
 

 
 5/3/2331تاريخ دريافت: 

 33/6/2331تاريخ پذيرش: 

 33-55 صفحات:

  

 اهمیت عملکرد دولت محلی در ساختار اشتغال شهری

 و مونترال( شهرهای تهران )مطالعه تطبیقی

 

 *1زهره فنی

 2افشارفرحناز مايل

  

 چکیده

ها و عملکردهای دولت محلي )به عنوان يکي از عوامل مؤثر بر سياستها، نگرشمقاله حاضر به بررسي نقش و تأثير 

تقاضای نيروی کار( بر ساختار و وضعيت اشتغال در شهرهای تهران و مونترال کانادا پرداخته است. روش تحقيق اين مطالعه 

 اطالعات، هامستقيم، مطالعه اسناد، گزارشات های مشاهدآوری اطالعات به شيوهجمع. باشدميلي تحلي -از نوع توصيفي

های مطالعه نشان ه دست آمده است. يافتهاز سوی نهادهای رسمي و مصاحبه با کارشناسان داخلي و خارجي ب همنتشر

عام و دو شهر تهران و مونترال به های مديريت شهری دو کشور به طور ريزی و سياستهای نظام برنامهدهد که تفاوتمي

م در بعد کيفي قابل سزايي دارد. اين تأثير هم در بعد کمي و هتأثير ب ،ميزان اشتغال و بيکاری طور خاص در وضعيت و

که در هر دو شهر، مقوله  دنداربيان مينتايج مطالعه تطبيقي نظام مديريت محلي شهرهای تهران و مونترال مشاهده است. 

ه شهر مورد مطالعه )اگرچه بگوناگون مورد توجه قرار گرفته و در هر دو کالن تتوسعه فضای کسب و کار به صور اشتغال و

در اما های کارآفرينانه انجام شده است. ها و اقدامات اجرايي برای ايجاد اشتغال و فعاليتها، استراتژیطور متفاوت( برنامه

ها با د ارتباط متقابل اقدامات شهرداریمشارکت اندک بخش خصوصي، عدم وجومقايسه، ضعف بسترهای قانوني و حقوقي، 

... از جمله مسايل و مشکالت پيش روی نظام مديريت شهر تهران در ايجاد اشتغال و  و های فرادستاسناد و برنامه

ير نظام مديريت فرهنگي اشتغال شهری و تأث -لذا شناخت و تبيين ساخت اجتماعي ؛ساماندهي فضای کسب و کار است

ريزی صحيح اشتغال ياری گيران را در ايجاد، ساماندهي و برنامهسازان و تصميمتواند تصميممحلي بر کم و کيف آن مي

 نمايد.

 ، شهر تهران، شهر مونترالهای اشتغال، ساختار اشتغال، دولت و مديريت محليسياست: هاي كلیديواژه

 .JEL: J21, P48, R10بندي طبقه
 

 

 

 

 

 
 

 

 z-fanni@sbu.irاتبات:ايران، مسئول مک تهران، ،شهيد بهشتي ريزی شهری، دانشکده علوم زمين، دانشگاهدانشيار گروه جغرافيا و برنامه -*2

 ، تهران، ايرانشهر ریواحد اسالمي، ، دانشگاه آزاد علوم پايهريزی شهری، دانشکده مدعو، گروه جغرافيا و برنامه مدرس -1
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 مقدمه  -1

امروزه بهه عنهوان يکهي از     ،اشتغال بيکاری و مسأله

اقتصادی، گريبهانگير کشهورهای    -مسائل عمده اجتماعي

حدودی کشورهای صهنعتي اسهت. از   در حال توسعه و تا 

هههای محققههان، بههه يکههي از د د هههايههن معضههل رو، ايههن

از جملهه   ريهزان و سياسهتمداران در ايهن کشهورها    برنامه

مههدوی   و 2353 ايران تبهديل شهده اسهت )طباطبهايي،    

هههها، راهبردهههها و ، نظريههههبنهههابراين ؛(2353عهههادلي، 

پيرامون  يهايحلهای مختلفي به منظور ارائه راهسياست

در همين رابطه با توجه بهه   شکل گرفته است. مسألهاين 

های مقدماتي انجام شده، در ارتباط با راهبردههای  بررسي

ت و مديريت محلهي در سهاختار اشهتغال شههرها،     حکوم

که هنهوز مهورد   نکات و مسائل اساسي زيادی وجود دارد 

ای بهرای  انگيهزه  موضهوع،  اند و همينمطالعه قرار نگرفته

 انجام چنين پژوهشي بوده است.

از ابتدا، با توجه به نکهات و مهوارد قابهل بررسهي و     

يه    آزمودني ميان دو شهر سعي شد کهه ايهن مطالعهه،   

روند تطبيقهي پيهدا کنهد و سهاختار مهديريت شههری و       

)شهر تهران(  وراشتغال دو شهر بزرگ، يکي در داخل کش

مع ريزی جاو برنامه مطالعهای که نيازمند به عنوان نمونه

ه )شهر مونترال(، يافتاز ي  کشور توسعه ،است و ديگری

ههای وسهيعي در   رنامهه ای که مطالعات و ببه عنوان نمونه

مورد مطالعه قرار گيرند  ن زمينه انجام داده است، با هماي

ههها(، ههها، شههباهتههها )تفههاوتوسههيله خصيصهههتهها بههدين

های آنها بهرای ايجهاد اشهتغال و رفهع     ها و برنامهسياست

بيکاری بررسي شوند و در نهايت رهنمودها و راهکارهايي 

برای نظام مديريت شهری )محلي( جهت بهبود و ارتقهای  

 . ارائه گرددشتغال ساختار ا

 

 پژوهشو ضرورت انجام  مسألهبیان 

شهتا   های آن در جهان پربحث اشتغال و پيچيدگي

مهردان و  گهذاران، دولهت  امروز توجهه بسهياری از سياسهت   

 طباطبههايي، ) کارشناسههان را بههه خههود جلههب نمههوده اسههت

اشهتغال و بيکهاری    مسهأله وجود، از ديربهاز   (. با اين2353

اقتصهادی گريبهانگير    -مسائل اجتمهاعي  ترينيکي از عمده

کشورهای در حال توسعه و به ميزان کمتهر چهالش پهيش    

تناد به طوری که با اس ؛روی کشورهای پيشرفته بوده است

، رونهد بيکهاری در   المللي کاربه گزارش ساالنه سازمان بين

ؤسسهه  )م ه اسهت جهان به ميزان قابل توجهي افزايش يافت

(. از سهوی ديگهر   2355زرگهاني،  های بامطالعات و پژوهش

 حال گذار، تحهول و  جهان و شهرهای آن به طور مداوم در

حههال  فراينههد شهرنشههيني، در  وباشههند مههيپيشههرفت 

رضوی ؛ 2365و سيرز، ماير ) های ساختاری استدگرگوني

ههای  ساخت شهرهای امهروز و فعاليهت  (. 2353مشرفي،  و

چالشي اساسي ا به اجتماعي آن، زنان و مردان ر -اقتصادی

آنها را به کسهب آگهاهي بيشهتر، تجهرد،      فرا خوانده است و

 هميت واقعي و انساني خود و ارتقهای بازشناخت جايگاه و ا

حهالي اسهت کهه همهين      موقعيت وادار کرده است. اين در

روند ساختاری، آثار متفاوتي بر همه ابعاد زيسهتي سهاکنان   

مهام  اسهت. ت شهرها، از جمله ساختار اشتغال و کار داشهته  

ای دو سهويه بهين سهاختار    اين مسائل باعث شده که رابطه

اشهتغال و   مسهأله اجتماعي و فرهنگي جوامع و  -دیاقتصا

های مختلف جغرافيايي شهکل بگيهرد. امها    بيکاری در مکان

ههای  برای بررسي وضعيت اشهتغال در مکهان  در اين مقاله، 

فضههايي، سههاختار  -هههای مکههانيمختلههف و تبيههين تفههاوت

د نظر، مهور مدت شهری مکان يويژه مديره يريت محلي بمد

 گيرد.بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي

های محلهي  متفاوت بودن تأثير نيروها و عوامل دولت

تواند آثار اقتصادی و شغلي متفاوتي در شههرها داشهته   مي

تهوان  البته در مطالعه ديگری مهي  (Beshiri, 2001) باشد

بيکاری در نهواحي جغرافيهايي از   به تفاوت سطح اشتغال و 

 -ههای مکهاني  گری توجه کرد و برای تبيين تفاوتمنظر دي

ههای  بيکاری، به تجزيهه و تحليهل تفهاوت    فضايي اشتغال و

فرهنگههي و اقتصههادی  -فضههايي عوامههل اجتمههاعي -مکهاني 

(. در رابطه بها عوامهل مهؤثر بهر     2311)مهاجراني،  پرداخت

تاکنون  ،ن جغرافياييوضعيت اشتغال و بيکاری در ي  مکا

نظرات مختلفي بيان شده و محققان با توجه به گستردگي 

ههايي  العات مختلف، تنهها بهه معهدود جنبهه    موضوع در مط
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تهوان بهه عهواملي همچهون     مي اند در حالي کهاشاره نموده

