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  خالصه مديريتي:
هاي ها و طرحها، برنامهتوسعه، براي مقابله با بحران بيكاري، سياستويژه پس از برنامه سوم هاي اخير بهدر سال

هاي بودجه سنواتي مورد توجه بوده هاي گوناگون در قالب تبصرهزايي با محوريت تخصيص اعتبارات مختلف و با نرخاشتغال
نتايج . اندچندان موفق نبودهها، رغم صرف اعتبارات قابل توجهي در خصوص اين طرحدهد عليها نشان ميارزيابي. است

باشد كه به زا ميهاي اشتغالگذاري در فعاليتگذاران براي ورود به عرصه سرمايهبدست آمده حاكي از عدم تمايل سرمايه
رسد يكي از موانع توسعه در كشور به نظر مي. ها استرسد اين مسئله ناشي از هزينه مبادله باال در اينگونه فعاليتنظر مي

زايي به طور خاص، به هزينه مبادله سنگين ناشي از تأثيرات قوانين و مقررات مربوط به بازار كار طور عام و موانع اشتغالبه 
هاي مبادله ناشي هاي مرتبط با آن، تأثير بسزايي در چگونگي كاهش هزينهشناخت چگونگي اين موانع و ديدگاه. گرددبرمي

نظر به اين مسئله، هدف اصلي طرح حاضر، شناخت نحوه . جديد شغلي در كشور داردهاي از اين نهادها و ايجاد فرصت
  . عملكرد و تأثيرات قوانين كار، تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري در بازار كار ايران است

. هاي و ديگري روش ميداني با استفاده از تكنيك پرسشناماين پژوهش با دو روش انجام گرفته است يكي روش كتابخانه
بخش اول اين . اي و ميداني محقق به تحليل موضوع از طريق بررسي توصيفي پرداخته استدر هر دو روش كتابخانه

مروري بر ادبيات، تحليل قانون كار، تحليل قانون تأمين اجتماعي و تحليل قانون بيمه : مطالعه، در برگيرنده چهار بند شامل
  .رائه شده استباشد كه در پنج فصل ابيكاري در ايران مي

در فصل اول با عنوان كليات، ضمن بيان مسئله و اهداف پژوهش و طرح سؤاالت و فرضيات، چارچوب نظري و مروري 
در فصل دوم سير تحوالت قوانين مورد مطالعه يعني قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و . بر ادبيات موضوع نيز آمده است

در اين فصل سعي شده است تحوالت قوانين ياد شده در . ايران بيان شده است قانون بيمه بيكاري در دو بخش جهان و
سير تحوالت : در اين فصل محقق بيان كرده است كه. اقتصادي مورد توجه قرار گيرد -بستر زمان و تحوالت اجتماعي

هاي مورد ها و ارزشخواستهدهد كه اين تحوالت كم و بيش تحت تأثير وقوع انقالب و قوانين مزبور پس از انقالب نشان مي
نظر مردم اتفاق افتاده است ولي وجه تمايز آن با روند تحوالت اين قوانين در كشورهاي جهان صنعتي در اين است كه در 

گردد ولي در ايران عمده اين هاي كارگران و كارفرمايان از طريق نمايندگان آنان مطرح ميآن كشورها تمايالت و خواسته
ها بلكه از طريق دولت و نهادهاي مختلف ازجمله مجلس و مجمع تشخيص مصلحت انجام ز طريق اين تشكلتغييرات نه ا

  .شده است
: مباحث اين فصل در سه سرفصل جداگانه با عناوين. هاي مختلف قانون كار بررسي شده استدر فصل سوم جنبه

. حقوق طبيعي طرفين، مورد بحث قرار گرفته استتناسب با ماهيت موضوع، شفافيت و صراحت قانون كار و عدم خدشه به 
دارد كه قانون كار در ارتباط با سه بعد مورد مطالعه داراي اشكالت اساسي است كه پس از انجام بررسي، محقق اذعان مي
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- عاليتگذاري در فگذاران در اقدام به سرمايهاين اشكاالت از طريق افزايش هزينه مبادله، هم موجب كاهش انگيزه سرمايه

محقق در فصل چهارم سعي بر اين دارد كه قانون تأمين . شودهاي اقتصادي و هم باعث ناپايداري مشاغل موجود مي
به همين منظور مواردي از قوانين و مقررات را مورد بررسي قرار . فايده آن مورد نقد قرار دهد -اجتماعي را با توجه به هزينه

