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سیاست های توسعه اشتغال درکره جنوبی

خالصه اجرایی

دولــت کــره راهبردهــا و رویکردهــای متفاوتــی را جهــت تثبیــت بــازار کار و اشــتغال آفرینی طــی دو بحــران اقتصــادی 

اتخــاذ کــرده اســت. ایــن کشــور پــس از بحــران مالــی آســیا، نظــام بــازار کار و زیرســاختی را ایجــاد کــرد کــه موجــب 

تســهیل سیاســت های بــازار کار فعــال و گســترش حمایــت اجتماعــی شــد. از طــرف دیگــر، طــی بحــران مالــی جهانــی، 

اشــتغال آفرینی در تمامــی سیاســت های ملــی اولویــت کلیــدی کشــور قلمــداد شــد و ســاز  وکاری جهــت همسوســازی 

ــی سیاســت  ــی عملکــرد اجرای ــا سیاســت های اشــتغال اتخــاذ شــد و نظــام ارزیاب ــی ب سیاســت های اقتصــادی و اجتماع

تعییــن شــد. ]کمیتــه ســه جانبه[  کار، مدیریــت و دولــت1 در دوران دو بحــران اقتصــادی وارد »مذاکــره اجتماعــی« شــده 

و جهــت همــکاری بــا یکدیگــر موافقــت کردنــد. 

ــازار کار  ــت اشــتغال آفرینی در ب ــی ظرفی ــد ول ــه کن ــر بحــران اقتصــادی غلب ــه 2000، کــره توانســت ب اگــر چــه در ده

ــرد  ــرای راهب ــه اج ــی در نتیج ــر دائم ــدان غی ــل کارمن ــات از قبی ــاغل بی ثب ــبت مش ــت و نس ــی یاف ــل توجه ــش قاب کاه

ــان تحصیل کــرده  ــکاری جوان ــه بی ــر منجــر ب ــن ام ــت. ای ــش یاف ــازار کار توســط شــرکت ها، افزای گســترش انعطــاف ب

شــد و نیــاز بــه اقدامــات مــورد نیــاز بــرای کارمنــدان غیــر دائمــی تشــدید شــد. البتــه برنامه هــای متعــددی جهــت  مقابلــه 

ــه  ــان اجــرا شــد. طرح هــای متعــددی نیــز در راســتای کمــک ب ــان نظیــر برنامه هــای کارآمــوزی جوان ــا بیــکاری جوان ب

کارمنــدان غیــر دائمــی بــر اســاس ســرمایه گذاری های نظــام بیمــه اشــتغال صــورت گرفــت. مراکــز اشــتغال در سراســر 

ــان  ــان و کارفرمای ــه کارجوی ــه منظــور کمــک ب ــد در مراکــز اشــتغال ب ــاً 3000 کارمن ــد و تقریب کشــور گســترش یافتن

ــود  ــوز نتوانســته ب ــن وجــود، کــره هن ــا ای ــت. ب اســتخدام شــدند و  زیرســاخت اجــرای سیاســت اشــتغال گســترش یاف

ــازارکار خــود را بهبــود بخشــد.  مشــکالت ســاختاری ب

بــا وجــود چنیــن مشــکالت ســاختاری، بحــران اقتصــاد جهانــی 2008 بــازار کار کــره را مجــدداً تحــت تاثیــر قــرار داد. 

ــه[  کار-  ــت، ] کمیت ــای دول ــکل از اعض ــراری متش ــه اضط ــره2، کمیت ــاری ک ــای تج ــیون اتحادیه ه ــنهاد فدراس ــه پیش ب

ــران  ــر بح ــه ب ــرارداد غلب ــه 2009، »ق ــد و در فوری ــیس ش ــهروندان تاس ــی و ش ــی، اجتماع ــای مذهب ــت و گروه ه مدیری

اقتصــادی از طریــق مصالحــه اجتماعــی گســترده3« منعقــد شــد. 

ــای  ــود. اتحادیه ه ــح شــده ب ــاد اقتصــادی تصری ــر نه ــه اشــتراک گذاری مســئولیت و نقــش ه ــرارداد نحــوه ب ــن ق در ای

ــال  ــن ح ــد و در عی ــرا می کردن ــتمزدها اج ــش دس ــا کاه ــترداد ی ــت، اس ــتای تثبی ــی را در راس ــد قراردادهای ــاری بای تج

مدیریــت بایــد کارمنــدان خــود را حفــظ می کــرد. دولــت بایــد سیاســت های متعــددی را در راســتای حمایــت از اقدامات 

]کمیتــه[ کار- مدیریــت در دوران بحــران اتخــاذ می کــرد. قــرارداد 2009 از ایــن جهــت مشــابه قــرارداد اجتماعــی در 

1 Labor, Management and Government 
2  Federation of Korean Trade Unions 
3 “Agreement to Overcome the Economic Crisis through a Great Social Compromise”
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ســال 1999 طــی بحــران مالــی آســیا بــود کــه جهــت غلبــه بــر بحــران اقتصــادی موضــوع به اشــتراک گذاری مســئولیت 

در آن مطــرح شــده بــود. البتــه روش اجرایــی آن هــا متفــاوت بــود. قــرارداد 2009 بــه حفــظ مشــاغل از طریــق تقســیم کار 

)تســهیم شــغل(1 تاکیــد داشــت. در گذشــته، اخــراج گســترده نیــروی کار جهــت مقابلــه بــا مشــکالت مدیریتــی صــورت 

می گرفــت، در حالــی کــه پــس از احیــای اقتصــادی، نیــروی کار نســبتاً بــه ســرعت مجــدداً اســتخدام شــدند. در واقــع، 

ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــرکت ها بهتــر اســت از طریــق »تقســیم  بــر اســاس ایــن تجربــه، ]کمیتــه[ کار- مدیریــت ب

کار« کارمنــدان خــود را حفــظ کننــد تــا بتواننــد از عهــده ســازمان دهی مجــدد اقتصــاد جهانــی پــس از بحــران برآینــد. 

هم زمــان بــا بحــران اقتصــاد جهانــی، دولــت سیاســت های بــازار کار فعال تــر و متمرکزتــری را اتخــاذ کــرد. برنامه هــای 

ــای  ــا تقاض ــب ب ــه ای متناس ــوزش حرف ــام آم ــه نظ ــان از جمل ــت از کارجوی ــت حمای ــری جه ــر و متمرکزت نظام مندت

ــش  ــت« و افزای ــات »ُورک-ن ــای اطالع ــه ای«؛ و ارتق ــای حرف ــعه مهارت ه ــام توس ــر »نظ ــرکت ها نظی ــوزان و ش کارآم

ــود. ــوب می ش ــا محس ــن برنامه ه ــه ای ــر از جمل ــت کارب رضای

ــت  ــروژه تح ــره دو پ ــت ک ــی، دول ــاد جهان ــران اقتص ــر بح ــت تأثی ــان تح ــتغال جوان ــکالت اش ــدید مش ــا تش ــان ب همزم

ــق گســترش اشــتغال آفرینی بخــش  ــان« را در ســال 2010 و 2011 اجــرا کــرد کــه از طری ــده جوان ــوان »ســاخت آین عن

ــرد.  ــدا ک ــش پی ــان افزای ــغلی جوان ــای ش ــی، فرصت ه خصوص

ــی و  ــش دولت ــان در بخ ــتغال جوان ــترش اش ــر گس ــی ب ــت مبن ــاوی دو سیاس ــان« ح ــده جوان ــاخت آین ــروژه »س ــن پ اولی

ــازار کار می باشــد. بــه جــای اشــتغال آفرینی مســتقیم کــه در اولیــن پــروژه اجــرا  کمــک بــه جــذب دانش آمــوزان در ب

ــه  ــد ب ــان بتوانن ــه جوان ــه طوری ک ــت، ب ــغلی اس ــیرهای ش ــوزش و مس ــترش آم ــر گس ــی ب ــروژه مبتن ــن پ ــد، دومی می ش

ــا نیازهــای بــازار کار رشــد یابنــد. برنامه هــای اصلــی شــامل آمــوزش مربــوط  عنــوان منابــع انســانی کارآمــد متناســب ب

بــه محیــط کار، بهبــود زیرســاخت خدمــات اســتخدام جهــت کاهــش عــدم تطبیــق شــغلی، افزایــش فرصت هــای شــغلی 

ــتخدام  ــوان و اس ــان ج ــرای کارآفرین ــتارت آپ ها ب ــش اس ــه ای، افزای ــدارس منطق ــالن م ــرای فارغ التحصی ــوب ب مطل

مقیاس گســترده توســط شــرکت های ســرمایه گذاری اســت. 

ــالن دانشــگاهی و در نتیجــه،  ــارغ التحصی ــداد ف ــش تع ــر ســابقه آموزشــی و افزای ــت ب ــد شــدید دول ــه تاکی ــا توجــه ب ب

افزایــش هزینه هــای آمــوزش خصوصــی و همچنیــن افزایــش نارضایتــی شــغلی افــراد تحصیل کــرده، عــدم تطبیــق شــغلی 

مشــکلی جــدی بــه شــمار  آمــد. بــه منظــور ایجــاد جامعــه ای کــه بــه جــای ســابقه آموزشــی افــراد، بیشــتر بــر توانمنــدی 

مبتنــی باشــد، برنامــه »جامعــه اشــتغال آزاد2« توســط دولــت اجــرا شــد و مشــتمل بــر اقدامــات متعــدد در راســتای افزایــش 

ــود شــرایط اســتخدام و  ــرای فارغ التحصیــالن دبیرســتانی در بخش هــای دولتــی و خصوصــی، بهب فرصت هــای شــغلی ب

اقدامــات درون ســازمانی مبتنــی بــر کارآیــی و توانمنــدی بــود ]1[.

1  Job-Sharing
2  Open Employment Society 
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1- مقدمه: روند فعلی بازار کار کره و چشم انداز آن 

ــر اســاس محاســبات  ــرخ اســتخدام کــره ب ــن ن ــود اســت و میانگی ــازار کار کــره در حــال بهب ــه طــور کلــی، شــرایط ب ب

ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعهOECD( 1( طــی ســه ماهــه اول 2017 و بــه بیــان دقیق تــر طــی تقریبــاً ده ســال پــس 

از بحــران مالــی جهانــی، بــه نــرخ اســتخدام آن در دوران قبــل از بحــران بازگشــته اســت. البتــه میانگیــن نــرخ بیــکاری 

OECD همچنــان رونــد نزولــی کنــدی دارد، ولــی تــا حــدودی باالتــر از نــرخ بیــکاری در دوران قبــل از بحــران باقــی 

مانــده اســت کــه دلیــل آن ایــن اســت کــه اســتخدام بــه انــدازه کافــی افزایــش نیافتــه اســت کــه بــه طــور کامــل رونــد 

ــه  ــل 2019 ب ــا اوای ــکاری در اواخــر 2018 ی ــرخ بی ــی می شــود کــه ن ــد. پیش بین ــران کن ــرخ مشــارکت را جب افزایشــی ن

ســطح آن در دوران قبــل از بحــران کاهــش یابــد. شــایان ذکــر اســت میــزان بهبــود وضعیــت بیــکاری میــان کشــورها و 

ــر اســت.  ــروی کار بســیار متغی گروه هــای متفــاوت نی

نمودار 1: توسعه بازار کار در کره

منبع: محاسبات OECD بر اساس پایگاه داده چشم انداز اقتصادی OECD، ژوئن 2017

ــه  ــازار کار کــره توســط ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ب در ادامــه، نتایــج بررســی صــورت گرفتــه در زمینــه ب

ــود:   ــه می ش ــار ارائ اختص

ــی  ــژه پــس از بحــران مال ــه وی ــازار کار کــره ب ــوان گفــت کــه وضعیــت ب ــج بررســی مذکــور می ت ــه نتای ــا توجــه ب * ب

جهانــی، بهبــود یافتــه اســت. نــرخ بیــکاری بســیار پاییــن باقــی مانــده اســت و بیــن 3/5 و 4/5 درصــد طــی دهــه گذشــته 

1  Organisation for Economic Cooperation and Development

الف: نرخ استخدام
 درصد جمعیت رده سنی 74-15 سال

ب: نرخ بیکاری
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متغیــر بــوده اســت )در آوریــل 2017 برابــر بــا 4/2 درصــد بــوده اســت(. نــرخ اشــتغال بــه عنــوان ســهم جمعیــت رده ســنی 

74-15 ســال هــم رونــد افزایشــی تدریجــی داشــته و طــی ســه ماهــه اول 2017 بــه 64/7 درصــد رســیده اســت کــه 3/5 

درصــد باالتــر از میانگیــن OECD مــی باشــد. ایــن امــر حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی 

کمــی باالتــر از میانگیــن OECD بــوده و مشــارکت نیــروی کار در بیــن افــراد مســن افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

ــا اواخــر 2018 افزایــش کمــی پیــدا خواهــد کــرد و  ــرخ اشــتغال کــره ت * پیش بینی هــای OECD نشــان می دهــد کــه ن

نــرخ بیــکاری کــم و بیــش ثابــت باقــی می مانــد. 

ــن بهــره وری  ــاد بی ــه زی ــازار کار مواجــه اســت کــه علــت آن، فاصل ــوی ب ــا تقســیم بندی ق ــه طــور اســتثنایی ب * کــره ب

ــیار  ــرکتهای بس ــه در ش ــت ک ــی اس ــاالی کارمندان ــهم ب ــط و س ــک و متوس ــرکت های کوچ ــزرگ و ش ــرکت های ب ش

کوچــک مشــغول کار هســتند. فقــط 13/6 درصــد کارمنــدان کــره در شــرکت هایی کار می کننــد کــه دارای 300 نفــر 

کارمنــد یــا تعــداد بیشــتری کارمنــد هســتند کــه در بیــن کشــورهای OECD پایین تریــن نــرخ محســوب می شــود و ایــن 

در حالــی اســت کــه 41/3 درصــد آن هــا در شــرکت های خــرد )بــا کمتــر از 10 کارمنــد( کار می کننــد و بــا مشــکالتی 

نظیــر دســتمزد پاییــن، شــغل بــی ثبات، اختــالف زیــاد از نظر پوشــش بیمــه اجتماعــی و تقریبــاً فقــدان نماینــدگان کارگری 

ــه ایــن واقعیــت کــه تقریبــاً نیمــی از کارمنــدان غیــر دائمــی در شــرکت های خــرد متمرکــز  ــا توجــه ب مواجــه هســتند. ب

ــرکت های  ــر در ش ــاغل بهت ــمت مش ــه س ــات ب ــتغال بی ثب ــه اش ــد از مرحل ــواری می توان ــه دش ــره ب ــت ک ــتند، دول هس

ــد. ــدا کن ــر ســوق پی بزرگ ت

ــوردار  ــو OECD برخ ــورهای عض ــن کش ــکاری در بی ــرخ بی ــن ن ــره از پایین تری ــر ک ــال حاض ــد در ح ــر چن ه

اســت، دوگانگــی بــازار کار و بیــکاری در برخــی از قشــرهای جمعیــت، چالــش مهــم بــازار کار و عوامــل کاهــش 

ــود. ــوب می ش ــور محس ــن کش ــوه در ای ــد بالق رش
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نمودار 2: نقاط قوت و نقاط ضعف نسبی بازار کار کره

ــر  ــی بهت ــر( نشــان دهنده کارآی ــر )پایین ت ــای باالت ــن معناســت کــه ارزش ه ــک شــاخص بدی ــرای ی ــی( ب ــش نزول ــش صعودی)فل ــه: فل نکت

هســتند. 

ــازار کار: خســارت  ــی ثباتــی ب ــه شــده اســت. ب ــری در نظــر گرفت ــرای شــاخص نابراب ــه دالر ب ــری درآمــد: درآمــد ناخالــص ســاعتی ب براب

مــادی مــورد نظــر کــه ناشــی از احتمــال خطــر بیــکاری بــه عنــوان ســهم درآمــد قبلــی اســت.  فشــار شــغلی: درصــد کارمنــدان شــاغل در 

مشــاغلی کــه بــا تلفیقــی از تقاضــای بــاالی شــغلی و منابــع شــغلی محــدود جهــت رفــع تقاضــای موجــود مواجــه هســتند. نــرخ درآمــد پاییــن: 

ســهم افــراد دارای رده ســنی کار کــه بــا کمتــر از 50 درصــد میانگیــن درآمــد قابل تصــرف1 یــک خانــوار امــرار معــاش می کننــد. اختــالف 

درآمــد زنــان و مــردان: تفــاوت میانگیــن درآمــد ســاالنه )بــه ازای ســرانه( بیــن مــردان و زنــان تقســیم بــر نــرخ درآمــد پنــج گــروه آســیب پذیر 

)مادرانــی کــه فرزنــد کوچــک دارنــد، جوانانــی کــه برنامــه آمــوزش تمــام وقــت ندارنــد، کارمنــدان رده ســنی 64-55 ســال، افــراد غیــر 

بومــی و افــراد ناتــوان( بــه عنــوان درصــد نــرخ اســتخدام مــردان جــوان 

منبع و تعاریف: محاسبات OECD با استفاده از داده های سال 2015 و یا داده های آخرین سالی که موجود بوده است.

نمــودار بــاال بیانگــر نقــاط قــوت و ضعــف نســبی بــازار کار کــره بــوده کــه بــه خوبــی فراتــر از معیارهــای اســتاندارد نــرخ 

اشــتغال و بیــکاری اســت و حــاوی معیارهــای متعــدد نظیــر کیفیــت شــغل )پرداخــت، امنیــت شــغلی و محیــط کاری( 

ــیب پذیر(  ــوه آس ــای بالق ــرای گروه ه ــغل ب ــه ش ــتیابی ب ــیت و دس ــری جنس ــد، براب ــری درآم ــازار کار )براب ــمول ب و  ش

ــه اختصــار شــرح داده می شــود: ــوق ب ــج نمــودار ف ــه، نتای می باشــد. در ادام

ــازار کار کــره، در برخــی حوزه هــا کارآیــی قــوی و در برخــی دیگــر کارآیــی  . ایــن نمــودار نشــان می دهــد کــه ب

ضعیفــی داشــته اســت. 

1  Disposable Income 
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نقــاط قــوت اصلــی بــازار کار ایــن کشــور در ارتبــاط بــا کّمیــت شــغلی ایــن اســت کــه کــره از جملــه کشــورهای بــا  .

پایین تریــن نــرخ بیــکاری میــان کشــورهای عضــو OECD بــوده و میانگیــن نــرخ اســتخدام تمــام وقــت معــادل1 در 

ایــن کشــور بــاال می باشــد. بی ثباتــی بــازار کار نیــز در کــره نســبتاً پاییــن اســت و در عیــن حــال، ســهم یــا جمعیــت 

ــد.  ــن OECD می باش ــر از میانگی ــد، پایین ت ــد دارن ــای کم درآم ــه خانواده ه ــنی کار ک رده س

در مقایســه، کــره از نظــر کیفیــت کار و شــمول بــازار کار، عملکــرد نســبتاً ضعیفــی داشــته اســت. کیفیــت درآمــد  .

ــر از میانگیــن OECD می باشــد کــه علــت آن میانگیــن دســتمزد نســبتاً پاییــن و عــدم  ــه طــور قابل توجهــی پایین ت ب

برابــری دســتمزد بــاال می باشــد و ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد نیــروی کاری کــه بــا فشــار شــغلی مواجــه هســتند، 

باالتــر از ســطح میانگیــن اســت. بارزتریــن نقطــه ضعــف بــازار کار کــره شــامل اختــالف درآمــد نیــروی کار زنــان 

ــالف در  ــود. اخت ــاهده می ش ــره مش ــرخ در ک ــن ن ــو OECD باالتری ــورهای عض ــن کش ــه در بی ــت ک ــردان اس و م

 OECD اشــتغال گروه هــای آســیب پذیر )بــه عنــوان مثــال  مــادران، جوانــان و افــراد ناتــوان( نیــز باالتــر از میانگیــن

می باشــد. 

نمــودار بــاال  نشــان می دهــد کــه کــره بــه راهبــرد سیاســتی جامعــی جهــت کاهــش دوگانگــی بــازار کار و ارتقــای  .

ــاز دارد ]2[. ــده2 نی ــای به حاشیه رانده ش ــن گروهه ــتغال بی اش

2- حاکمیت ملی برای هماهنگی سیاست های اشتغال

سیاســت های اشــتغال دولــت کــره جهــت مقابلــه بــا بحــران اقتصــاد جهانــی از ســال 2008 بــر تأســیس و اجــرای سیاســت 

ــی و  ــام نظارت ــتغال و نظ ــت اش ــی سیاس ــا هماهنگ ــط ب ــای مرتب ــاز وکاره ــغل و س ــر ش ــی ب ــِی مبتن ــادی و اجتماع اقتص

ارزیابــی سیاســت متمرکــز بــود و در عیــن حــال چنانچــه قبــال گفتــه شــد، دولــت نســبت بــه تقویــت خدمــات اســتخدام 

نیــز اقــدام کــرده بــود.

بــا توجــه بــه کســاد بــازار کار از زمــان بحــران مالــی آســیا، دولــت کــره بــه ایــن واقعیــت پــی بــرد کــه رویکــردی وابســته 

بــه برنامه هــای اشــتغال خــاص وزارت خانــه3 بــه تنهایــی بــرای مقابلــه بــا مشــکل موجــود کفایــت نمی کنــد و بایــد راهبــرد 

اشــتغالی در ســطح ملــی ایجــاد کــرد کــه حــوزه هــر یــک از وزارتخانه هــا و بخــش خصوصــی را در برگیــرد و بــه طــور 

منســجم بتــوان آن را اجــرا کــرد. در راســتای غلبــه بــر بحــران اقتصــاد جهانــی، وزارت کار توســط دولــت کره بــه وزارت 

اســتخدام و کار تغییــر نــام یافــت و وظایــف آن جهــت هماهنگــی سیاســت های اشــتغال گســترش یافــت. 

ــه  ــرد. جلس ــزار ک ــتغال برگ ــت های اش ــی سیاس ــش هماهنگ ــت افزای ــی را جه ــطح باالی ــات س ــن جلس ــت همچنی دول

1  Full-Time Equivalent Employment 
2  Underrepresented Groups 
3   Ministry-specific employment programs 
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ــزی  ــت مرک ــازمان های دول ــای س ــایر رؤس ــط و س ــای مرتب ــی وزارتخانه ه ــارکت تمام ــا مش ــتغال1 ب ــی اش ــرد مل راهب

ــتغال  ــا اش ــاط ب ــجمی در ارتب ــی منس ــی و دولت ــرد مل ــاذ راهب ــور اتخ ــه منظ ــره ب ــت جمهوری ک ــتی ریاس ــت سرپرس تح

برگــزار شــد. جلســه هماهنگــی سیاســت اشــتغال2 بــا مدیریــت وزارت اســتخدام و کار نیــز بــا هــدف نظــارت و مدیریــت 

ــزار شــد.  ــت ها برگ ــد سیاس نظام من

مطابــق نظــام حاکمیــت ملــی کــره، »راهبــرد ملــی اشــتغال 20203« توســط دولــت در ســال 2010 تدویــن شــد و بودجــه 

ــه اول  ــه در درج ــص بودج ــگام تخصی ــتغال آفرینی هن ــد و اش ــذاری ش ــاغل4« نامگ ــه مش ــوان »بودج ــت عن 2012 تح

ــرار داده شــد.  اولویــت ق

بــه عــالوه، کمیتــه مشــاوره اشــتغال آفرینی بخــش دولتی-خصوصــی5 بــه طــور مشــترک بیــن بخــش خصوصــی و دولــت 

ــا  ــدی در اشــتغال آفرینی ایف ــد نقــش کلی ــا همــکاری بخــش خصوصــی بتوان ــت ب ــا دول درســال 2011 تأســیس شــد ت

 کنــد. در ارتبــاط بــا اقدامــات متناســب بــا نیازهــای هــر بخــش، وزارت اســتخدام و کار نســبت بــه حمایــت مســتقیم از 

ــژه هــر بخــش )On-site job+ Team( در ســال 2011 اقــدام کــرد کــه  ــا تشــکیل گروه هــای شــغلی وی کســب و کار ب

مشــتمل بــر گــروه خاصــی در هــر بخــش بــرای حمایــت از اشــتغال آفرینی بودنــد. بالفاصلــه تحــت وزارت اســتخدام و 

کار، »گــروه شــغلی ویــژه هــر بخــش« بــرای هماهنگــی در هــر بخــش تشــکیل یافــت، بدیــن معنــا کــه نماینــدگان دولــت 

می توانســتند شــخصا از محــل کار بازدیــد کننــد و مشــکالت شــرکت ها و کارجویــان در ارتبــاط بــا اشــتغال را ارزیابــی 

کننــد. 

دولــت کــره همچنیــن نظــام نظارتــی و ارزیابــی را ایجــاد کــرد کــه بــه موجــب آن، سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی 

و سیاســت های بــازار کار بــه ســمت افزایــش اشــتغال آفرینی پــس از بحــران مالــی آســیا ســوق پیــدا کننــد.  

ــی و  ــی های کّم ــرای بررس ــا اج ــاس آن، ب ــر اس ــا ب ــرد ت ــن ک ــتغال را تعیی ــر اش ــی تأثی ــام ارزیاب ــره، نظ ــت ک ــدا دول ابت

ــم  ــای مه ــت ها و پروژه ه ــایر سیاس ــن س ــد  و همچنی ــاغل دارن ــر مش ــتقیم ب ــر مس ــه تأثی ــتغال ک ــت های اش ــی سیاس کیف

دولتــی در اقتصــاد، صنعــت و رفــاه بتوانــد گزینه هــای سیاســتی بــرای اشــتغال آفرینی را در راســتای حمایــت از افزایــش 

ــد.  ــی نمای ــتغال آفرینی بررس اش

ــی دیگــری در کــره محســوب می شــود کــه توســط  ــرد اشــتغال آفرینی محلــی6«، نظــام ارزیاب »نظــام اطالع رســانی راهب

1  National Employment Strategy Meeting 
2  Employment Policy Coordination Meeting
3  2020 National Employment Strategy 
4  Jobs Budget 
5  Public-Private Job Creation Consultative Committee 
6  Local Job Creation Strategy Notice System
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ــتغال آفرینی  ــداف اش ــی اه ــت محل ــاس، دول ــن اس ــر ای ــت و ب ــده اس ــرا ش ــال 2010 اج ــتخدام و کار در س وزارت اس

ــر تحقــق  ــی ب ــن ترتیــب، سیاســت های اشــتغال مبن ــن کــرد. بدی ــا ویژگی هــا و موقعیــت منطقــه را تعیی خــود متناســب ب

ایــن اهــداف بــه ســاکنان منطقــه معرفــی می شــوند و دولــت مرکــزی بــه منظــور ارائــه حمایــت، ارزیابــی الزم را انجــام 

می دهــد. 