منابع طبيعي، سهرمايه، تکنولهو،ی، قشهربندی اجتمهاعي،     

اشهاره  يز ن های دولتي فرهنگ، ساخت جمعيتي و سياست

. در جايي ديگر، عوامل مؤثر بهر حجهم   (2311)همان،  کرد

ای، بهه چههار گهروه عمهده     و ميزان اشتغال در ههر جامعهه  

ابههل( تقسههيم شههده اسههت: عوامههل     )دارای روابههم متق

مهرگ و ميهر و مههاجرت    شناختي شامل بهاروری،  جمعيت

قبيل توليد سرانه المللي(؛ عوامل اقتصادی از )داخلي و بين

شهغلي و توزيهع    ههای سطح آموزش کارگران، فرصت، ملي

جغرافيايي آنها، ساختار صنعتي، ساختار اشتغال و سهازمان  

ههای آموزشهي،   توليد؛ عوامهل اجتمهاعي همچهون فرصهت    

رانجام عوامهل  هها و قهوانين ازدواو و سه   هرنشيني، ويژگيش

های مختلهف در  گيرنده رفتارهای سنتي گروهفرهنگي دربر

أثيرات مذهبي بر روی رفتارهها و  يهره.   فعاليت اقتصادی، ت

جنسهي و حجهم    -همچنين عهواملي چهون ترکيهب سهني    

های سني و های فعاليت در گروهجمعيت و سرانجام نسبت

؛ 2353)شهايان،   جنسي بر سطح اشتغال تأثير عمده دارند

(. در پهژوهش  2351؛ قويهدل،  2353 و ترکهي،  نژادمصری

بيهان شهده    ،انجام گرديدهار کار ملي راجع به بازکه ای تازه

ترين عوامل برای انجام کسب و کهار در  سازمشکلاست که 

 تهأمين ه طور خاص عبارتنهد از:  طور عام و تهران به ايران ب

هههای دولتههي، تههورم، مشههيخههم ثبههاتيمههالي، بههي منههابع

ها، قوانين کار، ناکافي زيرساخت دولت، عرضهبوروکراسي و 

افي نيروی کار، اخالق کاری ضعيف تحصيالت و مهارت ناک

چهه در ايهن زمينهه بيشهتر مطالعهه      به اين ترتيب هر.  ... و

نقهش مهديريت    و خطيهر بهودن   مسهأله بهه عمهق    شودمي

ؤثر در حهل آن،  ريهزی جهامع و مه   شهری و اهميت برنامهه 

 شويم.بيشتر واقف مي

 

 روش تحقیق -2

ههای  له، به منظور بررسي اثهرات عملکرد در اين مقا

محلي و مديريت شهری در وضعيت اشهتغال در دو   دولت

ههها و شهههر تهههران )ايههران( و مههونترال )کانههادا( و تفههاوت

ؤال ايهن بهود کهه نهوع     تشابهات ناشي از آن، مهمترين س

های مديريت شهری و محلي چه اثراتهي  نگرش و عملکرد

 بر ساخت و ميزان اشتغال دارند؟

آوری ای گهرد اطالعات مورد نظر به شيوه کتابخانهه 

تفاوت عملکردی مديريت و حکومت برای تبيين  اند.شده

ال تحقيهق،  ؤو پاسخگويي به سه محلي بر ساختار اشتغال 

بعد از ارزيابي از روش تحليل محتوا استفاده شده است و 

ههای مهرتبم بها اشهتغال در دو شههر      وضعيت و شهاخ  

تهران و مونترال، به بررسي سهاختار و اثهرات عملکهردی    

و مههديريت شهههری ريههزی در نظههام برنامههه دو شهههرايههن 

در خاتمه با توجه به مطالعه تطبيقي پرداخته شده است. 

 ها اقدام شده است.بندی يافتهو تحليل منطقي به جمع

 

 هاي پژوهشيافته -3

مروري بر اشتغال و بیکاري در دو شهرر ترهران و   

 مونترال

از کل جمعيهت   2355 (1336بر اساس آمار سال )

درصهد( آن   63/63)نفهر   2215635مونترال،  2613633

گيرنهد. در همهين   در گروه جمعيت فعال عمومي قرار مي

 5516653نفری تهران،  1533553سال از کل جمعيت 

سال قرار دارند.  25-63درصد( در گروه سني  3/15نفر )

درصدی  66/5از اين نظر دو شهر تهران و مونترال تفاوت 

دهند. اين تفاوت به ويژه زماني که در شرايم ان ميرا نش

آنها نگريسته شهود  به ملي و سياسي ، اقتصادی، اجتماعي

شهر مونترال تفاوت بسيار ناچيزی از  باشد.ميقابل توجه 

که در حالي درصد( 33/3) نظر با ميزان ملي آن دارد اين

 56/5 ،ميزان ملي آن نسبت بهاين تفاوت در شهر تهران 

توان توضيح مي گونهاست. اين تفاوت را ايند بيشتر درص

ها در گذاریاينکه در ايران بيشتر سرمايه دليلداد که به 

 ؛گيهرد شهرهای بزرگ و از جملهه در تههران صهورت مهي    

در آن متمرکهز  های شهغلي، مراکهز آموزشهي و ...    فرصت

تعداد قابل توجهي از جمعيت در سن کهار  شده است لذا 

 دليهل، کنند و بهه همهين   شهر مهاجرت ميکشور به اين 

عيهت آن، قابهل   کل جم بهنسبت جمعيت فعال اين شهر 

نسهبت جمعيهت فعهال شههرهای      2توجه است. نمهودار  
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 گذارد.آن به نمايش ميههای ملهي   ل را با هم و در مقايسه با ميزانتهران و مونترا

 

 
 قیاس محلی و ملی جمعیت فعال شررهاي ترران و مونترال در م -1نمودار شماره 

  (1334مركز آمار ايران، )منبع:                             

 

نفر  1533561(، از مجموع 1336) 2355در سال 

ساله و بيشتر از نظر وضعيت اشتغال و  23جمعيت فعال 

نفهر آن را شها الن    1611351بيکاری در شههر تههران،   

نفر نيز جمعيت بيکار يها در   121325و  دادندميتشکيل 

اند. در همين سهال در شههر مهونترال    جستجوی کار بوده

شهتر از نظهر   سهال و بي  23نفر جمعيت بهاالی   315155

بيکهار وجهود داشهته کهه از ايهن تعهداد        ووضعيت شا ل 

را بيکههاران تشههکيل  56355نفههر را شهها الن و  531135

تعههداد جمعيههت شهها ل و بيکههار  (2). جههدول دادنههدمههي

 دهد.شهرهای تهران و مونترال را نشان مي

 

 

 (1334)ساله و بیشتر برحسب شاغل و بیکار  11توزيع جمعیت فعال  -1جدول شماره 

 بیکار شاغل جمع شرركالن

 121325 1611351 1533561 تهران

 56355 531135 315155 مونترال

                         Source: http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec_20/march_tra 

 

نتايج سرشماری نفوس و مسکن کشور بر بر اساس 

، نهر  اشهتغال و   2355در سهال  حسب شهرستان و شهر 

اسهت.   63/1و  36/31بيکاری در شهر تهران بهه ترتيهب   

 13/5و  12/32اين ارقام برای شهر مهونترال بهه ترتيهب    

دههد  کهه ارقهام ارائهه شهده نشهان مهي      باشد. همچنانمي

شهرهای مورد بررسي از نظر نر  اشتغال و بيکهاری  کالن

نر  اشهتغال   (1)تفاوت قابل توجهي با هم ندارند. نمودار 

شههرهای تههران و مهونترال نشهان     و بيکاری را در کهالن 

 دهد.مي
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 ونترالوضعیت اشتغال و بیکاري در شررهاي ترران و م -2نمودار شماره 

 (1334منبع: )مركز آمار ايران،                                          
 

بر اساس آمار و اطالعات اخهذ شهده از سرشهماری    

در شهههرهای تهههران و مههونترال، از  (1336) 2355سههال 

سهاله و بيشهتر    23نفر جمعيت فعال  1333365مجموع 

نفههر را  231333 الن و نفههر را شهها 1261233 ،مههردان

بيکهاری  سان نر  اشتغال و شوند. بدينبيکاران شامل مي

باشهد.  مي 26/6و  53/33مردان در شهر تهران به ترتيب 

ساله  23نفر جمعيت فعال  535333همچنين از مجموع 

از نظههر وضههعيت اشههتغال و بيکههاری،    ،و بيشههتر زنههان 

ران نفهر را نيهز بيکها    15352نفر را شها الن و   363325

گيرند. بر اين اساس نر  اشتغال و بيکهاری زنهان   ميدربر

باشهد. در  مهي  31/23و  35/55ان به ترتيهب  در شهر تهر

. در ايهن  اسهت شهر مونترال وضعيت تا حهدوی متفهاوت   

نفر جمعيت فعال اقتصهادی در   521335شهر از مجموع 

نفهر را   36535نفهر را شها الن و    365125گروه مردان، 

اين ارقهام بهرای زنهان بهه ترتيهب      گيرند. ميدربربيکاران 

بر اين د. نباشبيکار مينفر  33363نفر شا ل و  311313

اساس نر  اشتغال و بيکاری مردان در شهر مهونترال بهه   

و  53/32برای زنان  ارقام. اين است 2/3و  32/33ترتيب 

شهود از نظهر   کهه مالحظهه مهي   همچنهان باشد. مي 36/5

وضعيت اشتغال به تفکي  جنسيت در دو شهر تههران و  

د دارد. های ساختاری و قابل توجهي وجهو مونترال تفاوت

ههای  حهدی ناشهي از نگهرش    توان تها ها را مياين تفاوت

متفههاوت دو جامعههه نسههبت بههه اشههتغال زنههان، سههطح    

های شغلي بيشتر، تفهاوت  تحصيالت، دسترسي به فرصت

دو شهر و از ايهن قبيهل    های مختلفها و فعاليتدر گروه

نهر  اشهتغال و بيکهاری را در     (3)موارد دانست. نمهودار  

شهرهای تهران و مهونترال بهه تفکيه  جنسهيت نشهان      

  دهد.مي

 
 وضعیت اشتغال و بیکاري شررهاي ترران و مونترال به تفکیک جنسیت -3نمودار شماره 

 (1334منبع: )مركز آمار ايران،                                      
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 بر و حکومت محلیمديريت آثار تفاوت عملکردي 

