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Abstract 

Objective: Many factors such as the economic, political, and cultural conditions affect the rate of 

unemployment and the employment level in the country. Howver, the Labor Law of the Islamic 

Republic of Iran is considered as one of the most important factors has been disregarded in previous 

studies. Although there is an urgent need to study and analyze the impact of Labor Law on the 

creation, maintenance, and development of job opportunities at the level of small enterprises, most of 

the related studies are quantitative in nature and it is not possible to discover the implicit layers of 

Labor Law challenges. Therefore, this research aims to investigate the underlying levels of the Labor 

Law of the Islamic Republic of Iran based on the entrepreneurs and experts’ opinions in order to 

identify its challenges regarding the creation, maintenance, and development of employment 

opportunities in small businesses; it is also intended to propose suitable solutions to these challenges. 

Therefore, the main question of the present study is “What are the challenges of the Labor Law of the 

Islamic Republic of Iran in order to create, maintain, and develop job opportunities in small 

businesses” and “What solutions can be offered to overcome these challenges”.  

 

Methodology: In this applied research, focus group method has been used to identify these challenges. 

The statistical population of the present study included the entrepreneurs and managers of small 



private businesses and the experts in the field of Labor Law with at least 10 years of work experience. 

Purposeful sampling method was used to select the participants, and finally 4 focus groups of 35 

individuals were formed. 

 

Findings: The findings of this study identified four main challenges including starting and developing 

a new business, productivity and continued operation of small businesses, integration of small 

businesses and their failure in the market, and women’s employment. In addition, different solutions 

have been proposed for each of these challenges such as: outsourcing a part of the production process, 

using legal consultants by the small businesses, reducing job titles in the firm to reduce the number of 

the workforces, and considering contingency requirements for the recruitment of women. 

 
Conclusion: The results of this study indicated that small businesses should implement two macro 

strategies in order to address the challenges of the Labor Law: (1) pursuing capacity claims in Labor 

Law with the help of the legal counselors (such as the Articles 191 and 190) as well as (2) 

implementation of various scenarios for the employment of the workforce (e.g. proposing temporary 

employment contracts). 
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 توسعه و ، حفظجاديا يدر راستا ،رانيا ياسالم يقانون كار جمهور يها چالش يواكاو

   )كوچك يها در بنگاه يمطالعه گروه كانون(ي شغل يها فرصت
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  چكيده
 يشـغل  يهـا  فرصت توسعه و ، حفظجاديابر  رانيا ياسالم ياثرگذار قانون كار جمهور مشكالت يواكاو ،حاضرپژوهش هدف  :هدف

  .است مشكالتاين  يررفع تأث منظور يي بهارهاهكارائه را و يكوچك اقتصاد يها بنگاه در
كارآفرينان و مـديران   ،آنجامعه آماري . شداستفاده  يوش گروه كانوناز ر مشكالت،شناسايي  براي ،كاربرديپژوهش  نيا در :روش
انتخـاب  . بـود  يسـال سـابقه كـار    10از حـداقل   بـا كـار   روابطقانون كار و حوزه  نظران صاحبو ي خصوصهاي كوچك بخش  بنگاه

  .شدنفر برگزار  35گروه كانوني با حضور  4در نهايت  انجام گرفت وگيري هدفمند  روش نمونه بهكنندگان  مشاركت
 يدوكار جد كسب يانداز راه: از است  عبارت است،هاي شغلي تأثيرگذار  بر ايجاد، حفظ و توسعه فرصت كهاصلي  مشكلچهار  :ها يافته

و اشـتغال   بـازار  از انهـ و خروج آ يكوچك اقتصاد يها ادغام بنگاه؛ يكوچك اقتصاد يها بنگاه يتو ادامه فعال يور بهره ؛انهو توسعه آ
 ؛بـه خـارج از بنگـاه    يدتول يندهايااز فر يبخش يسپار برون :بدين صورت مشخص شدبراي اين مشكالت راهكارهاي ارائه شده . زنان
در نظـر  و  كـار  يـروي ن يكاهش حـداكثر  يبنگاه برا در يشغل ينكاهش عناو ؛كچكو يها بنگاه توسط يمشاوران حقوقگيري از  بهره