بــه عــالوه، دولــت کــره بــه منظــور افزایــش تأثیرگــذاری سیاســت های بــازار کار، هــر ســال تمامــی برنامه هــای مرتبــط 

بــا بیمــه اشــتغال را مــورد بررســی قــرار می دهــد. ســپس بــر اســاس نتایــج حاصلــه، اصالحــات الزم در ارتبــاط بــا ایــن 

ــدوق  ــی صن ــی کارآی ــن در ارزیاب ــه همچنی ــج حاصل ــرد. نتای ــورت می گی ــتخدام و کار ص ــط وزارت اس ــا توس برنامه ه

ــرد.  ــرار می گی ــز ق ــرمایه گذاری2 نی ــرد و س ــار وزارت راهب ــب در اختی ــن ترتی ــود و بدی ــان داده می ش ــتغال1 نش ــه اش بیم

ــوده، مشــخص  ــر از رضایت بخــش« ب ــه آن هــا »کمت ــی کــه رتب ــدوق، برنامه های ــی مدیریــت صن ــی کارآی ــق ارزیاب مطاب

ــد ]1[.  شــده و ســال بعــد بودجــه آن هــا کاهــش می یاب

3- همسوسازی سیاست اقتصادی و اجتماعی با اشتغال آفرینی            

دولــت کــره اقدامــات متعــددی در راســتای اشــتغال آفرینی بــه طــور مســتقیم نظیــر سیاســت اشــتغال و همچنیــن بــه طــور 

ــه منظــور  ــی ب ــی انجــام داده اســت. اصالحــات مالیات ــات و سیاســت های اجتماعــی و صنعت ــق مالی ــر مســتقیم از طری غی

ترغیــب اشــتغال آفرینی توســط شــرکت های خصوصــی صــورت گرفتــه اســت. در وهلــه اول، دولــت کــره »نظــام اعتبــار 

مالیاتــی را جهــت ســرمایه گذاری در اشــتغال آفرینی3« تعییــن کــرده اســت کــه از طریــق آن، در صــورت ایجــاد مشــاغل 

ــا هــدف ترغیــب ســرمایه گذاری در زمینــه اشــتغال آفرینی اعطــا می شــود. دوم این کــه بــرای  جدیــد، مزایــای مالیاتــی ب

شــرکت های کوچــک و متوســطی کــه موفــق بــه افزایــش اشــتغال شــوند، دولــت نظــام اعتبــار مالیاتــی دو ســاله بــرای 

حــق بیمــه اجتماعــی اجــرا کــرده اســت. ســوم این کــه جوانانــی کــه توســط شــرکت های کوچــک و متوســط اســتخدام 

شــده اند، بــه مــدت ســه ســال بــه طــور کامــل از مالیــات بــر درآمــد معــاف هســتند. چهــارم این کــه، نظــام اعتبــار مالیــات 

بــر درآمــد بــه منظــور ترغیــب کار و تشــکیل خانــواده بیــن خانواده هــای کم درآمــد اصــالح شــده اســت. 

ــازار کار توســط دولــت  ــه جــذب افــراد کم درآمــد در ب همچنیــن، نظــام رفاهــی جهــت افزایــش مشــوق های مربــوط ب

ــع بهره گیــری  ــا برنامه هــای حمایتــی دولــت کــه مان ــاط ب ــر مشــکالت موجــود در ارتب ــه ب ــه منظــور غلب اصــالح شــد. ب

خانواده هــای کم درآمــد از نظــام رفاهــی می شــدند، دولــت کــره اقدامــات متعــددی نظیــر گســترش ارتبــاط بیــن مراکــز 

ــی  ــدگان کمک هــای دولت ــت از اســتقالل دریافت کنن ــی، توســعه برنامه هــای حمای ــت محل اشــتغال و ســازمان های دول

1 Employment Insurance Fund  
2  The Ministry of Strategy and Finance
3  Tax Credit System for Investment in Job Creation 
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و اتخــاذ »نظــام کمک هزینــه ویــژه1« انجــام داد.  

دولــت کــره از ســال 2009 همــواره بــر توســعه صنایــع ســبز نظیــر انــرژی پــاک )انــرژی خورشــیدی و بــادی( و بازیافــت 

ــده و وســیله اشــتغال آفرینی از ســال 2009  ــوان محــرک رشــد اقتصــاد در آین ــه عن ــرژی ب ــه ان ــل آن ب ضایعــات و تبدی

تأکیــد داشــته اســت. همچنیــن، برنامــه اشــتغال آفرینی ســبز2 بــا هــدف توســعه توانمندی هــای حرفــه ای بــرای پــرورش 

کارگــران ماهــر در صنایــع ســبز و کمــک بــه بهبــود شــرایط کاری و ســاختار صنعــت توســط وزارت اســتخدام و کار 

اجــرا شــده اســت. 

ــت در راســتای اشــتغال آفرینی  ــدام دیگــر دول ــز اق ــر تعاونی هــا و شــرکت های اجتماعــی نی توســعه »بخــش ســوم3« نظی

ــن رو  ــده و از ای ــی ش ــب خودکفای ــود و ترغی ــاد س ــب ایج ــرکت ها موج ــن ش ــت، ای ــر دول ــد. از نظ ــمار می آی ــه ش ب

ــد.  ــات اجتماعــی را حــل نماین ــرای خدم ــش تقاضــا ب ــتغال و افزای ــه رشــد محــدود اش ــوط ب ــد مشــکالت مرب می توانن

کــره همچنیــن »قانــون ارتقــای شــرکت اجتماعــی4« را بــه منظــور تســهیل رشــد شــرکت های اجتماعــی و »قانــون بنیــادِی 

ــرد.  ــب ک ــی تصوی ــی و غیرانتفاع ــای اجتماع ــد تعاونی ه ــدف رش ــا ه ــال 2012 ب ــا5« را در س تعاونی ه

بــه عــالوه، سیاســت کاهــش ســاعات کاری بــه منظــور ایجــاد مشــاغل مناســب و افزایــش کیفیــت زندگــی اتخــاذ شــده 

اســت. پــس از توافــق کمیتــه ســه جانبه مبنــی برکاهــش کل ســاعات کاری ســاالنه از بیــش از 2100 ســاعت بــه 1800 

ســاعت تــا ســال 2020، »برنامــه جامــع کاهــش ســاعات کاری طوالنــی6« تدویــن شــده و از ســال 2011 بــه اجــرا درآمــده 

اســت ]1[.

1  Special Allowance System
2  Green Job Creation Program
3  Third party 
4  Social Enterprise Promotion Act  
5  Basic Act on Cooperatives 
6  Comprehensive Plan to Reduce Extended Working Hours  
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4- سیاست های اصلی اشتغال و کار 

در ادامــه، سیاســت های اصلــی کــره در زمینــه اشــتغال و کار در پنــج گــروه بــه شــرح زیــر بــه اختصــار مــورد بررســی 

ــرد:  ــرار می گی ق

سیاست اشتغال در خصوص »مشاغل بیشتر و بهتر«  .

حمایت از شرایط کاری و ارتقای رفاه کارمندان  .

روابط صنعتی و متقابل آینده ساز .

تأمین ایمنی و سالمت محیط کار  .

همکاری بین المللی در زمینه اشتغال و کار .

4-1 سیاست اشتغال در خصوص »مشاغل بیشتر و بهتر« 

در »نقشــه راه نــرخ 70 درصــدی اشــتغال1«، 137 وظیفــه تصریــح شــده اســت کــه بایــد توســط 18 ســازمان دولتــی جهــت 

تحقــق هــدف مبنــی بــر نــرخ 70 درصــدی اشــتغال اجــرا شــود. ایــن نقشــه راه در واقــع برنامــه جامــع دولــت بــوده و نشــان 

می دهــد کــه تأکیــد سیاســتی دولــت از رشــد بــه اشــتغال تغییــر یافتــه اســت و ایــن امــر بــه نوبــه خــود بــه تغییــر الگــوی 

اشــتغال آفرینی منجــر شــده اســت. نقشــه راه مذکــور شــامل چهــار اولویــت کلیــدی بــه شــرح زیــر اســت: 

1  Roadmap to %70 Employment Rate

سیاست های اصلی اشتغال و کار

سیاست اشتغال در 
خصوص

»مشاغل بیشتر و بهتر«

حمایت از شرایط 
کاری و ارتقای رفاه 

کارکنان

روابط صنعتی و 
متقابل آینده ساز

همکاری بین المللی 
در زمینه اشتغال 

و کار

تأمین ایمنی و 
سالمت محیط 

کار

سیاست خدمات استخدام دولتیسیاست توسعه مهارت های حرفه ای

چارچوب قانونی خدمات 
استخدام دولتی

سازمان های ارائه کننده خدمات 
استخدام دولتی

خدمات استخدام متمرکز

سیاست اشتغال سالخوردگان 
و افراد ناتوان سیاست اشتغال زنان نظام توسعه مهارت های حرفه ای
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ارتقــای اســتارت آپ تجــاری بــا تحقــق اقتصــاد خــالق و ایجــاد مشــاغل مناســب از طریــق شــرکت های کوچــک  .

و متوســط نوآورانــه؛

اصالح روش کاری و ساعات کاری با کاهش ساعات کاری طوالنی و ایجاد مشاغل مناسب و پاره وقت؛  .

ــت از  . ــات مراقب ــت خدم ــق تقوی ــان از طری ــان و جوان ــر زن ــی نظی ــت اســتخدام نیروهــای کاری اصل گســترش قابلی

ــدی؛ و ــر توانمن ــی ب ــه ای مبتن کــودک و ایجــاد جامع

افزایش مسئولیت بازیگران اقتصادی و انسجام اجتماعی با هدف بهبود کیفیت و کّمیت مشاغل.  .

گفتــه می شــود کــه اجــرای روش مبتنــی بــر افزایــش مشــاغل و ارتقــای مشــارکت زنــان و جوانــان در بــازار کار از جملــه 

عوامــل اصلــی در تحقــق نــرخ 70 درصــدی اشــتغال محســوب می شــوند. 

ــخ  ــار در طــول تاری ــن ب ــرای اولی ــه و ب ــرخ اشــتغال رشــد یافت ــن 2013، ن ــارم ژوئ ــا اجــرای نقشــه راه در چه ــان ب همزم

ــر اشــتغال راکــد خــود کــه  ــا کــه کــره باالخــره توانســت ب ــن معن ــه 65/3 درصــد در ســال 2014 رســید. بدی کشــور ب

حــدود 64-63 درصــد طــی دهــه گذشــته باقــی مانــده بــود، غلبــه کنــد. جــذب افــراد غیرفعــال بــه لحــاظ اقتصــادی بــه 

ــازار کار شــد ]3[.  ــت ب ــا بیشــترین کاهــش را داشــت )246000-(، موجــب تقوی ــازار کار کــه تعــداد آن ه ب

 اقتصاد خالق

ایجاد مشاغل 
پاره وقت و مناسب

زنان و جوانان

انسجام اجتماعی
% 70

نرخ استخدام
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نمودار )3(: روند جمعیت غیرفعال به لحاظ اقتصادی

نمودار )4(: نرخ اشتغال جمعیت رده سنی 64-15 ساله )%(

4-1-1 سیاست توسعه مهارت های حرفه ای

رشــد اقتصــادی ســریع کــره طــی مــدت زمانــی نســبتاً کوتــاه تــا حــد زیــادی مرهــون پــرورش و تأمیــن نیــروی کار  ماهــر 

و کارآمــد اســت. البتــه، بــه منظــور توســعه اقتصــاد خــالق بــا نظــر بــه ســالخوردگی جمعیــت، رشــد پاییــن و تســریع رونــد 

تغییــر فناورانــه، کــره بایــد چارچــوب جــدی بــرای پــرورش اســتعداد اتخــاذ نمایــد. زیــرا اگــر چــه در اقتصــاد مبتنــی بــر 

ــع  ــی در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی در اقتصــاد خــالق، مناب ــد ول ــا می کن ــع انســانی »نقــش مکمــل« ایف توســعه، مناب

انســانی نقــش اصلــی را ایفــا می کنــد. 
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در ایــن راســتا، »بسترســازی بــرای جامعــه مبتنــی بــر توانمنــدی1« بــه عنــوان اولویــت سیاســتی کلیــدی کــره محســوب 

می شــود و بــه بسترســازی از طریــق اجــرای اقداماتــی خــاص در مرحلــه اســتخدام تأکیــد دارد. از ایــن رو، دولــت نســبت 

بــه توســعه منابــع انســانی مبتنــی بــر زمینــه کاری و اســتخدام مبتنــی بــر توانمنــدی در مرحلــه قبــل از اســتخدام و ارتقــای 

مدیریــت منابــع انســانی مبتنــی بــر توانمنــدیHRM( 2( در مرحلــه پــس از اســتخدام اقــدام کــرده اســت. در نتیجــه، نظــام 

آمــوزش حرفــه ای بهبــود قابل توجهــی یافتــه اســت و بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه ایجــاد زیرســاخت آموزشــی مبتنــی 

بــر صنعــت و تقویــت مبنــای توســعه منابــع انســانیHRD( 3( و موافقت نامــه »جامعــه مبتنــی بــر توانمنــدی4« بیــن دولــت، 

مــردم و تمامــی مناطــق کشــور اشــاره کــرد. 

در مرحلــه اول، دولــت نســبت بــه توســعه و انتشــار اســتانداردهای ملــی توانمنــدیNCS( 5( و بــه عبارتــی اســتانداردهای 

مربــوط بــه »توانمندی هــای حرفــه ای« اقــدام کــرد کــه توســط صنعــت تعییــن شــده و مــورد تأییــد دولــت قــرار گرفــت. 

ایــن اســتاندارد بــا هــدف توســعه اســتخدام مبتنــی بــر توانمنــدی و مدیریــت منابــع انســانی مبتنــی بــر توانمنــدی تعییــن 

شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، »مشــاوره کاربــردی اســتانداردهای ملــی توانمنــدی6« در شــرکت ها و مؤسســات دولتــی 

بــه منظــور توســعه منابــع انســانی مبتنــی بــر توانمنــدی بــر اســاس اســتانداردهای ملــی توانمنــدی، ارائــه شــد و »مدل هــای 

اســتخدام مبتنــی بــر توانمنــدی7« توســعه یافــت. 

1  «Creating the Conditions for a Competency-Oriented Society»
2  Human Resources Management  
3  Human Resources Development 
4  Competency-Oriented Society
5  National Competency Standards 
6  NCS Application Consulting 
7  Competency-based Hiring Models 

ایجاد شرایط الزم برای جامعه ای مبتنی بر توانمندی

مرحله پس از استخداممرحله پیش از استخدام

-  مدیریت منابع انسانی مبتنی بر توانمندی -  منابع انسانی مبتنی بر رشته تحصیلی
-  استخدام مبتنی بر توانمندی
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استانداردهای ملی توانمندی 

اســتانداردهای ملــی توانمنــدی شــامل مجموعــه ای از دانــش، مهارت هــا و دیدگاه هــای مــورد نیــاز بــرای انجــام شــغلی خــاص در محیــط 

کار می باشــد کــه توســط دولــت بــر اســاس صنعــت و ســطح توانمنــدی تعییــن شــده اســت. 

ــع  ــت مناب ــع )مشــاغل( و مدیری ــع نیازهــای صنای ــه ای و اعطــای مــدارک مربوطــه در راســتای رف ــد نظــام آمــوزش حرف اصــالح نظام من

انســانی مبتنــی بــر توانمنــدی )اســتخدام، ارتقــای شــغلی، دســتمزد و غیــره( در شــرکت ها هــدف اصلــی ایــن اســتاندارد بــه شــمار می آیــد. 

در ارتبــاط بــا صنایــع نویدبخــش و مشــاغل جدیــد، اســتانداردهای ملــی توانمنــدی هــر ســاله از ســال 2015 متناســب بــا هــر نــوع تغییــر 

ــر عهــده دارنــد.  الگــو در صنعــت تعییــن می شــود. »شــوراهای مهارت هــای صنعــت1« مســئولیت توســعه و بهبــود ایــن اســتانداردها را ب

ــه و اصــالح می شــوند.  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــدارس و کارشناســان م ــا اســتفاده از شــبکه های شــرکت ها، م ــاً ب اســتانداردها مرتب

سازمان بررسی مدارک تحصیلی

کارمند

شرکت

صنعت )شغل(

مؤسسه آموزشی

معیار بررسی،
 طرح ریزی مدارک تحصیلی

 و غیره

مدل های توسعه شغلی

استخدام،
 انتصاب شغلی، 

فهرست بازبینی ارتقای
 شغلی و غیره

دوره های آموزشی،
استانداردهای آموزشی،
محتوای آموزش و غیره

تجزیه و تحلیل شغلی

استانداردهای ملی توانمندی 
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   در مرحلــه دوم، دولــت بســتر الزم بــرای نظــام آموزشــی جدیــد را از طریــق گســترش نظــام دوگانــه کار-تحصیــل1 

ایجــاد کــرد. نظــام دوگانــه کار-تحصیــل، شــامل نظــام کارآمــوزی بــه ســبک کــره اســت کــه در ســپتامبر 2013 مطــرح 

شــد و مطابــق آن، کارجویــان می تواننــد ســریع و بــدون نیــاز بــه کســب مــدارک غیرضــروری کار پیــدا کننــد و از ایــن 

ــه کمتــری می تواننــد ضمــن تحصیــل، جــذب کار شــوند. همچنیــن انتظــار مــی رود کــه  ــا هزین رو، بســیار ســریع تر و ب

شــرکت ها بــر اســاس ایــن نظــام بتواننــد نیــروی کاری بااســتعداد خــود را نگــه دارنــد و از ایــن رو، در هزینــه آمــوزش 

ــد کار طوالنی مــدت داشــته باشــند.  ــز می توانن ــدان نی ــد وکارمن ــی کنن ــد صرفه جوی ــدان جدی کارمن

نظام دوگانه کار-تحصیل

ــد، اســترالیا و انگلیــس در سراســر جهــان رایــج شــده اســت.  ــر نظــام آمــوزش کارآمــوزی در آلمــان، هلن ــر کار نظی ــی ب آمــوزش مبتن

بــه همیــن ترتیــب، نظــام دوگانــه کار-تحصیــل نیــز نوعــی آمــوزش مبتنــی بــر کار اســت کــه در کــره اجــرا می شــود و در واقــع نظــام 

آموزشــی تقاضــا محــوری اســت کــه مطابــق آن جوانانــی کــه مایــل بــه کار هســتند، توســط شــرکت  ها اســتخدام می شــوند و آمــوزش 

ــا بتواننــد مهــارت شــغلی کســب کننــد.  عملــی و نظــری می بیننــد ت

ــد،  ــرورش دهن ــی پ ــت و کار عمل ــن خدم ــوزش ضم ــا آم ــتعداد را ب ــروی کار بااس ــد نی ــرکت ها می توانن ــام، ش ــن نظ ــاس ای ــر اس ب

ــا و  ــوزان مهارت ه ــن، دانش آم ــد. همچنی ــدان میســر شــده و بهــره وری مشــترک افزایــش می یاب ــرای کارمن امــکان کار طوالنی مــدت ب

ــدارک  ــرای کســب م ــت ب ــالف وق ــدون ات ــد و ســریع و ب ــرا می گیرن ــاز شــرکت ها را در محــل کار ف ــه ای موردنی ــای حرف توانمندی ه

ــوند.  ــذب کار می ش ــروری، ج غیرض

چنانچــه شــرکتی، کارآموزانــی را اســتخدام کنــد کــه مایلنــد ضمــن کار، آمــوزش ببیننــد و بــه آن هــا از طریــق 

ــه  ــد، ب ــوزش ده ــال آم ــا 4 س ــاه ت ــدت 6 م ــه م ــل کار ب ــن در مح ــدارس و همچنی ــر م ــی نظی ــه آموزش مؤسس

ــت  ــه دریاف ــی و هزین ــای آموزش ــه برنامه ه ــه هزین ــاختی از جمل ــای زیرس ــی و هزینه ه ــای آموزش هزینه ه

ــرد. ــق می گی ــه تعل ــی، یاران ــزار آموزش ــا اب ــط ب ــاوره مرتب ــت و مش حمای

1  Work-Study Dual System
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در مرحلــه ســوم، شــوراهای منطقــه ای توســط دولــت تأســیس شــد کــه توســط چرخه هــای صنعــت مدیریــت شــده و بــه 

دولت هــای محلــی، ســازمان های اســتخدامی و ســازمان های آموزشــی در 16 منطقــه کشــور ملحــق شــدند و چارچــوب 

ــن  ــه و صنعــت را تعیی ــر منطق ــای ه ــه کاری در راســتای نیازه ــر زمین ــی ب ــروی انســانی مبتن ــرورش نی ــرای پ ســازمانی ب

کردنــد. ایــن امــر نشــان می دهــد آمــوزش حرفــه ای در کــره کــه تاکنــون متمرکــز و مبتنــی بــر عرضــه بــوده اســت، در 

1

2

3

4

5

6

2

5

انتخاب شرکت ها
سازمان توسعه منابع انسانی کره

توسعه برنامه های آموزشی و ایجاد زیرساخت آموزش ضمن خدمت
شرکت ها
)مورد حمایت مراکز حمایت از کار و آموزش وابسته به سازمان توسعه منابع انسانی کره و

 شوراهای بخشی(

انتخاب و انعقاد قرارداد با کارآموزان
شرکت ها

تأیید برنامه های آموزشی
 مراکز منطقه ای حمایت از کار و آموزش 
وابسته به سازمان  توسعه منابع انسانی کره

آموزش خارج از محل کار
آموزش سازمان یافته  ضمن خدمت

ارزیابی نتایج آموزش کارآموزان
اولین ارزیابی توسط شرکت ها

 دومین ارزیابی توسط مؤسسات برون سازمانی

ارائه حمایت اجرایی و مالی و مدیریت پروژه

مراکز حمایت از کار و آموزش وابسته به سازمان 
توسعه منابع انسانی کره

)نظارت(

تبدیل کارآموزان  به کارمندان عمومی شرکت مرتبط )یا کمک 
به آن ها جهت پیدا کردن کار در سایر شرکت های مرتبط(

اعطای مدارک
 )مدارک دانشگاهی(

مورد تأیید مؤسسات برون سازمانی از قبیل 
شوراهای بخشی
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حــال حاضــر تغییــر یافتــه و بــه نظــام غیرمتمرکــز و مبتنــی بــر صنعــت تبدیــل شــده اســت ]3[. 

4-1-2 سیاست خدمات استخدام دولتی

خدمــات اســتخدام دولتــی، زیرســاخت کلیــدی کشــور بــوده و از امــور کاری افــراد، فعالیت هــای تجــاری شــرکت ها 

ــه اســتخدام،  ــوط ب ــه اطالعــات مرب ــر ارائ ــه خدمــات جامــع نظی ــق ارائ ــع انســانی کشــور از طری ــر از مناب و اســتفاده مؤث

ــاد  ــدی اقتص ــه توانمن ــرایطی ک ــد. در ش ــت می کن ــه ای حمای ــای حرف ــعه مهارت ه ــغلی و توس ــی ش ــی، راهنمای کاریاب

ــات اســتخدام  ــد، خدم ــاً شــغل و محــل کار خــود را عــوض می کنن ــراد مرتب ــه و اف جهــت اشــتغال آفرینی کاهــش یافت

ــبرد  ــل 2005، پیش ــت در آوری ــن رو، دول ــد. از ای ــا می کن ــدی ایف ــش کلی ــود، نق ــاغل خ ــا مش ــراد ب ــق اف ــت تطبی جه

ــه انجــام داده  ــرار داد و از آن پــس اقدامــات متعــددی در ایــن زمین خدمــات اســتخدام را در دســتور کار ملــی خــود ق

اســت ]3[.

اگــر چــه خدمــات اســتخدام دولتــی در جمهــوری کــره پیشــینه طوالنــی نــدارد، ســاختار ســازمانی و نقــش آن بــه خوبــی 

ــدا کــرد  ــی آســیا در ســال 1997 ظهــور پی ــا بحــران مال ــه ب ــی جهــت مقابل ــات اســتخدام دولت تثبیت شــده اســت. خدم

ــا کــرده  ــی در ســال 2008 ایف ــا مشــکالت اســتخدام ناشــی از بحــران اقتصــاد جهان ــه ب ــل توجهــی در مقابل و نقــش قاب

اســت. کــره توســط بانــک توســعه کشــورهای آمریــکا بــه عنــوان کشــوری موفــق در زمینــه خدمــات اســتخدام دولتــی 

از نظــر بیمــه اســتخدام، ارائــه خدمــات مراقبــت منســجم و تخصصــی و نظــام اطالعــات و دانــش بنیــان مــورد بررســی 

قــرار گرفتــه اســت. بــه عــالوه، تجربیــات کــره در زمینــه توســعه سیاســتهای اشــتغال توســط ســازمان بین المللــی کار قبــاًل 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ولــی در گــزارش حاضــر، جنبه هــای اجرایــی و ارائــه برنامه هــای بــازار کار از طریــق 

خدمــات اســتخدام دولتــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و اطالعــات جامعــی نیــز در زمینــه برنامه هــای بــازار کاِر اجــرا شــده 

توســط مرکــز اشــتغال ارائــه شــده اســت. بــا توجــه بــه ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد نظــام خدمــات اســتخدام دولتــی در 

کــره، ابتــدا چارچــوب قانونــی خدمــات اســتخدام دولتــی در کــره و وظایــف اصلــی ســازمانهای فعــال در ایــن حــوزه بــه 

اختصــار شــرح داده می شــود. ســپس اقدامــات صــورت گرفتــه در قالــب خدمــات اســتخدام متمرکــز بــه اختصــار مــورد 

ــرد ]1[. ــرار می گی بررســی ق

4-1-2-1 چارچوب قانونی خدمات استخدام دولتی  

ــت  ــون امنی ــتغال1، قان ــوب سیاســت اش ــون چارچ ــد: قان ــل می کن ــون عم ــای ســه قان ــر مبن ــی ب ــات اســتخدام دولت خدم

ــون بیمــه اشــتغال3.  شــغلی2 و قان

1  Framework Act on Employment Policy 
2  Employment Security Act
3  Employment Insurance Act 

سازمان توسعه منابع انسانی کره
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در قانــون چارچــوب سیاســت اشــتغال، بندهــای اصلــی در ارتبــاط بــا خدمــات اســتخدام دولتــی بــه شــرح زیــر تصریــح 

شــده اســت: 

تاسیس و اجرای برنامه های پنج ساله در زمینه سیاستهای اشتغال )ماده 8(.  .

ــه،  . ــات مربوط ــه اطالع ــع آوری و ارائ ــر جم ــتخدام نظی ــات اس ــه خدم ــت ارائ ــزی جه ــت مرک ــی دول ــف اصل وظای

کاریابــی، راهنمایــی شــغلی، اشــتغال آفرینی بــرای افــراد بیــکار، یارانه هــای ارتقــای اســتخدام و ... )مــاده 6، 

پاراگــراف 1( 

وظیفــه دولــت جهــت تاســیس و راه انــدازی ســازمان های امنیــت شــغلی بــر حســب منطقــه بــه طــوری کــه خدمــات  .

اســتخدام بــه طــور موثــر بــرای کارگــران و کســب و کارهــا ارائــه شــود )مــاده 11( 

وظیفــه دولــت محلــی جهــت ارتقــای اســتخدام ســاکنان بومــی بــا نظــر بــه ویژگی هــای بــازار کار محلــی )مــاده 8  .

)3((، نهادینه ســازی خدمــات اطالعــات اســتخدام کــره1 )KEIS( جهــت جمــع آوری، بررســی و انتشــار اطالعــات 

ــازار کار، راه انــدازی شــبکه های اطالعــات و ارتباطــات، و ارزیابــی و حمایــت از خدمــات اســتخدام )مــاده 18(  ب

تاســیس و راه انــدازی دنیــای مشــاغل کــره ای2 جهــت ارائــه اطالعــات مربــوط بــه مشــاغل، راه انــدازی برنامه هــای  .