 اشتغالساختار 

ريزی محلهي،  دولت محلي با تسلم بر نظام برنامه

هههای قههانوني و  يرقههانوني ای از مکانيسههمبههر مجموعههه

ريهزی شههری   ي، اجرايهي و ...( در نظهام برنامهه   )سازمان

بهه اههدات توسهعه و    حاکميت دارد که برای دسهتيابي  

روستايي مههم   -ريزی شهریاهدات مورد نظر در برنامه

ايهن مقالهه،    موضوع .(Drenze & Sen, 2002) هستند

ريهزی دو  اشاره به بسترهای قانوني موجود در نظام برنامه

 معضهل و در واقع مهمترين  داردبا اشتغال  رابطهشهر در 

در اين تحقيق آن است که قوانين، مقررات و  مورد تأکيد

اجرايي در سهطح مهديريت محلهي دو شههر      -نظام اداری

 مسهأله انهد  هتوانسهت  رد مطالعه، چگونه و تا چهه انهدازه  مو

قهرار دهنهد؛    تأکيهد اشتغال را در جامعهه مهورد توجهه و    

سههازی و خههارو از حههوزه تصههميم موضههوعي کههه قانونههاً

طهور عهام و   ه ايران به  عملکردی مديريت محلي و شهری

 طور خاص قرار دارد. ه تهران ب

ريزي و مديريت شرري و توسعه فضاي  نظام برنامه

 كسب و كار در شرر مونترال

جهان،  یدر کانادا همانند بسياری از کشورها 

اند و در نتيجه تنظيم و تصويب شده ،قوانين در سه سطح

 شوند: و دولتي نيز در سه سطح انجام مي امور اداری

  قوانين برای سطح دولت فدرال يا مرکزی که

ها و نهادهای اجتماعي ملي و دار امور ايالتعهده

 المللي است.بين

        قوانين بهرای سهطح دولهت ايهالتي کهه مسهئول

ضهعيت حقهوق و   )از جملهه و  نظارت بر امور ايالتي

 وظايف شهروندی( است.

       قوانين برای سهطح دولهت شههری و محلهي کهه

ای دار نظارت، تنظيم امور و حتي تصويب پارهعهده

از قوانين داخلي و محلي، در سطح شهرها و حهوزه  

 نفوذ آنهاست.  

بندی فوق، قوانين و ضوابم کار و طبقه طبق

 تنظيم و تصويب شده است: ،فعاليت نيز در سه سطح

  ضوابم کار و فعاليت در سطح فدرالقوانين و 

  فعاليهت در سهطح ايهالتي   قوانين و ضوابم کار و 

 ()استاني

 محلي(. قوانين و ضوابم کار و فعاليت شهری( 

های مديريت محلهي شههرها در   ها و عملکردنگرش

، در چهارچو  قهوانين و ضهوابم مهرتبم بها کهار و       کانادا

فعاليت در کانادا، بر اساس چند نکته يا مفههوم بنيهادين   

 از: اند که عبارتندکلي شکل گرفته و تکامل يافته

 در کشههور کانههادا فرهنههگ    گرايههی:اتحاديههه

يعنهي همهه    ؛رايج و مهم است ،سنديکاليزه شدن اشتغال

های خاص خود هسهتند  ها و صنفدارای اتحاديه ،مشا ل

آن ها و نيازهای قانوني خود را از طريهق  و تمامي خواسته

کنند. اين سنديکاها، نقهش مهمهي در   ، مطرح مياتحاديه

 ههای شهغلي ايفها   ههای گهروه  خواسهته پيشبرد اههدات و  

 کنند.مي

 :های شغلي طبق قانون، همه گروه محیط زيست

رابطههه خههود را در ارتبههاط بهها   و اصههنات بايههد مواضههع و

بهر اسهاس ايهن     زيست مشخ  و اعالم کنند؛ زيرامحيم

سهههقف ماليهههاتي و بهههرای آنهههها مواضهههع عملکهههردی، 

بنابراين، شود. مشخ  و مصو  مي ،های ديگرمحدوديت

هر گروه شغلي که خواهان آزادی عملکردی بيشهتری در  

  بايد ماليات بيشتری هم بپردازد. های خود باشدفعاليت

 مشها ل  : حرمت و اهمیت )جسم و روح( انسان

براساس ميزان اهميت و نقشي کهه در رابطهه بها صهيانت     

انهد؛ بهه ايهن    نهدی شهده  ب جسم و روح انسان دارند، طبقه

 ،مشها لي ماننهد معلمهي و تهدريز، پزشهکي     ترتيب که 

کهه در ارتبهاط مسهتقيم بها روح و      روانپزشکي و  وکالهت 

ضوابم و رسهيدگي   ،، تمامي قوانينهستندها جسم انسان

به امور آنها از ساير مشا ل تفکي  شده اسهت. بنهابراين   

هها، بسهيار دشهوار و مسهتلزم     تصدی شغلي در اين گهروه 

کهه  اسهت. درحهالي  ی خهاص  هاها و آزمونگذراندن دوره

ههای مشهابه آن،   تصدی ي  پست مهندسهي يها فعاليهت   

 تر است. بسيار آسان
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 های اساسي فرهنهگ  از ديگر ويژگي: فرهنگ كار

ه طهور  طور کلي و در مونترال به کار و اشتغال در کانادا ب

و مهارت است و نهه مهدرک   خاص، اهميت زياد نفز کار 

تحصيلي؛ البته مدرک تحصيلي در افزايش دستمزد نقش 

زيادی دارد ولي داشتن مهارت و دانش عملهي در يهافتن   

اسهت کهه ا لهب     دليهل شغل، بسيار مهم است. به همين 

ولهو اينکهه مهدرک     انهد افرادی کهه مههارتي را فراگرفتهه   

بهه   سهاً تواننهد ر  تحصيلي بااليي هم نداشته باشهند، مهي  

ههای اقتصههادی اقههدام  ايجهاد فعههاليتي در يکهي از بخههش  

نمايند يا توسم کارفرمايي، به کهار فراخوانهده شهوند. بهه     

های مستقل و  يردولتي در اين همين دليل سهم فعاليت

 جههه اسههت کشههور و از جملههه شهههر مههونترال قابههل تو  

(Experts Group on Gender, Social Inclusion 

and Employment (EGGSIE), 2007). 

  دولهت  : در ايجهاد شهغل   پیکره كوچک دولهت

 د پسهت و مناصهب دسهتمزدی اقهدام    بهه ايجها   مسهتقيماً 

بهرای ايجهاد   را ههای الزم  کند بلکهه زمينهه و انگيهزه   نمي

فهراهم  و جامعهه نباشهد،   هرگونه شغلي که مضهر انسهان   

تسههيلگر و   کنهد. دولهت در چنهين سهاختاری صهرفاً     مي

ار، فعهال و کهارآفرين   جويهای که  کننده نيروههای  حمايت

های دولتهي در ايهن   ترو، سهم مشا ل و پساز اين است؛

 شهر مونترال بسيار اندک است.کشور و کالن

بنابراين با توجه به مفاهيم و نگاه فلسفي عميق بهه  

ای کهه بهه   مقوله کار و اشتغال، هر گونهه طهرح و برنامهه   

اليهت و  صورت مستقيم يا  يرمستقيم به مقوله کهار و فع 

ايجاد اشتغال ارتباط داشته باشد بايهد مباحهث بنيهادين    

طهرح جهامع   به طور مثهال،  فوق را مورد توجه قرار دهد؛ 

ههايي اسهت کهه بها     مملو از بندها و بخهش  2شهر مونترال

تنظهيم و مصهو     ،و توجه به اين مفهاهيم بنيهادی   تأکيد

زيسهت و کيفيهت   از جمله ارتقا و توسعه محهيم  اند؛شده

بههر پيوسههتگي و ارتبههاط سههازنده ميههان   تأکيههد ،زنههدگي

نيازههای   تهأمين های اقتصادی و تجاری به منظور  فعاليت

 ی حمهل و نقهل،  اتوسعه کارآمد شبکه کهار  اساسي مردم،

                                                           
1-http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_ 

pageid=2762,3099643&_dad=portal&_schema=PORT

AL 

انداز با کيفيت باالی شهری و امثهال اينهها. از    توليد چشم

بهر   تأکيهد بيهان و   ،خصاي  طرح جهامع شههر مهونترال   

ماتي است که برابری و اجرای اصول توسعه پايدار و تصمي

محيطي، اقتصادی و اجتماعي را مورد هدت عدالت زيست

گيهری شههر    تمايل و جهتپايه اند. اين طرح بر  قرار داده

هها و   ريزی شهری مبتنهي بهر حساسهيت    در اجرای برنامه

 زيهرا  ؛محيطهي اسهت  تعهدات بهداشت و سالمت زيسهت 

از امضهاکنندگان معاههده کيوتهو اسهت و بهه      کانادا يکهي  

ها و قوانين سهختي را بهر اسهتفاده از     ماليات دليلهمين 

 25اتومبيههل طههرح کههرده اسههت. شهههر مههونترال دارای   

کهه ههر    باشهد مهي ناحيه شهری  23شهرداری مستقل و 

جايگاه ويژه و مجزايي دارنهد ولهي در    ،کدام در اين طرح

ع اشتغال اشاره نشهده  کدام به طور مستقيم به موضوهيچ

 است.