  .بانوان هنگام استخدام يبرا يياقتضا يطگرفتن شرا
 .1: گيرنـد ب، بايـد دو راهبـرد كـالن را در پـيش     انون كـار قـ از  يناش مشكالترفع  يبرا ،هاي كوچك اقتصادي بنگاه :گيري نتيجه

اجـراي سـناريوهاي    .2و ) 190و  191ماننـد مـواد   (كمك مشاوران حقوقي خبره  هاي موجود در قانون كار به پيگيري مطالبات ظرفيت
  ).موقت كار يعقد قراردادها ،براي مثال( كارگيري نيروي انساني هگوناگون براي ب

  
  .اشتغال زنان ،وكار كسباز  وري، خروج يد، بهرهوكار جد كسب يانداز ، راهي، بنگاه كوچك اقتصاديا، فرصت شغل.ا.ج قانون كار :ها كليدواژه

 ياسالم يقانون كار جمهور يها چالش يواكاو). 1399( بياتي، ناصر  ؛ شماهللا يولي، رستمي، علي؛ دريح ؛ابوالقاسم ديس، رايم: استناد
، )4(12، مـديريت بازرگـاني  . )كوچـك  يهـا  در بنگـاه  يمطالعه گروه كـانون (ي شغل يها فرصت توسعه و ، حفظجاديا يدر راستا ،رانيا
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  مقدمه
مقررات حاكم بر روابط  ين وقوان ي ايران،توسعه اقتصاد و هاي رشد برنامه يوكار برا مهم در بازار كسب يها از نهاده يكي
پس از سه دهه  1368 قانون كار مصوب .)1390 مهربان، و يمهدو( است مهوري اسالمي ايرانج قانون كاريا همان  كار
 ياجـرا  و يندوران با تدو ينمردان در ا از اهداف مهم دولت يكي .است يانكارفرما كارگران و ينكننده رابطه ب نييتب ،اجرا
 يآمارهـا  با اين حـال  است، بوده يهاي شغل فرصت يجاد و توسعها، و حفظ يكاريكالن كاهش نرخ ب هاي خرد و ياستس

 اند كار آمده يچهار دولت رو ،1368از سال  يليپس از اتمام جنگ تحم .دنده يرا نشان نم وبيمطلدرخور و  يجهساالنه نت
ها  هيچ يك از دولت اين در حالي است كه. اند دهكر اجرا را يطرح اقتصاد چهار ،يكاريكاهش نرخ ب يعمر خود برا طيو 

كشـور در سـال    يكـاري نـرخ ب  ،مسـكن  نفوس و يسرشمار يجبه نتابا توجه . ندنشد يكاريكردن نرخ ب يرقم  قادر به تك
در درصـد و   5/12 به سـطح  1385در سال  درصد 8/9 و 3/11 يب بهترت به 1375 و 1370در سال درصد  2/14به  1365
 يفـي ك و يكمـ  يجنتـا  يبررسـ . )1399، 1385، 1375، 1365 يرانمركز آمار ا( است يدهرس درصد 12به رقم  1398سال 
آنـان بـه پرداخـت     تمركـز يي حاكي از آن است كـه  زا اشتغال يها برا سال توسط دولت 30 حدود يهاي اجراشده ط طرح
 يناشـ  يكاريباي مبذول داشت كه  بايد به اين نكته توجه ويژهكه  يدر صورتاست، ها بوده  به بنگاه يمتق ارزان يالتتسه

عامـل   مربوط به يرهامتغ ساير وكار و كسب يفضا حاكم بر ين، قوانياسي، سياقتصادعوامل مختلف از قبيل عامل  از چند
   .)1389 ،نوبخت( است زار كاربا يتقاضا در عرضه و يانسان

مطالعه در ، معطوف بوده است كارفرما حقوق كارگر و و روابط كار به يشتردر حوزه قانون كار ب شده انجاممطالعات 
 تحليل محتواي(، مطالعه آثار تغيير عدالت در حقوق )1390 توسلي،مبراي مثال، ( خصوص ارزيابي حمايت شغلي در ايران