تجربیــات شــغلی و اجــرای برنامه هــای راهنمایــی شــغلی بــرای جوانــان )مــاده )2(18(

قانــون امنیــت شــغلی3 بــه عنــوان قانونــی جامــع در ارتبــاط بــا خدمــات اســتخدام اعــم از دولتــی و خصوصــی محســوب 

ــه ای و  ــدی حرف ــش توانمن ــی شــغلی، افزای ــی، راهنمای ــه اطالعــات اســتخدام، کاریاب ــر ارائ ــی نظی می شــود و موضوعات

ــرای اســتخدام کننــدگان و کارجویــان را شــامل می شــود: )مــاده 2-2، پاراگــراف 9(  غیــره ب

اداره های امنیت شغلی که خدمات استخدام را در سطح محلی ارائه می کنند )ماده 5(  .

اصول، روشها و فرآیند کاریابی اداره های امنیت شغلی )مواد8-13(.  .

ــواد  . ــه شــده اســت )م ــت شــغلی ارائ ــای امنی ــی شــغلی و اطالعــات اســتخدام کــه توســط اداره ه ــوای راهنمای محت

)11-17

مقررات مربوط به تاسیس و راه اندازی سازمان های استخدام خصوصی )مواد 21-33( .

ــه  . در قانــون بیمــه اشــتغال، برنامه هــای خاصــی تصریــح شــده اســت کــه تحــت مدیریــت مرکــز اشــتغال4 بــوده و ب

عــالوه وظایــف متعــددی شــرح داده شــده اســت کــه بــا کمــک مالــی صنــدوق بیمــه اشــتغال5 اجــرا می شــوند:

1  Korea Employment Information Service
2  Korean Job World
3  Employment Security Act
4  Job Centre
5  Employment Insurance Fund
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انواع مزایای بیکاری و شرایط الزم برای دریافت آن )مواد 37 و 40(  .

ــواع متعــدد برنامه هــای توســعه مهارت هــای حرفــه ای و امنیــت شــغلی )مــواد 36- . تعاریــف و شــرایط پرداخــت ان

19(، و شــرایط و رونــد پرداخــت مزایــای مراقبــت از فرزنــد و مزایــای مرخصــی زایمــان )مــواد 70-77(. 

بــه طــور خالصــه، قانــون چارچــوب سیاســت اشــتغال حــاوی محتــوای اصلــی خدمــات اســتخدام دولتــی، قانــون امنیــت 

شــغلی حــاوی عبــارات کاربــردی دربــاره حــوزه خدمــات اســتخدام دولتــی و قانــون بیمــه اشــتغال در ارتبــاط بــا حــوزه 

برنامه هــای خــاص بــرای افــراد بیــکار و کســب و کارهــای تحــت پوشــش خدمــات مرکــز اشــتغال می باشــد ]1[. 

4-1-2-2 سازمان های ارائه کننده خدمات استخدام دولتی 

بــه منظــور تثبیــت وظایــف و موقعیــت مراکــز اشــتغال کــه ســازمان اصلی جهــت ارائــه خدمات اســتخدام دولتی محســوب 

می شــوند، تقویــت ایــن مراکــز از طریــق ســازماندهی مجــدد، گســترش همــکاری آن هــا بــا ســایر ســازمان های مرتبــط 

و افزایــش مشــاوره در زمینــه اشــتغال بــرای متقاضیــان مزایــای بیــکاری مــورد تأکیــد دولــت قــرار گرفتــه اســت. در ایــن 

ــه می کننــد. وزارتخانه هــای  ــر مراکــز اشــتغال، خدمــات اســتخدام دولتــی را ارائ راســتا، ســازمان های دیگــری عــالوه ب

دولــت مرکــزی، خدمــات کاریابــی و آمــوزش حرفــه ای را جهــت ارتقــای اشــتغال در محــدوده وزارتخانه هــای خــود 

ارائــه می دهنــد. وزارت برابــری جنســیتی و خانــواده1 در زمینــه تاســیس و راه انــدازی مرکــز اشــتغال زنــان2 فعالیــت دارد 

کــه صرفــاً جهــت حمایــت از زنانــی اســت کــه شــغل آنهــا بــه دلیــل زایمــان و مراقبــت از فرزنــد و غیــره مختــل شــده 

ــا هــدف نجــات فقــرا از فقــر تاســیس شــده اســت،  ــاری4 کــه ب ــاه3 از مرکــز خویشــتن ی اســت. وزارت بهداشــت و رف

ــغلی را در  ــای ش ــه فرصت ه ــد ک ــود دارن ــور وج ــر کش ــددی در سراس ــز متع ــی، مراک ــور کل ــه ط ــد. ب ــت می کن حمای

اختیــار فقــرا قــرار می دهنــد تــا بتواننــد از طریــق کمــک بــه آن هــا در شــغل یابی و غیــره، امــرار معــاش کننــد. وزارت 

ــن  ــد. ای ــدازی می کنن ــتخدام راه ان ــت از اس ــز حمای ــز مراک ــتان6  نی ــربازان و میهن پرس ــور کهنه س ــاع5 و وزارت ام دف

مراکــز خدماتــی نظیــر اطالعــات شــغلی، مشــاوره شــغلی و کاریابــی را بــه ســربازان در دوران قبــل از بازنشســتگی و در 

ــه اســتثنای  ــد. ســازمان های خدمــات اســتخدام دولتــی تحــت حمایــت وزارتخانه هــا ب ــه می دهن دوران بازنشســتگی ارائ

وزارت اســتخدام و کار، دارای ذی نفعــان متعــدد بــوده و حــوزه خدمــات اســتخدام آنهــا در مقایســه بــا مرکــز اشــتغال 

محــدود اســت. وظایــف اصلــی ایــن وزارتخانه هــا مســتقیماً در ارتبــاط بــا اســتخدام نیســت و در واقــع وظایــف دیگــری 

1  Ministry of Gender Equality and Family
2 Occupation Centre for Women
3  Ministry of Health and Welfare
4  Centre for Self-Support
5  Ministry of Defense 
6  Ministry of Patriots and Veterans Affairs
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عــالوه بــر خدمــات اســتخدام نیــز بــر عهــده دارنــد.  

همچنیــن، مطابــق قانــون چارچــوب سیاســت اشــتغال مبنــی بــر وظیفــه دولت هــای محلــی جهــت اشــتغال آفرینی بــرای 

ســاکنان بومــی در راســتای منفعــت کســب و کار بومــی و محلــی، دولت هــای محلــی نیــز خدمــات کاریابــی و آمــوزش 

ــدازی  ــوان Job Center Plus راه ان ــت عن ــازمانی تح ــئول س ــال، در س ــوان مث ــه عن ــد. ب ــازماندهی می کنن ــه ای را س حرف

شــده اســت کــه خدماتــی نظیــر تطبیــق شــغلی1، آمــوزش حرفــه ای و برنامــه کارآمــوزی بــرای جوانــان و شــرکت های 

ــد.  ــه می کن کوچــک و متوســط را ارائ

نهادهــای دولتــی متعــدد انــواع متفاوتــی از وظایــف خدمــات اســتخدام دولتــی را در راســتای وظایــف قانونــی خــود و یــا 

ــت  ــن ســازمان ها تحــت نظــارت وزارت اســتخدام و کار فعالی ــد. ای ــه ســفارش وزارت اســتخدام و کار انجــام می دهن ب

ــد. در جــدول )1( ســازمان ها و  ــه عهــده دارن ــی اشــتغال را ب ــد و مســئولیت تأســیس و اجــرای سیاســت های کل می کنن

وظایــف اصــل آنهــا شــرح داده می شــود ]1[.  

جدول 1: نهادهای دولتی فعال در حوزه خدمات استخدام دولتی و وظایف اصلی آنها  ]1[

مبنای قانونیوظایف اصلینام سازمان

سازمان خدمات اطالعات استخدام 
)KEIS( 2کره

جمع آوری، بررسی و ارائه اطالعات مربوط  .
به استخدام

 راه اندازی نظام اطالعات مرتبط با استخدام .

قانون چارچوب سیاست اشتغال

ارائه اطالعات شغلی  .دنیای مشاغل کره3
راه اندازی برنامه های مرتبط با تجربیات  .

شغلی 

قانون چارچوب سیاست اشتغال

سازمان خدمات توسعه منابع انسانی 
)HRD Korea( 4کره

راه اندازی برنامه های آموزشی دائمی با  .
هدف توسعه مهارت های حرفه ای 

اجرای امتحانات مربوط به اعطای گواهی  .
اشتغال

کمک به استخدام کارگران خارجی  .

قانون خدمات توسعه منابع انسانی کره 

1  Job Matching 
2  Korea Employment Information Service (KEIS)
3  Korean Job World
4  Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea)
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راه اندازی دوره های متعدد آموزش حرفه ای  .پلی تکنیک کره1
از 6 ماه تا 2 سال در راستای ارتقای 

استخدام در 11 دانشکده در 34 دانشگاه در 
سراسر کشور

ارائه آموزش حرفه ای جهت توسعه  .
مهارت های حرفه ای کارگران 

همکاری صنعت و دانشگاه  .

قانون توسعه مهارت های حرفه ای 
کارگران 

سازمان استخدام افراد ناتوان کره2     
 )KEAD(

راه اندازی 5 مرکز آموزش حرفه ای برای  .
افراد ناتوان 

تطبیق شغلی برای افراد ناتوان  .

قانون ارتقای شغلی و توان بخشی حرفه ای 
افراد ناتوان

)KLF(3راه اندازی مرکز اطالعات شغلی برای افراد  .بنیاد کار کره
میانسال

قانون کمک به توسعه روابط صنعتی 

http://www.law.go.kr منبع: توضیح شخصی مؤلف بر اساس گزارش موقعیت کار در کره )2013( و

4-1-2-3 خدمات استخدام متمرکز

ــه اســت. از ســال  ــت کــره صــورت گرفت ــی توســط دول ــز اقدامات ــان نی ــت از کارجوی ــه حمای ــود برنام در راســتای بهب

ــا هــدف ارزیابــی توانمندی هــا و تعییــن »برنامــه عملیاتــی شــخصی« بــرای  2006، مشــاوره متمرکــز بــرای کارجویــان ب

آنــان ارائــه  شــد کــه تحــت عنــوان »خدمــات کاریابــی سفارشــی4« شــناخته شــده بــود و از کارجویــان بــه طــور مرحلــه 

ــرای توســعه  ــاز ب ــی بســتر مــورد نی ــه خدمــات حمایت ــن گون ــد. ای ــدا کــردن کار حمایــت می کردن ــرای پی ــه ب ــه مرحل ب

تدریجــی خدمــات اســتخدام متمرکــز را بــرای گروه هــای آســیب پذیــری فراهــم مــی آورد کــه در شــغل یابی بــا مشــکل 

مواجــه بودنــد. در ایــن راســتا، »برنامــه بســته اســتخدام موفــق5« بــرای کارجویــان کــم درآمــد در ســال 2009  اجــرا شــد 

و »پــروژه اســتخدام موفــق جوانــان6« بــرای جوانــان و »برنامــه یافتــن شــغل جدیــد7« بــرای کارجویــان میانســال و مســن در 

ســال 2012 اتخــاذ گردیــد. )جــدول 2( ]4[. 

1  Korea Polytechnics
2  Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD)
3  Korea Labor Foundation (KLF)
4  Customized Employment Services
5  Employment Success Package Program
6  Youth Employment Success (YES) Project
7  Finding New Job Program
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جدول 2: خدمات استخدام متمرکز ]4[.

برنامه بسته استخدام برنامه یافتن شغل جدیدپروژه استخدام موفق جوانان
موفق

هدف

 

جوانان رده سنی 29-15 سال

فارغ التحصیالن دبیرستانی بیکار  .

مــدت  . بــه  کــه  دانشــکده  فارغ التحصیــالن 
ــکار  ــی بی ــان فارغ التحصیل ــاه از زم ــش از 6 م بی

مانده انــد

کارجویان میانســال و مســن 
ســال   40-64 ســنی  رده 
بــا کمتــر از 200 درصــد 
ــی  ــه زندگ ــل هزین حداق

مــدت  . بــه  کــه  فــردی 
بیــش از 1 مــاه از زمــان 
دریافــت آخریــن مزایــای 
مانــده  بیــکار  بیــکاری، 

اســت.
فــرد بیــکاری کــه قبــاًل  .

اشــتغال  بیمــه  جهــت 
ــوز  ــی هن ــرده ول ــدام ک اق
مزایــای  شــرایط  واجــد 
اســت. نشــده  بیــکاری 

طــی  . کــه  کارجویانــی 
ــان  ــا زم ــته ی ــاه گذش 6 م
مانده انــد.  بیــکار  بیشــتر 

کم درآمــد  کارجویــان 
ســال   15-64 ســنی  رده 
بــا کمتــر از 150 درصــد 
ــی  ــه زندگ ــل هزین حداق

ملــی  . »برنامــه  ذینفعــان 
معــاش  امــرار  تأمیــن 
اولیــه1« کــه قــادر بــه کار 

هســتند.  کــردن 

ــات )ارائه  خدم
همــه  در  شــده 

 ) مه هــا برنا

 

مرحله 1: ارزیابی و تعیین مسیر شغلی )طی یک ماه(
ــا مشــاوران مرکــز اشــتغال  . توانمندی هــا و تمایــل شــغلی افــراد مشــارکت کننده طــی مشــاوره فــردی متمرکــز ب

)مشــاوران شــغلی( مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.
ــن  . ــه تعیی ــن مرحل ــس از دومی ــده پ ــه ش ــات ارائ ــامل خدم ــردی ش ــی ف ــه عملیات ــی، برنام ــج ارزیاب ــق نتای مطاب

می شــود. 
مرحله 2: بهبود توانمندی حرفه ای )طی 8-6 ماه(

ــوزی  . ــای کارآم ــب و کار، برنامه ه ــروع کس ــای ش ــه، برنامه ه ــب تجرب ــرای کس ــاغل ب ــه ای، مش ــوزش حرف آم
ــان  جوان

مرحله 3: تطبیق شغلی متمرکز )2 ماه(
مشــاوران مرکــز اشــتغال، افــراد مشــارکت کننده را در مصاحبه هــای شــغلی همراهــی می کننــد و از آنهــا  .

حمایــت می کننــد. 
جلسات مصاحبه گروهی توسط افراد مشارکت کننده و شرکت های استخدامی برگزار می شوند. .

1  National Basic Livelihood Security



29

سیاست های توسعه اشتغال درکره جنوبی

4-1-2-3-1 نظام توسعه مهارت های حرفه ای

»نظــام توســعه مهارت هــای حرفــه ای1« و مشــاوره بــرای کارآمــوزان از دیگــر اقدامــات کــره در بخــش اشــتغال آفرینی 

محســوب می شــود. روش هــای آمــوزش حرفــه ای کــه پیــرو تصویــب »قانــون آمــوزش حرفــه ای2« در ســال 1967 اتخــاذ 

ــا  ــدی ایف ــش کلی ــد نق ــانی کارآم ــروی انس ــرورش نی ــق پ ــره از طری ــادی ک ــعه اقتص ــازی و توس ــد، در صنعتی س گردی

ــه  و  ــواع اشــتغال گســترش یافت ــن حــال ان ــه و در عی ــر یافت ــه، تقاضــای کار تغیی ــه در نتیجــه پیشــرفت فناوران کــرد. البت

ــران  ــغلی کارگ ــت ش ــرای تثبی ــتمر ب ــه ای مس ــعه حرف ــرایطی، توس ــن ش ــرد. در چنی ــر می گی ــز در ب ــی را نی کار غیردائم

ــا  ــب ب ــاًل متناس ــدا کام ــده در ابت ــه ش ــه ای ارائ ــوزش حرف ــه آم ــت. البت ــرده اس ــدا ک ــت پی ــازار کار اهمی ــذب در ب و ج

تقاضــای کارآمــوزان و شــرکت ها نبــود و سیســتم آمــوزش دولتــی موجــب مشــارکت آموزشــی محــدود، دو دســتگی 

ــای  ــن تقاض ــه بی ــود( و فاصل ــز ب ــزرگ متمرک ــرکت های ب ــی ش ــدان دائم ــر کارمن ــوالً ب ــارکت )معم ــای مش فرصت ه

واقعــی بــرای آمــوزش در کســب و کارهــا شــده بــود. در نتیجــه، نظــام توســعه مهارت هــای حرفــه ای بــا هــدف افزایــش 

ــای آموزشــی  ــتا، گزینه ه ــن راس ــات اســتخدام اتخــاذ شــده اســت. در ای ــا خدم ــاط ب ــق ارتب ــوزش از طری ــرات آم تاثی

کارآمــوزان گســترش داده شــده، بــازار آمــوزش از طریــق کاهــش موانــع ورود بــه بــازار، فعال تــر شــده و امــکان ارائــه 

اطالعــات و مشــاوره متمرکــز فراهــم شــده اســت. 

ــاوره  ــت مش ــت دریاف ــخصی جه ــور ش ــه ط ــد ب ــد، بای ــت کن ــی دریاف ــه آموزش ــد هزین ــوز بتوان ــه کارآم ــرای این ک ب

ــود  ــی می ش ــرد ارزیاب ــی ف ــای آموزش ــدف و نیازه ــاوره، ه ــی مش ــی ط ــور کل ــه ط ــد. ب ــه کن ــتغال مراجع ــز اش ــه مرک ب

ــی  ــان را راهنمای ــن کارجوی ــد و همچنی ــارکت نکنن ــی مش ــد، در دوره آموزش ــاز ندارن ــوزش نی ــه آم ــه ب ــرادی ک ــا اف ت

ــه طــور  ــا مناســب ترین برنامــه آموزشــی را انتخــاب کننــد. از ایــن رو در جلســات مشــاوره، کارجویــان را ب می کننــد ت

متمرکــز دربــاره آمــوزش حرفــه ای، عوامــل محیطــی کارجــو، بهینه ســازی رونــد انتخــاب برنامــه آموزشــی، و جزئیــات 

ــود.  ــده می ش ــدارک دی ــرد ت ــر ف ــرای ه ــی ب ــه آموزش ــب، برنام ــن ترتی ــد و بدی ــی می کنن ــغل یابی راهنمای ــه ش برنام

چنانچــه طــی مشــاوره مشــخص شــود کــه فــرد بــه آمــوزش نیــاز دارد، نــوع برنامــه آموزشــی تعییــن می شــود. کارجویانی 

ــد، از بیــن فهرســت برنامــه آموزشــی واجــد شــرایط  کــه جهــت دریافــت هزینــه آموزشــی مــورد تأییــد قــرار می گیرن

و مــورد تأییــدETPL( 3(، برنامــه آموزشــی خــود را انتخــاب می کننــد و پــس از پایــان دوره آمــوزش، هزینــه آمــوزش 

از طریــق یــک مؤسســه مالــی بــه ســازمان آموزشــی پرداخــت می شــود. بــر اســاس نظــام توســعه مهارت هــای حرفــه ای 

1  Vocational Skills Development Account System
2   Vocational Training Act 

3  فهرســت برنامــه آموزشــی واجــد شــرایط و مــورد تأییــد)The Eligible Training Program List( امــکان انتخــاب برنامــه آموزشــی در 
ــه می شــوند را فراهــم مــی آورد.  ــازار آموزشــی ارائ ــت، در ب ــق اســتانداردهای دول ــی کــه مطاب ــن برنامه های بی
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در کــره، 25 تــا 45 درصــد هزینــه آمــوزش بــر عهــده کارآمــوز می باشــد تــا کارآمــوز برنامــه آموزشــی مناســب خــود 

را بــه دقــت انتخــاب کنــد. البتــه کارجویانــی کــه در پــروژه »اســتخدام موفــق جوانــان«، »برنامــه بســته اســتخدام موفــق« 

ــاف  ــی مع ــه آموزش ــت هزین ــل از پرداخ ــور کام ــه ط ــد، ب ــارکت می کنن ــن1« مش ــرای م ــغل ب ــردن ش ــدا ک ــه پی و »برنام

می شــوند. 

بــا اجــرای ایــن برنامــه بــرای اولیــن بــار در ســال 2009، برنامــه آموزشــی تغییــر پیــدا کــرد و متوســط زمــان آمــوزش بــه 

ــا نظــام آموزشــی قبلــی )5/1 مــاه(، دو برابــر  ازای هــر کارآمــوز معــادل 2/7 مــاه در نظــر گرفتــه شــد کــه در مقایســه ب

کاهــش یافــت. علــت ایــن امــر آن اســت کــه کارآمــوزان فقــط در برنامه هــای آموزشــی موردنیــاز ثبــت نــام می کننــد 

.]4[

4-1-2-3-2 سیاست اشتغال زنان 

علی رغــم رونــد صعــودی نــرخ مشــارکت نیــروی کار زنــان در کــره، همچنــان در مقایســه بــا کشــورهای پیشــرفته پاییــن 

اســت. افزایــش مشــارکت زنــان در بــازار کار بــه منظــور مقابلــه بــا کاهــش موجــود در عرضــه کار و بهــره وری کاِر ناشــی 

از بــاروری پاییــن و ســالخوردگی جمعیــت و همچنیــن بــرای تحقــق توســعه پایــدار ضــروری اســت. 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــت ایج ــط دول ــبی توس ــت و مناس ــاغل پاره وق ــان، مش ــروی کار زن ــارکت نی ــش مش ــتای افزای در راس

بــه عــالوه، بــه منظــور ایجــاد شــرایطی کــه زنــان بتواننــد بــدون مرخصــی کاری، بــه کار خــود ادامــه دهنــد، تغییــرات 

ســازمانی و قانونــی صــورت گرفتــه اســت. دولــت حداکثــر ســن کودکــی کــه کارمنــد بــرای مراقبــت از آن می توانــد 

ــی  ــاخته و مرخص ــاری س ــواده2 را اجب ــت از خان ــی مراقب ــاله(، مرخص ــت )8-6 س ــش داده اس ــرد را افزای ــی بگی مرخص

پدرشــدن3 را افزایــش داده اســت. همچنیــن، بــه منظــور افزایــش تعــداد مراکــز مراقبــت از فرزنــد در محــل  کار کــه مــورد 

ــه مربوطــه اقــدام  ــه تســهیل رونــد تأســیس ایــن مراکــز و افزایــش یاران اعتمــاد مــادران کارمنــد باشــد، دولــت نســبت ب

کــرده اســت ]3[.

1  Finding My Job Program
2  Family Care Leave  
3  Paternity Leave 
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برنامه حمایت از زنان در دوران زایمان و مراقبت از فرزند

مزایای مرخصی زایمان

ــع موجــود  ــع موان ــد و رف ــل مراقبــت از فرزن ــه دلی ــدان زن ب ــری از تــرک شــغل کارمن ــا هــدف جلوگی ــای مرخصــی زایمــان ب مزای

ــت ]3[. ــده اس ــزی ش ــان طرح ری ــروی کار زن ــتخدام نی ــت اس جه

در مــورد مرخصــی زایمــان، چنانچــه فــرد بیمه شــده بــه مــدت 180 روز تحــت پوشــش بیمــه باشــد و مرخصــی زایمــان گرفتــه باشــد، 

ــرکت های  ــدان ش ــرای کارمن ــوق 30 روز ب ــط و حق ــک و متوس ــرکت های کوچ ــدان ش ــرای کارمن ــوق 90 روز ب ــده حق ــه بیمه ش ب

بــزرگ پرداخــت می شــود )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 75 و حکــم اجرایــی قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 101( ]1[.

در صــورت ســقط جنیــن یــا تولــد بچــه مــرده در دوران بــارداری، بســته بــه طــول مــدت بــارداری، مرخصــی بــه فــرد بیمه شــده تعلــق 

می گیــرد و مشــمول مزایــای مربوطــه طــی دوره مرخصــی می شــود ]3[.

مزایای مرخصی مراقبت از فرزند

ــه منظــور ایجــاد تعــادل بیــن کار و زندگــی و از ایــن رو، بهبــود امنیــت شــغلی کارمنــدان و  ــد ب مزایــای مرخصــی مراقبــت از فرزن

مشــارکت نیــروی کار طرح ریــزی شــده اســت ]3[. چنانچــه فــرد بیمه شــده بــه مــدت 180روز تحــت پوشــش بیمــه باشــد و مرخصــی 

مراقبــت از فرزنــد بــه مــدت بیــش از 30 روز بگیــرد، مزایــای مرخصــی مراقبــت از فرزنــد معــادل 40 درصــد دســتمزد متعــارف ماهانــه 

بــه بیمه شــده طــی ایــن دوره پرداخــت می شــود )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 70 و حکــم اجرایــی قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 95( ]1[.

مزایای کاهش ساعات کاری برای مراقبت از فرزند

ــای  ــد و از مزای ــش ده ــود را کاه ــاعت کاری خ ــد، س ــت از فرزن ــی مراقب ــای مرخص ــه ج ــد ب ــده می توان ــرد بیمه ش ــالوه، ف ــه ع ب

ــون  ــد برخــوردار شــود )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده )2( 73 و حکــم اجرایــی قان کاهــش ســاعات کاری طــی دوره مراقبــت از فرزن

ــاده )2( 104(  ]1[ ــتغال، م ــه اش بیم

4-1-2-3-3 سیاست اشتغال جوانان 

از ســال 2003، دولــت کــره بــه منظــور مقابلــه بــا بیــکاری جوانــان اقدامــات متعــددی را انجــام داده اســت و دســتاوردهای 

ــل  ــه دلی ــان ب ــکاری جوان ــش ســریع بی ــد افزای ــه توقــف رون ــوان ب ــه همــراه داشــته اســت کــه می ت ــز ب ــی نی ــاه مدت کوت

بحــران اقتصــادی اشــاره کــرد ]4[.