ههای مهرتبم بها تقويهت      از جمله مهمترين برنامهه 

های شغلي و توسعه فضای کسهب و کهار در شههر    فرصت

 ، اسههتراتژی توسههعه اقتصههادی شهههر مههونترال  مههونترال

شههری  باشد؛ بهر اسهاس ايهن برنامهه، مهونترال کهالن       مي

از جملهه شههر    یمتعهدد  المللي و شههری بها القها     بين

اطالعههات، نههوآوری، تکنولههو،ی و مادرشهههر فرهنگههي و   

شهر »از سوی يونسکو، به عنوان  فستيوالي کانادا و اخيراً

 ناميده شده است. « طراحي

نامه منعقد شده در تاريخ اين برنامه به دنبال توافق

و بهه اجهرا   شهده  در نشست مونترال، تدوين  1331جون 

مه، شهر مونترال برای ايجاد و درآمده است. طبق اين برنا

گسههترش فضهها و بههازار خههالق اقتصههادی، بههرای پههذيرش 

و  اکارهای پويها، نيازمنهد ارتقه   ههای جديهد و سهازو    نقش

. ايهن شههر بهرای    باشهد مهي تکامل محيطي و زيرساختي 

مريکهای شهمالي،   آجذ  و حفظ نيروها و بهازار خهود در   

محيطهي  ايجهاد  های الزم بهرای   نيازمند وجود زيرساخت

های اقتصادی و محيطي  زيرساخت یخالق همراه با ارتقا

سسات تجهاری و اقتصهادی خهود    ؤها و م و توسعه شرکت

ههای خهرد    است. مطابق با ايهن اسهتراتژی کهالن، برنامهه    
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ريزی اين شههر مهورد توجهه     اقتصادی نيز در نظام برنامه

 اند؛ از جمله: قرار گرفته

  طالعهات و  مادرشههر ا  بر اسهاس تقويت مونترال

هها راه حفهظ اقتصهاد پويها و     نوآوری بهه عنهوان تن  

 سودآور

 های متعهدد اسهتراتژی توسهعه     حمايت از بخش

 های نوين آوری ويژه کار در زمينه فنه اقتصادی ب

 ههها و  تشههويق رشههد مولههد و سههودآور در شههرکت

 سساتؤم

 عنهوان  ه توسعه و برتری شهر مونترال به  ،تقويت

های خالق،  از افراد و گروهشهر فرهنگي، با حمايت 

 فرهنگي و خدمات اقامتي، پذيرايي صنايع

    ر بخهش  حفظ سطح بهاالی کيفيهت و امنيهت د

  مرکزی و نواحي شهر مونترال

  سهازی شههر مهونترال بهرای      بازگذاشتن و آمهاده

 هرنوع فعاليت اقتصادی خودجوش و سودآور.

در طرح اسهتراتژی توسهعه اقتصهادی     ،عالوه بر آن

شهر مونترال، اهدافي نيز در نظر گرفته شهده اسهت   کالن

 که شامل:  

  اسهتانداردهای زيسههتي شههر بهه سههطح     یارتقها

 1315مريکای شمالي تا سال آشهرهای پيشرو در 

     شتا  دادن به رشد و بهبهود کيفيهت زنهدگي از

هها از   طريق مشهارکت و همکهاری بها سهاير دولهت     

 طريق:

 ( سهيم شدن در سود حاصل از رشدالف

( اطمينههههان از تههههداوم رشههههد از راه تههههداوم  

 اری مجددگذ سرمايه

هايي که منجهر بهه    گذاری در زيرساخت ( سرمايهو

 شوند. رشد اقتصادی مي ارتقای

بر اساس اين طرح، سه هدت عملکردی يا اجرايي 

در رابطه ويژه با توسعه نواحي اشتغال شهر تصويب شده 

 است که عبارتند از:

     ايجاد همبستگي و ارتباط نزديه  ميهان نهواحي

دی پويها و بهبهود   های تولي اشتغالي شهر از طريق فعاليت

 سيستم حمل و نقل

 ههها در نههواحي  بخشههي و تقويههت فعاليههت  تنههوع

ای شههههر بهههه منظهههور اسهههتفاده متمرکزتهههر از  حومهههه

  های موجود زيرساخت

  توسعه نواحي عمده اشتغالي و تقويت  ،تحري

 همراه با اطمينان از ارتباط قوی با بافت کلي شهر. 

ايههن نههواحي اشههتغال در بههر اسههاس طههرح فههوق،  

ريهزی و   برنامهه  ،به تفکي  منهاطق کهارکردی   ،شهرکالن

اند. اين نهواحي کهه بهر روی نقشهه نهواحي       مشخ  شده

 بههه، اساسههاً انههدهاشههتغال شهههر مشههخ  و ترسههيم شههد

اند. نواحي خاصهي   ی شغلي اختصاص پيدا کردهها فعاليت

ههای ارتبهاطي،    های صنعتي و متصل بهه راه  برای فعاليت

و کامالً از منطقه  وجود دارندآهن و امکانات بندرگاهي  راه

طرح جهامع   اين. باشندميمسکوني و گسترش آن، مجزا 

ههای مخهتلم در ناحيهه تجهارت و      ، تنهها کهاربری  یشهر

دارنهد، مجهاز    را توسعه مسهکوني  فروشي که امکان خرده

طور کلي شش ناحيه اشتغالي در سهطح  ه دانسته است. ب

 شود: شهر ديده مي

 :ههای   برای توسعه فعاليهت  بخش مركزي تجاري

؛ از اسهت اختصهاص داده شهده    تخصصي و خدمات برتهر 

کسب و کار و اشهتغال  های توسعه فضای  جمله استراتژی

شهر، دسترسي آسان به خدمات حمهل و   در اين بخش از

رايي متمرکهز و بها   نقل عمهومي، خهدمات اقهامتي و پهذي    

 .کيفيت باال

 و   )بازارها فروشی و خدماتینواحی عمده خرده

های منفهرد و کوچه  تها     برای توسعه مغازه مراكز مالی(:

هههای بههزرگ بهها برنههدهای مشهههور جهههاني،     فروشههگاه

مهرتبم بها خهود در    های تخصصهي بها مشها ل     ساختمان

 هههای آموزشههي، فرهنگههي، ورزشههي و توريسههتي   زمينههه

. چنههين مراکههزی عمههدتاً در اسههت اختصههاص داده شههده

ويهژه در  ه ههای اصهلي درون و حومهه شههر، به      تقاطع راه

ههای   های مترو شههری و تقهاطع بزرگهراه    اطرات ايستگاه

 اند. وجود آمدهه شهری ب
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  ها و )پارکنواحی شراكت و ارتباطات پیشرفته

برای توسعه  نواحی تحقیقاتی، فرهنگی و تکنولوژيکی(:

، های مشترک و با تکنولهو،ی بهاال، ميهان صهنايع    فعاليت

ارتبهاط   ها و مراکز تحقيقهاتي مربوطهه   خدمات و دانشگاه

در درون ههر يه  از    اين نواحي معموالً شده است.برقرار 

و دارای هسههتند شهههر مههونترال نهواحي شهههرداری کههالن 

ي بهرای  نسيل باال برای گسهترش فيزيکهي و تأسيسهات   پتا

های اداری چند  توسعه فعاليت و اشتغال، شامل ساختمان

منظوره، بها خهدمات و امکانهات خصوصهي و عمهومي، بها       

های صنعتي، تجاری و اداری و مستعد برای جذ   فعاليت

 .باشندميين و نيروهای جوان تحصيلکرده متخصص

 گونه نواحي بها  در اين: تنوعنواحی توسعه اشتغال م

ههای الزم بهرای توسهعه     توجه به ماهيت سهاختاری، زمينهه  

و کسهب و کارههای متعهدد کهه در بافهت و بطهن        ها فعاليت

فههراهم  ،حيههه خههود مههزاحم تشههخي  داده نشههونداصههلي نا

 شود. مي

  تأسيسهات هها و   ايهن محهدوده  : نواحی صهنعتی 

شهرق  ای  هر  و   ههای حومهه   متنوع صنعتي، در قسهمت 

های توزيعي، تجارت  مونترال و شامل کارخانجات، فعاليت

دسترسههي بههه  دارایهههای خههدماتي جنبههي و  و فعاليههت

های انتقال کاال هستند. اين نواحي کم تراکم از حيهث   راه

ههای   ای از سهاختمان  بها مجموعهه   سطح اشتغال، معموالً

های امور بانکي،  مرتبه چند منظوره در زمينهبزرگ و بلند

 اند.  سازی، پارکينگ و ... احاطه شده ، انبار و ذخيرهبيمه

 توسههعه  بههه: ناحیههه توسههعه صههنعتی متههراكم

در  اسههت.اختصههاص داده شههده  هههای صههنعتي فعاليههت

ههای   گونهه نهواحي انهواعي از تسههيالت و زيرسهاخت     اين

کهه   يهاي يا شرکتهای صنعتي برای افراد  توسعه فعاليت

 د.نشوقصد ايجاد فعاليتي صنعتي را داشته باشند ارائه مي

ههايي کهه در سهطح ملهي وجهود       از ديگر استراتژی

ههها و  شهههر مههونترال نيههز آن را در برنامهههداشههته و کههالن

استراتژی توسعه فضای کسب و کار و ايجاد اشتغال اتخاذ 

 های زير اشاره کرد: ها و طرح توان به برنامه کرده است مي

 طريق جوانهان  اين از  :استراتژي اشتغال جوانان

سطح  یای، ارتقا توانند به اطالعات الزم شغلي و حرفه مي

يا تداوم اشهتغال بهه   مهارت و دانش، يافتن شغل مناسب 

دست يابند. در برخهي از مهوارد، دولهت کانهادا،      کار خود

ههای   بخشي از سرمايه مهورد نيهاز کارفرمايهان و سهازمان    

نهها بهرای   برای استخدام جوانهان و کمه  بهه آ   محلي را 

شهان،   ههای شهغلي   مههارت  یکسب تجربه کهاری و ارتقها  

ههای   هها و سهازمان   کند. در ساير موارد، بخهش  مي تأمين

هههای مسههئول اداره  فههدرال و از جملههه نهادههها و سههازمان

ههايي کهه بهه     شهر مونترال، خود در ايجهاد فعاليهت  کالن

دههد،   و تخصصهي مهي   جوانان امکان کسب تجربه شغلي

ههايي   در چارچو  اين اسهتراتژی، برنامهه   کنند. اقدام مي

برای ايجاد مهارت )کم  به جواناني که با مهوانعي بهرای   

و کمهه  بههه آنههها در فراگيههری  انههد يههافتن شههغل مواجههه

رزشهمند(، ايجهاد شهغل )کمه  بهه      ههای کهاری ا  مهارت

ههای شهغلي و   التحصيالن متوسطه در کسب مههارت فارغ

يافتن شغل مناسب آن( و تجربه کار تابستاني )اين بخش 

آمههوزان و دانشههجويان در  کههه بههر حمايههت از کههار دانههش

الزم را بههه کارفرمايههان و  يارانهههتابسههتان اسههتوار اسههت، 

وقهت را در فصهل   های شغلي پهاره  هايي که فرصت سازمان

 ( وجود دارد.نمايد کنند، پرداخت مي تابستان ارائه مي

  ارائهه  يی: فرمها ويشيها خه   خوداشهتغالی برنامه

   خوداشتغالي هستند.ی که به دنبال تسهيالت برای افراد

    و  كانهادا برنامه كمک به افهراد خوداشهتغال در

های بخش خصوصهي بهه    يکي از برنامهمورد، اين مونترال: 

هها و   ، در کم  به افراد خوداشهتغال در ايالهت  SAJE2 نام

ههدت از   اسهت.  شهر مونترالشهرهای کانادا و از جمله در 

ای و مهالي بهه    های تخصصي، حرفهه  اين برنامه، ارائه کم 

های الزم بهرای يهافتن    سازی زمينه و آماده افراد جويای کار

سسهات  ؤههای شهغلي موجهود در مهونترال اسهت. م      فرصت

دخيل و مسئول در اين برنامه عبارتند از: سهازمان اشهتغال   

 ها   شود، کالج که زيرنظر نخست وزير کب  اداره مي 1کب 

                                                           
1- Strategic Actions for a Just Economy 

2- Québec 
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 هگانه مونترال به ای در نواحي نوزده حرفه -سسات فنيؤو م

 .1آيلندو وست  2ويژه در سن لوران

های تابعه آن در  نقش و عملکرد شهرداری و سازمان

سههطح شهههر مههونترال، در بخههش اشههتغال شهههری،  البههاً  

های اقتصهادی و   سازمان يرمستقيم و با مشارکت نهادها و 

و عمدتاً به شکل ايجاد و گسترش مراکز  باشدمياجتماعي 

متعددی برای آموزش و ارائه تسهيالت الزم بهرای اشهتغال   

عبارت ديگر، افراد فاقهد مههارت شهغلي    ه افراد بوده است. ب

ای  حرفه -يا جويای کار، با شرکت در مراکز آموزشي و فني

کونت خهود، مههارت و   نظر شههرداری ناحيهه محهل سه    زير

دانش عملي الزم برای تصدی و انجام فعاليتي را پيدا کرده 

شوند. البته ممکن جذ  بازار کار خصوصي و عمومي مي و

های اقتصادی با کارفرمهايي شههرداری    است برخي از پرو،ه

ولهي ايهن    افراد به مهدت محهدودی اقهدام کننهد     به جذ 

هايي در  موارد، هميشگي و مستمر نيست. همچنين، بخش

وجهود دارد کهه بهه موضهوع      3سايت شهرداری مونترالو 

های شغلي برای افهراد جويهای کهار اختصهاص      ارائه فرصت

توانند بهه آن   دارد و هر دو طرت )کارفرمايان و بيکاران( مي

رجههوع کههرده و اطالعههات خههود را در آن قههرار دهنههد يهها   

 .العاتي از آن کسب کننداط

همچنين نواحي مستقل شهرداری در مونترال ههر  

ههای   و البته با همکهاری مسهتقيم کهالج    نوبه خوده ي  ب

بنها بهه نيهاز    ای،  حرفهه  -و مراکز فنهي کاربردی -آموزشي

هايي را برای کم  يا تشويق افراد  شهروندان خود، برنامه

شههرداری   کننهد. مهثالً   کارآفرين و خوداشتغال شروع مي

شهههر مههونترال، بهها مشههارکت و  ناحيههه لسههل در کههالن 

گههذاری مسههتقيم سههازمان توسههعه اقتصههادی     سههرمايه

کهه از مراکهز مههم     هها و همکاری کهالج  3شهرداری لسل

کاربردی بعد از دوره متوسطه در شهر مهونترال  -آموزشي

ای بهه نهام    هستند، اقدام به تنظيم، مديريت و ارائه برنامه

، بههرای تشههويق جوانههان    5کههارآفرين  برنامههه جوانههان  

                                                           
1- Saint Laurent 

2- West Island 
3- http://ville.montreal.qc.ca/portal 

4- LaSalle’s Economic Development Corporation 

5- Young Entrepreneurs Program 

التحصيل از مقطع متوسطه، به ايجاد فعاليت در ايهن   فارغ

ت الزم امکانهات و تسههيال   ،ناحيه کرده است. اين برنامهه 

زم شهروع بهه کهار    تهيه لوا برای اخذ وام و اعتبارات برای

کند. کم   ديده در اين مراکز را فراهم ميجوانان آموزش

ر برنامه جوانان کارآفرين، به شکل بيني شده د مالي پيش

اعانه مالي بدون بازپرداخهت و حهداکثر بهه ميهزان      يا وام

 دالر است. 6333

در سهاير   ،هها  مشابه فعاليت و اههدات ايهن سهازمان   

وجهود   نيهز مناطق درحال پيشهرفت شههرداری مهونترال    

دارد؛ مناطقي کهه نسهبت بهه ديگهر نهواحي دارای رشهد       

نسبت بهه   6«لسل»مثالً ناحيه  ؛اقتصادی کمتری هستند

کههه البتههه از  1«وسههت مونههت»ناحيههه شهههری پيشههرفته 

مجزايهي   اختيهارات کهامالً   ازو بهوده  مسهتقل   ،شهرداری

ای از اثرگهذاری واحهدهای    برخوردارست. به عنوان نمونهه 

تابعهه نظهام مهديريت شههری کالنشههر مهونترال، اشههاره       

حيه لسهل در  به اهدات و اقدامات واحد اداره نا ایخالصه

   گردد. زمينه اشتغال مي

، بهه منظهور تقويهت و    2353اين سهازمان از سهال   

ايجهاد شهده    رد توسعه اقتصادی ناحيه شهری لسهل پيشب

است. اين سازمان کليه خدمات مورد نياز ايجاد و شهروع  

ها به شکل کارآفريني و  های اقتصادی افراد و گروه فعاليت

کار آنهها را فهراهم   ه بخوداشتغالي و تسهيل روند اشتغال 

 طور کلي عبارتند از:ه کند. اهدات اين سازمان ب مي

 های تکنيکي و دانشي بهرای افهراد بيکهار و     حمايت

 تي کم  به تهيه طرح اقتصادی آنهاجويای کار و ح

 های تکنيکي و دانشي برای افهراد بيکهار و    حمايت

 تي کم  به تهيه طرح اقتصادی آنهاجويای کار و ح

 اکز مهم و کليدی معرفي افراد واجد شرايم به مر

 تجاری و اقتصادی

 ق در تحقهههههای الزم  ارائههه مشههاوره و راهنمههايي

 يا اخذ سرمايهگذاری  های سرمايه زمينه

 در صادرات کاال يها   ه کارحمايت از افراد شا ل ب

                                                           
6- LaSalle 

7- Westmount  
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 های جديد برای توسعه فعاليت آنها.يافتن بازار

های اين سهازمان بهرای    فعاليت دورنمایهمچنين  

 ناحيه شهری مذکور، موارد زير عنوان شده است:

رای توسهعه اقتصهادی ناحيهه    دروازه کاملي به  الف(

 لسل.