عتي نتوسعه ص مطالعه قانون كار و و )1393، ، شهابي و معمارپيرحياتي ،براي مثال( )در ايران روابط كار قوانين مرتبط با
 قانون كار بر يرتأث ياصل يشهر اند نبودهها قادر  پژوهش يناهيچ يك از ). 1390، و مهربان مهدوي ،براي مثال(در ايران 

اشتغال و از آنجا كه كار  ما وكارفر، كارگر :از اند روابط كار عبارت يسه مقوله اصل .كنند ييناشتغال آشكار و پنهان را تب
فرصت « و» شغل«بر قانون كار  يرالزم است در خصوص تأث است، يرانا يجامعه كارگر مشكالت ينتر از بزرگ يكي
، 1ربروو اسكا يمرز( كنند نقش پررنگي ايفا مي ،كه در ايجاد اشتغال يهاي كوچك اقتصاد بنگاه در خصوص به» يشغل

   .انجام شودمطالعات عميقي  ،)2006
هاي كوچك  در سطح بنگاه يهاي شغل فرصت ثير قانون كار بر ايجاد، حفظ و توسعهأبا آنكه به بررسي و تحليل ت

 ،براي نمونه(بوده  يحوزه كم ينمطالعات در ا يشترب، اما )1393 همكاران، و يرحياتيپ( دارد وجودنياز مبرمي  ،ياقتصاد
پژوهش  يندر ا از اين رو،. ا وجود نداشته استنهدر آقانون كار  مشكالتهاي پنهان  يهامكان كشف ال و) 1389، نوبخت

حوزه قانون كار وارد  نظران كارآفرينان و صاحب هايگيري از نظر با بهرهتا ، سعي شده استكه بر اساس رويكردي كيفي 
هاي كوچك  آن را در رابطه با ايجاد، حفظ و توسعه اشتغال در بنگاه مشكالت شويم،ا .ا.هاي زيرين قانون كار ج اليه

پژوهش اصلي  پرسش بنابراين،. دهيمراهكارهاي مناسبي پيشنهاد  ،مشكالتاقتصادي شناسايي كرده و براي رفع اين 
هاي كوچك  در بنگاه يهاي شغل و توسعه فرصت حفظ ،يجادا يدر راستا ا.ا.ج قانون كار مشكالتاين است كه  حاضر

   .توان ارائه داد را مي ييراهكارهاچه  ،مشكالتاين رفت از  برون يو برااقتصادي چيست 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   پژوهش نظري نهيشيپ
به  .ثروت است ديمنبع تول نيتر ياساس »كار« زيرا، شدهانجام  يمتعدد هاي پژوهش ،اشتغال در حوزه قانون كار و ،تاكنون
 در. مهم اسـت  اريهمه بس يبرا ياندازه كاف وجود كار به بوده ومقدم  يكار  بر كمال ياشتغال عموم ،1اَردنت ليگابرگفته 

 رو، از ايـن  .)1999شـوماخر،  ( شـود نحـو اسـتفاده    نيبـه بهتـر   ديـ با و شدهبها محسوب  گران يزيچ »كار« يهر كشور
 يهـا  تيـ از ظرف يمنـد  بهره نيتر مناسب ،كنند مي يدر هر كشور سع يگذاران در همه مقاطع زمان استيس پژوهشگران و

 ،يمقـاطع زمـان   هكـار در همـ   همه موضوعات مربوط بـه قلمـرو   .رنديكار گ هب يشغل يها فرصت جاديا يكشور خود را برا
  .)1390، يتوسل( آورد ربشر به شما يزندگ يها يژگياز و يكيرا  كار ديبا زيرا ،جانبه است و همه قيدق يمستلزم بررس

 در 2جـز ير پيـ ليدكتـر ف  .انـد  داشـته  ديـ كأاشـتغال ت  جـاد يكوچـك در ا  يهـا  نقش بنگاهبه  ،از پژوهشگران ياريبس
 وانيتا .است كردهشرح اعالم  نيشده را بد يتازه صنعت يكوچك و متوسط در اقتصاد كشورها عينقش صنا هايي، پژوهش

