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 خالصه مديريتي:
در رابطه با  عموماًنامه كه نامه و توصيهمقاوله 200حدود  ، با تصويب1919 سال	كار از زمان پيدايش درالمللي سازمان بين

و در  ي اخيرهادهه اين سازمان در. ، تالش نموده است تا شرايط و حقوق كار را بهبود بخشدباشنديمكار استانداردسازي 
موجب اعالم به .را انتخاب نموده است ترياهداف تازه شدن اقتصاد،جهانيو اجتماعي حاصل از  اقتصاديپاسخ به واقعيات 

ارتقاء شرايط براي زنان "المللي كار در شرايط حاضر عبارت است از هدف سازمان بين نيترعمده 1999دبيركل سازمان در 
 ."حفظ عزت و شرافت انسانيدستيابي به كار شايسته و مولد در شرايط آزادي، برابري، امنيت و با  و مردان در جهت

در همه  چون اهدافي كلي است، و اهداف آن ، مفهوم كار شايسته در همه جوامع بشري قابليت كاربرد داردILOاز نظر 
. اندآميز مخالفجوامع مردم به دنبال آزادي در انتخاب شغل هستند، لذا با تبعيض، كار اجباري و اشتغال در شرايط مخاطره

هاي تأثيرگذار بر شرايط كار و زندگي خود مشاركت گيرياز طريق گفتگوهاي اجتماعي در تصميم خواهنديم عموماًافراد 
. و از تأمين اجتماعي مناسب نيز برخوردار باشند نمايندحقوق كافي دريافت  ،داشته باشند و در شرايط شايستگي و با عزت

 .است، همان اهدافي است كه كار شايسته در تعقيب آن هانيا
بلكه بر اين ايده مبتني است كه كار نه فقط به لحاظ اقتصادي  ،يك مفهوم اقتصادي صرف نيست البته اصطالح كار شايسته

ها، مهارت نظر از تنهانهبازارهاي كار براي مردم،  گريدعبارتبه. مهم است	اهميت دارد بلكه به لحاظ اخالقي و اجتماعي نيز
 .است هايشان نيز حائز اهميتآمال، آرزوها و انگيزه ازنظرو درآمدها، بلكه  هاصالحيت

هاي اساسي حمايت از اشتغال، حمايت از حقوق بنيادين با ويژگي المللي كارترتيب برنامه كار شايسته سازمان بيناينبه
 .حمايت از امنيت اجتماعي و حمايت از گفتگوهاي اجتماعي مشخص گرديده است كار،

ي اشتغال، حقوق كار، امنيت اجتماعي و گفتمان هامؤلفهكه هر يك از اجزاء و  دهديمه نشان اول اين مطالع بخش
همچنين با توضيح . بر رشد و توسعه جامعه تأثيرگذار باشد توانديمو تركيب چهارگانه آن به صورت كار شايسته  اجتماعي
و همچنين تعارضات فيمابين  بالفعل بالقوه و تعامالت ي كار شايسته و ضمن تبيين تاريخي و نظري آن بههامؤلفهاجزاء و 

 .كار شايسته پرداخته شده است ي چهارگانههامؤلفه
مابين عناصر مختلف بازار في بر اساس نتايج اين مطالعه، عصاره و نتيجه كار شايسته در واقع به حداكثر رساندن همياري 

 .و ارتباطات به ظاهر متعارض است هاتيمحدودغلبه بر اين ي مناسب براي هاانتخابو  هااستيسو پيدا كردن  كار
 براي مثال. ي كار تأثيرگذار استهاجنبهكه حقوق كار بر تمام  دهديمارتباطات متقابل و تعامل اجزاء كار شايسته نشان 

 .بر اندازه و ميزان اشتغال تأثير دارد و محيط كاري مناسب حق برخورداري از حداقل حقوق
 همچنين بر ماهيت و چگونگي. دارد ريتأثحمايت اجتماعي  و شكل بر اندازهزني جمعي حق آزادي اجتماعات و چانه



	1393/6/9	تاريخ:

 هاي پژوهشيخالصه مديريتي طرح

	
	
	
	
	

 رياست جمهوري
يزيربرنامهموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و   

	معاونت پژوهشي
ي پژوهشيهاطرحدفتر  	

	

يوست:پ 

R.R.RE٠٣.٠٤١	 د مستند:ك

	4از  3	 	شماره صفحه 

	

	
	

چنين بر هم .حقوق كار است اي براي مذاكره در خصوصگفتگوي اجتماعي وسيله .نيز تأثيرگذار است گفتگوهاي اجتماعي
آشكارا بر ساختار، سطح و  زني جمعيچانه. اين حقوق مؤثر استنظارت بر دستيابي بر  و اجراي اين حقوق و اثرگذاري