شري  و همکار فعال و بها پتانسهيل بهاال بهرای       (

 ها در ناحيه لسل.افراد متقاضي و فعاليت

دهنهههده قهههدرت و  ه و پيشهههرفتدهنهههدارتقا و(

و حمايهت از توسهعه    ني محلهي های کارآفريتوانايي

 آن.

هههدايت  آورنههده خههدمات راهنمههايي و  فههراهم د(

 های اقتصادی.تسهيالت برای تمامي پرو،ه

ههها، رابههم و حلقههه ارتبههاطي ميههان فعاليههت   هههه(

 گذاران و متنفذين دولتي.  سرمايه

ههها و  در نهايههت اينکههه، ايههن سههازمان، ارزش

 های خود را احترام، برتری، کيفيت و اعتمادويژگي

 کند. معرفي مي

از جملههه ديگههر مههوارد اثرگههذاری نظههام مههديريت  

های تابعه آن، بحث کهارآفريني  شهر مونترال و واحدکالن

کههه يکهي از اهههدات مهههم و بلندمههدت  بههه طههوری اسهت؛ 

شهر مونترال، تشهويق و تر يهب   مديريت شهری در کالن

کهارآفريني   ،ها به ايجاد شغل يا بهه اصهطالح   افراد و گروه

در کهل کشهور کانهادا دارد. از     است کهه سهابقه مديهدی   

تسههيل و   کي از اهدات اصلي ايهن سهازمان نيهز   رو، ياين

ههايي اسهت کهه     سازی برای فعاليهت افهراد و گهروه    زمينه

ای را بهه توليهد اقتصهادی برسهانند و      بخواهند فکر و ايده

طهوری کهه يکهي از    ه به  ؛ي  گهروه شهغلي ايجهاد کننهد    

هدت ما، ايهده آ هازگر يها محهرک شهروع      » آن شعارهای

 است.  2«شما

و توسعه فضاي  كسب و  اشتغالمديريت شرري، 

 كار در شرر ترران

در ايران نيز همانند کانادا قوانين مرتبم با اشهتغال  

 :هستندو توسعه فضای کسب و کار، در سه سطح 

                                                           
1- Our Goal= Your Start-up 

  سطح ملهي کهه عمهدتاً در اصهول قهانون     قوانين 

انهداز و   کالن توسعه کشور، سند چشم های اساسي، برنامه

 د.نامثال اينها وجود دار

       قوانين و مقهررات اسهتاني کهه عمهدتاً در قالهب

ههای   هها و برنامهه   های شهوراهای اسهتان، کهارگروه    مصوبه

 د.نها وجود دار توسعه استان

     قوانين و مقررات محلي کهه عمهدتاً در ايهران در

های توسعه محلهي و   هها و نيز برنام قالب قوانين شهرداری

 مصوبات شوراهای اسالمي شهرها وجود دارند.  

در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و در فصل 

که قاعدتاً قوانين  «اقتصاد و امور مالي»چهار آن با عنوان 

تهر بهر اسهاس و در     های سهطوح پهايين   و مقررات و برنامه

شهرايم و   تهأمين بر  ،شود راستای آن تدوين و تنظيم مي

امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل 

و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر بهه  

کارند ولي وسايل کار ندارند در شهکل تعهاوني، از راه وام   

بهه   .1شهده اسهت   تأکيدبدون بهره يا هر راه مشروع ديگر 

ای آحهاد  تبع اين اصل قانوني کهه بهر ايجهاد اشهتغال بهر     

شهده   تأکيهد جامعه و به ويژه افراد نهاتوان و فاقهد شهغل    

است وظايف مشخصهي نيهز در قالهب قهوانين و مقهررات      

موضوعي و محلي در نظر گرفته شده اسهت؛ از جملهه در   

برای شهرداری شخصيت حقوقي  ،قانون شهرداری 3ماده 

دار امور محلي و ارائه خهدمات   مستقل قائل شده که عهده

 ،شهروندان و ساکنان شهر است. طبهق قهانون  عمومي به 

هها   سسات، سازمانؤتواند اقدام به تشکيل م شهرداری مي

های وابسته با شخصيت حقوقي مسهتقل نمايهد؛    و شرکت

شههود کههه در ايههران  از ايههن قههانون چنههين اسههتنباط مههي

تواند ان نهاد اصلي مسئول اداره شهر ميشهرداری به عنو

ای را برای امور مختلف ايجهاد   و واحدهای تابعه ها سازمان

در ايران و از جملهه در  ها  با اين استنباط، شهرداری .کند

د واحدهايي را نيز در ارتباط با ايجهاد  نتوان مي شهر تهران

ههای   اشتغال و توسعه فضهای کسهب و کهار در محهدوده    

شهری تحت اداره آنها ايجاد کنند )معاونت امور اجتماعي 

                                                           
 اصل چهل و سوم قانون اساسي  - 1
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و مشهرفي،   ؛ رضهوی 2351 و فرهنگي شههرداری تههران  

2353 .) 

گيری چنهين واحهدهايي    شکل ،شهر تهراندر کالن

های اجتمهاعي   در قالب سازمان رفاه و خدمات و مشارکت

معاونت امور اجتماعي و امور فرهنگي شهر تههران، سهتاد   

 شههرکت سههاماندهي صههنايع وکههارآفريني شهههر تهههران و 

ي نمهود يافتهه کهه محورههای اصهل      ،تههران  مشا ل شهر

 های آن در قالب چند محور زير شکل گرفته است: برنامه

 ديهدگان اجتمهاع سهطح شههر      ساماندهي آسيب

 تهران

 ساماندهي خدمات اجتماعي 

 درن اجتماعي و افهراد  ديدگا توانمندسازی آسيب 

 معرض آسيب

 های اقتصادی. مشارکت 

مهمترين اقدامات اين سازمان در ارتباط بها ايجهاد   

ههای   توسعه فضای کسب و کار  بر اساس محوراشتغال و 

 فوق، شامل موارد زير است:

   لههب محههور  سههاماندهي کههارگران فصههلي در قا

 ساماندهي خدمات اجتماعي

 توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 

 آموزش، ترويج و مشاوره کارآفريني 

  حمايههت ازNGOهههای ههها و تعههاونيههها، شههبکه

 زاييکارآفريني و اشتغال

 کارآفريني هایتوسعه و تجهيز مراکز و خانه 

 تسهيالت الزم جههت کمه  بهه    ها و  ارائه مجوز

کارآفرينههان و توانمندسههازی افههراد در معههرض آسههيب و  

 ديده اجتماعي آسيب

 های خوداشتغالي. ايجاد بازارچه 

، مهاده  5ها در بنهد  در قانون شهرداری اينعالوه بر 

؛ گذاشهته شهده اسهت    هها وظايفي بر عهده شههرداری  55

ر و جلهوگيری از گهدايي.   به کا متکديانهمچون واداشتن 

همين ماده يکي از وظايف شههرداری، تعيهين    26در بند 

مقررات صنفي و پيشنهاد آن به شورا برای تصويب است. 

مقابلهه بها صهنايع مهزاحم را مطهرح       ،همين ماده 13بند 

ه همهين مهاده، راجهع به     16سازد. در تبصره ي  بنهد   مي

تعيين سقف عوارض برای کاالههای صهادراتي سهخن بهه     

و  2353صهالحي،  ) ميان آمده است و از اين قبيل مهوارد 

2352 .) 