بـر  . )1380 ،كوچك عيسازمان صنا) (درصد  81(سنگاپور و  )درصد 98( يكره جنوب ،)درصد 98(هنگ كنگ  ،)درصد 97(
 اند داده ليكوچك تشك يها را بنگاه رانيا ياقتصاد يها درصد بنگاه 90 يباال، 1395در سال  رانيا يسالنامه آمار اساس

 بزرگ محـو  يها شركتمعتقد است كه  دانسته و شيكوچك بودن را در حال افزا يايمزا ،دراكر تريپ. )1395 ،آمار كزمر(
نـژاد،   يكـرد ( دكن را نابود مي يو سودآور كردهپخش  يراحت را به جيبزرگ، نتاهاي  ايجاد بنگاه يو تالش برا خواهند شد

1384(.  
كوچك توسط بخش  يها گسترده بنگاه يريگ علت شكل ،انياز نهادگرا گريد يبرخ و 3سوناميليو اتيبر اساس نظر

كـه   است مبادله باال نهيوجود هز ،پارچه و گستردهكي يمال يها فقدان بازار نيجهان سوم و همچن يها در كشور يخصوص
 ماننـد  ينيمضام و ياقتصاد يآزادساز .)1384ي، صادق( كند يم دييتأ رانيكشور ا يبرا نظر را نيا )1376(ي رنان پژوهش

 ياتيح ريپ( است كرده ايمه مختلف از جمله قانون كار نيدر قوان ينظرطلب ديتجد يدولت، عرصه را برا يريگدكاهش تص
بازار كـار،   نياصالح قوان هيسه توص يكاريمشكالت روزافزون حاصل از ب غلبه بر يبرا يبانك جهان. )1393، و همكاران

. )1384دبـاغ،  ( اسـت   ارائـه كـرده  را  منطقـه  يها به كشور يمنابع نفت بر نهيبه تيرياعمال مد و يبخش خصوص قيتشو
خصـوص   در 191و  190اد وهاي مربوط بوده كه م ها و دستورالعمل نامه ينيتبصره، آ 121ماده  203قانون كار مشتمل بر 

ر در شـير مـاد   و قانون ترويج و تغذيه بـا  78و  76اد ودر خصوص عرف كارگاهي و م 26ماده  ،هاي كوچك معافيت بنگاه
  .هستندخصوص حقوق كار بانوان 

  قانون كار تيو اهم فيتعر
 كار  يروين تيفعال يكه ضرورت شناخت حقوق كار، شكل و محتوا است ياجتماع يها گروه نيتر عيوس از ،يجامعه كارگر

ژهيو تياز اهم »كار«عنوان  با ييو كارفرما يكار يها در گروه افراد بينروابط  از اين رو، ،كرده دايپ يشتريتنوع بدر آن 
 يطـور  به ت گرفته،ئنش ،شود مي يناش يگريد يكه از انجام كار برا يروابط حقوق هيكل حقوق كار بر«. برخوردار است يا

 نيهـدف آن تـأم   د وكنـ  مـي  يابيارز و ليتحل ،هي، تجزيبررس ،دنكار باش يعيروابط طب بر كه ناظر را يتيكه مقررات حما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gabriel Ardent 2. Phlip Riggs 
3. Willamson 
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 يتيحمـا  يقانون ،1369مصوب  رانيا ياسالم يقانون كار جمهور. )1382 ي،عراق(» است ياجتماعنظم  ، عدالت وتيامن

  .است
 يهـا  شـغل و فرصـت   بـراي كنندگان قانون كار  نياست كه تدو شدهكار سبب  طرف قرارداد دو نيب يوجود نابرابر

جنبـه   فقـط  ،هـا  نامه ينيها و آ نامه شقانون كار، بخ .ندشوقائل ن يتينقش حما چيه ،يكوچك اقتصاد يها در بنگاه يشغل
 و جاديمنظور ا كه به يمجموعه قواعد :حقوق كار عبارت است از .دنطرفه دار كي اري، بدون انعطاف و بسيو دستور يامر

د شـو  مـي  نيياز طرف دولت تضم هاآن ياجرا و هستندحاكم  آن رب وشده  ميانجام كار تابع تنظ و ياستقرار عدالت اجتماع
 ده وكـر  ديـ در بازار كـار تأك  يكارگر يها هيبر كاهش مالحظات دولت و اتحاد ،يبرالينئول يها دگاهيد .)1385، انيوحدم(

