجتماعي و امور فرهنگي کالنشهر تهران ،ستاد
ساير سازمانهاي وابسته به شهرداريهاي حوزه کالنشهر مونترال همچون
کارآفريني شهر تهران و شرکت ساماندهي صنايع و
سازمان توسعه اقتصادي شهرداري صورت گرفته است.
مشاغل شهر

تقويت و
مشارکت
بخش
خصوصي

شهرداري به صورت محدود اين امر را مورد توجه قرار
در قالب قانون تشکيل اتحاديهها و سنديکاها مورد توجه قرار گرفته است و
داده است .در اسناد اشارات مبهي به اين موضوعات
اصوالً توسعه اقتصادي بر اساس نقش اتحاديهها و سنديکاها تعريف ميشود.
شده است.

تالش براي
حمايت از
کارآفرينان
شهري

در قالب ستاد کارآفريني شهرداري و سند توسعه يکي از اهداف مهم و بلندمدت مديريت شهري در کالنشهر مونترال ،تشويق
کارآفريني شهر تهران به اين موضوع پرداخته شده و ترغيب افراد و گروه ها به ايجاد شغل و يا به اصطالح کارآفريني است و
برنامههايي را نيز براي اين منظور تدوين کرده اند
است.

کارايي
سيستم
حملونقل
عمومي

در طرح جامع تهران اين مهم مورد توجه قرار گرفته
و اهداف و راهبردهاي متنوعي براي بهبود و افزايش
کارآيي حملونقل شهر تهران پيشنهاد شده است .عالوه
بر آن در قالب طرحهاي موضعي همچون گسترش
شبکههاي خطوط اتوبوسراني تندرو و نيز سرمايهگذاري
براي گسترش مترو به اين موضوع پرداخته شده است.

در راهبرد توسعه اقتصادي کالنشهر مونترال ،بر تقويت دسترسي نواحي تجاري
شهر که به عنوان فضاهاي توسعه فعاليتهاي اقتصادي پيشنهاد شدهاند ،تأکيد
شده است .همچنين يکي از اهداف اصلي راهبرد توسعه اقتصادي کالنشهر
مونترال ،ايجاد همبستگي و ارتباط نزديک ميان نواحي اشتغالي شهر از طريق
فعاليتهاي توليدي پويا و بهبود سيستم حملونقل است.

ارتقای کيفيت محيط شهري در قالب هدف و راهبردهای کالن حفظ
محيطزيست به عنوان يکي از موضوعات اصلي در قوانين و مقررات موجود مورد
کيفيت محيط
سازمان زيباسازي شهر تهران متولي اين امر و اقدامات توجه قرار گرفته است .ارتقای استانداردهاي زيستي شهر به سطح شهرهاي
شهري و
پيشرو در امريکاي شمالي تا سال  2025و شتاب دادن به رشد و بهبود کيفيت
قابل توجهي در اين زمينه انجام داده است.
زيباسازي
زندگي از طريق مشارکت و همکاري با ساير دولتها از جمله اهداف مهم
فضاها
کالنشهر مونترال است.
طراحي
فضاهاي
عمومي و....

در اسناد موجود به صورت مشخص به بحث اشتغال و طراحي فضاهاي عمومي
در طرح راهبردي-ساختاري توسعه و عمران تهران پرداخته نشده است با اين حال بر ارتقا و تکامل محيطي و حفظ سطح باالي
کيفيت و امنيت در بخش مرکزي و نواحي شهر مونترال به عنوان نواحي توسعه
مورد توجه قرار گرفته است.
فعاليتهاي برتر شهر توجه شده است.