 طهرح ريهزی، بهر اسهاس     همچنين در بخش برنامهه 

)طرح جامع تههران(   عمران و توسعه ساختاری -راهبردی

شههر  های کهالن  بر توسعه فضای کسب و کار در محدوده

انهداز شههر تههران بهه عنهوان       شده و چشهم  تأکيدتهران 

شهری با عملکردهای ملي و جههاني و بها اقتصهادی    کالن

پژوهشي و سياسي در سهطح   -مدرن و مرکزيت فرهنگي

ههم و برتهر منطقهه    کشور و حداقل يکهي از سهه شههر م   

 ربي تعريف شده است. برای دسهتيابي بهه   آسيای جنو 

اسهت کهه در    اهدات متنوعي تعريف شده ،انداز اين چشم

توان به موارد زيهر   ارتباط با توسعه فضای کسب و کار مي

 اشاره کرد:

 شههر  ایمنطقهه  و ملي فراملي، هاینقش یارتقا 

 ههای سهرمايه  و هها ظرفيهت  از مناسهب  اسهتفاده  با تهران

 شهر اقتصادی -مالي و انساني اجتماعي، فيزيکي،

 و حفهظ  با تهران اقتصادی توسعه و فعاليت رونق 

 از مناسهب  وریبههره  و فعاليهت  کنهوني  هایپهنه پااليش

 تهأمين  و جديهد  شغلي هایفرصت ايجاد برای فضاها اين

 .اشتغال

در همين سند از جمله راهبردهايي که برای تحقق 

تهوان بهه راهبردههايي     اهدات فوق تدوين شده است مهي 

و  تههران  شههر  فعاليهت  رونهق  و اقتصادی توسعههمچون 

 ملهي  فراملي، سطوح در تهران شهر جايگاه و نقش یارتقا

-راهبهردی  طهرح اشهاره کهرد. همچنهين در     ایمنطقه و

نيهز هماننهد طهرح اسهتراتژی      عمران و توسعه ساختاری

شهر مونترال، فضهاهای شههری بهر    توسعه اقتصادی کالن

های خاصي  بندی شده و پهنهاساس کارکردهای آنها پهنه

در نظهر   ،فعاليهت نيز برای توسعه فضای کسهب و کهار و   

 توسعه ساختاری -یراهبرد طرحگرفته شده است. طبق 

ههای اصهلي شههر تههران بهر       پهنهبندی تقسيم ،عمران و

 باشد: کارکرد آنها به صورت زير مي اساس
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 بهع کهه  مرکيلومتر 166به مساحت  سکونت پهنه 

 کاربری اصلي آن مسکوني است.

  کيلومترمربهع کهه    251پهنه فعاليت به مساحت

کارکرد اصلي آن ايجاد زمينهه و فضهاهای مناسهب    

 هاست.  برای توسعه فعاليت

  مربع که بها  کيلومتر 31پهنه مختلم به مساحت

درون نهواحي   رشد خزنده فضاهای کار و فعاليت به

 مسکوني همراه است.

   کيلومترمربهع کهه    231پهنه حفاظت به وسهعت

دارای کارکردهايي همچهون توسهعه فضهای سهبز،     

هها و امثهال   هها، حهريم  ی عمومي بهاز، پهارک  فضاها

 اينهاست. 

های موضوعي ديگری نيهز   عالوه بر طرح فوق، طرح

سطح مديريت شهری تهران وجود دارند که به تقويت در 

ها،  اند؛ از جمله مهمترين اين طرح بخش اشتغال پرداخته

طرح جامع کارآفريني و اشتغال شهر تهران است کهه بها   

کارآفريني شهر تههران نيهز از آن نهام    عنوان سند توسعه 

توسهعه   ،های اصلي اين طرح شود. از جمله محور برده مي

 يههاي ههای شههری کهه در قالهب فعاليهت     کهار و فعاليهت  

همچون تالش برای رونق اقتصاد شهری از طريق دخالت 

مثبت و تأثيرگذار در بازارهای شهری، تالش برای توسعه 

ني شهر و بهر ايهن اسهاس    گذاری در عمران و آبادا سرمايه

های عمراني شهر، رونق کهارآفريني و  توسعه تمام ظرفيت

بهبود اوضاع اشتغال در شهر و امکان دسترسهي عادالنهه   

همه خدمات برای تمام مردم شهر و ساماندهي مشا ل و 

ههای کسهب و کهار مهردم صهورت      محهيم بهبود کيفيت 

 گيرد.مي

ه همچنههين در برنامههه راهبههردی و الزامههات حههوز  

سهاله  ستادی شههرداری )برگرفتهه از اليحهه برنامهه پهنج     

  و 3در فصول مجزايي )از جمله فصهول  شهرداری تهران( 

است. در فصهل نههم    پرداختهبرنامه( به بحث اشتغال  23

، 51های در قالب ماده ،اين برنامه با عنوان اقتصاد شهری

به طور مستقيم و  يرمسهتقيم بهه    51، 56، 55، 53، 53

  است. همچنين دراشاره شده شتغال و کارآفريني حوزه ا

 پهذيری و فضهای  فصل دهم برنامه نيهز بها عنهوان رقابهت    

، 31، 32، 33، 53، 55ههای  کسب و کهار در قالهب مهاده   

به طور مستقيم و  يرمسهتقيم بهه    31، 36، 35، 33، 33

 حوزه اشتغال و کارآفريني اشاره شده است.

 

 و پیشنراد گیرينتیجه -4

های عملکردی دولت -ساختاریهای با وجود تفاوت

بررسههي نظههام   محلههي در دو شهههر تهههران و مههونترال،  

دههد   ريزی و مديريت شهری اين دو شهر نشان مي برنامه

ای و ههم در   چارچو  بسترهای ملي و منطقهه که هم در 

چارچو  قوانين و مقررات محلي و نيز سهاختار سهازماني   

هها و   نهادهای مديريتي شههرهای مهورد مطالعهه و طهرح    

ههای مختلهف و   ای توسعه آنها، با عناوين و شهيوه ه برنامه

هايي، به مقوله اشتغال و توسهعه فضهای   ا شدت و ضعفب

کسب و کار پرداخته شده اسهت. در ايهن قسهمت جههت     

ريههزی و مههديريت   مشههخ  شههدن اثههر نظههام برنامههه   

خالصهه وضهعيت    (1)شهرهای مورد مطالعه، جدول کالن

ههای مهورد نظهر نشهان      شهر را بر حسب شاخ دو کالن

 دهد.  مي
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 شررهاي مورد مطالعه و میزان توجه به اشتغال و توسعه فضاي كسب و كارنظام مديريت شرري كالن -2 جدول

 هاي مورد بررسیبر اساس شاخص

 نماگرها هاشاخص متغیر
 شررهاي مورد مطالعهكالن

 مونترال ترران

مه
رنا
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کميت و 

ت کيفي

اقدامات 

اجرايي 

 مستقيم

 هاشهرداری

 

تسهيل دسترسي 

 افراد به منابع مالي

به صورت محدود و نه به عنوان ي  راهبرد اصلي از طرت 

شهرداری و واحدهای تابعه آن )مرتبم با اشتغال( مورد 

 توجه قرار گرفته است.

ای مشخ  به نام برنامه خوداشتغالي و  اين کار از طريق برنامه

 شود. فرمايي اجرا، هدايت و کنترل خويش

تسهيل دسترسي 

افراد به مکان و 

 فضای فعاليت

در طرح جامع شهر اين مهم در قالب پيشنهاد پهنه خاص 

ها و فضای کسب و کار مورد توجه قرار  توسعه فعاليت

گرفته است؛ شهرداری نيز در قالب ابتکارات عملي همچون 

های خوداشتغالي اين مهم را مورد توجه قرار  ايجاد بازارچه

 داده است.

صورت طرح استراتژی ه شهر مونترال، ببندی کالن از طريق ناحيه

ريزی قرار گرفته برنامهشهر مونترال مورد توجه و توسعه اقتصادی کالن

 است.

آموزش )افراد واجد 

 شرايم(

پذير همچون خانوارهای فقير،  های آسيب بر گروه تأکيدبا 

 شود.توجه ميخانوار و ... به اين مهم زنان سرپرست 

های متعددی همچون استراتژی  در سطح گسترده و در قالب طرح

فرمايي و برنامه کم  به  اشتغال جوانان، برنامه خوداشتغالي يا خويش

 افراد خوداشتغال به اين موضوع پرداخته شده است.

ميزان نوآوری و 

ابتکار عمل محلي از 

 هاسوی شهرداری

با اشتغال و کارآفريني و  در قالب تشکيل واحدهای مرتبم

های خوداشتغالي،  نيز اقدامات عملي همچون ايجاد بازارچه

 طرح ساماندهي اشتغال و ... مورد توجه قرار گرفته است.

های تابعه نيز های کالن، شهرداری مرکزی و شهرداری عالوه بر برنامه

های ويژه، با تدوين  در قالب اقدامات متنوع و تشکيل سازمان

 اند. هايي، دست به ابتکار و نوآوری در زمينه ايجاد اشتغال زده برنامه

ميزان ارتباط متقابل 

ها اقدامات شهرداری

ها و با برنامه

 ها سياست

ای را نشان  مبهم بوده و اسنادی که بتواند چنين رابطه

 ، وجود ندارددهد

ای را در سطح گسترده  اسناد موجود و بررسي شده، وجود چنين رابطه

 دهد. نشان مي

ايجاد واحدهای 

اشتغال در داخل 

 هاشهرداری

های اجتماعي معاونت  سازمان رفاه و خدمات و مشارکت

شهر تهران، ستاد امور اجتماعي و امور فرهنگي کالن

مشا ل  شرکت ساماندهي صنايع وکارآفريني شهر تهران و 

 شهر

و ساير در شهرداری مونترال  2تقاضای کار در قالب ايجاد واحد

شهر مونترال همچون های حوزه کالنهای وابسته به شهرداریسازمان

 سازمان توسعه اقتصادی شهرداری صورت گرفته است.

تقويت و مشارکت 

 بخش خصوصي

شهرداری تهران به صورت محدود اين امر را مورد توجه 

قرار داده است. در اسناد اشارات مبهمي به فعاليت اين 

 بخش شده است.