ــان  ــتغال جوان ــرخ اش ــن ن ــره از پایین تری ــعه، ک ــادی و توس ــکاری اقتص ــازمان هم ــو س ــورهای عض ــا کش ــه ب در مقایس

)رده ســنی 24-15 ســال( برخــوردار اســت. علــت آن ایــن اســت کــه نــرخ ثبــت نــام در دانشــگاه های ایــن کشــور بــاال 

ــادی را صــرف  ــان زی ــان کشــور زم ــن رو، جوان ــوده و فقــط طیــف محــدودی از مشــاغل در اولویــت هســتند و از ای ب

کســب مــدارک تحصیلــی غیرمرتبــط یــا غیرضــروری کــرده و بــا تأخیــر وارد بــازار کار می شــوند. در نتیجــه ایــن امــر، 
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تعــداد جوانــان غیرفعــال بــه لحــاظ اقتصــادی1 افزایــش می یابــد. بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل، دولــت نســبت بــه انجــام 

فعالیت هــای مناســب بــرای جوانــان پــس از بررســی شــرایط واقعــی آن هــا در همــه مراحــل از جملــه آمــوزش حرفــه ای، 

ــا تغییــر آن اقــدام کــرده اســت.  شــغل یابی و اســتخدام، و تــداوم شــغل و ی

ــده  ــعه داده ش ــت توس ــط دول ــرکت ها توس ــای ش ــا نیازه ــب ب ــت و متناس ــن  خدم ــوزش ضم ــوزش، آم ــه آم در مرحل

ــور  ــه ط ــوئیس ب ــبک س ــه ای س ــوزش حرف ــده و آم ــرا ش ــل اج ــه کار و تحصی ــام دوگان ــر نظ ــی نظی ــای موفق و مدل ه

ــه صــورت  ــان ب ــا شــغل یابی نیــز دولــت خدمــات اطالعاتــی مطلــوب جوان آزمایشــی معرفــی شــده اســت. در ارتبــاط ب

ــا هــدف ترویــج فرهنــگ »ابتــدا کار و ســپس تحصیــل« گســترش داده و موضــوع عــدم تطبیــق  آنالیــن و آفالیــن را ب

شــغلی را بررســی کــرده و نظــام اســتخدام کارمنــدان جدیــد از طریــق کارآمــوزی را بــا هــدف تحقــق اســتخدام مبتنــی 

ــا مرحلــه تــداوم و یــا تغییــر شــغل، دولــت نســبت بــه اصــالح  بــر توانمنــدی توســعه داده اســت. در آخــر، در ارتبــاط ب

یارانــه کارآمــوزی جوانــان در شــرکت های کوچــک و متوســط، گســترش مزایــای کارمنــدان باســابقه در شــرکت های 

ــن  ــان در ای ــذب جوان ــتای ج ــط در راس ــک و متوس ــرکت های کوچ ــرایط کاری ش ــود ش ــط و بهب ــک و متوس کوچ

ــت.  ــرده اس ــدام ک ــرکت ها اق ش

 

1  Economically Inactive Population

مرحله تداوم شغل و 
تغییر آن

مرحله کاریابی 
و استخدام

مرحله آموزش

بهبود شرایط کاری شرکت های 
کوچک و متوسط

  دوره کارآموزی

 آموزش متناسب  با نیازهای 
شرکت و آموزش 

ضمن خدمت

  خدمات ارائه اطالعات به روش های مطلوب برای جوانان

  نظام دوگانه کار و تحصیل
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ــان در شــرکت های کوچــک و متوســط، فرصت هــای کارآمــوزی  در واقــع، در راســتای حمایــت از کارآمــوزی جوان

خاصــی در ایــن شــرکت ها بــرای جوانــان بیــکار لحــاظ شــده اســت تــا بتواننــد توانمندی هــای شــغلی خــود را افزایــش 

داده و بــه عنــوان کارمنــدان دائمــی در ایــن شــرکت ها اســتخدام شــوند ]3[. 

بــه عــالوه، در راســتای تقویــت رقابت طلبــی حرفــه ای جوانــان نیــز اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت تــا بتواننــد بــا اســتقالل 

ــدار در  ــر حمایــت طوالنی مــدت جهــت افزایــش تعــداد مشــاغل پای ــت ب ــرد دول ــد. راهب ــال کار بگردن ــه دنب بیشــتری ب

بــازار کار مبتنــی اســت. در ادامــه، دو پــروژه تحــت عنــوان »ســاخت آینــده جوانــان1« شــرح داده می شــود کــه در ســال 

ــا توســعه ظرفیــت  اشــتغال آفرینی بخــش خصوصــی توانســت فرصت هــای  2010 و 2011 توســط دولــت اجــرا شــد و ب

شــغلی بیشــتری در اختیــار جوانــان قــرار دهــد ]4[.

اولین پروژه »ساخت آینده جوانان«

ــا  ــانی ب ــع انس ــعه مناب ــر توس ــد و ب ــی ش ــان معرف ــرای جوان ــش ب ــب بخ ــر حس ــی ب ــاغل خاص ــروژه، مش ــن پ در اولی

توانمندی هــای مــورد تقاضــا در صنعــت متمرکــز بــود. ایــن پــروژه در ســال 2010 اعــالم شــد و عمدتــاً مشــتمل بــر دو 

ــود.  ــازار کار ب ــوزان در ب ــذب دانش آم ــه ج ــک ب ــان و کم ــتغال جوان ــر اش ــی ب ــت مبن سیاس

اشتغال آفرینی برای جوانان 

1( کمک به ترغیب چالش های خالق 

برنامــه کارآفرینــی اجتماعــی جوانــان2 )4000 شــغل بــرای جوانــان(: ایجــاد شــرایط الزم بــرای ترغیــب جوانــان بــه  .

تاســیس کســب و کارهــای اجتماعــی پایــدار؛

ــاخت  . ــر س ــا و زی ــت از برنامه ه ــالق: حمای ــتغال خ ــب اش ــتارت آپ و ترغی ــرکت های اس ــیس ش ــه تاس ــک ب کم

)مــکان، تاسیســات، تجهیــزات( جهــت مشــارکت جوانــان در فعالیت هــای خــالق بــرای تاســیس کســب و کار در 

ــگاه ها.  ــارج از دانش ــل و خ داخ

2( افزایش تعداد کارمندان موسسات دولتی 

بخش های دولتی در افزایش اشتغال جوانان پیشقدم هستند؛ .

ــی، بخــش  . ــی، بیمارســتان های دانشــگاه مل ــه دولت ــی تحــت یاران ــدان در موسســات تحقیقات ــداد کارمن ــش تع افزای

ــره؛ ــرژی هســته ای و غی ــه ان ــرژی از جمل ان

ــال  ــش احتم ــان و افزای ــوزی جوان ــه کارآم ــج برنام ــت: تروی ــام وق ــاغل تم ــوزی و مش ــن کارآم ــاط بی ــت ارتب 3(  تقوی

1  Making of Tomorrow for Youths 
2  Youth Social Entrepreneur Program 



سیاست های توسعه اشتغال درکره جنوبی

34

ــوزی(  ــت )37000 کارآم ــام وق ــاغل تم ــه مش ــوزی ب ــل دوره کارآم تبدی

ــی  ــش رقابت طلب ــی و افزای ــاد جهان ــای اقتص ــر احی ــرایطی نظی ــه ش ــه ب ــا توج ــور1: ب ــارج از کش ــتغال خ ــای اش 4(  ارتق

جهانــی جوانــان داخلــی، اشــتغال خــارج از کشــور رایــج شــده اســت. اشــتغال خــارج از کشــور و برنامه هــای کارآمــوزی 

ــه کارآمــوزی خــارج از  ــه اســت. برنام ــر یافت ــدا کــرده و ســاختار نظــام پرداخــت مخــارج و هزینه هــا تغیی گســترش پی

کشــورکه توســط وزارت آمــوزش، علــوم و فنــاوری راه انــدازی شــده بــود، توســعه پیــدا کــرده اســت. 

5(   رشد شرکت های کوچک و متوسط به عالوه شرکت های بزرگ، گسترش تقسیم کار. 

ــزرگ،  . ــرکت های ب ــط و ش ــک و متوس ــرکت های کوچ ــن ش ــد بی ــانی کارآم ــع انس ــعه مناب ــرای توس ــارکت ب مش

ــد.  ــم می آورن ــت را فراه ــتغال زایی باکیفی ــکان اش ــه ام ــط ک ــک و متوس ــی کوچ ــرکت های رقابت ــد ش رش

توسعه  مدل تقسیم کار بین نسلی2 جهت افزایش فرصت های شغلی جوانان  .

ــا  ــازار کار: از طریــق آمــوزش در مــدارس و آمــوزش حرفــه ای متناســب ب ــه ب ــد جــذب دانش آمــوزان ب توســعه رون

تقاضــای صنعتــی، »نیــروی کار جــوان کارآمــد« بایــد پــرورش یابــد. 

1( ایجاد شرایطی که در آن دانشگاه بتواند به طور مستقل مسئولیت استخدام فارغ التحصیالن خود را به عهده بگیرد؛ 

بهبــود نظــام ارزیابــی دانشــگاه از منظــر صنعــت: تعــداد واحدهایــی کــه مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد، بــه تدریــج  .

افزایــش یافتــه اســت، در حالــی کــه مــدت زمــان ارزیابــی کاهــش یافتــه اســت )قبــاًل بــر مبنــای ســه ســال بــود ولــی 

در حــال حاضــر، دو ســاله اســت(. 

ــجویان  . ــه دانش ــوط ب ــی مرب ــگاه: بررس ــای دانش ــجویان در آگهی ه ــتغال دانش ــه اش ــوط ب ــات مرب ــش اطالع افزای

تازه اســتخدام بــرای اولیــن بــار صــورت گرفــت و بررســی جداگانــه ای دربــاره دانشــجویانی صــورت گرفــت کــه 

ــد.  ــه داده بودن شــغل خــود را ادام

ــرب در  ــانی مج ــع انس ــوان مناب ــه عن ــازار کار ب ــه ب ــی( ب ــالن آت ــا فارغ التحصی ــگاه )ی ــالن دانش ــذب فارغ التحصی 2( ج

ــای صنعــت.  ــع نیازه راســتای رف

بتواننــد در  . تأســیس آکادمــی اشــتغال به طوری کــه کارجویــان جــوان نظیــر دانشــجویان و فارغ التحصیــالن 

برنامه هــای نظام منــد مبتنــی بــر طــرف تقاضــا )شــرکت ها و صنایــع( ثبت نــام کننــد. پــس از تکمیــل دوره 

آموزشــی، بــه صــورت کارآمــوزی و ســپس در مشــاغل تمــام وقــت مشــغول کار می شــوند. 

3( ارتقای استخدام فارغ التحصیالن دبیرستان های تخصصی 

1  Promotion of Employment Overseas 
2  Inter-Generational Job Sharing Model 
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دبیرســتان های تخصصــی کــه میــزان اشــتغال در آنهــا بــاال بــوده و دارای نظــام حمایــت از اشــتغال هســتند بــه عنــوان  .

»پیشــگامان اشــتغال1« انتخــاب می شــوند. 

معافیــت خدمــت ســربازی بــرای دانشــجویان به طوری کــه بتواننــد پــس از اتمــام دوره دبیرســتان، کار کننــد  .

ــد(.  ــربازی نرون ــه س ــی ب ــس از فارغ التحصیل ــال پ ــار س ــا چه ــد ت ــی می توانن ــتان های تخصص ــالن دبیرس )فارغ التحصی

4( حمایت از جوانانی که ترک تحصیل کرده اند تا بتوانند دوباره ادامه تحصیل دهند. 

مدیریــت مــدارس آمــوزش حرفــه ای: پرداخــت کمک هزینــه جهــت امــرار معــاش دانشــجویان در دوران آموزشــی.  .

آمــوزش حرفــه ای، راهنمایــی شــغلی و واســطه گری جهــت اشــتغال. 

ــان و توســعه توانمندی هــای  ــرای جوان ــه فرصت هــای شــغلی خــاص ب ــر ارائ ــد ب ــا تاکی ــروژه ب ــن پ ــه طــور کلــی، اولی ب

مــورد نیــاز در صنعــت اجــرا شــد ]4[.

دومین پروژه

دومیــن پــروژه در ســال 2011 اعــالم شــد تــا کارمنــدان جــوان از فرصــت کافــی بــرای رشــد خــود و انجــام فعالیت هــای 

جدیــد در مشــاغل خــود از طریــق آمــوزش همزمــان بــا ورود بــه بــازار کار برخــوردار باشــند. بــه جــای اشــتغال آفرینی 

ــت،  ــغلی اس ــیر ش ــوزش و مس ــعه آم ــاس توس ــر اس ــروژه ب ــن پ ــد(، دومی ــرا ش ــروژه اج ــن پ ــه در اولی ــتقیم )چنانچ مس

ــاره  ــوزش درب ــی شــامل آم ــای اصل ــد. برنامه ه ــازار کار رشــد یابن ــای ب ــا نیازه ــد متناســب ب ــان بتوانن به طوری کــه جوان

ــق شــغلی، افزایــش فرصت هــای شــغلی  ــود زیرســاخت خدمــات اســتخدام جهــت کاهــش عــدم تطبی ــط کار، بهب محی

ــوان و  ــان ج ــرای کارآفرین ــتارت آپ ب ــرکت های اس ــش ش ــه ای، افزای ــدارس منطق ــالن م ــرای فارغ التحصی ــب ب مناس

ــت.  ــرمایه گذاری اس ــرکت های س ــط ش ــترده توس ــتخدام مقیاس گس اس

محیط کار به عنوان فضای آموزشی 

ــده . 1 ــاد ش ــددی ایج ــی متع ــای آموزش ــده و فرصته ــیس ش ــرکت ها تاس ــی در ش ــات آموزش ــتری موسس ــداد بیش تع

اســت. 

افزایــش کیفیــت زندگــی کاریQWL( 2(: »کیــو دبلیــو اِل َولــی3« از دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی دعــوت می کنــد . 2

ــا در مــکان صنعتــی مســتقر شــوند و از تســهیالت رفاهــی متعــدد برخــوردار شــوند. برنامه هــای فرهنگــی متعــدد  ت

1  Employment Leaders 
Quality of  Working Life  2 : مطابق پروژه کیفیت زندگی کاری، مکان های صنعتی به فضای کاری مطلوب برای جوانان تبدیل 

می شوند.
3   «QWL Valley» 
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ــدازی  ــرای کار، آمــوزش و ســرگرمی راه ان ــی مناســب ب ــه مکان ــی ب ــل مــکان صنعت ــان و تبدی جهــت جــذب جوان

می شــوند. 

افزایش ارتباط بین شرکت ها و دانشگاه ها . 3

سازماندهی مجدد برنامه های آموزش حرفه ای متناسب با نیازهای صنعت. . 4

ــل . 5 ــداً ســازماندهی شــده اند را تکمی ــرادی کــه دوره هــای آموزشــی کــه جدی ــه اف ــاوری ب ــی فن اعطــای گواهــی مل

کرده انــد. 

کاهش عدم تطبیق شغلی جوانان 

1- گسترش شبکه جامع اطالعات شغلی

. ]»Job Young« [    ارتقای ُورک-نِت مخصوص جوانان

گسترش شبکه جامع اطالعات شغلی دولتی و خصوصی  .

ســازمان دهی مجــدد نظــام طبقه بنــدی کار- آمــوزش- اعطــای گواهــی: ادغــام اطالعــات از طریــق ایجــاد ارتبــاط  .

 )Q-Net( پایــگاه داده اعطــای گواهــی ،)HRD-Net( بیــن ُورک- نــت1 بــا پایــگاه داده آمــوزش

2- افزایش تقاضای شغلی برای جوانان در شرکت های کوچک و متوسط 

ــدان  . ــه کارمن ــه ب ــای یاران ــوزی: اعط ــارکت کننده در دوره کارآم ــان مش ــرای جوان ــتخدام ب ــای اس ــش یارانه ه افزای

فعــال در زمینــه تولیــد 

افزایــش حمایــت از اســتخدام گــروه جوانــان آســیب پذیر: حمایــت از آمــوزش حرفــه ای بــه کــودکان خانواده هایــی  .

کــه مشــمول کمک هزینــه امــرار معــاش اولیــه2 هســتند. افزایــش تعــداد دوره هــای کارآمــوزی بــرای افــراد بیــکاری 

کــه مــدرک دانشــگاهی ندارنــد )از 10000 نفــر در ســال 2010 بــه 12000 نفــر در ســال 2011( 

3- گسترش آموزش حرفه ای و راهنمایی شغلی در مدارس 

ارتقای برنامه های شغلی در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ها  .

حمایت از آموزش دانش آموزانی که برای اشتغال از طریق مشارکت صنعت و دانشگاه تحصیل می کنند.  .

افزایش فرصت های موجود جهت  پیشرفت اجتماعی دانشجویان دانشگاه های منطقه ای 

1- افزایش فرصت های شغلی در بخش دولتی برای دانشجویان دانشگاه های منطقه ای 

دانشــجویان دانشــگاه های منطقــه ای جهــت اســتخدام توســط موسســات دولتــی در اولویــت هســتند و ایــن موضــوع  .

1 Work-Net
2  Basic Living Allowance  
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بایــد در ارزیابــی موسســات دولتــی لحــاظ شــود. 

ــه  . افزایــش فرصت هــای شــغلی بــرای فارغ التحصیــالن دانشــگاه های منطقــه ای از طریــق انتقــال موسســات دولتــی ب

اســتان ها. 

2- افزایش فرصت های شغلی برای دانشجویان دانشگاه های منطقه ای در شرکت ها 

برگزاری »کنوانسیون های استخدام1« توسط شرکت های بزرگ برای دانشجویان دانشگاه های منطقه ای  .

ــت  . ــتخدام تمام وق ــغلی )روش اس ــی ش ــر کارآی ــد ب ــتای تاکی ــی در راس ــابقه آموزش ــر س ــی ب ــگ مبتن ــج فرهن تروی

ــوزان(  کارآم

ــه  ــت یاران ــای تح ــی پروژه ه ــار ارزیاب ــان: در معی ــط جوان ــتارت آپ توس ــرمایه گذاری اس ــرکت های س ــش ش افزای

دانشــگاه، موضــوع تعــداد شــرکت های ســرمایه گذاری اســتارت آپ مســتقر در داخــل  دانشــگاه ها لحــاظ شــده اســت 

ــت ]4[.  ــه اس ــعه یافت ــگاهی توس ــتارت آپ های درون دانش ــت از اس ــای حمای ــان، پروژه ه و همزم

4-1-2-3-4 سیاست اشتغال سالخوردگان و افراد ناتوان 

میانگیــن امیــد بــه زندگــی درکــره از 65/7 ســال بــه 79/6 ســال در فاصلــه ســال های 2010-1980 افزایــش پیــدا کــرده 

ــه  اســت. البتــه کارمنــدان همچنــان شــغل اصلــی خــود را در ســن 53 ســالگی تــرک می کننــد و در ســن 57 ســالگی ب

ــر در  ــون نف ــد )7/12 میلی ــش زاد و ول ــده در دوره افزای ــد ش ــراد متول ــن رو، اف ــوند. از ای ــته می ش ــل بازنشس ــور کام ط

فاصلــه ســال های 1963-1955 متولــد شــده اند(، در آســتانه بازنشســتگی هســتند. در نتیجــه، قانــون جلوگیــری از تبعیــض 

ســنی و ارتقــای اشــتغال افــراد مســن2 در مــی مــاه 2015 اصــالح شــده و حداقــل ســن بازنشســتگی اجبــاری معــادل 60 

ســال یــا باالتــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. از آنجــا کــه جمعیــت کشــور کــره بــا بیشــترین ســرعت در جهــان در آســتانه 

ســالخوردگی قــرار دارد، اصالحیــه مذکــور جهــت مقابلــه بــا ایــن مشــکل بســیار حائــز اهمیــت اســت.  

بــه منظــور اجــرای ســریع قانــون ســن اجبــاری بازنشســتگی ) 60 ســالگی یــا بیشــتر(  و حمایــت از کارگرانــی کــه قبــل 

ــه نظــام  ــی کــه واجــد شــرایط »یاران ــد، دولــت حــوزه کارمندان ــوق بازنشســته شــده بودن ــون اصالحــی ف از اجــرای قان

حداکثــر دســتمزد3« بودنــد را گســترش داد و همچنیــن، میــزان حداکثــر یارانــه را بــر اســاس تعــداد  ســال هایی کــه ســن 

ــه ای  ــه گون ــز ب ــالخورده 4 نی ــراد س ــرای اف ــتغال ب ــان اش ــد زم ــه تمدی ــش داد. یاران ــود، افزای ــد می ش ــتگی تمدی بازنشس

1  Recruitment Conventions 
2 Act on Prohibition of Age Discrimination and Aged Employment Promotion 

3  یارانه نظام حداکثر دستمزد (Subsidy for Wage Peak System) به کارگرانی تعلق می گیرد که در محل کار آن ها، نظام حداکثر 
دستمزد برای جبران بخشی از کاهش دستمزد کارگران اتخاذ می شود. بدین ترتیب، سن اشتغال کارگران سالخورده تمدید شده و 

شرکت ها در ارتباط با دستمزد مشکالت کمتری خواهند داشت.  
4  Subsidy for Extended Employment of the Aged 
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اصــالح شــد کــه متناســب بــا ســن اجبــاری بازنسشــتگی )60 ســال یــا باالتــر( باشــد. در نتیجــه، در صورتی کــه شــرکتی 

ــه می شــود ]3[.   ــا بیشــتر در نظــر بگیــرد، مشــمول ایــن یاران ســن بازنشســتگی کارمنــدان خــود را 60 ســال ی

ــرخ  ــری ن ــش دو براب ــب افزای ــاً موج ــه تقریب ــود ک ــد ب ــا 6/6 درص ــر ب ــال 2014 براب ــوان در س ــراد نات ــکاری اف ــرخ بی ن

ــش  ــرای افزای ــدت را ب ــدت و بلندم ــه ای میان م ــت برنام ــتا، دول ــن راس ــود. در ای ــده ب ــد( ش ــی )3/6 درص ــکاری کل بی

اشــتغال افــراد ناتــوان تدویــن کــرد کــه بــه موجــب آن، ســهم اشــتغال اجبــاری افــراد ناتــوان در مؤسســات دولتــی از 2 

ــه اجــرای  ــزم ب ــی مل ــی محل ــی و شــرکت های دولت ــدا کــرد و تمامــی مؤسســات دولت ــه 3 درصــد افزایــش پی درصــد ب

ایــن برنامــه بودنــد. ســهم اشــتغال اجبــاری افــراد ناتــوان بــرای کارفرمایانــی کــه بــه طــور معمــول 50 کارمنــد یــا بیشــتر را 

ــد.  ــش می یاب ــال 2019 افزای ــا س ــج ت ــه تدری ــز ب ــد، نی ــتخدام می کنن اس

ــرکت های  ــی و ش ــات دولت ــرای مؤسس ــد ب ــدی )3 درص ــاری 2/7 درص ــتغال اجب ــهم اش ــش از س ــه بی ــی ک کارفرمایان

محلــی دولتــی(، افــراد ناتــوان را اســتخدام می کننــد، مشــمول یارانــه اســتخدام افــراد ناتــوان1 می شــوند. یارانــه اســتخدام 

افــراد ناتــوان بــا هــدف تثبیــت زندگــی کاری افــراد ناتــوان و ارتقــای اشــتغال آن هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت و میــزان 

ایــن یارانــه بســته بــه مــدت زمــان اســتخدام و میــزان معلولیــت فــرد متفــاوت اســت ]3[.  

4-2 حمایت از شرایط کاری و ارتقای رفاه کارکنان

ــالت و  ــاعات کاری، تعطی ــتمزد، س ــر دس ــرایط کاری نظی ــتانداردهای ش ــاوی اس ــره ح ــتاندارد کار2 در ک ــون اس  قان

مرخصــی بــوده و بدین ترتیــب مبنــای قانونــی بــرای بهبــود معیشــت کارکنــان را فراهــم مــی آورد. اســتانداردهای قانونــی 

ــه طــور کلــی،  شــامل حداقــل اســتانداردها بــوده و از ایــن رو، شــرایط کاری نبایــد کمتــر از ایــن اســتانداردها باشــد. ب

قانــون اســتانداردهای کار در مــورد تمامــی کســب  وکارهــا یــا مکان هــای کاری کــه بــه طــور معمــول پنــج کارمنــد یــا 

تعــداد بیشــتری اســتخدام می کننــد، اعمــال می شــود. البتــه برخــی از شــرایط آن )تعطیــالت هفتگــی، ســاعات تعطیلــی، 

ــول  ــور معم ــه ط ــه ب ــای کاری ک ــا مکان ه ــا ی ــب و کاره ــورد کس ــی در م ــره( حت ــتگی و غی ــای بازنشس ــتمزد، مزای دس

چهــار نفــر یــا تعــداد کمتــری کارمنــد اســتخدام می کننــد نیــز بــا توجــه بــه شــرایط مالــی و توانایــی آن هــا جهــت اجــرای 

ــرای  ــور اج ــه منظ ــتخدام و کار ب ــازرس کار در وزارت اس ــن 2015، 1492 ب ــر ژوئ ــود. از اواخ ــال می ش ــون، اعم قان

ــد.  اســتانداردهای شــرایط کاری مشــغول کار بودن

دولــت در راســتای تثبیــت حکــم اســتخدام در محیــط کاری، در ســال 2014 برنامــه بازرســی فراگیــری را اجــرا کــرد 

تــا از اجــرای قراردادهــای کتبــی اســتخدام و رعایــت شــرایط حداقــل دســتمزد اطمینــان حاصــل کنــد. در فوریــه 2014 

1  Subsidy for Employment of the Disabled 
2  Labor Standards Act 
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ــام داد.  ــان1« را انج ــت کارکن ــت از معیش ــتمزد و حمای ــت دس ــر در پرداخ ــع تأخی ــر رف ــی ب ــات مبن ــت »اقدام ــز دول نی

ــدان واجــد شــرایط و  ــه کارمن ــرای پرداخــت ســود دســتمزدهای پرداخــت  نشــده ب ــن اقدامــات شــامل بسترســازی ب ای

ــال  ــوان مث ــه عن ــین2 )ب ــت جانش ــا پرداخ ــاط ب ــط در ارتب ــک و متوس ــرکت های کوچ ــدان ش ــه کارمن ــی ب اولویت بخش

ــد ]3[.  ــه می باش ــتمزدهای معوق ــرای دس ــی3( ب ــت جایگزین پرداخ

نظام تضمین حق مطالبه دستمزد 

چنانچــه کارمنــدی پــس از بازنشســتگی بــه دلیــل ورشکســتگی شــرکت و غیــره، دســتمزد خــود را دریافــت نکنــد، دولــت دســتمزد معوقــه 

وی را از جانــب کارفرمــا پرداخــت می نمایــد. 

جزئیــات حمایــت دولتــی: دســتمزد و یــا کمک هزینــه تعلیــق کســب و کار بــرای ســه مــاه نهایــی و پرداخــت بازنشســتگی بــرای 

ســه ســال نهایــی

 
کمک برای مطالبه پرداخت جایگزینی 

کارمندانــی کــه از محیــط کاری کوچکــی کــه دارای کمتــر از 10 کارمنــد اســت، بــدون دریافــت دســتمزد، کمک هزینــه تعلیــق کســب 

و کار یــا هزینــه بازنشســتگی بــه دلیــل ورشکســتگی و غیــره بازنشســته می شــوند، می تواننــد از مشــاوران امــور کار مــورد تأییــد و غیــره 

جهــت مطالبــه پرداخــت جایگزینــی کمــک بگیرنــد. 

ــات  ــی و اطالع ــن پرداخت ــاره ای ــد درب ــد، وی می توان ــی نمای ــت جایگزین ــه پرداخ ــک مطالب ــرکتی کوچ ــتۀ ش ــد بازنشس ــه کارمن چنانچ

مربــوط بــه تهیــه مــدارک مــورد نیــاز بــرای شناســایی واقعیــات، حضــور در جلســات تحقیــق و رســیدگی و غیــره بــا مشــاور امــور کار 

ــه می شــود.  ــه ازای هــر محیــط کار مشــمول یاران ــا ســقف مشــخصی ب ــه مشــاوره ت ــد و هزین ــد( مشــورت کن مــورد تأیی

برنامه وام برای کمک به کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای معوقه 

ــه  ــل ب ــی کــه مای ــه کارفرمایان ــر داشــته باشــد، ب ــی در پرداخــت دســتمزد تأخی ــه مشــکالت کاری و موقت ــا ب چنانچــه کســب و کاری بن

ــرد.  ــق می گی ــتند، وام تعل ــه هس ــتمزدهای معوق ــویه دس تس

ــاعات کاری  ــش س ــق کاه ــره وری از طری ــش به ــردم و افزای ــی م ــت زندگ ــالمتی و کیفی ــود س ــتای بهب ــت در راس دول

ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــورت گرفت ــازمانی ص ــرات س ــد تغیی ــب، همانن ــن ترتی ــه همی ــت. ب ــام داده اس ــددی انج ــات متع اقدام

1  Measures to Eliminate Wage Delays and Protect Worker s Livelihoods 
2  پرداخت جانشین (Substitute Payments) در عوض سود سهام، بهره و یا پرداخت های دیگر پرداخت می شود. 