در اين فصل بيان . مديران و كارفرمايان شده و بر تقاضاي نيروي كار اثر منفي داردداده است كه موجب مشكالتي براي 
توان به قانون تأمين اجتماعي گرفت، نقشي است كه به طور انحصاري از طريق اين كند كه مهمترين اشكالي كه ميمي

. وزه اجرا موجب ناكارآمدي شده استاين نقش در ح. قانون به سازمان تأمين اجتماعي با ساختاري دولتي واگذار شده است
اختصاص يافته در اين فصل بيان شده است كه با توجه به اشكالت و ابهاماتي كه » بيمه بيكاري«فصل پنجم به بررسي 

پذيري در بازار كار ايران را فراهم آورد و حيطه شعاع عمل آن در مقايسه با تواند زمينه انعطافقانون بيمه بيكاري دارد، نمي
همچنان كه مالحظه شد در فصول سوم تا پنجم محقق هريك از قوانين مذكور در هر يك . ل بيكاران چندان مؤثر نيستك

ها را به طور جداگانه مورد نقد و بررسي قرار داده است و به مشكالت و موانعي اشاره كرده است كه بواسطه اين از فصل
  .شودهاي اقتصادي ايجاد ميقوانين در بنگاه

اي قوانين ياد شده در هاي كتابخانهبخش دوم اين طرح، به مطالعات ميداني پرداخته شده است تا از اين طريق، يافتهدر 
در اين فصل . پرداخته است» تحليل تك متغيره«محقق ابتدا در فصل ششم به . بنگاههاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد
تحليل اين بخش . گيري كرده و به تفصيل مورد توصيف و تحليل قرار داده استفراواني و درصد هريك از متغيرها را اندازه

در فصل هفتم جداول دو بعدي . يك متغيره بوده و به عبارتي، نسبت كل پاسخگويان به پرسش مورد نظر ارزيابي شده است
ه تك تك متغيرها دو به دو مقايسه البت. يا به عبارت ديگر ارتباط متغيرها با همديگر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

اند و محقق عمدتاً به بررسي دو متغير اصلي موضوع، يعني كارگر و كارفرما و ارتباط آن دو با سؤاالت مطروحه در نشده
الزم به . ها، نتايج و پيشنهادات اختصاص يافته استپرسشنامه را مدنظر قرار داده است و در آخر فصل هشتم به بيان يافته

هاي منتخب در دو شهر شاهرود و بابل بوده نفر از كارگران و كارفرمايان شركت 215است كه نمونه تحقيق حاضر  ذكر
الزم به ذكر است كه محقق اطالعات الزم را از طريق مصاحبه حضوري . است است كه مبناي آماري تحقيق را تشكيل داده

  .گردآوري كرده است
كه به عقيده كارگران و كارفرمايان، قانون كار در مأموريت اصلي خود يعني تنظيم  نتايج اين تحقيق بيانگر اين است 

باشد و از اين روي هزينه مبادله ناشي از از ديدگاه آنان قانون كار، مبهم و غيرشفاف مي. عادالنه روابط كار، ناكام مانده است
كه قانون كار موجب امنيت شغلي، انگيزه خالقيت و بالتبع عالوه براين، كارگران معتقدند . آن در روابط كار بسيار باال است

مشكالت ناشي از قانون كار و قانون تأمين اجتماعي بر جذب و استخدام نيروي كار اثر منفي . شودوري نميافزايش بهره
ارائه شده توسط همچنين كارگران و كارفرمايان از خدمات . دارد و اكثراً اعتقاد دارند كه اصالح اين قانون ضرورت دارد
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اكثر پاسخگويان بويژه كارفرمايان به ضرورت . هاي اجتماعي در مقايسه با حق بيمه پرداختي رضايت الزم را ندارندبيمه
. دهندرغم نارضايتي از خدمات آنان، استمرار فعاليتشان را ترجيح ميوجود نظام تأمين اجتماعي كارامد اذعان دارند و علي

دهد كه كارفرمايان تمايلي به افزايش دستمزد كارگران ندارند در حالي كه كارگران خواستار ن ميهاي تحقيق نشابررسي
  .افزايش دستمزد خود هستند

 