  .)2008 ،1والن( ندكن مي هيتوص يرفتار سازمان و يمنابع انسان تيريبهبود مد قيطر روابط كار را از يارتقا

  ياقتصاد كوچك يها و بنگاه يشغل يها فرصت
 .است يكوچك اقتصاد يها بنگاه اشتغال مولد در جاديا يها از توجه به كانون ريكشور ناگز يتوسعه اقتصاد ياستراتژ
كار  مشغول به هانفر كارگر در آن 49 و حداكثر يككه حداقل  ندهست تيفعال ي براييها محل ،يكوچك اقتصاد يها بنگاه
از  يريگ بهره و يابي، ارزييشناسا ه،امروز .اند در نظر گرفته ينيكارآفر نديفرا كانونفرصت را  پژوهشگران، .باشند

 ديبه تولكه  ييها تيموقعبا ها را  فرصت ،2كاسون .است ياقتصاد يها موفق در بنگاه نيكارآفر كياز اهداف  ،ها فرصت
فرصت از دو به  شمندانياز اند ياريبس. كند مي سهيمقا شوند، ختم مي ديمواد خام جد ييو شناسا ديخدمات جد ايها  كاال
عنوان  فرصت را به ،گريد دگاهيدر د و دانند مي ينيع تيواقع يفرصت را نوع نخست، دگاهيدر د .ندكن توجه مي دگاهيد

 بر ،يشناخت تيجمع يمكتب اكولوژ. است يشخص وكار و كسب يفضا يها كنش آن أكه منش دانند مي ياجتماع يساختار
به خلق  يطيمح راتييمكتب عنوان شده است كه تغ نيدر ا .دارد يفراوان ديتأك ،فرصت يريگ در شكل طياثر مح
خود را  يابيا كامنهاز آ يردارب توانند با بهره مي نانيكه كارآفر شوند منجر مي يكوچك يها ها با فرصت در بازار ييها گوشه
منابع  از يريگ هستند كه بهره ينيع ييها تيموقع ،اشتغال يها فرصت ).1390، ، گالبي و محرابييداللهي( كنند نيتأم
در  ديبا يشغل يها فرصت .دشون ميرا شامل كار  ايشغل  كيخلق  براي نانيتوسط كارآفر يقانون و ي، اطالعاتيماد

 ها،  فرصت نيبه ا يابتيدس يبرا د ونكاهش دهبزرگ  يكارگران را به شهرها جرتمها زهيكه انگ دنيوجود آه ب يمناطق
 يها بنگاه نيكه بتوان ا يطور بههاي ساده، ارزان و در صورت امكان بومي، استفاده شود؛  اندازه كافي از فناوريبايد به 

  ).1999شوماخر، ( آورد ديبزرگ از نظر تعداد پد يتيكوچك را در كم
كوچك از  هاي صنف ،در جهان ،امروزه .شناسند كوچك مي هاي فصنعنوان  بهنفر را  9كمتر از  يها كارگاه رانيدر ا

 .انـد  منطقه شـكل داده  ينسب تيخود را با توجه به مز تيفعال و اند مردم برخاسته بازار و يمتناسب با تقاضا بطن جامعه و
حـل آن   يبـرا  3نسـون يراب و فراگير شده اسـت  ،افتهي كمتر توسعه يخصوص در كشورها به ي،كارياست كه ب نيا تيواقع

گسـترش   و كـاربر  شيبـا گـرا   هـاي  توسـعه صـنف   يبـرا  طور خـاص،  به هاشنهاديپپيشنهادهايي ارائه داده است كه اين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wlen 2. Kasson 
3. Rubinson 
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كوچك همراه با  هاي صنفگسترش  و يصنعت توسعه، 1ردليگونارمبيان به  .مدرن است يورناكوچك با ف يوكارها كسب
   .)1384دباغ، ( است ياز رشد درآمد سرانه مل ينمود ،يصنعت يها فعال شاغل در حرفه تيجمع شيافزا