3  پرداخت جایگزینی (Subrogated Payments): فرایندی که در آن شرکت بیمه که خسارت شخص بیمه شده ای را پرداخته، می تواند از 
طریق مراجعه به شخصی که مسئول خسارت بوده، تا حدود زیادی زیان خود را کاهش دهد. 

,
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ســاعات کاری، دولــت نســبت بــه بازرســی صنایــع و مکان هــای کاری اصلــی کــه ســاعات کاری آن هــا در طــول ســال 

طوالنــی اســت، نیــز اقداماتــی را انجــام داده اســت. بــه عنــوان مثــال بــا تهیــه و توزیــع کتابچــه راهنمــای تقســیم شــغل1 

ــور  ــه ط ــط ب ــک و متوس ــرکت های کوچ ــد ش ــک می کن ــه کم ــات مربوط ــه اطالع ــت ارائ ــات جه ــزاری جلس و برگ

ــود شــناخت  ــن درصــدد اطالع رســانی عمومــی و بهب ــت همچنی ــد. دول ــه ســاعات کاری خــود را کاهــش دهن داوطلبان

عمومــی نســبت بــه بهتریــن روش هــای کاهــش ســاعات کاری طوالنــی اســت. بــه عــالوه، در مــورد مکان هــای کاری بــا 

کمتــر از 30 کارمنــد و محیــط کارهــای تازه تأســیس کــه بــه انــدازه کمتــری قــادر بــه مدیریــت امــور کاری خــود هســتند، 

دولــت آن هــا را ملــزم کــرده اســت تــا بــا همــکاری کارشناســان مدیریــت کار و غیــره، محیــط کاری خــود را بازرســی 

ــه بازرســان کار اســتناد  ــه جــای این کــه ب ــن ب ــر و همچنی ــا خی ــد ی ــن کار را نقــض می کنن ــا قوانی ــد کــه آی ــد و ببینن کنن

کننــد، دربــاره روش هــای مدیریــت کار مشــاوره بگیرنــد تــا مــوارد نقــض قوانیــن را تعییــن و اصــالح کننــد. از ایــن رو، 

ــه کمــک می کنــد.  ــه آن هــا در جلوگیــری از نقــض قوانیــن و ایجــاد اصالحــات داوطلبان دولــت ب

حمایت از اصالحات داوطلبانه شرایط کاری 

کارشناســان مدیریــت کار و غیــره بــه محیــط کارهــای خــرد و کوچــک کــه شــرایط کاری مســاعدی ندارنــد، در 

صــورت توافــق در بازرســی و بهبــود شــرایط کاری کمــک می کننــد و دولــت بخشــی از هزینه هــای موردنیــاز 

را می پــردازد. 

1   Job-Sharing Manuals 

2-  کارشناسان مدیریت کار نظیر سازمان های کارفرما1-  وزارت استخدام و کار

4-  وزارت استخدام و کار3-  محل کار

حمایت مالی

اجرای برنامه های اصالحی

ایجاد نیروی کار و کمک به مکان های کاری جهت راه اندازی و اجرای 
برنامه های اصالحی و خود بازرسی

مدیریت بررسی نتایج و پیگیری
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قانــون مربــوط بــه حمایــت از کارمنــدان تمــام وقــت و پــاره وقــت1 و قانــون مربــوط بــه حمایــت از کارمنــدان اعزامــی2، 

بــه منظــور رفــع تبعیــض علیــه کارگــران غیردائمــی و حمایــت از شــرایط کاری آن هــا اجــرا می شــوند. دولــت اقدامــات 

ــترش  ــی و گس ــت اجتماع ــبکه امنی ــت ش ــت و تقوی ــام داده اس ــی انج ــران غیردائم ــت از کارگ ــت حمای ــددی جه متع

بازرســی از مکان هــای کاری کــه کارمنــدان غیردائمــی اســتخدام می کننــد، از جملــه ایــن اقدامــات محســوب می شــوند 

 .]3[
نظام اصالح تبعیض علیه کارمندان غیردائمی 

کارفرمایــان نمی تواننــد از نظــر دســتمزد، فوق العاده هــای متــداول، هزینــه کارآیــی و ســایر شــرایط کاری و مزایــای جنبــی بــدون دالیــل 

منطقــی بــرای کارمنــدان غیردائمــی کــه همــان کار یــا کار مشــابه کارمنــدان دائمــی را انجــام می دهنــد، تبعیــض قائــل شــوند.

کارمنــد غیردائمــی کــه بــا تبعیــض مواجــه شــده اســت، می توانــد جهــت اصــالح تبعیــض طــی 6 مــاه از تاریــخ وقــوع تبعیــض درخواســت 

دهــد )از تاریــخ آخریــن تبعیــض در صــورت تــداوم تبعیض(.

پرونــده تبعیــض توســط شــورای منطقــه ای روابــط کار3 یــا اداره منطقــه ای اســتخدام و کار4 کــه محیــط کار مــورد نظــر، حــوزه قضایــی 

ــود.  ــیدگی می ش ــود، رس ــوب می ش ــا محس آن ه

طرفــی کــه از حکــم اصالحــی شــورای منطقــه ای روابــط کار یــا تصمیــم شــورا مبنــی بــر وارد نداشــتن پرونــده، ناراضــی هســت، می توانــد 

ــه شــورای ملــی روابــط کار5 درخواســت تجدیدنظــر دهــد. چنانچــه یــک طــرف همچنــان از نتایــج درخواســت تجدیدنظــر ناراضــی  ب

ــد در دادگاه دادخواهــی کنــد.  باشــد، می توان

ــده از  ــرد خوان ــه ای اســتخدام و کار دادخواســت می دهــد، چنانچــه ف ــه اداره منطق ــض ب ــرای اصــالح تبعی ــواردی کــه شــاکی ب * در م

ــط کار ارجــاع داده می شــود.  ــه ای رواب ــه شــورای منطق ــده ب ــد، پرون ــاع کن ــارزس کار خــود امتن اجــرای حکــم اصالحــی ب

1  Act on the Protection of Fixed-Term and Part-Term Employees 
2  Act on the Protection of Dispatched Workers 
3  Regional Labor Relations Commission 
4  Regional Employment and Labor Office 
5  National Labor Relations Commission 

شاکی خوانده

کارمند دائمی
کارمند پاره وقت

کارمند اعزامی

کارفرما
)طرف قرارداد استخدام(

کارفرمایــی کــه کارمنــد اعزامــی را اســتخدام مــی کنــد  و 
یــا ایــن کــه کارمنــد خــود  را اعــزام مــی کنــد
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بــا هــدف رفــع تبعیــض علیــه کارمنــدان غیردائمــی و گســترش روش هــای معقــول اســتخدام، دولــت در راســتای توســعه 

ــا قــرارداد بــدون مــدت و  اســتخدام کارمنــدان دائمــی در بخــش دولتــی و نهادینه ســازی برخــورد بهتــر بــا کارمنــداِن ب

ــادی  ــداد زی ــه تع ــای کاری ک ــت. از مکان ه ــام داده اس ــددی انج ــات متع ــال 2014 اقدام ــی، در س ــدان غیردائم کارمن

کارمنــدان غیردائمــی مشــغول کار هســتند، بازرســی بــه عمــل آمــده و بــا اصــالح قانــون حمایــت از کارمنــدان تمــام وقــت 

ــت  ــده اس ــرا ش ــنگینی اج ــارت س ــام خس ــپتامبر 2014، نظ ــی در س ــدان اعزام ــت از کارمن ــون حمای ــت و قان ــاره وق و پ

ــا تعمــدی  ــض تکــراری ی ــت تبعی ــغ خســارت وارده باب ــر پرداخــت ســه برابری مبل ــی ب ــه موجــب آن، حکــم مبن کــه ب

صــادر می شــود. در دســامبر 2014، دولــت »اقدامــات جامــع بــرای کارمنــدان غیردائمــی1« را بــا هــدف بهبــود وضعیــت 

کارمنــدان غیردائمــی و تقویــت بــازار کار مطــرح کــرد. ایــن اقدامــات شــامل اجــرای فعالیت هــای متناســب بــا هــر نــوع 

اســتخدام نظیــر کارمنــدان تمام وقــت و بررســی دوگانگــی بــازار کار از طریــق اصالحــات ســازمانی مرتبــط بــا دســتمزد، 

ــود.  ــتخدام می ش ــای اس ــاعات کاری و قرارداده س

بــه عــالوه، دولــت اقدامــات حمایتــی نظیــر تســهیالت رفاهــی کارمنــدان، وام هــای امنیــت معیشــت2، حمایــت از ضمانــت 

اعتبــاری و غیــره را بــه منظــور ارتقــای رفــاه کارمنــدان انجــام داده و در راســتای رفــاه عمومــی، برنامــه مالکیــت ســهام 

ــداری  ــود را خری ــرکت خ ــهام ش ــد س ــدان می توانن ــق آن کارمن ــه مطاب ــت ک ــرده اس ــرا ک ــانESOP( 3( را اج کارکن

کننــد و بدین ترتیــب امــکان جمــع آوری ثــروت بــرای کارمنــدان و همچنیــن همــکاری ]کمیتــه[ کار-مدیریــت فراهــم 

می شــود. دولــت بــه عــالوه، نظــام صنــدوق رفــاه کارمنــد4 را راه انــدازی کــرده اســت کــه مطابــق آن کارفرمایــان ملــزم 

بــه اختصــاص بخشــی از ســود عملیاتــی شــرکت خــود بــه تشــکیل صنــدوق و بهره بــرداری از آن جهــت رفــاه کارمنــدان 

ــان ملــزم هســتند مبلــغ معــادل  ــدازی کــرده و کارفرمای ــه عــالوه، دولــت نظــام مســتمری بازنشســتگی را راه ان هســتند. ب

مزایــای بازنشســتگی را در اختیــار یــک مؤسســه مالــی بــه غیــر از شــرکت خــود قــرار دهنــد و مســتمری کارمنــدان را بــه 

صــورت ســاالنه و یــا بــه صــورت یکجــا در زمــان بازنشســتگی بپردازنــد ]3[.  

1  Comprehensive Measures for Non-regular Workers 
2  Livelihood Security Loans 
3  Employee Stock Ownership Plan
4  Employee Welfare Fund System 
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نظام صندوق رفاه کارکنان

ــدوق و  ــکیل صن ــه تش ــود را ب ــرکت خ ــی ش ــود عملیات ــی از س ــتند بخش ــزم هس ــان مل ــان، کارفرمای ــاه کارکن ــدوق رف ــام صن ــق نظ مطاب

بهره بــرداری از آن جهــت رفــاه کارمنــدان اختصــاص دهنــد. در واقــع، از صنــدوق جهــت حمایــت از معیشــت کارمنــدان از قبیــل تأمیــن 

ــرداری می شــود.  ــد و وام هــای مســکن بهره ب ــد ســهام کارمن ــه خری ــا اجــاره مســکن، هزین ــد ی ــه خری هزین

چنانچــه شــرکتی، صنــدوق رفــاه کارکنــان را تأســیس نمایــد، بــه کارفرمــا، کارمنــدان و ســهام صنــدوق، مزایــای مالیاتــی نظیــر معافیــت 

ــرد.  ــق می گی ــات تعل از مالی

نظام مستمری بازنشستگی

نظــام مســتمری بازنشســتگی از بــدو راه انــدازی آن در ســال 2005 همــواره رشــد یافتــه اســت. مطابــق نظــام مســتمری بازنشســتگی )مشــتمل 

ــتگی را در  ــای بازنشس ــرای مزای ــاز ب ــورد نی ــه م ــه بودج ــتند ک ــزم هس ــرکت ها مل ــت(، ش ــن اس ــهام معی ــن و س ــای معی ــوع مزای ــر دو ن ب

مؤسســه مالــی دیگــری از قبــل جمــع آوری کننــد بــه طوری کــه بتواننــد  بــه صــورت ســاالنه و یــا بــه صــورت یکجــا در زمــان بازنشســتگی 

کارمنــدان بپردازنــد و کارمنــدان بــرای دوران بازنشســتگی خــود بتواننــد برنامه ریــزی کننــد. 

پرداختی بازنشستگی
مزایای معین

برنامه مستمری بازنشستگی

سهم معین

برنامه مستمری بازنشستگی

پرداخت به صورت یکجا پرداخت به صورت سالیانه یا یکجا پرداخت به صورت سالیانه یا یکجا

کارفرمــا کل مبلــغ را در شــرکت خــود 
جمع آوری  می کند.

-  مزایا در صورت ورشکستگی 
شرکت، در معرض خطر قرار می گیرد.

کارفرما کارفرما

مزایــای بازنشســتگی کارمنــد از قبل تعیین 
مــی شــود و ســهم کارفرمــا بســته بــه نتایج 

مدیریــت صنــدوق تغییــر مــی کند.
 )جمع آوری بخشی از مبلغ در شرکتی 

دیگر(

کارمند

ــود   ــی ش ــن م ــل تعیی ــا از قب ــهم کارفرم س
ــه  و مزایــای بازنشســتگی کارمنــد بســته ب
نتایــج مدیریــت صنــدوق تغییــر مــی یابــد.

)جمع آوری کل مبلغ(
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4-3 روابط صنعتی و متقابل آینده ساز

کــره در زمینــه برقــراری روابــط صنعتــی مشــترک از طریــق تعامــل و مصالحــه همــواره پیشــرفت داشــته اســت. انعقــاد 

»توافــق اجتماعــی جهــت غلبــه بــر بحــران اقتصــادی1« در ســال 1998، »پیمــان اجتماعــی بــرای اشــتغالآفرینی2« در فوریــه 

ــاره  ــی درب ــرارداد اصل ــاه 2013 و »ق ــرخ اســتخدام 70 درصــدی3« در مــی م ــر تحقــق ن ــی ب 2004،  »پیمــان مشــاغل مبن

ــی  ــط صنعت ــل رواب ــرای تبدی ــات کــره ب ــازار کار4« در دســامبر 2014 در نتیجــه اقدام ــه ب اصــول و خــط مشــی اصالحی

مبتنــی بــر بــی اعتمــادی و تعــارض خــود بــه روابــط مشــترک بــوده اســت. ایــن قراردادهــا در توســعه اقتصــادی و اجتماعی 

کــره نقــش قابــل توجهــی داشــته و بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه مشــارکت ســه جانبــه، احیــای اقتصــادی، اشــتغال آفرینــی و 

انســجام اجتماعــی اشــاره کــرد.

در ســال 2014، کــره چارچوبــی را ایجــاد کــرد تــا ]کمیتــه[ کار-مدیریــت دربــاره موضوعــات اصلــی جامعــه مذاکــره 

کننــد و بــه جــای ایــن کــه بــه دنبــال منافــع خــود باشــند، بــا یکدیگــر راه حــل هایــی را تعییــن و اجــرا کننــد. در ســطح 

مرکــزی، شــورای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی5 از اقدامــات دولــت جهــت از ســرگیری گفتگــو و مذاکــره ســه جانبــه 

حمایــت کردنــد و کمیتــه هــای تخصصــی آن کــه توســط صنعــت و مطابــق دســتور کار مبنــی بــر بررســی موضوعــات 

جدیــد اســتخدام و کار تأســیس شــده بودنــد، فعاالنــه جلســات مذاکــره را برگــزار کردنــد.

در ســطح صنعتــی، دولــت بــه طــور پیوســته   جلســات بحــث و تبــادل  نظــر متعــددی را بــا حضــور کارفرمایــان و کارمندان 

در هــر صنعــت برگــزار کــرد تــا بــا ایــده هــای متعــدد آشــنا شــده و نتایــج مذاکــرات ســه جانبــه بــه میــزان بیشــتری متناســب 

بــا واقعیــت موجــود در صنعــت باشــد. در ســطح محلــی، دولــت ضمــن ایجــاد توافــق عمومــی، شــرایط همــکاری بیــن 

ــه هــای مشــترک و قراردادهــای  ــا امضــای بیانی ــی را ب ــت و گــروه هــای مدن ــه[  کار، مدیریــت، دول ]شــورای چهار جانب

ــر ســه  ــه موضوعــات اصلــی اســتخدام و کار نظیــر تغییــر ســاختار دســتمزد، کاهــش زمــان کاری و نظــارت ب مربــوط ب

مقــررات اصلــی اســتخدام فراهــم آورد.

1  Social Agreement to Overcome the Economic Crisis
2  Social Pact for Job Creation 
3  Jobs Pact to Achieve a %70 Employment Rate 
4  Basic Agreement on the Principles and Direction of Labor Market Reform  
5  Economic and Social Development Commission 
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حمایت از همکاری بین ]شورای چهارجانبه[  کار، مدیریت، دولت و گروه های مدنی در سطح محلی

در راســتای اجــرای  پــروژه هــای اســتخدام و توســعه منابــع انســانی و پــروژه هــای همــکاری ]کمیتــه[ کار-مدیریــت و غیــره* توســط دولــت 

محلــی از طریــق شــورای چهارجانبــه آن شــامل کار، مدیریــت، دولــت و گروه هــای مدنــی، هزینــه هــای الزم تــا حــدی بــه منظــور تثبیــت 

روابــط صنعتــی و اشــتغال آفرینی در آن منطقــه و از ایــن رو احیــای اقتصــاد محلــی تأمیــن می شــود.

ــترک و  ــای مش ــای بیانیه ه ــه و امض ــه مربوط ــا منطق ــب ب ــای متناس ــعه پروژه ه ــور توس ــه منظ ــا ب ــا و گردهمایی ه ــمینارها، کارگاه ه * س

قراردادهــا بیــن شــرکای چهارجانبــه؛ بررســی مبتنــی بــر واقعیــت دربــاره اشــتغال آفرینی، تقاضــای کار، شــرایط کاری و غیــره و تحقیقــات 

مربــوط بــه اقدامــات اصالحــی؛ و اجــرای فعالیت هــای عمومــی شــورای چهارجانبــه محلــی و پروژه هــای مبنــی بــر ایجــاد شــرایط بــرای 

همــکاری چهارجانبــه

جزئیــات حمایــت: دولــت یارانــه ای تــا ســقف مشــخصی را بــرای هــر شــهر بــزرگ/ دولــت اســتانی و هــر دولــت شــهری، شهرســتانی 

ــه  ــزه نقــدی ب ــر جای ــی کــرده و مشــوق هایی نظی ــی را ارزیاب ــت محل ــر دول ــروژه ه ــج پ ــت، نتای ــه اســت. دول ــه ای1 در نظــر گرفت و منطق

ــد. ــا می کن ــته اعط ــی برجس ــای محل دولت ه

ــا  ــاد و همــکاری ب ــای اعتم ــر مبن ــر گفتگــو2« ب ــی ب ــل و مبتن ــی متقاب ــط صنعت ــگ رواب ــج فرهن به عــالوه »سیاســت تروی

تعییــن بهتریــن روش بــرای اجــرای مشــترک مســئولیت اجتماعــی، اعطــای جوایــز بــه بخش هــای بــا عملکــرد موفــق و 

اجــرای فعالیت هــای تبلیغاتــی در راســتای ترویــج فرهنــگ مشــارکت اجتماعــی در بیــن کارفرمایــان و کارمنــدان اتخــاذ 

شــد. دولــت همچنیــن درصــدد سیاســت مبنــی بــر مدیریــت اختالفــات ]کمیتــه[ کار-مدیریــت و اصــالح روابــط صنعتــی 

ــه[ کار-مدیریــت می شــود، می باشــد.  ــی و غیرمنطقــی کــه موجــب اختــالف ]کمیت غیرقانون

حمایــت از شــرکت های موفــق در ترویــج فرهنــگ روابــط صنعتــی متقابــل و برنــدگان جایــزه فرهنــگ بهتریــن 

روابــط کار

در راســتای ترویــج فرهنــگ روابــط صنعتــی متقابــل و مشــترک در جامعــه و تقویــت رقابت طلبی مشــترک و ملــی، دولت از شــرکت هایی 

کــه موفــق بــه برقــراری روابــط صنعتــی مشــترک از طریــق مشــارکت ]کمیتــه[ کار-مدیریــت شــده و فرهنــگ روابــط صنعتــی متقابــل را 

بــه صــورت مناســبی اجــرا کرده انــد، حمایــت می کنــد. 

ــن  ــزه فرهنــگ بهتری ــدگان جای ــوان برن ــه عن ــا ب ــط صنعتــی مطلــوب ی ــوان شــرکت های موفــق در ترویــج رواب ــه عن شــرکت هایی کــه ب

ــازات اضافــی هنــگام مشــارکت در مزایده هــای خریــد  ــر دریافــت امتی ــی نظی ــای اجرایــی و مال ــط کار3 انتخــاب می شــوند، از مزای رواب

ــرخ بهــره ترجیحــی برخــوردار می شــوند.    ــا ن دولتــی و وام ب

1  Si/Gun/Gu Government (Cities/Countries/Districts)
2  Policy of Establishing a Dialogue-Based and Win-Win Industrial Relations Culture
3  Best Labor Relations Culture Award
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ــا شــناخت  ــه می دهــد ت ــط ارائ ــراد مرتب ــرای اف ــت خدمــات مشــاوره و آموزشــی را در محیــط کاری و ب به عــالوه، دول

ــه تغییــر ســاختار نظــام دســتمزد و به عبارتــی نظــام دســتمزد مبتنــی بــر شــغل و کارآیــی پیــدا کننــد و  بیشــتری نســبت ب

از ایــن رو بســتر الزم بــرای نــوآوری در محیــط کار ایجــاد شــود. دولــت ســعی دارد کــه فشــار وارده بــه شــرکت ها در 

ــش آگاهــی  ــی را در راســتای افزای ــال، گردهمایی های ــوان مث ــد. به عن ــر ســاختار نظــام دســتمزد را کاهــش ده ــر تغیی اث

ــر ســاختار نظــام دســتمزد  ــد و مدل هــای تغیی ــر ســاختار نظــام دســتمزد برگــزار می کن ــه ضــرورت تغیی جامعــه نســبت ب

ــد. ــه می کن ــدد را ارائ ــع متع در صنای

در ســال 2014، دولــت بــا هــدف بهبود عملکــرد بازرســان کار و توانمندی آن ها جهــت بررســی روال کاری غیرمنصفانه، 

دوره هــای آموزشــی را برگــزار کــرد تــا بتوانــد بــا روال کاری غیرمنصفانــه کارفرمایــان مقابلــه کنــد. به ویــژه، در نتیجــه 

اقدامــات دولــت در راســتای جلوگیــری از روال کاری غیرمنصفانــه در محیــط کاری توســط اتحادیه هــای متعــدد، نظــام 

اتحادیه هــای متعــدد1 و نظــام مرخصــی اســتحقاقی2 اجــرا شــد و از ایــن رو کارمنــدان از حقــوق بیشــتری جهــت تشــکیل 

ــتقالل  ــی و اس ــب دموکراس ــن ترتی ــه همی ــدند و ب ــوردار ش ــازمان برخ ــه آن س ــتن ب ــود و پیوس ــر خ ــورد نظ ــازمان م س

اتحادیه هــای تجــاری نیــز افزایــش یافــت.

نظام مرخصی استحقاقی

چنان چــه کارمنــدی بــرای انجــام کارهایــی* مرخصــی بگیــرد کــه در جهــت منافــع کار و مدیریــت اســت، بابــت آن بایــد دســتمزد کارمنــد 

ــود.  پرداخته ش

کار و مدیریــت بــه طــور مســتقل ســطح مرخصــی اســتحقاقی خــود را بــر اســاس حداکثــر ســطح مرخصــی کــه توســط وزارت اســتخدام 

ــد. ــن می کنن و کار اعــالم شــده اســت، تعیی

* مشــاوره و مذاکــره، رســیدگی بــه شــکایت، اقدامــات امنیــت شــغلی و اقدامــات مربــوط بــه حمایــت و مدیریــت اتحادیــه تجــاری جهــت 

توســعه روابــط صنعتــی ســالم

در محیط هــای کاری روال غیرمعقولــی رایــج شــده بــود کــه کارفرمایــان بــه مســئوالن تمام وقــت اتحادیــه دســتمزد می پرداختنــد. اگرچــه 

مطابــق قانــون تطبیــق روابــط اتحادیــه تجــاری و کار )1997( ایــن موضــوع منــع شــده بــود، ولــی همزمــان بــا ایــن کــه اجــرای ایــن شــرط 

بــه مــدت 13 ســال متوقــف شــد، تعــداد مســئوالن تمام وقــت اتحادیــه تجــاری همــواره افزایــش می یافــت.

از ایــن رو، طــی توافــق ســه جانبــه در 4 دســامبر 2009، نظــام مرخصــی اســتحقاقی مطــرح شــد و در 1 ژوالی 2010 بــه منظــور حمایــت از 

اقدامــات اتحادیــه در راســتای منافــع کار و مدیریــت و اصــالح روش هــای غیرمنطقــی پیرامــون مســئوالن تمــام وقــت اتحادیــه، اجــرا شــد.

1  Multiple Unions System 
2  Paid Time-Off System 
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روابــط صنعتــی پایــدار بســتر الزم را بــرای ایجاد اکوسیســتم اشــتغال متقابل و ســالم ایجاد کــرده و در چنین اکوسیســتمی، 

بازیگــران اصلــی در عرصــه اقتصــاد، کار و مدیریــت بــه عنــوان نیــرو محرکــه بــرای رشــد مشــترک و اشــتغال آفرینی و 

پیشــرفت عمــل می کننــد. دولــت همــواره سیاســت خــود مبنــی بــر ترویــج فرهنــگ رابطــه صنعتــی متقابــل و مبتنــی بــر 

گفتگــو ادامــه می دهــد تــا بتوانــد از روابــط صنعتــی پایــدار قــدم را فراتــر نهــاده و بــه ســمت روابــط صنعتــی مبتنــی بــر 

افزایــش شــغل و در نتیجــه ایجــاد آینــده ای بهتــر ســوق پیــدا کنــد ]3[.  

4-4 تأمین ایمنی و سالمت محیط کار 

ــط کار  ــز محی ــت متمرک ــر مدیری ــد ب ــا تأکی ــی را ب ــوادث صنعت ــری از ح ــت جلوگی ــتخدام و کار، سیاس وزارت اس

مخاطره آمیــز، افزایــش ایمنــی و ســالمت محیــط کار و افزایــش حمایــت از ســالمتی کارگــران اجــرا کــرده اســت. در 

نتیجــه، تمامــی شــاخص های حــوادث صنعتــی )نــرخ مــرگ  و میــر ناشــی از بیماری هــای شــغلی، نــرخ حــوادث و غیــره( 

همــواره بهبــود یافتــه اســت. شــاخص های مرتبــط بــا بیمــه خســارت حــوادث صنعتــیIACI( 1( نظیــر تعــداد مکان هــای 

کاری تحــت پوشــش بیمــه و نــرخ بازگشــت بــه کار قربانیــان حــوادث صنعتــی نیــز بهبــود یافتــه اســت. 

