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 نقش قوانين و مقررات در بازار كار ايران: عنوان.	
 ي اين است كه قوانين كار، بيمه بيكاري و تأمين اجتماع كندمسائلي كه تحقيق حاضر پيگيري ميمهمترين  :تحقيق مسئله

چه تعاملي با يكديگر دارند، هزينه مبادله هر يك از اين قوانين براي بنگاه اقتصادي چگونه است ، آيا ساختار قوانين مزبور 
	.اشتغال چيستگذاري و سطح ها سازگاري دارند و تأثيرات اين قوانين بر سرمايهبا اهداف مورد انتظار آن

 شناخت نحوه عملكرد و تأثيرات قوانين كار، تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري در بازار كار ايران  ،هدف اصلي اين طرح: هدف
	.است

 1384سال  :قلمرو زماني.	

 دو شهرك صنعتي شاهرود و بابل :قلمرو مكاني.	
 اي و ديگري روش ميداني با استفاده از تكنيك اين پژوهش با دو روش انجام گرفته است يكي روش كتابخانه: روش تحقيق

  .تحليل موضوع از طريق بررسي توصيفي است ،اي و ميدانيدر هر دو روش كتابخانه. پرسشنامه
 فاقد مدل :مدل مورد استفاده.  
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 خالصه فصول:	
 وضمن بيان مسئله و اهداف پژوهش و طرح سؤاالت و فرضيات، چارچوب نظري  ،»كليات«در فصل اول با عنوان  -

	.مروري بر ادبيات موضوع نيز آمده است
ين به بررسي تحوالت تاريخي قوان، ، تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري»تحوالت تاريخي قوانين كار«فصل دوم با عنوان  -

سير تحوالت قوانين در آن دهد كه ايران را مورد بررسي قرار ميسپس تحوالت قوانين كار در . پردازدكار در جهان مي
	.است شدهبندي اسالمي تقسيم در ايران به دو دوره قبل و بعد از انقالب

هاي مختلف قانون كار مورد بررسي قرار گرفته در اين فصل جنبه. يافته است، اختصاص »قانون كار«فصل سوم به  -
تناسب با ماهيت موضوع، شفافيت و صراحت قانون كار و : جداگانه با عناوين مباحث اين فصل در سه سرفصل. است

	.عدم خدشه به حقوق طبيعي طرفين، بحث شده است
، مشكالت قانوني كه بر عملكرد بنگاه مؤثر هستند را مورد بررسي قرار »قانون تأمين اجتماعي«فصل چهارم با عنوان  -

ه ب. فايده آن مورد نقد قرار گيرد -تأمين اجتماعي با توجه به هزينهدر اين فصل سعي شده است قانون . داده است
همين منظور مواردي از قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گرفته كه موجب مشكالتي براي مديران و كارفرمايان 

	. شده است و بر تقاضاي نيروي كار اثر منفي دارد

ه كند كه با توجه به اشكالت و ابهاماتي كاين فصل بيان مي. ، پرداخته است»بيمه بيكاري«فصل پنجم به بررسي  -
پذيري در بازار كار ايران را فراهم آورد و حيطه شعاع عمل آن در تواند زمينه انعطافقانون بيمه بيكاري دارد، نمي

	.مقايسه با كل بيكاران چندان مؤثر نيست
ري گيفراواني و درصد هريك از متغيرهاي اندازهدر اين فصل . ، پرداخته است»تحليل تك متغيره«فصل ششم به  -

	.اندشده به تفصيل مورد توصيف و تحليل قرار گرفته
در اين فصل جداول دو بعدي يا به عبارت ديگر، ارتباط . ، پرداخته است»تحليل جداول دوبعدي«فصل هفتم به  -

و عمدتاً  اندغيرها دو به دو مقايسه نشدهالبته تك تك مت. متغيرها با همديگر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
رار قير اصلي موضوع يعني كارگر و كارفرما و ارتباط آن دو با سؤاالت مطروحه در پرسشنامه مدنظر بررسي دو متغ

	.گرفته است
	.، پرداخته است»ها، نتايج و پيشنهاداتيافته«فصل هشتم به بيان  -

هاي منتخب در نفري از كارگران و كارفرمايان شركت 215طريق نمونه هاي اين تحقيق از الزم به ذكر است كه بررسي
  .آوري شده استدو شهر شاهرود و بابل حاصل شده كه اطالعات الزم از طريق مصاحبه حضوري جمع
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 نتايج:	
  نظيم عادالنه تنتايج اين تحقيق بيانگر اين است كه به عقيده كارگران و كارفرمايان قانون كار در مأموريت اصلي خود يعني

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

مشكالت ناشي از قانون كار و قانون تأمين اجتماعي بر جذب و استخدام نيروي كار اثر منفي دارد و . شودميوري نبهره
 هايهمچنين كارگران و كارفرمايان از خدمات ارائه شده توسط بيمه. اكثراً اعتقاد دارند كه اصالح اين قانون ضرورت دارد

اكثر پاسخگويان بويژه كارفرمايان به ضرورت وجود نظام . م را ندارنداجتماعي در مقايسه با حق بيمه پرداختي رضايت الز
اي هبررسي. دهندرغم نارضايتي از خدمات آنان، استمرار فعاليتشان را ترجيح ميتأمين اجتماعي كارامد اذعان دارند و علي

ظري ند در حالي كه كارگران نباشدهد كه كارفرمايان نسبت به افزايش دستمزد كارگران بسيار حساس ميتحقيق نشان مي
  .مخالف آن دارند

 :واژگان كليدي -4
	.قانون كار، بازار كار، بيمه بيكاري، كارگر، كارفرما

Labor Law, Labor Market, Unemployment Insurance, Employee, Employer. 

 
  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

روابط كار داشته باشد و بر توافقات مابين نهادهاي كارگري و كارفرمايي گرانه در دولت نقش نظارتي و غيرمداخله -1
	.احترام قائل شود

	.هاي اجتماعيتقويت نظام تأمين اجتماعي از طريق اصالح قانون بيمه -2
	.كاهش نقش انحصاري و يكجانبه سازمان تأمين اجتماعي -3
 .ميزان تعهدات و مزايا شوداصالح قانون بيمه بيكاري به طوري كه منجر به افزايش كارايي،  -4
 .مشاركت نهادهاي ديگر عالوه بر كارفرمايان جهت تأمين منابع بيمه بيكاري كارگران -5

 