.منبع :نتایج مطالعات اسنادی و کتابخانهای نگارندگان
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ميزان ارتباط
متقابل
اقدامات
شهرداريها
با برنامهها و
سياستها

تا حدی مبهم بوده و اسناد مهمی که بتواند وجود
چنين رابطهاي را نشان دهد ،وجود ندارد ولی در این
اسناد موجود و بررسي شده وجود چنين رابطهاي را در سطح گسترده نشان
زمینه میتوان به آماده سازی محیطهای خاصی برای
ميدهد.
فعالیت شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع شهر تهران
در جابجایی برخی از صنایع و کارگاهها اشاره نمود.
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کل شاغالن) و کمترین تعداد شاغالن نیز متعلق به گروه شاغالن
بیسواد و بدون مدرک تحصیلی مشخص هستند( 5/84درصد).
در کالنشهر مونترال نیز گــروه شاغالن بیسواد و یا دارای مدرک
تحصیلی مشخص ،کمترین تعداد را به خود اختصاص میدهند
( 5/33درصد از کل شاغالن)؛ اما بیشترین تعداد شاغالن بر حسب
سواد در کالنشهر مونترال متعلق به گروه شاغالن دارای تحصیالت
عالی و دانشگاهی است ( 56/1درصد از کل شاغالن) .به طور کلی
بررسی وضعیت شاغالن بر حسب سواد و مدارک تحصیلی حا کی
از تفاوتهای اساسی دو کالنشهر مورد مطالعه است .در حالی که
ً
در کالنشهر تهران شاغالن عمدتا دارای سواد و تحصیالت دیپلم
و پایینتر از دیپلم هستند ،در کالنشهر مونترال بیشتر جمعیت
ً
شاغل دارای تحصیالت و مدارک دانشگاهیاند که قاعدتا این امر
بر کیفیت و ساختار فعالیتهای اقتصادی دو کالنشهر تأثیرگذار
است .بدینسان میتوان نتیجه گرفت که تفاوت میزان اشتغال
به تفکیک سطح سواد در دو کالنشهر تهران و مونترال ،حا کی از
ساخت اشتغال مبتنی بر سطح دانــش کــاربــردی و تخصصی در
مونترال نسبت به تهران است.
در مــورد متغیر سن شــروع به کــار نیز بررسیهای موجود نشان
میدهد که بین سن شروع به کار در تهران و مونترال تفاوت وجود
دارد .یافتهها نشان داد که سن شروع به کار در ایران به طور عام
و تهران به طور خاص 10 ،سالگی است .اما در مورد کشور کانادا
به طور عام و شهر مونترال به طور خاص ،سن ورود به فعالیت و
قــرار گرفتن در رسته شــاغــان 15 ،ســال اســت .بنابراین ایــن امر
میتواند عالوه بر تعداد مطلق جمعیت ،عامل مهمی در افزایش
میزان جمعیت شاغلین در جامعهای نسبت به جامعه دیگر باشد.
کالنشهر تهران به دلیل برخورداری از چنین ویژگی و روانه شدن
تعداد بیشتری نیروی کار به بازار ،به واسطه تعداد جمعیت بیشتر
و پایین بودن سن شروع به کار ،با چالشهای بیشتری در مقایسه
با مونترال روبرو است .بدینسان با توجه به توضیحات بیان شده
و تحلیلهای به عمل آمده میتوان نتیجه گرفت که تفاوت میان
سن شــروع به کــار جمعیت در دو کالنشهر تهران و مونترال  ،در
افزایش شمار شاغلین به کار شهر تهران و افزایش جمعیت آماده به
کار ،تأثیر بیشتری داشته است.
در ارتــبــاط بــا س ــؤال دوم یعنی مشخص ســاخــتــن نـقــش نظام
برنامهریزی و مدیریت شهری در اشتغال و فعالیتهای کسبوکار
در دو کالنشهر مورد مطالعه ،جدول  5در دو سطح تحلیلی یعنی
ّکمیت و کیفیت اقدامات اجرایی مستقیم شهرداریها و ایجاد و
توسعه خدمات زیربنایی به منظور ایجاد و ساماندهی اشتغال و بر
مبنای شاخصهای استخراج شده ،به بررسی و تحلیل نقش نظام
برنامهریزی و مدیریت شهری بر وضعیت اشتغال و توسعه فضای
کسبوکار طراحی کالنشهرهای تهران و مونترال کانادا پرداخته
شد.
به طور کلی بررسی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کالنشهرهای
تهران و مونترال نشان می دهد که در هر دو کالنشهر ،مقوله اشتغال
و توسعه فضای کسب و کار به صور گونا گون مورد توجه قرار گرفته
است و در هر دو کالنشهر مورد مطالعه (ا گرچه با صورت های متفاوت