در ســال 2013، دولــت نظــام ارزیابــی ریســک را معرفــی کــرد کــه بــه موجــب آن، کارفرمایــان و کارمنــدان بــه طــور 

مســتقل می توانســتند دالیــل حــوادث و بیماری هــای شــغلی در محــل کار خــود را مشــخص کننــد. همچنیــن، بــه منظــور 

ــران  ــی و ســالمتی )مدی ــدان ایمن ــه کارمن ــی ریســک ب ــه ارزیاب ــط کار، وظیف ــی ریســک محی ــت ارزیاب گســترش ظرفی

ایمنــی و ســالمت، ناظــران و غیــره( در مــارس 2014 محــول شــد. دولــت همچنیــن نســبت بــه ارائــه خدمــات مشــاوره 

ــی  ــرای ارزیاب ــادی ب ــا مکان هــای کاری کــه مهارت هــای زی ــدام کــرد ت ــن مکان هــای کاری اق و برگــزاری امتحــان بی

ــی ریســک و کنتــرل و  ــه تعییــن خطــرات محیــط کار، ارزیاب ــوط ب ــد را مشــخص کــرده  و اقدامــات مرب ریســک دارن

ــت  ــه عــالوه، از اول ژوالی 2014، دول ــا انجــام شــود. ب ــان آن ه ــه توســط کارفرمای ــای صــورت گرفت ــود فعالیت ه بهب

نظــام حــق بیمــه خســارت حــوادث صنعتــی دیگــری را اجــرا کــرده اســت کــه بــه موجــب آن کارفرمایانــی کــه بــه طــور 

ــه جلوگیــری از حــوادث صنعتــی را انجــام داده انــد، مشــمول تخفیــف حــق بیمــه اصلــی  ــه اقدامــات مربــوط ب داوطلبان

خــود می شــوند. بــه موجــب نظــام حــق بیمــه، مفاهیــم ایمنــی و ســالمت شــغلیOSH( 2( در مکان هــای کاری کوچــک 

ــه آن هــا جهــت جلوگیــری از حــوادث افزایــش یافتــه  ــا کمتــر از 50 کارمنــد نیــز تغییــر یافتــه و فعالیت هــای داوطلبان ب

اســت. 

1  Industrial Accident Compensation Insurance 
2  Occupational Safety and Health 
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حمایت از ایمنی محیط کار

در مــورد مکان هــای کاری کــه توانایــی فنــی و مالــی ضعیفــی دارنــد و احتمــال حــوادث صنعتــی در ایــن مکان هــا زیــاد اســت، 50 تــا 

70 درصــد هزینــه نصــب تأسیســات و تجهیــزات ایمنــی آن هــا مشــمول یارانــه دولــت می شــود. 

* در فاصلــه ســال های 2014-2001، 95041 مــکان کاری مشــمول یارانــه دولتــی مذکــور شــدند کــه از بیــن آن هــا 87852 مــکان کاری 

موفــق بــه رفــع خطــرات موجــود شــدند.  

بــرای این کــه شــرکت ها )یــا پیمانــکاران اصلــی( احســاس مســئولیت بیشــتری در قبــال مدیریــت ایمنــی پیمانــکاران )یــا 

پیمانــکاران فرعــی( داشــته باشــند، در مــارس 2014 دولــت شــرکت ها را ملــزم نمــود کــه اطالعــات مربــوط بــه خطــرات 

ــب  ــی مناس ــات ایمن ــکاران، اقدام ــا پیمان ــه آی ــد ک ــی کنن ــد و بررس ــرار دهن ــود ق ــکاران خ ــار پیمان ــود را در اختی موج

ــروژه  ــارکت در »پ ــه مش ــزم ب ــه مل ــی ک ــوزه صنایع ــن ح ــت همچنی ــر. دول ــا خی ــد ی ــام می دهن ــران انج ــرای کارگ را ب

همــکاری متقابــل در زمینــه ایمنــی و ســالمت شــغلی1« بودنــد را گســترش داد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه شــرکت ها 

و پیمانــکاران آن هــا بــا یکدیگــر در زمینــه تقویــت مدیریــت ایمنــی و ســالمتی همــکاری می کننــد. همچنیــن، مســابقاتی 

را برگــزار کــرد تــا بهتریــن روش  جهــت همــکاری متقابــل در زمینــه ایمنــی و ســالمت شــغلی را تعییــن کنــد. در نتیجــه، 

نــرخ حــوادث و نــرخ مــرگ و میــر )بــه ازای هــر 10000 کارمنــد( در مکان هــای کاری مشــارکت کننده بــه ترتیــب بــه 

12 و 17/1 درصــد در ســال 2014 کاهــش یافــت. 

ــان حاصــل  ــا اطمین ــد، بازرســی کــرد ت ــا مصــرف می کنن ــد و ی ــواد شــیمیایی را تولی ــت از مکان هــای کاری کــه م دول

کنــد کــه بــه تعهــد خــود مبنــی بــر ارائــه برگــه اطالعــات ایمنــی مــوادMSDS( 2( و اســتفاده از برچســب هشــدار عمــل 

می کننــد. بــه عــالوه، مراکــز ســالمتی کارگــران3 بــا هــدف مدیریــت ســالمتی کارگــران در مکان هــای کاری کوچــک 

و متوســِط واقــع در مجتمع هــای صنعتــی توســط دولــت تأســیس شــد. 

ــه  ــدازی شــد کــه ب ــت راه ان ــت اختصاصــی توســط دول ــاس، نظــام مدیری ــری از حــوادث بزرگ مقی ــه منظــور جلوگی ب

موجــب آن تعــدادی از مکان هــای کاری کــه احتمــال خطــر وقــوع حــوادث جــدی در آن هــا وجــود داشــت، بــه دقــت 

تحــت کنتــرل قــرار گرفتنــد. در ژانویــه 2014، وزارت اســتخدام و کار بــه طــور مشــترک بــا ســایر ســازمان های دولتــی، 

اقداماتــی جهــت جلوگیــری از حــوادث در تمامــی مراحــل ســاخت  و ســاز انجــام داد. 

در نتیجــه بازرســی های خــاص مکان هــای کاری مســتعد حــوادث مرگبــار، بازرســی مکان هــای ســاخت  و ســاز 

ــه اول ســال  ــر ناشــی از حــوادث شــغلی کــه در نیم ــرگ  و می ــار م ــاک، آم ــای حســاس و خطرن پرمخاطــره در زمان ه

1  Win-Win OSH Cooperation Project 
2  Material Safety Data Sheets  
3  Workers Health Centers 
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گروه 20
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

سازمان بین المللی کار

سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه

ــت.  ــش یاف ــال 2014 کاه ــه دوم س ــود، در نیم ــه ب ــش یافت ــال 2013 افزای ــه اول س ــا نیم ــه ب 2014 در مقایس

همچنیــن، مزایــای مراقبــت بهداشــتی تحــت پوشــش بیمــه خســارت حــوادث صنعتــی در آوریــل 2014 افزایــش یافــت 

تــا هزینه هــای پزشــکی کــه تحــت پوشــش نیســتند، بــرای بیمــاران حــوادث شــغلی بــه حداقــل برســد. همچنیــن، نــرخ 

ــزان دســتمزد پرســتاری در بخــش خصوصــی در  ــه می ــا توجــه ب ــای پرســتاری را ب پرداخــت دســتمزد پرســتاری و مزای

ــد مــواردی کــه تحــت پوشــش بیمــه خســارت حــوادث  ــان تــالش می کن ــت همچن آگوســت 2014 افزایــش داد. دول

ــواع  ــاره ان ــه درب ــر اســاس بررســی صــورت گرفت ــن راســتا، در دســامبر 2014 ب ــد و در همی ــع کن ــی نیســتند را رف صنعت

ــوع  ــغل و ن ــر حســب ش ــتاندارد را ب ــراردادی غیراس ــران ق ــا کارگ ــرد ت ــرا ک ــه ای را اج ــال 2013، برنام ــتخدام در س اس

اســتخدام آن هــا تحــت پوشــش بیمــه قــرار دهــد ]3[.    

4-5 همکاری بین المللی در زمینه اشتغال و کار 

ــه مذاکــرات  ــت از کشــورهای در حــال توســعه؛ پاســخ ب ــی و ســایر کشــورها و حمای ــا ســازمان های بین الملل ــل ب تعام

مربــوط بــه قراردادهــای تجــارت آزاد1 )فتــا( و اجــرای قــرارداد تجــارت آزاد؛ و حمایــت از شــرکت های ســرمایه گذاری 

ــه  ــره در زمین ــی ک ــای بین الملل ــه همکاری ه ــور از جمل ــارج از کش ــره ای در خ ــرکت های ک ــره و ش ــی در ک خارج

ــد.  ــه شــمار می آی اشــتغال و کار ب

همزمــان بــا افزایــش تقاضــا بــرای تعامــل و همــکاری سیاســتی در عرصــه بین المللــی در زمینــه اشــتغال و کار در دوران 

 ،)G20( 2پــس از بحــران جهانــی کار، کــره در جلســات بین المللــی بــه ویــژه جلســات کشــورهای عضــو گــروه بیســت

ســازمان بین المللــی کارILO( 3(، ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه )OECD( و ســازمان همــکاری اقتصــادی آســیا 

و اقیانوســیهAPEC( 4(  مشــارکت فعاالنــه دارد. دولــت کــره، گردهمایی هــای بین المللــی را بــه عنــوان فرصتــی جهــت 

ــداد  ــر قلم ــورهای دیگ ــا کش ــتی ب ــکاری سیاس ــادل و هم ــی و تب ــه بین الملل ــه جامع ــود ب ــت های خ ــن سیاس ــه بهتری ارائ

می کنــد.

1  Free-Trade Agreement 
2 The Group of Twenty  
3  International Labor Organization 
4  Asia-Pacific Economic Cooperation
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ــعهOECD DAC( 1( در  ــادی و توس ــکاری اقتص ــازمان هم ــعۀ س ــه توس ــک ب ــه کم ــه کمیت ــره ب ــت ک ــه دول از زمانی ک

ســال 2009 ملحــق شــده اســت، در راســتای گســترش همــکاری خــود بــا کشــورهای در حــال توســعه و حمایــت از ایــن 

ــه تعــداد فزاینــده کشــورهای در حــال توســعه کــه  ــا توجــه ب کشــورها اقدامــات متعــددی انجــام داده اســت. به ویــژه، ب

ــدل رشــد کــره هســتند، وزارت اســتخدام و کار کــره درصــدد گســترش پروژه هــای همــکاری  ــری م ــه یادگی ــل ب مای

ــد.  ــه ای می باش ــای حرف ــعه مهارت ه ــه توس ــود در زمین خ

ــا  ــط ب ــتخدامی مرتب ــات اس ــتانداردهای کار و موضوع ــه اس ــوط ب ــرات مرب ــن در مذاک ــتخدام و کار همچنی  وزارت اس

ــی2  ــا قراردادهــای ســازمان تجــارت جهان ــر قراردادهــای تجــارت آزاد ی ــی نظی ــی اقتصــادی و بازرگان ــط بین الملل رواب

)وتــو( مشــارکت دارد. قراردادهــای تجــارت آزاد کــره بــا کشــورهای دیگــر حــاوی یــک فصــل مجــزا دربــاره ارتقــای 

ــای  ــرای قرارداده ــق اج ــر از طری ــوق بش ــوق کار و حق ــود حق ــه بهب ــی در زمین ــه بین الملل ــا جامع ــوده و ب ــوق کار ب حق

ــد.  ــکاری می کن ــارت آزاد هم تج

ــره ای در  ــرکت های ک ــره و از ش ــی در ک ــرمایه گذاری خارج ــرکت های س ــتخدام و کار از ش ــالوه، وزارت اس ــه ع ب

ــا  ــا پیشــرفت جهانی ســازی در حــال افزایــش اســت، حمایــت می کنــد ت خــارج از کشــور کــه تعــداد آن هــا همزمــان ب

بتواننــد امــور کاری خــود را بــه طــور نظام مندتــری مدیریــت کننــد. به ویــژه، جلســات اطالع رســانی دربــاره مؤسســات 

و سیاســت های مربوطــه را ســازماندهی کــرده و گروه هــای مشــاوره را جهــت حمایــت از آن هــا اعــزام کــرده و محتــوای 

ــد ]3[.   ــن شــرکت ها منتشــر می کن ــرای ای ــی را ب اطالعات

5- متصدیان کلیدی در حوزه اشتغال و کار

5-1 وزارت استخدام و کار   

مطابــق مــاده 40 قانــون ســازمان دولتــی3، وزارت اســتخدام و کار مســئولیت مدیریــت کلــی سیاســت های اشــتغال، بیمــه 

اشــتغال، آمــوزش توســعه مهارت هــای حرفــه ای، اســتانداردهای شــرایط کاری، رفــاه کارکنــان، هماهنگــی روابــط کار، 

ــا اســتخدام و کار را بــر  ســالمتی و ایمنــی شــغلی، بیمــه خســارت حــوادث صنعتــی و ســایر امــور تجــاری در ارتبــاط ب

عهــده دارد. 

ــتغال  ــت های اش ــی سیاس ــور کل ــه ط ــتخدام و کار ب ــه وزارت اس ــت ک ــن معناس ــتغال بدی ــت های اش ــت سیاس مدیری

ســازمان های دولتــی را مدیریــت کــرده و ســاز وکارهــای مشــورتی بیــن دولــت مرکــزی، دولت هــای محلــی، بخــش 

ــد ]3[.   ــن می کن ــره را تعیی ــی و غی خصوص

1  Development Assistance Committee 
2  World Trade Organization
3  Government Organization Act 
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جدول 3: اداره سیاست گذاری استخدام1 
تعیین و مدیریت کلی سیاست ها و راهبردهای اشتغال .دایره سیاست گذاری بازار کار2 

تعیین و مدیریت اقدامات مربوط به بررسی عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کار در سطوح  .
صنعتی و منطقه ای 

تعیین و اجرای برنامه های مربوط به بررسی های آماری بازار کار و اشتغال و تجزیه و تحلیل  .
بازار کار 

دایره سیاست گذاری خدمات 
استخدام3

تعیین سیستم ها و سیاست های مربوط به خدمات استخدام  .

تعیین و تطبیق سیستم های مربوط به بیمه اشتغال و مدیریت صندوق بیمه اشتغال  .

ارائه خدمات استخدام و راه اندازی نظام مزایای بیکاری  .

دایره سیاست گذاری استخدام 
جوانان و زنان4

مدیریت کلی اقدامات مربوط به ارتقای اشتغال جوانان  .

تعیین اقدامات مربوط به ارتقای اشتغال زنان و حمایت از آنان در دوران بارداری .

دایره سیاست گذاری منابع 
انسانی در جامعه سالخورده5 

تعیین سیاست های مربوط به ارتقای اشتغال افراد مسن و ناتوان  .

ارتقای کسب  و کارهای اجتماعی  .

دایره سیاست گذاری 
مهارت های شغلی6

تعیین سیاست های مربوط به توسعه مهارت های حرفه ای  .

تعیین سیاست های مربوط به ترغیب مهارت ها و نظام ملی صالحیت های فنی7 .

1  Employment Policy Office 

اداره سیاست گذاری 
اشتغال

اداره سیاست گذاری 
کار

اداره  برنامه ریزی
 و هماهنگی

وزارت استخدام 
و کار

دایره سیاست گذاری  بازار کار
دایره  سیاست گذاری خدمات استخدام
دایره  سیاست گذاری استخدام جوانان و زنان
دایره  سیاست گذاری منابع انسانی در جامعه سالخورده

دایره  سیاست گذاری  مهارت های حرفه ای

دایره  برنامه ریزی سیاست
دایره  همکاری  بین المللی

دایره سیاست گذاری   در ارتباط با همکاری کار- مدیریت

دایره سیاست گذاری  استانداردهای کار
دایره سیاست گذاری  روابط کار بخش دولتی

دایره جلوگیری از حوادث صنعتی و خسارت

2  Labor Market Policy Bureau 
3  Employment Services Policy Bureau
4  Youth and Women's Employment Policy Bureau 
5  Bureau for Human Resources Policy in Aged Society
6  Vocational Skills Policy Bureau 
7  National Technical Qualifications System
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جدول 4: اداره سیاست گذاری کار1 

دایره سیاست گذاری در ارتباط 
با همکاری ]کمیته [ کار-

مدیریت

مدیریت کلی، هماهنگی و بررسی سیاست های روابط کار و تعیین اقدامات مربوط به  .
گسترش همکاری]کمیته [ کار-مدیریت و جلوگیری از اختالف نظر بین ]کمیته [ کار-

مدیریت
سیاست های مربوط به قوانین روابط کار، مذاکره جمعی و قراردادهای جمعی .

دایره سیاست گذاری 
استانداردهای کار2

تعیین سیاست های مربوط به استاندارد کار در ارتباط با ساعات کاری، تعطیالت و غیره و  .
همچنین تعیین نظام مستمری بازنشستگی 

تعیین سیاست های حمایت از کارگران نظیر نظام حداقل دستمزد و نظام تضمین حق مطالبه  .
دستمزد

تعیین اقدامات مربوط به تحقق امنیت شغلی کارگران تمام وقت و غیره و رفع تبعیض علیه  .
آن ها 

دایره سیاست گذاری روابط 
کار بخش دولتی3

تعیین و اجرای سیاست ها و سیستم های مربوط به روابط کار بخش دولتی و خصوصی  .

ارائه خدمات واسطه گری جهت رفع اختالف نظرات ]کمیته [ کار-مدیریت در بخش دولتی  .

دایره جلوگیری از حوادث 
صنعتی و خسارت4

تعیین سیاست های مربوط به ایمنی و سالمت شغلی و برنامه های مبنی بر جلوگیری از حوادث  .
صنعتی

تعیین سیاست های بیمه خسارت حوادث صنعتی و بهبود نظام های مرتبط  .

بررسی حوادث صنعتی و تعیین اقدامات مربوط به جلوگیری از حوادث صنعتی بر حسب  .
بخش و همچنین تعیین اقدامات مربوط به بهبود محیط کاری

جدول 5: اداره برنامه ریزی و هماهنگی5
تعیین و هماهنگی برنامه های کاری و برنامه ریزی و اجرای بودجه ها  .دایره برنامه ریزی سیاستی6

مدیریت سازمانی و کارگزینی، مدیرت امور قانونی و مدیریت کلی و حمایت از مشاوره های  .
قانونی 

تعیین راهبردهای اطالع رسانی و توسعه نظام اطالعاتی درباره روند اجرایی کار .

مدیریت کلی فعالیت های سازمان های بین المللی در زمینه استخدام و کار و اجرای پروژ ه های  .دایره همکاری بین المللی7
همکاری بین المللی

معرفی و مدیریت کارگران خارجی و حمایت از حقوق و منافع آن ها .

5-2 مرکز اشتغال

بــه عنــوان بخشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه جهــت ایجــاد زیرســاخت تثبیــت شــغلی، در ســال 1998 بالفاصلــه پــس 

ــی  ــی آســیا، مراکــز اشــتغال در سراســر کشــور تاســیس شــدند. مراکــز اشــتغال شــامل ســازمان های دولت از بحــران مال

ــه ای(،  ــرای کار، مشــاوره حرف ــدا کــردن شــغل )واســطه گری ب ــه پی ــه کمــک ب ــد کــه در زمین ــات اســتخدام بودن خدم

1  Labor Policy Office 
2  Labor Standards Policy Bureau
3  Public Sector Labor Relations Policy Bureau 
4  Industrial Accident Prevention and Compensation Bureau 
5  Planning and Coordination Office 
6  Policy Planning Bureau 
7  International Cooperation Bureau
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مدیریــت بیمــه اشــتغال )مدیریــت بیمــه گــذاران بیمــه اشــتغال، پرداخــت حــق بیــکاری( و آمــوزش حرفــه ای فعالیــت 

ــت  ــای دول ــدادی از وزارت خانه ه ــط تع ــی توس ــتخدام دولت ــات اس ــای خدم ــی از بخش ه ــه برخ ــر چ ــتند ]4[. اگ داش

ــه عنــوان ســازمان اصلــی  ــه دولــت ارائــه می شــوند، مرکــز اشــتغال ب مرکــزی، دولت هــای محلــی و نهادهــای وابســته ب

جهــت ارائــه خدمــات اســتخدام دولتــی محســوب می شــود کــه تحــت نظــارت وزارت اســتخدام و کار فعالیــت 

ــه  ــوط ب ــت های مرب ــه سیاس ــازار کار از جمل ــه ب ــوط ب ــت های مرب ــرای سیاس ــئولیت اج ــتغال مس ــز اش ــد. مرک می کن

مزایــای بیــکاری، برنامه هــای حمایــت از آمــوزش حرفــه ای و توســعه مهارت هــا و امنیــت شــغلی و همچنیــن خدمــات 

کاریابــی و فعالیت هــای مرتبــط نظیــر مشــاوره شــغلی، ارزیابــی حرفــه ای و راهنمایــی  شــغلی را بــر عهــده دارد. از ایــن 

رو، ایــن ســازمان بازیگــر اصلــی در زمینــه سیاســت های بــازار کار بــوده و وظایــف آن بــه عنــوان ســازمان اصلــی کــه 

مســئولیت خدمــات اســتخدام دولتــی را بــر عهــده دارد، توســط دولــت کــره بســط داده شــده اســت ]1[. در ادامــه، بــه 

ــه می شــود. ــل تاریخــی آن پرداخت ســاختار ســازمانی مرکــز اشــتغال و تکام

ساختار سازمانی مرکز اشتغال 

ــارت  ــت نظ ــی تح ــطح محل ــت در س ــی اس ــتخدام دولت ــات اس ــه خدم ــت ارائ ــی جه ــازمان اصل ــه س ــتغال ک ــز اش مرک

وزارت اســتخدام و کار مطابــق قانــون چارچــوب سیاســت اشــتغال و قانــون امنیــت شــغلی راه انــدازی شــده اســت و بنــا بــه 

قانــون مذکــور، ارائــه خدمــات اســتخدام و تاســیس اداره هــای امنیــت شــغلی در ســطح محلــی، وظیفــه دولــت مرکــزی 

محســوب می شــود. از ایــن رو، مرکــز اشــتغال بــه لحــاظ قانونــی، بخــش اصلــی وزارت اســتخدام و کار مطابــق معیــار 

ــه طــور مســتقیم در وزارت اســتخدام و  ــه، مرکــز اشــتغال ب ــد1. البت ــه شــمار می آی طبقه بنــدی ســازمان بین المللــی کار ب

ــی اداره منطقــه ای وزارت اســتخدام و کار2 محســوب می شــود کــه تحــت  ــی بخــش اصل کار تاســیس نشــده اســت ول

ــن  ــا ای ــاط، مرکــز اشــتغال، ســازمانی مســتقل نیســت4. ب ــن ارتب ــد. در ای نظــارت رئیــس اداره منطقــه ای3 فعالیــت می کن

وجــود، در مقایســه بــا ســایر واحدهــای اداره منطقــه ای از جایــگاه باالتــری برخــوردار اســت، زیــرا هــر اداره منطقــه ای 

ــدی  ــی طبقه بن ــای قانون ــب گروه ه ــر حس ــوع ب ــه ن ــه س ــی را ب ــتخدام دولت ــات اس ــازمانی خدم ــت س ــی کار، وضعی ــازمان بین الملل 1  س
ــده  ــا کمیســیون کــه نماین ــوان شــورا ی ــوان ســازمان مســتقل تحــت عن ــه عن ــی وزارت اســتخدام و کار، ب ــوان بخــش اصل ــه عن ــد؛ ب می کن
شــرکای اجتماعــی اســت و بــه عنــوان ســازمانی خصوصی سازی شــده )ســازمان بین المللــی کار، 2001، گــزارش خدمــات اســتخدام دولتــی 

ــر، صفحــات 23-24( ــازار کار متغی در ب
Regional Office of the MOEL  2: در ارتبــاط بــا وظایــف وزارت اســتخدام و کار نظیــر بازرســی کار از نظــر اســتانداردهای کار و ایمنــی 
و ســالمت شــغلی، راهنمایــی جهــت تثبیــت روابــط صنعتــی و تدویــن و اجــرای سیاســت های بــازار کار، ســتادهای وزارت اســتخدام و کار 

مســئولیت سیاســت گذاری و ارزیابــی را بــر عهــده دارنــد و وظیفــه اجــرای سیاســت بــر عهــده 47 اداره منطقــه ای می باشــد. 
3  حکم ریاست جمهوری در خصوص ساختار سازمانی وزارت استخدام و کار و نهادهای وابسته، ماده )3( 21 و ماده )2( 22. 

 Building an Employment .2013 .Seong-Uk Oh; Seok-Hyun Choi) 4  در مقالــه  ای بــا موضــوع خدمات اســتخدام دولتــی تحــت عنــوان
 ،(80.Service System for Efficient Utilization of National Human Resources, KDI School of Public Policy and Management, p

مرکــز اشــتغال بــه عنــوان ســازمانی مســتقل در نظــر گرفته شــده اســت. 
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ــد.  دارای مراکــز اشــتغال متعــدد و بخش هــای متعــددی اســت کــه وظایــف مختلفــی را انجــام می  دهن

ــه کاریابــی3 و  ــاً متشــکل از ســه بخــش اســت1: دایــره برنامه ریــزی و هماهنگــی2، دایــره کمــک ب مرکــز اشــتغال عمدت

دایــره کمــک بــه کســب و کار4. مراکــز اشــتغال نماینــده در شــش شــهر بــزرگ واقــع شــده اند5 کــه حــوزه اختیــارات 

آن هــا گســترده اســت و دارای بخش هــای دیگــری نظیــر دایــره همــکاری منطقــه ای، دایــره آمــوزش حرفــه ای و توســعه 

مهارت هــا و دایــره بررســی مزایــای غیــر قانونــی هســتند. بــه عبــارت دیگــر، تعــداد بخش هــا در مرکــز اشــتغال بــه حــوزه 

اختیــارات و تعــداد مشــتریان آن هــا بســتگی دارد. عنــوان و تعــداد بخش هــا و وظایــف آنهــا بــه طــور مفصــل در حکــم 

ریاســت جمهــوری دربــاره ســاختار ســازمانی وزارت اســتخدام و کار و نهادهــای وابســته بــه آن تصریــح شــده اســت. 