قرار  تأکيدها و سنديکاهای صنفي مورد  قالب قانون تشکيل اتحاديه در

ها  گرفته است و اصوالً توسعه اقتصادی و شغلي بر اساس نقش اتحاديه

 شود. و سنديکاها تعريف مي

تالش برای حمايت 

 از کارآفرينان شهری

در قالب ستاد کارآفريني شهرداری و سند توسعه 

 ن موضوع پرداخته شده است.کارآفريني شهر تهران به اي

شهر مونترال، يکي از اهدات مهم و بلندمدت مديريت شهری در کالن

طالح ها به ايجاد شغل و يا به اص تشويق و تر يب افراد و گروه

زايي مصو ، با اين رويکرد های اشتغالکارآفريني است و همه برنامه

 همراه است

ايجاد و 

توسعه 

خدمات 

زيربنايي در 

جهت 

جاد و اي

ساماندهي 

 اشتغال

کارايي سيستم 

 حمل و نقل عمومي

در طرح جامع تهران اين مهم مورد توجه قرار گرفته و 

اهدات و راهبردهای متنوعي برای بهبود و افزايش کارآيي 

حمل و نقل شهر تهران پيشنهاد شده است. عالوه بر آن در 

های  های موضعي همچون گسترش شبکه قالب طرح

گذای برای  السير و نيز سرمايه اتوبوسراني سريعخطوط 

 گسترش مترو به اين موضوع پرداخته شده است .

شهر مونترال، بر تقويت دسترسي در استراتژی توسعه اقتصادی کالن

های اقتصادی  نواحي تجاری شهر که به عنوان فضاهای توسعه فعاليت

شده است. همچنين يکي از اهدات اصلي  تأکيد،  پيشنهاد شده

استراتژی توسعه اقتصادی شهر، ايجاد همبستگي و ارتباط نزدي  ميان 

های توليدی پويا و بهبود سيستم  نواحي اشتغالي آن از طريق فعاليت

 حمل و نقل است.

کيفيت محيم 

شهری و زيباسازی 

 فضاها

 وبوده سازمان زيباسازی شهر تهران متولي اين امر 

 اقدامات قابل توجهي در اين زمينه انجام داده است

های کالن حفظ کيفيت محيم شهری در قالب هدت و استراتژی یارتقا

محيم زيست به عنوان يکي از موضوعات اصلي در قوانين و مقررات 

استانداردهای زيستي شهر  یمورد توجه قرار گرفته است. ارتقاموجود 

و شتا   1315ی شمالي تا سال به سطح شهرهای پيشرو در امريکا

دادن به رشد و بهبود کيفيت زندگي از طريق مشارکت و همکاری با 

 شهر مونترال است.های محلي از جمله اهدات مهم کالن ساير دولت

طراحي فضاهای 

 .... عمومي و

شهر تهران  عمران و توسعه ساختاری -راهبردی طرحدر 

 .مورد توجه قرار گرفته است

موجود به صورت مشخ  به بحث اشتغال و طراحي فضاهای  در اسناد

و تکامل محيطي و  ته نشده است با اين حال بر ارتقاعمومي پرداخ

حفظ سطح باالی کيفيت و امنيت در بخش مرکزی و نواحي شهر 

 های برتر شهر توجه شده است.رال به عنوان نواحي توسعه فعاليتمونت

 (نتايج نگارندگان)منبع:   

                                                           
1- Offers of Employment 
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های محلي در شهرهای مهورد مطالعهه   اگرچه دولت

ههای مهاهيتي   تفاوت ،ث ساختار قانوني و عملکردیاز حي

ريهزی و   بررسهي نظهام برنامهه    ،دارند ولي بهه طهور کلهي   

دههد   مديريت شهری شهرهای تهران و مونترال نشان مي

ضای کسب و که در هر دو شهر، مقوله اشتغال و توسعه ف

کار به صور گوناگون مورد توجه قرار گرفته است و در هر 

ههای متفهاوت و    دو شهر مورد مطالعه )اگرچه بها صهورت  

ها، اقدامات عملهي و   ها، استراتژیمختلف( در قالب برنامه

ههای   نيز تشکيل واحدهای مرتبم، امر اشتغال و فعاليهت 

يهت  کارآفرينانه آن مهورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت. حما     

)مالي و  يرمالي( از کارآفرينان، آموزش افراد، حمايهت از  

ناتوان، تدارک فضاهای الزم برای ايجاد اشتغال، های  گروه

بهبود محيم و فضاهای عمهومي شههر بهه منظهور جلهب      

گذاری، تدوين سندهای راهبردی مهرتبم، بهبهود    سرمايه

 ،اندازی از آينده اقتصادی شهر حمل و نقل و تدوين چشم

های مشترکي است که در ههر   جمله مهمترين شاخصهاز 

دو شهر تههران و مهونترال در ارتبهاط بها امهر اشهتغال و       

سهان  شهود. بهدين   توسعه فضای کسب و کار مشاهده مهي 

نظام حکومت محلي و مهديريت   توان نتيجه گرفت که مي

ههای   ويژه در شهرهای مورد مطالعهه، بها شهيوه   ه شهری ب

ثيرگهذار  مختلف، بر امر اشهتغال تأ های  متفاوت و با روش

وت اساسههي کههه سههاز و کارههها و  انههد بهها ايههن تفهها بههوده

زه اقتصهاد شههری، در   های مرتبم با اين حوسازیتصميم

در اختيههار وظههايف و   يافتههه عمههدتاً شهههرهای توسههعه 

کهه در  شهری است درحالي عملکردهای مديريت محلي و

يريت شهرهای درحال توسعه، در زمره وظايف اصهلي مهد  

ههای  بيشتر در حيطه عملکهردی سهازمان  نبوده و شهری 

 .باشدميتابعه وزارت کار، امور اجتماعي و تعاون 

 

 منابع -4

اشههتغال در جهههان سههوم،   (.2365جههورلي و ديگههران. )

انتشارات سازمان برنامه  :تهرانترجمه احمد خراعي، 

 .و بودجه

تحليل ديناميکي  .(2353) .مشرفي، رسام ؛رضوی، مهدی

هههای پههژوهشفصههلنامه اشههتغال در اقتصههاد ايههران، 

 .25، شماره اقتصادی ايران

(. تحليههل کمههي رونههد رشههد و  2353شههايان، حميههد. )

-65تحوالت اشتغال در استان خراسهان در دو دههه   

، فصلنامه تحقيقهات جغرافيهايي  ، 2365-15و  2355

 .13-55ص  

وصول عهوارض  ملي در نحوه أت .(2352) .صالحي، حسين

 .33، شماره هاماهنامه شهرداری، هاشهرداری

 55مههاده  13تهأملي در بنهد    .(2353) .صهالحي، حسهين  

، شماره ها، سال اولمجله شهرداریقانون شهرداری، 

21. 

اشهتغال و بيکهاری در    .(2353) .يها ؤطباطبايي يهزدی، ر 

 ، شماره بيستم.نشريه راهبردايران، 

ثر بر سهم ؤم شناسايي عوامل .(2351) .قويدل، صالح

)مورد های آن ت و زيربخشاشتغال در بخش خدما

نساني و اجتماعي، علوم اپژوهشنامه مطالعه: ايران(، 

 بيست و هشتم.، شماره سال هشتم

، پيشهگامان توسهعه   .(2365) .سهيرز، دادلهي   ماير، جرالد؛

 .انتشارات سمتتهران: ترجمه  المرضا آزاد، 

(. نتههايج سرشههماری نفههوس و 2355) ار ايههران.مرکههز آمهه

 مسکن کشور بر حسب شهر و شهرستان.

تجزيه و تحليل  (.2353. )ترکي، ليال ؛نژاد، شيرينمصری

های عمده اقتصادی مناطق ساختار اشتغال در بخش

(، 2311-2351) شهههههری ايههههران در طههههي دوره 

هههای علههوم انسههاني و اجتمههاعي، سههال     پههژوهش

 .233-215ص  ، شماره پانزدهم، چهاردهم

 .معاونههت امههور اجتمههاعي و فرهنگههي شهههرداری تهههران 

طههرح جههامع کههارآفريني و اشههتغال شهههر   .(2351)

 تهران، مدير طرح: ناصر عبادتي.

 .(2355) .هههای بازرگههانيسسههه مطالعههات و پههژوهش ؤم

گههزارش بررسههي وضههعيت اشههتغال و بيکههاری در    

کشههورهای بههزرگ اقتصههادی، معاونههت پههژوهش و   
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هههای بازرگههاني مطالعههات و پههژوهشآمههوزش، گههروه 

 داخلي.

های اشتغال تبيين تفاوت .(2311) .مهاجراني، علي اصغر

يلويهه  های اصفهان، گيالن و کهکدر استانو بيکاری 

و بويراحمد )ارائه يه  الگهوی فضهايي(، رسهاله دوره     

 دکتری، دانشگاه تربيت مدرس.

راهبردهههای  .(2353) .مهههدوی عههادلي، محمههد حسههين 

مجلهه دانهش و   توسعه اشهتغال در اسهتان خراسهان،    

 .23، شماره توسعه
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