و مختلف) در قالب برنامه ها ،راهبردها ،اقدامات عملی و نیز تشکیل
واحدهای مرتبط ،امر اشتغال و فعالیت های کارآفرینانه مورد توجه
بوده است .حمایت (مالی و غیرمالی) از کارآفرینان ،آموزش افراد،
حمایت از گروه های ناتوان ،تدارک فضاهای الزم برای ایجاد اشتغال،
بهبود محیط و فضاهای عمومی شهر به منظور جلب سرمایه گذاری،
تدوین سندهای راهـبــردی مرتبط ،بهبود حمل و نقل و تدوین
چشم اندازی از آینده اقتصادی شهر از جمله مهمترین شاخصههای
مشترکی است که در هر دو کالنشهر تهران و مونترال در ارتباط با امر
اشتغال و توسعه فضای کسب و کار مشاهده می شود .با این وجود
از جدول فوق نکاتی برای بهبود نقش نظام برنامه ریزی و مدیریت
شهری تهران در امر ایجاد و ساماندهی اشتغال قابل استخراج و
استنتاج است:
 یکی از ضعف های اصلی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری ایرانو به تبع آن کالنشهر تهران در بحث اشتغال و فعالیت ،ضعف قانونی و
حقوقی است .ضروری است ابتدا بسترهای قانونی و حقوقی الزم به
منظور مکلف ساختن شهرداری ها در ایجاد اشتغال و ساماندهی آن
در نواحی شهری طراحی و تصویب شود.
 نتایج به دست آمده نشان می دهد که ا گرچه مدیریت شهری شهرتهران در زمینه هایی چون تسهیل دسترسی افراد به منابع مالی،
تسهیل دسترسی افراد به مکان و فضای فعالیت و آموزش (افراد واجد
شرایط) اقداماتی را انجام داده اما هنوز نقش مؤثری در ایجاد اشتغال
و توسعه کسب و کار نداشته اســت .در این زمینه تجربه کالنشهر
مونترال در زمینه ایجاد واحدهای اشتغال در شهرداری و برنامههای
متعدد که در زمینه اشتغال گروههای آسیبپذیر وجود دارد میتواند
در شهرداری تهران نیز مورد آزمون قرار گیرد.
 وجود طرح راهبردی_ ساختاری توسعه و عمران شهر تهران و نیزبرنامه پنج ساله شهر تهران ،ضــرورت این امر را نشان میدهد که
فعالیتهای شهرداری تهران در ارتباط با ایجاد اشتغال و زمینه های
الزم برای توسعه فضای کسب و کار ،باید هماهنگ و در چارچوب
برنامه ها و سیاست ها و اسناد فرادست موجود متحقق شود و از
اقدامات موضعی و موضوعی پرهیز نماید.
 یکی از مفاهیم کلیدی در بحث توسعه اشتغال و رونق فعالیتهایاقتصادی،مشارکتبخشخصوصیاست،بنابراینبایستیاقداماتی
بــرای جــذب مشارکت و سرمایه گــذاری بخش خصوصی در ایجاد
اشتغال و ساماندهی آن در سطح شهر انجام شود.
 در زمینه ایجاد و توسعه خدمات زیربنایی اقدامات زیادی در سطحشهر تهران انجام شده است ،ولی هماهنگی و هم راستایی آن به
منظور ایجاد و ساماندهی اشتغال در شهر تهران مورد تردید است .در
این ارتباط الزم است شهرداری تهران در زمینههایی همچون ایجاد
خدمات زیربنایی و زیرساختاری برای پیوند فعالیت های مختلف
اقتصادی در سطح شهر به هم ،ایجاد دسترسی بهتر و کم هزینه تر
به مکان کار و اشتغال و همچنین ایجاد زیرساختهای ارتباطات
مجازی به صورت فعالتری وارد شود.
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