 .سازديمامنيت اجتماعي فراهم  شكل و محتواي براي مذاكره، ايچنين وسيلههم. شرايط اشتغال تأثير دارد
گفتگوي اجتماعي كه شامل دولت، كارفرمايان، كارگران و عوامل جامعه شهري است بر  ترعيوسي هاشكلو  گراييجانبهسه

ي كليدي اجتماعي و اقتصادي تأثيرگذار خواهد هااستيس بر اقتصاد كالن و ديگر هاآناز طريق اثر و همه ابعاد كار شايسته 
 .بود

نشان داده شد  ،گرفتهيقاتي كه در اين مقوله انجامضمن استناد به برخي از مطالعات و تحق ،تحقيقدر بخش ديگري از اين 
و از  سازديمرا فراهم  كشورهاموجبات رشد و توسعه اقتصادي  طرفكيازدهنده آن ي تشكيلهامؤلفهكه كار شايسته و 

 .كار شايسته تأثير مثبت خواهد گذاشت توسعه و گسترش طرف ديگر رشد اقتصادي و افزايش توليد و درآمد بر
 هاآنگرفته و در اين مطالعه به المللي كار انجامبا هدايت و نظارت سازمان بين عموماًبا توجه به مطالعات و تحقيقاتي كه 

 .است اثبات شدهقوي بين ابعاد مختلف كار شايسته  همبستگياز نظر تجربي  ،استناد شده
 44در مطالعه اول . المللي كار استناد شده استبيندو پروژه مشخص سازمان  شاخص سازي كار شايسته، به در رابطه با

شايسته، ثبات و امنيت كار، تلفيق كار  ، كار مولد، ساعاتقبولرقابليغي كارهااشتغال،  يهافرصت: مؤلفه 11 شاخص براي
اجتماعي ي اقتصادي و هانهيزمو ساير  ، حمايت اجتماعي، گفتمان اجتماعيو زندگي، برخورد منصفانه، امنيت محيط كار

 .بر آن تأثيرگذار است توضيح داده شده است كار شايسته مستلزم آن است و يا اينكه دستيابي به كار شايسته كه يا تداوم
شاخص مربوط به ابعاد  23انجام شده است،  براي كشورهاي نواحي آسيا و اقيانوسيه ILOبه سفارش  ديگري كه در مطالعه
ي هاشاخصدر انتخاب مجموعه . اجتماعي و گفتگوهاي اجتماعي پيشنهاد شده است ، حمايتاشتغالحقوق كار،  چهارگانه

ي الزم براي محاسبه هادادهو وجود  هاشاخصبودن  داريمعنپيشنهادي عالوه بر لحاظ نمودن ابعاد مختلف كار شايسته، 
 .نيز مد نظر بوده است هاآن

به اطالعات  شاخص در رابطه با كار شايسته 11حداقل براي  در اقتصاد ايران، توانيم مطالعه حاضر نتيجه گرفته است كه
مدت در  توانيمج را ين نتايا سته،يكار شا يديكل يهاشاخصموجود، از نظر  اطالعاتهمچنين بر اساس  .آورد دست
ش از يزنان ب يكارينرخ بهمواره  -.بوده است درصد 10ش از يبهمواره كشور كل  يكارينرخ ب: مالحظه نمود كه بررسي
 15-24(در گروه جوانان  يكارين نرخ بيشتريهمواره ب- بوده است. ش از روستايدر شهر ب يكارينرخ ب - بوده است. مردان
از نظر  -.درصد بوده است 5/12تنها  زنان يبرا يدرصد ول 62مردان  يبرا ينرخ مشاركت اقتصاد -.وجود داشته است )ساله
درصد در بخش خدمات شاغل  44درصد در بخش صنعت و  31، يدرصد در بخش كشاورز 25بطور متوسط  ،ع اشتغاليتوز
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درصد كاركن  3/9درصد خود اشتغال و  4/34درصد كارفرما،  1/5ر، يشاغالن مزد و حقوق بگ 2/51بطور متوسط  -.اندبوده
درصد  10معادل  ن دورهيا يبطور متوسط ط در مدرسه نام نكردهم ثبتينرخ كودكان الزم التعل  -.اندبودهبدون مزد  يليفام

شده  ين اجتماعيتأم يهانهيهزصرف  يدناخالص داخليدرصد تول 7/1بطور متوسط  ين اجتماعياز نظر تأم -بوده است
 .است
 