وظیفــه اصلــی دایــره برنامه ریــزی و هماهنگــی، حمایــت از عملیــات کلــی مرکــز اشــتغال محســوب می شــود. در مراکــز 

ــتند،  ــا هس ــه ای و مهارت ه ــوزش حرف ــعه آم ــره توس ــه ای و دای ــکاری منطق ــره هم ــد دای ــه فاق ــر ک ــتغال کوچک ت اش

دایــره برنامه ریــزی و هماهنگــی وظایــف آن هــا را نیــز بــر عهــده دارد. دایــره کمــک بــه کاریابــی، خدمــات کاریابــی 

ــرای  ــغلی ب ــی ش ــکاری، راهنمای ــای بی ــت مزای ــده، پرداخ ــتخدام کنن ــرکت های اس ــا ش ــان ب ــق کارجوی ــور تطبی ــه منظ ب

ــد و  ــه می کن ــان را ارائ ــوان و جوان ــراد نات ــن، اف ــراد مس ــوار، اف ــت خان ــان سرپرس ــل زن ــیب پذیر از قبی ــای آس گروه ه

ــه  ــک ب ــره کم ــده دارد. دای ــق را برعه ــتخدام موف ــته اس ــه بس ــی برنام ــه عبارت ــغل یابی و ب ــع ش ــات جام ــت خدم مدیری

کســب و کار، برنامه هــای متعــدد در ارتبــاط بــا امنیــت شــغلی را مدیریــت کــرده و مجــوز اســتخدام کارگــران خارجــی 

ــد ]1[. ــادر می کن را ص

1  مطابــق اصالحیــه اخیــر حکــم ریاســت جمهوری دربــاره ســاختار ســازمانی وزارت اســتخدام و کار و نهادهــای وابســته، ســاختار داخلــی 
اداره منطقــه ای از جملــه مرکــز اشــتغال تغییــر یافتــه اســت. البتــه در گــزارش حاضــر، ســاختار ســازمانی قبلــی مرکــز اشــتغال شــرح داده شــده 

اســت. زیــرا وظایــف مرکــز تغییــری نیافتــه اســت و در اداره منطقــه ای بارهــا تغییــرات ســازمانی صــورت گرفتــه اســت. 
2 Planning and Coordination  
3  Job Placement Assistance 
4  Business Assistance 

5  سئول، اینچئون، بوسان، دائجو، گوانگجو و دائجونگ.
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ساختار سازمانی مرکز اشتغال 

روند تکامل مرکز اشتغال 

در ابتــدا، اداره امنیــت شــغلی1 کــه در ســال 1961 تاســیس شــد، مســئولیت ارائــه خدمــات اســتخدام دولتــی را بــر عهــده 

داشــت. ایــن اداره بــا اداره کار منطقــه ای  ادغــام شــد و بــه عنــوان بخــش امنیــت شــغلی2 در اداره کار منطقــه ای در ســال 

1970 فعالیــت کــرد. وظیفــه اصلــی خدمــات اســتخدام دولتــی در ایــن دوره شــامل ارائــه خدمــات آمــوزش حرفــه ای بــه 

افــراد بیــکار و عرضــه کارگــران ماهــر جهــت رفــع تقاضــای بــازار کار در پاســخ بــه رشــد ســریع اقتصــادی بــود. زمــان 

معرفــی نظــام بیمــه اشــتغالEIS( 3( در ژوالی 1995، بخــش بیمــه اشــتغال4 در اداره کار منطقــه ای همــراه بــا بخــش امنیــت 

شــغلی تاســیس شــد. 

همزمــان بــا بیــکاری گســترده ناشــی از بحــران مالــی آســیا در ســال 1997، نیــاز بیشــتری بــه تغییــر مجــدد نظــام خدمــات 

اســتخدام دولتــی احســاس شــد. دو بخــش در مرکــز اشــتغال ادغــام شــدند و در ژوالی 1998، خدمــات یــک مرحلــه ای 

1  Job Security Office
2  Job Security Division 
3  Employment Insurance System
4  Employment Insurance Division 

ریاست اداره منطقه ای

ریاست مرکز اشتغال

دایره  برنامه ریزی و هماهنگیبازرسی کار

دایره  همکاری منطقه ای

I دایره کمک به کاریابی

II دایره کمک به کاریابی

دایره کمک به کسب و کار

دایره آموزش حرفه ای و توسعه مهارت ها

دایره رسیدگی به مزایای غیرقانونی
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بــه کارجویــان1 ارائــه شــد کــه پاســخی مثبــت بــه تغییــر شــرایط بــازار کار بــود. تعــداد مشــاوران شــغلی از 107 نفــر در 

ســال 1997 بــه 1825 نفــر در ســال 1999 افزایــش یافــت. البتــه شــایان ذکــر اســت تاثیــر خدمــات در مراحــل اولیــه کمتــر 

از انتظــار بــود. بیــن پرداخــت مزایــای بیــکاری، کاریابــی و آمــوزش شــغلی ارتبــاط چندانــی وجــود نداشــت کــه دلیــل 

ــه  ــود و ب ــه ای2 ب ــی اداره منطق ــت عموم ــر عهــده بخــش مدیری ــان ب ــه ای همچن ــه آمــوزش حرف ــود کــه وظیف ــن ب آن ای

بخــش دیگــری محــول نشــده بــود. بــه عــالوه، مرکــز اشــتغال بــا مشــکل کمبــود کارمنــدان مشــاوره و وضعیــت شــغلی 

بی ثبــات آنهــا بــه عنــوان کارمنــدان موقتــی مواجــه بــود3. 

در پرتــو رشــد مســتمر بیــکاری پــس از بحــران  مالــی، اقدامــات متعــددی جهــت گســترش ســاختار ســازمانی و کارمنــدان 

ــا  ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــالهای 2007-2006 ب ــه س ــد در فاصل ــغلی جدی ــاور ش ــت. 620 مش ــورت گرف ــتغال ص ــز اش مرک

تقاضــای فزاینــده بــرای خدمــات اســتخدام، مشــغول بــه کار شــدند. بــه عــالوه، بــه منظــور بهبــود کیفــی خدمــات، تقریبــاً 

1400 کارمنــد مشــاوره کــه جــزو کارمنــدان دولتــی نبودنــد، بــه عنــوان کارمنــد دولتــی در ســال 2006 مشــغول فعالیــت 

ــه منظــور افزایــش رضایــت مشــتریان و ارائــه خدمــات متعــدد، مراکــز اشــتغال ادغــام شــدند و  شــدند]1[. بــه عــالوه، ب

بــه مراکــز مقیــاس گســترده ای تبدیــل  شــدند کــه درشــهرهای اصلــی متمرکــز بودنــد. دفاتــر مراکــز اشــتغال در سراســر 

کشــور نیــز خریــداری شــد تــا مالکیــت آن را داشــته باشــند ]4[. همچنیــن، ســاختار داخلــی مرکــز اشــتغال همزمــان بــا 

تاســیس بخش هــای متعــدد نظیــر دایــره برنامه ریــزی و هماهنگــی، دایــره کمــک بــه کاریابــی و دایــره کمــک بــه کســب 

ــز  ــتغال، مرک ــز اش ــه مرک ــه ای ب ــوزش حرف ــه آم ــذاری وظیف ــا واگ ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــه مهم ت ــت. نکت و کار توســعه یاف

ــه ای، خدمــات  ــی و آمــوزش حرف ــکاری و کاریاب ــای بی ــن پرداخــت مزای ــاط بی ــراری ارتب اشــتغال توانســت ضمــن برق

یــک مرحلــه ای ارائــه نمایــد. 

بــه مــوازات اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای گســترش ســاختار ســازمانی  و کارکنــان مرکــز اشــتغال، خدمــات آن 

نیــز همــواره گســترش یافتــه اســت و بــه عنــوان مثــال از ســال 2006، مشــاوره متمرکــز تحــت عنــوان خدمــات اســتخدام 

ــردی  ــی ف ــه عملیات ــرده و برنام ــی ک ــود را ارزیاب ــای خ ــد توانمندی ه ــا بتوانن ــد ت ــه می ش ــان ارائ ــه کارجوی ــی4 ب سفارش

بــرای خــود تعییــن کننــد. ]1[. 

1  One-step Service to Job Seekers 
2  General Management Division of the Regional Office 

ــه  ــاوره ب ــدان مش ــیا، کارمن ــی آس ــران مال ــترده در دوره بح ــکاری گس ــل بی ــه دلی ــتخدام ب ــات اس ــرای خدم ــا ب ــش تقاض ــود افزای ــا وج 3  ب
صــورت تمام وقــت اســتخدام می شــدند. زیــرا دولــت کــره بودجــه کافــی بــرای اســتخدام کارمنــدان دولتــی و دائمــی را در اختیــار نداشــت. 
4  Customized Employment Services 
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6- نظام بیمه اشتغال 

اگــر چــه نظــام بیمــه اشــتغال در ســال 1995 اتخــاذ شــد، ولــی در راســتای حمایــت از سیاســت های بــازار کار فعــال طــی 

رونــد مقابلــه بــا بحــران مالــی آســیا در ســال 1997 بــه شــرح زیــر توســعه یافــت: 

ــا حداقــل 5  . ــا حداقــل 1 کارمنــد نیــز مشــمول بیمــه اشــتغال شــدند. قبــاًل کســب و کارهــای ب کســب و کارهــای ب

کارمنــد مشــمول بیمــه اشــتغال بودنــد. 

حداقل کمک هزینه بیکاری نیز از 50 درصد به 70 درصد حداقل دستمزد افزایش یافت.  .

ــود و  . ــدان خ ــظ کارمن ــت حف ــرکت ها جه ــت ش ــش ظرفی ــور افزای ــه منظ ــددی ب ــی متع ــت مال ــتم های حمای سیس

ــد اتخــاذ شــد.  ــدان جدی جــذب کارمن

برنامه ای جهت راهنمایی کارجویان در زمینه کاریابی نیز اجرا شد.  .

نظام بیمه اشتغال

برنامه های تثبیت شغلیمزایای بیکاری

کمک هزینه حمایت شغلیکمک هزینه  شغل یابی

برنامه حمایت شغلیبرنامه تطبیق شغلیبرنامه اشتغال آفرینی

حمایت از فرد بیکارکمک به کارمندکمک به کارفرما

برنامه های توسعه
 مهارت های حرفه ای
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»ُورک-نت1« به منظور ارائه سریع اطالعات به کارجویان و کارفرمایان تاسیس شد.  .

ــگام  ــران هن ــتمزد کارگ ــا دس ــد ت ــاذ ش ــز اتخ ــده نی ــت نش ــتمزدهای پرداخ ــت دس ــن پرداخ ــام تضمی ــالوه، نظ ــه ع ب

ورشکســتگی شــرکت ها پرداخــت شــود و همچنیــن »صنــدوق تضمیــن دســتمزد2« تاســیس شــد. 

ــر بیــکاری، زیرســاخت اجرایــی نیــز گســترش یافــت. »مراکــز اشــتغال«  ــه منظــور انجــام اقدامــات فعــال بــرای غلبــه ب ب

بــه عنــوان دفاتــر خدمــات اســتخدام دولتــی در تمامــی مناطــق کشــور فعالیــت داشــتند. تعــداد زیــادی مشــاوران شــغلی 

ــی،  ــه خدمــات اســتخدام )کاریاب ــز اســتخدام شــدند و مســئولیت ارائ ــد، نی ــت نبودن ــد رســمی دول ــه ای کــه کارمن حرف

ــکاری( و  ــه بی ــت بیمه گــذاران بیمــه اشــتغال، پرداخــت کمک هزین ــت بیمــه اشــتغال )مدیری ــه ای(، مدیری مشــاوره حرف

آمــوزش حرفــه ای را بــر عهــده داشــتند ]4[.

چنانچــه گفتــه شــد، مرکــز اشــتغال تمامــی وظایــف خدمــات اســتخدام دولتــی را در چارچــوب نظــام بیمــه اشــتغال انجــام 

می دهــد. بــر خــالف ســایر کشــورها کــه در آنهــا نظــام بیمــه بیــکاری عمدتــاً مبتنــی بــر ارائــه مزایــای بیــکاری جهــت 

ــتغال آفرینی  ــکاری و اش ــری از بی ــر جلوگی ــره ب ــتغال در ک ــه اش ــام بیم ــد، نظ ــکار می باش ــراد بی ــاش اف ــرار مع ــن ام تامی

مجــدد و ســریع افــراد بیــکار مبتنــی اســت. تأمیــن امــرار معــاش فــرد بیــکار طــی مــدت زمانــی مشــخص به عــالوه کمــک 

بــه تســهیل رونــد اشــتغال مجــدد فــرد بیــکار، هــدف اصلــی مزایــای بیــکاری در کــره بــه شــمار می آیــد. همچنیــن نظــام 

بیمــه بیــکاری مشــتمل بــر برنامــه تثبیــت اشــتغال و برنامــه توســعه مهارتهــای حرفــه ای جهــت جلوگیــری از بیــکاری و 

ــه  ــای بیم ــه ج ــتغال3 )ب ــه اش ــوان بیم ــره تحت عن ــه ک ــام بیم ــه نظ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد و ب ــتغال می باش ــای اش ارتق

ــه  ــام بیم ــط نظ ــازار کار توس ــای ب ــه برنامه ه ــد بودج ــدود 70 درص ــه ح ــر این ک ــه مهم ت ــود. نکت ــده می ش ــکاری( نامی بی

ــی آســیا در ســال  اشــتغال تامیــن می شــود و تنهــا 30 درصــد آن از طریــق بودجــه عمومــی تامیــن می شــود. بحــران مال

1997 و آشــوب بــازار کار زمینــه گســترش نظــام بیمــه اشــتغال در کــره را فراهــم آورد. هنــگام معرفــی نظــام بیمــه اشــتغال 

ــداد  ــا تع ــر ی ــا 30 نف ــرکت های ب ــه در ش ــت ک ــق می گرف ــی تعل ــه کارمندان ــط ب ــکاری فق ــای بی ــال 1995، مزای در س

ــده در  ــه شــرکت های اســتخدام کنن ــد در زمین ــی بای ــات دقیق ــات اســتخدام، اطالع ــت خدم ــه منظــور تقوی ــت (Work-Net): ب 1  ُورک-ن
اختیــار کارجویــان قــرار گیــرد و همچنیــن اطالعــات مربــوط بــه کارجویــان نیــز در اختیــار شــرکت ها قــرار گیــرد. از ایــن رو، دولــت کــره 
اقــدام بــه تقویــت عملکــرد ُورک-نــت نمــود کــه شــبکه دولتــی اطالعــات مشــاغل اســت و خدماتــی نظیــر تطبیــق شــغلی آنالیــن را انجــام 
ــای محلــی و ســازمان های  می دهــد. بــا گســترش به اشــتراک گذاری اطالعــات شــغلی بیــن ُورک-نــت و مؤسســات دولتــی، دولت ه
خصوصــی اســتخدام، دولــت موفــق بــه بهبــود کیفیــت و کّمیــت اطالعــات شــغلی ارائــه شــده توســط ایــن پورتــال دولتــی اســتخدام شــد. بــه 
ویــژه، معرفــی مشــاغل در شــرکت های کوچــک و متوســط بــا اســتفاده از ایــن شــبکه مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه وجــود 
مشــکالت بیــکاری )بــه ویــژه بیــکاری جوانــان( و دشــواری شــرکت های کوچــک و متوســط در جــذب کارمنــدان بــه دلیــل عــدم انتشــار 
ــاره فرصت هــای اســتخدام در شــرکت های  ــت کــره اطالعــات بیشــتری را درب ــت، دول ــن شــرکت ها در ُورک-ن اطالعــات اســتخدامی ای

کوچــک و متوســط از ســال 2009 در ایــن شــبکه منتشــر کــرده اســت.
2  Wage Guarantee Fund
3  Employment Insurance
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ــه افزایــش بیــکاری و آســیب پذیری اشــتغال کارمنــدان شــرکت های  بیشــتری کارمنــد مشــغول کار بودنــد. در پاســخ ب

ــی و  ــدان غیردائم ــت از کارمن ــور حمای ــه منظ ــد. ب ــرار گرفتن ــه ق ــش بیم ــت پوش ــز تح ــرکت ها نی ــن ش ــک، ای کوچ

کارمنــدان تازه اســتخدام، حداقــل ســهم بیمــه نیــز بــه جــای 12 مــاه از 18 مــاه بیــکاری بــه 180 روز از 12 مــاه بیــکاری 

کاهــش یافــت. بــه عــالوه مــدت زمــان پرداخــت مزایــا از 210-60 روز بــه 240-90 روز در ژانویــه 2000 افزایــش یافــت ]1[.

 جدول 6: بررسی مختصر نظام بیمه اشتغال در کره 

محتواطبقه بندی

جلوگیری از بیکاری و ارتقای اشتغال .هدف
تأمین نیازهای امرار معاش کارگران .
توسعه مهارت های حرفه ای کارگران .

1995سال معرفی

وزارت استخدام و کارمتصدی ذی صالح

تمامی مکان های کاریپوشش بیمه

0/65درصد برای کارمندان و 1/5-0/9درصد برای کارفرمایانمیانگین نرخ حق بیمه

مزایای بیکاری .مزایا
برنامه تثبیت اشتغال .
برنامه توسعه مهارت های حرفه ای .
برنامه حمایت از زنان در دوران بارداری .

قانون بیمه اشتغال1 .مبنای قانونی
قانون وصول حق بیمه برای بیمه اشتغال و بیمه خسارت حوادث صنعتی2 .

منبع: وزارت استخدام و کار )2013( 

6-1 مزایای بیکاری 

ــه  ــه کارگــران تحــت پوشــش بیم ــان مشــخص ب ــدت زم ــدی برمی گــردد کــه طــی م ــای نق ــه مزای ــکاری ب ــای بی مزای

اشــتغال پرداخــت می شــود کــه شــغل خــود را از دســت داده انــد. مزایــای بیــکاری در حفــظ امنیــت درآمــد فــرد بیــکار 

و همچنیــن حمایــت از اشــتغال مجــدد فــرد نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد و از ایــن رو، دارای دو عنصــر کمک هزینــه 

ــد.  ــغلی4 می باش ــت ش ــه حمای ــغل یابی3 و کمک هزین ش

1  Employment Insurance Act 
2  Act on Collection of Premium for Employment Insurance and Industrial Accident Compensation Insurance 
3  Job Seeking Allowance
4  Employment Promotion Allowance
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کمک هزینه شغل یابی

کمک هزینــه شــغل یابی، عنصــر اصلــی مزایــای بیــکاری جهــت کاهــش مشــکالت مالــی محســوب می شــود. بــه منظــور 

ــون بیمــه  ــق قان ــه کاری باشــند. مطاب ــان بایــد واجــد شــرایط خاصــی از نظــر تجرب جلوگیــری از ســوء اســتفاده، متقاضی

اشــتغال، مــواد 40 و 42،  شــرایط الزم عبارتســت از: 

مــدت زمــان بیمــه متقاضــی بایــد حداقــل 180 روز از مجمــوع 18 مــاه تــا قبــل از روز تــرک کار وی باشــد؛ متقاضــی 

کــه از کار بیــکار شــده اســت، مایــل بــه کار و قــادر بــه کار باشــد و تمــام ســعی خــود را جهــت یافتــن شــغل متناســب بــا 

توانمندی هــای خــود بکنــد؛ متقاضــی بایــد در مرکــز اشــتغال بــه عنــوان کارجــو ثبت نــام کنــد؛ دلیــل تــرک کار ماننــد 

بیــکاری داوطلبانــه بــدون دلیــل مناســب، اخــراج بــه دلیــل ســوء رفتــار و غیــره نبایــد مانــع از پرداخــت مزایــای بیــکاری 

بــه متقاضــی شــود. 

ــد واجــد شــرایط طــی ســه  ــه کارمن ــا 50 درصــد میانگیــن دســتمزد روزان ــر ب ــه شــغل یابی براب ــه کمک هزین مبلــغ روزان

مــاه پایانــی کار اســت )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده )1( 45 و مــاده )1( 46(. ســقف کمک هزینــه43000 وون )قانــون بیمــه 

اشــتغال، مــاده )1( 45 و حکــم اجرایــی قانــون امنیــت شــغلی، مــاده 68( اســت و حداقــل میــزان آن برابــر بــا 90 درصــد 

ــه منظــور کاهــش فاصلــه بیــن ذی نفعــان و  ــون ب ــون بیمــه اشــتغال، مــاده )2( 46( اســت1. ایــن قان حداقــل دســتمزد )قان

ــان  ــر مــدت زم ــر نشــان می دهــد حداکث ــن شــده اســت. چنانچــه جــدول زی ــا تدوی ــت در پرداخــت مزای ــن عدال تضمی

کمک هزینــه بیــن 90 تــا 240 روز بســته بــه مــدت زمــان بیمــه و ســن بیمه شــده متغیــر اســت )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 

   .]1[ )50

جدول 7: حداکثر مدت زمان کمک هزینه شغل یابی 

مدت زمان )روز(

10 سال یا بیشتر 10-5 سال5-3 سال3-1 سالکمتر از 1 سال

 
9090120150180زیر 30 سال 

ــا افزایــش  ــان ب ــه همزم ــل کمک هزین ــی حداق ــود ول ــده ب ــت مان ــا 40000 وون ثاب ــر ب ــه شــغل یابی از ســال 2006 براب 1  ســقف کمک هزین
ســاالنه حداقــل دســتمزد بــه طــور پیوســته افزایــش می یافــت. بنابرایــن تفــاوت بیــن حداکثــر و حداقــل کمک هزینــه بیــن 55/8 درصــد در 
ســال 2006 تــا 93/8 درصــد در ســال 2014 متغیــر اســت. به عــالوه، پیش بینــی شــده بــود کــه حداقــل کمک هزینــه در ســال 2015 متجــاوز 
ــه شــغل یابی  ــزی کــرد کــه ســقف کمک هزین ــن 2014 برنامه ری ــن رو، وزارت اســتخدام و کار در ژوئ ــه باشــد. از ای از ســقف کمک هزین
از 40000 وون بــه 50000 وون افزایــش یابــد و حداقــل کمک هزینــه نیــز از 90 درصــد بــه 80 درصــد حداقــل دســتمزد کاهــش یابــد. البتــه، 
ــن  ــدا کــرد. در ای ــه 43000 وون افزایــش پی ــه ب ــر کمک هزین ــی حداکث ــر نکــرد ول ــی تغیی ــرو مذاکــره مجلــس مل ــه پی ــل کمک هزین حداق
ــر اســاس معیارهایــی نظیــر میانگیــن دســتمزد به جــای حداقــل  ارتبــاط، پیشــنهاد گردیــد کــه حداکثــر و حداقــل مبلــغ کمک هزینــه بایــد ب
دســتمزد تعییــن شــود. زیــرا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه همزمــان بــا افزایــش ســاالنه حداقــل دســتمزد، حداقــل کمک هزینــه متجــاوز از 

حداکثــر دســتمزد شــود )ســازمان بودجــه مجلــس ملــی، 2014، ارزیابــی مزایــای بیــکاری، صفحــه 43(.  

سن
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4990120150180210-30 سال

50 سال یا باالتر از 50 
سال یا افراد ناتوان 

90150180210240

منبع: وزارت استخدام و کار )2013( 

در عیــن حــال، چنانچــه متقاضیــان از پذیــرش خدمــات کاریابــی و یــا شــرکت در برنامــه آمــوزش حرفــه ای موردنظــر 

ــا  ــغل یابی آنه ــه ش ــت کمک هزین ــی پرداخ ــند، ول ــم باش ــرایط ه ــد ش ــر واج ــی اگ ــد، حت ــاع کنن ــتغال امتن ــز اش مرک

محــدود می شــود )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 60(. در مقابــل، در صورتــی کــه متقاضیــان آمــوزش حرفــه ای ببیننــد و یــا 

اینکــه بــا شــرایط دشــوار و نــرخ بــاالی بیــکاری مواجــه شــوند، کمک هزینــه شــغل یابی آن هــا تحــت شــرایط خاصــی 

ــه شــغل یابی  ــس از تقاضــای کمک هزین ــد پ ــی کــه متقاضــی نتوان ــه عــالوه، در صورت ــد می شــود )جــدول 8(. ب تمدی

ــرد ]1[.  ــه وی تعلــق می گی ــه بیمــاری خــاص1 ب ــرود، کمک هزین ــد ســر کار ب ــد فرزن ــا تول ــه دلیــل صدمــه، بیمــاری ی ب

جدول 8: انواع و شرایط تمدید کمک هزینه شغل یابی

نوع )بند مرتبط( شرایط الزم  مبلغ پرداختی/حداکثر مدت زمان 

کمک هزینه بلندمدت آموزشی )قانون 
بیمه اشتغال، ماده 51(

زمانی که متقاضی به پیشنهاد مرکز اشتغال آموزش 
حرفه ای ببیند. 

100 درصد کمک هزینه شغل یابی به مدت 
2 سال

کمک هزینه بلندمدت فردی 
)قانون بیمه اشتغال، ماده 52(

زمانــی کــه مرکــز اشــتغال بــه ایــن نتیجــه برســد کــه 
اشــتغال مجــدد متقاضــی طــی مــدت زمانــی کوتــاه 
ــا این کــه متقاضــی در  ــوده و ی ــاده دشــوار ب فوق الع

تأمیــن امــرار معــاش خــود دچــار مشــکل اســت. 

70 درصد کمک هزینه شغل یابی به مدت 
60 روز

کمک هزینه بلندمدت ویژه 
)قانون بیمه اشتغال، ماده 53(

ــه  ــت. ب ــوار اس ــتخدام دش ــرایط اس ــه ش ــی ک زمان
ــی،  ــاه متوال ــه مــدت 3 م ــی کــه ب ــال زمان ــوان مث عن

ــود.  ــد ش ــر از 6 درص ــکاری باالت ــرخ بی ن

70 درصد کمک هزینه شغل یابی به مدت 
60 روز
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کمک هزینه حمایت شغلی

ــان  ــد متقاضی ــش از ح ــتگی بی ــاندن وابس ــل رس ــه حداق ــدد و ب ــتغال مج ــور اش ــه منظ ــغلی ب ــت ش ــه حمای کمک هزین

بــه  کمک هزینــه شــغل یابی طرح ریــزی شــده اســت. کمک هزینه هــا مشــتمل بــر کمک هزینــه اشــتغال مجــدد و 

1  Special Sickness Allowance 
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ــق3 و  ــه مناط ــغل یابی در هم ــه ش ــه ای2، کمک هزین ــای حرف ــعه مهارت ه ــه توس ــکار1، کمک هزین ــرد بی ــریع ف س

ــه  ــکار، کمک هزین ــرد بی ــریع ف ــدد و س ــتغال مج ــه اش ــد. کمک هزین ــکونت4 می باش ــل س ــی مح ــه جابه جای کمک هزین

ــان  ــدت زم ــاندن م ــل رس ــه حداق ــده و ب ــرد بیمه ش ــریع ف ــدد و س ــتغال مج ــور اش ــه منظ ــود و ب ــوب می ش ــی محس اصل

ــرایط  ــواع و ش ــت. ان ــی اس ــه پرداخت ــوع کمک هزین ــن ن ــن رو، متداول تری ــت و از ای ــده اس ــزی ش ــکاری طرح ری بی

ــت ]1[. ــده اس ــان داده ش ــدول )9( نش ــغلی در ج ــت ش ــه حمای کمک هزین

 جدول 9: انواع و شرایط کمک هزینه حمایت شغلی 

مبلغ پرداختیشرایط الزمنوع

کمک هزینه اشتغال مجدد و سریع فرد 
بیکار )قانون بیمه اشتغال، ماده 64 و 

حکم اجرایی قانون بیمه اشتغال، ماده 
)84

مزایــا  از  نیمــی  اینکــه  از  قبــل  بایــد  متقاضــی 
را دریافــت کنــد، شــغل جدیــدی پیــدا کنــد. 
ــغل  ــال ش ــش از 1 س ــدت بی ــه م ــد ب ــی بای متقاض

جدیــد پیــدا کــرده باشــد.  

ــه  ــده کمک هزین ــغ باقیمان ــد مبل 50 درص
ــه  ــده کمک هزین ــغ باقیمان شــغل یابی،  مبل
شــغل یابی بــرای افــراد 55 ســاله یــا باالتــر 

از 55 ســال و افــراد ناتــوان 

کمک هزینه توسعه مهارت های حرفه ای 
)قانون بیمه اشتغال، ماده 88(

دوره هــای  از  یکــی  در  متقاضــی  کــه  زمانــی 
اشــتغال  مرکــز  پیشــنهادی  حرفــه ای  آمــوزش 

کنــد.  مشــارکت 

هزینــه موردنیــاز بــرای آمــوزش حرفــه ای 
نظیــر هزینــه حمل ونقــل و هزینــه غــذا 
طــی مــدت زمــان مشــارکت در دوره 

ــه ای ــوزش حرف آم

کمک هزینه شغل یابی در همه مناطق 
)قانون بیمه اشتغال، ماده 89(

ــه  ــا توافــق مرکــز اشــتغال ب زمانــی کــه متقاضــی ب
دنبــال کار در مناطقــی هســت کــه حداقــل 50 
کیلومتــر از محــل ســکونت وی دور می باشــد. 

هزینه محل اسکان و حمل  و نقل

کمک هزینه جابجایی محل سکونت 
)قانون بیمه اشتغال، ماده 90(

ــرای کار  ــی ب ــکونت متقاض ــل س ــه مح ــی ک زمان
یــا شــرکت در دوره آمــوزش حرفــه ای پیشــنهادی 

ــد.  ــدا می کن ــر پی ــتغال تغیی ــز اش مرک

هزینه واقعی جابه جایی 
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6-2 برنامه های تثبیت شغلی

ــی  ــزار اصل ــوان اب ــه عن ــه ب ــت ک ــن اس ــره ای ــتغال ک ــه اش ــام بیم ــی نظ ــای اصل ــی از ویژگی ه ــد، یک ــه ش ــه گفت چنانچ

سیاســت بــازار کار فعــال بــرای جلوگیــری از بیــکاری و حمایــت از اشــتغال مجــدد عمــل می کنــد. برنامه هــای تثبیــت 

1  Early Reemployment Allowance 
2  Vocational Skills Development Allowance 
3  Wide-area JSA 
4  Moving Allowance 
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ــن  ــق ای ــت شــغلی4 در راســتای تحق ــه حمای ــق شــغلی3 و برنام ــه تطبی ــه اشــتغال آفرینی2، برنام ــر برنام شــغلی1 مشــتمل ب

ــده اند.  ــی ش ــدف طراح ه

برنامه اشتغال آفرینی 

برنامــه اشــتغال آفرینی بــه منظــور ارائــه کمــک مــورد نیــاز بــه کارفرمایــی معرفــی شــده اســت کــه فرصت هــای شــغلی 

ــتغال آفرینی  ــه اش ــوط ب ــات مرب ــایر اقدام ــا س ــاوت ی ــای کاری متف ــرای الگوه ــط کاری، اج ــود محی ــق بهب را از طری

گســترش می دهــد )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 20(. ایــن برنامــه شــامل پنــج برنامــه فرعــی بــه شــرح زیــر اســت: یارانــه 

ــه اســتخدام در اســتارت آپ های  ــه ایجــاد مشــاغل پاره وقــت، یاران ــه بهبــود شــرایط اســتخدام، یاران تســهیم شــغل، یاران

ــه شــده  ــرای اعطــای یارانه هــا در جــدول )10( ارائ ــه ای. شــرایط الزم ب ــه اســتخدام نیــروی کار حرف نویدبخــش و یاران

اســت ]1[.  

جدول10: انواع یارانه در برنامه اشتغال آفرینی 

شرایط الزم نوع یارانه 

ارائــه یارانه تسهیم شغل  بــا  بیــکار  افــراد  اســتخدام  دلیــل  بــه  کارمنــدان  تعــداد  افزایــش  صــورت  در 
غیــره و  کاری  ســاعات  کاهــش  یــا  کار  تغییــر  مطالعاتــی،  فرصــت  و  دوره ای  آمــوزش 

یارانه بهبود شرایط 
استخدام 

در صــورت افزایــش تعــداد کارمنــدان بــه دلیــل بهبــود شــرایط اســتخدام از طریــق نصــب و راه 
انــدازی تاسیســات تعییــن شــده توســط وزارت اســتخدام و کار و از طریــق اســتخدام افــراد بیــکار 

یارانه ایجاد مشاغل 
پاره وقت

بــدون  کاری  قــرارداد  مطابــق  پاره وقــت  کارمنــدان  عنــوان  بــه  را  بیــکار  افــراد  بایــد  کارفرمــا 
یــا  کار  نظــام  ســاختار  تغییــر  کار،  تقســیم  طریــق  از  به طوری کــه  کنــد،  اســتخدام  مــدت5 
شــوند کار  بــه  مشــغول  هفتــه  در  کاری  ســاعت   15-30 بتواننــد  غیــره  و  موقــت  کار  ایجــاد 

یارانه اشتغال در  
استارت آپ های نویدبخش

مناســب  چشــم انداز  بــا  کارهــای  و  کســب  گــروه  در  اســتارت آپ  شــرکت  کــه  مــواردی  در 
یــا  بــا عــدم تطبیــق6، کســب و کارهــای تخصصــی منطقــه ای  بــرای رشــد، کســب و کارهــای 
می کنــد اســتخدام  را  بیــکاری  فــرد  و  می گیــرد  قــرار  بازگشــته  وطــن  بــه  کارهــای  و  کســب 

یارانه استخدام نیروی کار 
حرفه ای 

ــک و  ــرکت های کوچ ــال ش ــوان مث ــه عن ــت )ب ــت اس ــت حمای ــاً تح ــه ترجیح ــرکتی ک ــه ش ــی ک زمان
ــرار  ــدی ق ــا تولی ــان ی ــش بنی ــات دان ــای خدم ــر بخش ه ــی نظی ــب و کارهای ــروه کس ــط( و در گ متوس
ــا توانمندی هــای حرفــه ای را اســتخدام می کنــد و یــا از نیــروی انســانی حرفــه ای بهــره  می گیــرد، افــراد ب
ــده اند  ــزام ش ــت اع ــت حمای ــرکت های تح ــن ش ــر از ای ــه غی ــری ب ــرکت های دیگ ــه از ش ــرد ک می گی

http://www.ei.go.kr منبع: حکم اجرایی قانون امنیت شغلی، ماده 17 و

1  Employment Stabilization Programs 
2  Job Creation Program 
3  Employment Adjustment Program 
4  Employment Promotion Program 

5  Open-Ended Employment Contract
6  Business with Mismatch
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برنامه تطبیق شغلی 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــی از هزینه ه ــد بخش ــا بتوانن ــود ت ــا می ش ــه ای اعط ــان یاران ــه کارفرمای ــغلی1، ب ــق ش ــه تطبی ــق برنام مطاب

ــی پرداخــت می شــود  ــه کارفرمایان ــه ب ــد. یاران ــدان خــود در دوره تطبیــق شــغلی را پوشــش دهن کاهــش اخــراج کارمن

کــه در مــواردی کــه بــه دلیــل کاهــش انــدازه، تعطیلــی یــا تغییــر کســب و کارهــای خــود پــس از تغییــر شــرایط کســب 

و کار یــا ســاختارهای صنعتــی، امــکان تطبیــق شــغلی بــرای آن هــا وجــود نــدارد، کارمنــدان خــود را بــا اقداماتــی نظیــر 

ــد  ــظ می کنن ــغل حف ــض ش ــرای تعوی ــه ای ب ــای حرف ــعه مهارته ــوزش توس ــی و آم ــت، مرخص ــی موق ــی، تعطیل جابجای

ــه  در ســال 2014 در جــدول )11( ارائــه شــده اســت ]1[.   )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 21(. شــرایط خــاص یاران

جدول 11: شرایط و میزان یارانه های تطبیق شغلی 

میزان یارانهشرایط الزمنوع فعالیت

چنانچه از طریق تطبیق زمان کاری، تغییر تعطیلی موقت و ... 
کار یا تعطیلی موقت، زمان کاری بیمه شده 

بیش از 20 ساعت از کل زمان کاری 
)100 ساعت( کاهش یابد، کمک هزینه 

باید به ازای کاهش زمان کاری، به 
کارمندان بابت بازپرداخت حقوق 

پرداخت شود

      کمک هزینه هــا )     بــرای شــرکت های 
بــزرگ( بــه کارمندان پرداخت می شــود 

مرخصی 
زمانی که به کارمندان به مدت یک ماه یا 

بیشتر مرخصی داده می شود. 

    کمک هزینه هــا )      بــرای شــرکت های 
بــزرگ( بــه کارمنــدان پرداخــت می شــود 
بابــت  فــرد  هــر  بــه  وون   200/000(

بــدون حقــوق(  مرخصی هــای 

هنگامی که آموزش مناسب جهت حفظ آموزش 
شغل کارمند ارائه می شود 

     دســتمزدهای پرداختــی )      بــرای 
تمامــی  و  بــزرگ(  شــرکت های 
ــود  ــت می ش ــی پرداخ ــای آموزش هزینه ه

http://www.ei.go.kr منبع: حکم اجرایی قانون امنیت شغلی، ماده 19 و

بــه عــالوه مطابــق ایــن برنامــه، یارانــه ای بــرای کارمنــدان جهــت حمایــت از  امــرار معــاش آنهــا در ســال 2011 لحــاظ 

شــده اســت. چنانچــه میــزان دســتمزد کارمنــدان در زمــان تعطیلــی موقــت یــا مرخصــی، بیــش از  پنجــاه درصــد کاهــش 

یابــد، یارانــه ای بــه آنهــا پرداخــت می شــود )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 21 و حکــم اجرایــی قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 

)3( و )2(21(. مــدت زمــان پرداخــت یارانــه تــا 180 روز اســت و میــزان آن توســط کمیتــه مشــورتی1 مرکــز اشــتغال بــا 

توجــه بــه شــرایط شــرکت حــدود 50 درصــد میانگیــن دســتمزد در نظــر گرفتــه می شــود.  

1 Employment Adjustment Program 
2 Deliberation Committee 
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برنامه حمایت شغلی 

برنامــه حمایــت شــغلی بــا هــدف تســهیل رونــد اســتخدام افــرادی اســت کــه در شــرایط متعــارف بــازار کار بــا مشــکالت 

ــور  ــه منظ ــه ب ــن برنام ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ــاده 23(. ب ــتغال، م ــه اش ــون بیم ــده اند )قان ــه ش ــی مواج ــی در کاریاب خاص

گســترش فرصت هــای شــغلی بــرای گروه هــای آســیب پذیر تدویــن شــده اســت و شــامل یارانــه تمدیــد زمــان اشــتغال 

بــرای افــراد مســن، یارانــه حمایــت شــغلی افــراد ناتــوان،  زنــان سرپرســت خانــوار و غیــره، یارانــه نظــام حداکثــر دســتمزد 

و یارانــه امنیــت شــغلی زنــان در دوران بــارداری و مراقبــت از فرزنــد می باشــد. بــر خــالف ســایر یارانه هــای پرداختــی 

بــه کارفرمایــان، یارانه هــای مربــوط بــه نظــام حداکثــر دســتمزد بــه کارمنــدان پرداخــت می شــود. شــرایط الزم و میــزان 

یارانــه در جــدول )12( ارائــه شــده اســت ]1[.  

جدول 12: شرایط و میزان یارانه مطابق برنامه حمایت شغلی 

مبلغ و مدت یارانهشرایط الزمنوع

یارانه تمدید 
زمان اشتغال 

برای افراد مسن 
)حکم اجرایی 

قانون بیمه 
اشتغال، ماده 

)25

یارانه افزایش 
سن بازنشستگی

ــا کمتــر از 300  زمانــی کــه کارفرمایــاِن ب
کارمنــد، کارمنــدان مســن خــود را کــه به 
ــد،  ــتر کار کرده ان ــا بیش ــاه ی ــدت 18 م م
ــا افزایــش  ــا ب ــا لغــو ســن بازنشســتگی ی ب
ــه مــدت یــک  ــا ب ســن بازنشســتگی آن ه
ســال یــا بیشــتر حفــظ می کننــد؛ ســن 
ــر از  ــد کمت ــر نبای ــورد نظ ــتگی م بازنشس

ــد.  ــال باش 60 س

 
0/3 میلیون وون در ماه به ازای هر کارمند .
زمانــی کــه ســن بازنشســتگی ملغــی می شــود:  .

یــک ســال 
مــدت  . بــه  بازنشســتگی  ســن  کــه  زمانــی 

حداقــل یــک ســال و کمتــر از ســه ســال 
ســال  یــک  می شــود:  تمدیــد 

زمانــی کــه ســن بازنشســتگی حداقــل بــه  .
ســال  دو  می شــود:  تمدیــد  ســال  ســه  مــدت 

یارانه اشتغال 
مجدد افراد 

بازنشسته 

از  کمتــر  بــا  کارفرمایــاِن  کــه  زمانــی 
کارمنــدان  همچنــان  کارمنــد،   300
بــه  کــه  می کننــد  اســتخدام  را  مســنی 
بــاال(  بــه  بازنشســتگی )55 ســال  ســن 
ــا بیشــتر  ــاه ی ــه مــدت 18 م رســیده اند و ب
کارمنــد  اینکــه  یــا  و  کرده انــد  کار 
زمــان  از  مــاه   3 طــی  را  بازنشســته ای 
اســتخدام  مجــدداً  وی،  بازنشســتگی 

 . می کننــد

هــر  . ازای  بــه  مــاه  در  وون  میلیــون   0/3
شــده  اســتخدام  مجــددا  کــه  کارمنــدی 

ســت  ا
مجــدد  . اشــتغال  زمــان  مــدت  کــه  زمانــی 

ــه  ــر از س ــال و کمت ــک س ــا ی ــر ب ــل براب حداق
ــاه  ــت: 6 م ــال اس س

مجــدد  . اشــتغال  زمــان  مــدت  کــه  زمانــی 
حداقــل برابــر بــا 3 ســال اســت: یــک ســال
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یارانه حمایت شغلی افراد ناتوان،  
زنان سرپرست خانوار و غیره )حکم 
اجرایی قانون بیمه اشتغال، ماده 26(

زمانــی کــه کارفرما شــخصی را اســتخدام 
می کنــد کــه در یکــی از گروه هــای زیــر 
بــه مــدت بیــش از 3 مــاه قــرار می گیــرد: 
جهــت  کمکــی  برنامــه  کــه  فــردی 
شــغل یابی1 را مطابــق وزارت اســتخدام 
ــه  ــن برنام ــل کــرده اســت. ای و کار تکمی
ــت  ــده اس ــزی ش ــرادی طرح ری ــرای اف ب
کــه در یافتــن شــغل در شــرایط متعــارف 
دارنــد؛  خاصــی  مشــکالت  کار  بــازار 
ــاه  ــک م ــدت ی ــه م ــه ب ــوان ک ــراد نات اف
یــا بیشــتر بیــکار شــده اند؛ زنانــی کــه 
ــه  ــواده خــود را ب سرپرســتی اعضــای خان
ــا  ــاه ی ــک م ــدت ی ــه م ــد و ب ــده دارن عه

بیشــتر بیــکار شــده اند. 

9-6 میلیون وون تا 12 ماه پس از زمان بیکاری

یارانه نظام 
حداکثر دستمزد 

)حکم اجرایی 
قانون بیمه 

اشتغال، ماده 
)28

تمدید سن 
بازنشستگی

در مواردی که همزمان با تمدید سن 
بازنشستگی کارمند، پرداختی وی به 

کمتر از 80 درصد از سطح فعلی کاهش 
می یابد. 

کاهش پرداختی تا 6 میلیون وون به مدت حداکثر 
10 سال 

زمانی که پرداختی کارمند بازنشسته ای اشتغال مجدد 
که مجدداً استخدام شده است به کمتر از 
80 درصد از سطح قبلی کاهش می یابد. 

کاهش پرداختی تا 6 میلیون وون به مدت حداکثر 
5 سال

کاهش ساعات 
کاری

در مواردی که همزمان با تمدید سن 
بازنشستگی کارمند، ساعات کاری وی 
کاهش می یابد و پرداختی وی بیشتر از 

50 درصد سطح فعلی کاهش می یابد.

کاهش پرداختی تا 3 میلیون وون به مدت حداکثر 
10 سال 

یارانه امنیت 
شغلی زنان 

باردار  و مادران 
شاغل )حکم 
اجرایی قانون 
بیمه اشتغال، 

ماده 29(

زمانی که 
کارفرما به جای 
کارمند باردار و 
یا کارمندانی که 
مرخصی زایمان 

و مرخصی 
مراقبت از 

فرزند گرفته اند، 
کارمند جایگزین 
استخدام می کند. 

0/6 میلیون وون در ماه به ازای هر 
کارمند )در مورد شرکت های بزرگ، 

0/3 میلیون وون(

http://www.ei.go.kr منبع: وزارت استخدام و کار، حکم اجرایی قانون بیمه اشتغال، ماده 29-25 و

1  Employment Assistance Program



67

سیاست های توسعه اشتغال درکره جنوبی

6-3 برنامه های توسعه مهارت های حرفه ای

ــدان در  ــی کارمن ــوزش دائم ــش آم ــور افزای ــه منظ ــتغال ب ــه اش ــام بیم ــه ای1 در نظ ــای حرف ــعه مهارت ه ــای توس برنامه ه

ــده  ــرح ش ــی مط ــعه رقابت طلب ــکاری و توس ــری از بی ــت جلوگی ــد جه ــط کاری کارآم ــاد محی ــر و ایج ــازار کار متغی ب

ــدان و گســترش  ــان و کارمن ــال کارفرمای ــج مشــارکت فع ــه منظــور تروی ــه طــرح تشــویقی ب ــه منزل ــع ب اســت و در واق

قابلیــت اســتخدام  و رقابت طلبــی آن هــا محســوب می شــود. ایــن برنامــه دارای ســه عنصــر کمــک بــه کارفرمــا2، کمــک 

ــکار4 می باشــد ]1[.   ــرد بی ــت از ف ــد3 و حمای ــه کارمن ب

کمک به کارفرمایان 

هــدف از کمــک بــه کارفرمایــان، ترغیــب کارفرمایــان بــه ارائــه آمــوزش حرفــه ای بــرای کارمنــدان فعلــی و کارمنــدان 

ــز  ــوب مرک ــِی مص ــا خارج ــی ی ــی داخل ــای آموزش ــای دوره ه ــت هزینه ه ــت بازپرداخ ــه جه ــت. یاران ــود اس ــی خ آت

اشــتغال ارائــه می شــود )قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 27 و حکــم اجرایــی قانــون بیمــه اشــتغال، مــاده 41(. دو نــوع برنامــه 

آموزشــی مطابــق برنامــه کمــک بــه کارفرمایــان ارائــه می شــود و عبارتســت از: آمــوزش ارائــه شــده توســط کارفرمایــان 

بــر مبنــای نســبتاً کوتاه مــدت بــرای کارمنــدان فعلــی و کارمنــدان جدیــد و آمــوزش ارائــه شــده بــا حمایــت کارفرمایــان 

در دوره مرخصــِی بــا حقــوق. مطابــق ایــن برنامــه، بــه کارفرمایانــی کــه بــه کارمنــدان خــود مرخصــی بــا حقــوق جهــت 

ــد، بخشــی از هزینه هــای آموزشــی و دســتمزد شــرکت کنندگان بازپرداخــت  ــوزش میان مــدت و بلندمــدت می دهن آم

می شــود. دو نــوع برنامــه آموزشــی از نظــر نــوع آمــوزش، مــدت زمــان آمــوزش، محــدوده بازپرداخــت و غیــره تفــاوت 

دارنــد. 

جدول 13: مقایسه دو نوع آموزش ارائه شده مطابق برنامه کمک به کارفرمایان 

آموزش ارائه شده دردوره مرخصی با حقوقآموزش ارائه شده توسط کارفرماطبقه بندی

مشارکت کنندگان 
ــت  ــان ثب ــتخدام و کارجوی ــدان تازه اس کارمن

شــده در مرکــز اشــتغال 
کارمندان 

مدت آموزش 
از 2 روز، 16 ســاعت )شــرکت های  بیــش 

کوچــک و متوســط 1 روز، 8 ســاعت( 
کارفرمایــان بــا کمتــر از 150 کارمنــد: حداقــل 30 
ســاعت تحــت مرخصــی بــا حقــوق و متوالــی بــه مــدت 

7 روز 
تحــت  ســاعت   180 از  بیــش  کارفرمایــان:  ســایر 
بــه مــدت 60 روز بــا حقــوق و متوالــی  مرخصــی 

1  Vocational Skills Development Programs
2  Assistance to Employers 
3  Assistance to Workers
4 Support to the Unemployed 
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حوزه بازپرداخت 
کمک هزینه هــای  آموزشــی،  هزینه هــای 
و  تازه اســتخدام  کارمنــدان  بــه  مربــوط 
کارجویــان ثبــت شــده در مرکــز اشــتغال 

هزینه های آموزشی، دستمزد شرکت کنندگان 

منبع: وزارت استخدام و کار )2013(

بــه عــالوه بــه موجــب برنامــه کمــک بــه کارفرمایــان، وام هــای کم بهــره بــرای تجهیــزات و تاسیســات آموزشــی ارائــه 

می شــود و کارفرمایــان، انجمــن کارفرمایــان، انجمــن کارمنــدان یــا ســازمان های آمــوزش حرفــه ای کــه اقــدام بــه ارائــه 

ــد شــوند ]1[.   ــن طــرح بهره من ــای ای ــد از مزای ــد، می توانن ــه ای کرده ان ــای حرف ــوزش توســعه مهارت ه آم

کمک به کارمندان 

ــه ای  ــار خــود در دوره آمــوزش حرف ــه اختی ــی اســت کــه ب ــدان شــامل حمایــت مســتقیم از کارمندان ــه کارمن کمــک ب

ــر  ــد )نظی ــار ندارن ــی در اختی ــی کاف ــای آموزش ــه فرصت ه ــی ک ــه، گروه های ــن برنام ــق ای ــد. مطاب ــارکت می کنن مش

کارمنــدان غیــر دائمــی و کارمنــدان شــرکت های کوچــک و متوســط(، دسترســی بهتــری بــه آمــوزش خواهنــد داشــت. 

ــه  ــدان2 ارائ ــه ای کارمن ــای حرف ــعه مهارت ه ــت توس ــه ای1 و گرن ــوزش حرف ــتم کارت آم ــب سیس ــه در قال ــن برنام ای

ــه دوره هــای  ــت هزین ــون وون باب ــر 2 میلی ــه ارزش ســاالنه حداکث ــی ب ــق سیســتم کارت آموزشــی، کارت می شــود. مطاب

آموزشــی کارمنــد صــادر می شــود، در حالــی کــه مطابــق گرنــت توســعه مهارت هــای حرفــه ای کارمنــدان، هزینه هــای 

ــدان بازپرداخــت می شــود ]1[.   ــه کارمن ــای آموزشــی ب ــام دوره ه ــس از اتم آموزشــی پ

جدول 14: مقایسه سیستم کارت آموزش حرفه ای و گرنت توسعه مهارت های حرفه ای کارمندان
 

گرنت توسعه مهارت های حرفه ای سیستم کارت آموزش حرفه ای
کارمندان

اهداف

کارمندان غیر دائمی نظیر کارمندان موقت، کارمندانی که در  .
صورت نیاز کارفرما به کار دعوت می شوند3 و کارمندان روزمزد 

کارمندانی که برنامه ریزی شده است مشاغل فعلی خود را طی  .
90 روز تغییر دهند، کارمندانی که به مدت 90 روز یا بیشتر 

مرخصی بدون حقوق دارند. 

کارمندان غیر دائمی، کارمندان 
شرکت های کوچک و متوسط 

مبلغ پرداختی
2میلیون وون در سال، 3 میلیون وون طی 5 سال 

1 میلیون وون در سال، 3 میلیون وون 
طی 5 سال 

1  My Work Learning Card System 
2  Grant for Enhancement of Employee,s Job Skills  
3  On-Call
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شرایط دوره آموزشی
دوره آموزشی بیش از  10 روز یا 40 ساعت مصوب مرکز اشتغال 

دوره آموزشی بیش از 2 روز یا 16 
ساعت مصوب مرکز اشتغال 

نوع حمایت
بازپرداخت هزینه پس از اتمام دوره کارت صادر شده قبل از دوره آموزشی 

آموزشی 

منبع: وزارت استخدام و کار )2013(

حمایت از فرد بیکار 

برنامــه حمایــت از فــرد بیــکار بــا هــدف ارتقــای رونــد کاریابــی از طریــق افزایــش احتمــال اســتخدام فــرد بیــکار اجــرا 

ــر مبنــای نظــام توســعه مهارت هــای حرفــه ای تحــت عنــوان سیســتم کارت آمــوزش حرفــه ای  می شــود و ایــن برنامــه ب

عمــل می کنــد. نظــام توســعه مهارت هــای حرفــه ای بــه طــور کامــل در ســال 2010 بــا هــدف بهبــود کارآیــی از طریــق 

توســعه فرصــت آموزشــی بــرای افــراد بیــکار، کاهــش موانــع ورود بــه موسســات آموزشــی، افزایــش کیفیــت آمــوزش 

ــه ای  ــق مشــاوره حرف ــه ای از طری ــی و آمــوزش حرف ــاط بیــن خدمــات کاریاب ــت و تقویــت ارتب ــق افزایــش رقاب از طری

اجبــاری و راهنمایــی متقاضیــان کارت معرفــی شــد. ایــن سیســتم، برنامــه ای مشــتری محور بــوده کــه مطابــق آن کارتــی 

ــود را  ــب خ ــی مناس ــای آموزش ــد دوره ه ــا بتوانن ــود ت ــادر می ش ــل ص ــان از قب ــرای کارجوی ــون وون ب ــه ارزش 2 میلی ب

ــاوره  ــد، مش ــتم جدی ــق سیس ــه مطاب ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی را بپردازن ــای آموزش ــتقیماً هزینه ه ــد و مس ــاب کنن انتخ

حرفــه ای اجبــاری قبــل از صــدور کارت ارائــه می شــود، می تــوان خدمــات جامــع کاریابــی شــامل مشــاوره حرفــه ای، 

آمــوزش حرفــه ای و کاریابــی متمرکــز را ارائــه داد.

ــع ملــی کلیــدی  ــه می شــود: 1( آمــوزش مشــاغل در صنای ــکار ارائ ــراد بی ــرای اف ــوع دیگــر آمــوزش ب ــه عــالوه، دو ن ب

و راهبــردی بــا هــدف توســعه نیــروی انســانی بســیار ماهــر بــرای مشــاغلی کــه فاقــد منابــع انســانی بــوده و تقاضــا بــرای 

کارگــران صنعتــی را افزایــش می دهنــد. بــه مشــارکت کنندگان ایــن برنامــه آموزشــی، کمک هزینــه آموزشــی، 

ــرای بزهــکاران  ــن هزینه هــای آموزشــی پرداخــت می شــود. 2( دوره آموزشــی ب هزینه هــای مســافرت و غــذا و همچنی

ــود ]1[.   ــه می ش ــه ای ارائ ــوزش حرف ــی و آم ــوزش شخصیت شناس ــی، آم ــای روان درمان ــه برنامه ه ــوان ک نوج
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