ـ  ديـ جهان سوم تأك يكشورها يتگفاين توسعه ليدل كه دارد اظهار مي يليتحل در ،)1999( شوماخر از انـدازه بـه    شيب
 در كـار  نـدگان يجو از يمـ يبخش عظ يريكارگ هب عامل جذب و ،يكوچك اقتصاد يها بنگاه .بزرگ است يوكارها كسب

 بـا كسـب تجربـه و    و انـد  دهيـ آموزش د يعملطور  بهها  بنگاه نيماهر در ا يروهايناين از  ياريكه بس هستندكشور  كي
صـنعت ژاپـن،    در ندرصد شاغال 66در حدود  1994در سال  .كار گرفته شوند هبزرگ ب يها بنگاه در نندتوا مهارت مي

كـار   مشـغول بـه   يديـ كارخانجات كوچك تول، در يصد كره جنوبرد 71 و رانيدرصد در ا 56 درصد در هندوستان، 82
چارچوب  تواند يم فرد ،كه در آن كنند ي تعريف ميتيموقعرا فرصت ، )2000( 2ونكاتارامنو  نيش .)1382دباغ، ( اند بوده
يـداللهي و  ( باشـند منفعـت   يدارا ينياي كـه از نظـر كـارآفر    گونـه  بـه ، كند جاديمنابع ا بيبازترك يبرا يديجد يينها

  ).1390همكاران، 

  يشغل يها فرصت جاديا و ينيكارآفر در قانون كار تياهم
، ديخدمات جد كاالها و يمنظور معرف به ،ها فرصت از يبردار بهره و يابياست كه شامل كشف، ارز يتيفعال ،ينيكارآفر
وجود نداشته،  تر پيشكه  عيبد و نو يده اقدامات سازمان قيطر از ديخام جد مواد و نديفرا ،، بازارهايده سازمان يها روش
توانند با  ها مي است كه دولت ينيكارآفر در ياساس و يمحور يها جنبه از يكي ،فرصت. )2000، ونكاتارامنو  نيش(است 

نوپا  يوكارها كمك به رشد كسب ها و از فرصت يبردار در بهره ،ميرمستقيغ و ميصورت مستق به طيشكل دادن به مح
ها  دهد كه فرصت نشان مي ونديپ نيا .است متهور و افراد نانهيكارآفر يها فرصت ونديپ ،ينيكارآفر .كنند فايا ياساس ينقش

  .)2003، اندروشن( هستند نانهيكارآفر ندياز فرا يبخش مهم
منعطف  يا گونه مقررات كار را به و نيقوان ديها با دولت ،كوچك يها توسعه بنگاه و جاديدر ا نيكارآفر قيتشو يبرا

 و كارگر هاي رابطه با توافق در تيدخالت حاكم زانيم روابط كارگر و كارفرما حاكم بوده و عرف بر شتريب و كنند نيتدو
 ،مصوبقانون كار (است  34/4 برابر رانيا يفعل قانون كار يبرا )J.S.L( رانهيگ شاخص سخت .به حداقل برسد كارفرما
 ،بوده 37/2 كه برابر 1327سال  قانون كار مصوب يبرا )J.S.L( رانهيگ شاخص سخت در مقايسه با ،رقم نيا .)1369
 يمبنا بر يبا قانون قبل سهيكار در مقا يقانون فعل )E.P.C( رانهيگ شاخص سخت. است افتهي شيبرابر افزا 2به  كينزد
با قانون  سهيمقا در رانيطف بودن قانون كار اعمنريغ ).J.S.Lو  .E.P.C( شاخص يبزرگ .است افتهي شيمؤلفه افزا 12

 اشتغال دانست يعامل بازدارنده برا را يتوان قانون كار فعل و مي استكشور  بازار كار در يبخش تعادل يراب يكار فعل
  .)1388 ،نوبخت(

  شپژوه يتجرب نهيشيپ
  .آورده شده است 1هاي تجربي مطابق با جدول  اي از پيشينه پژوهش در ادامه خالصه

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gonarmirdel 2. Shane &Venkatarmon 
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  تجربي پيشين هاي پژوهش .1جدول 

 ها يافته روش هدف  محيط مطالعه نويسنده

پيرحياتي و 
 همكاران

)1393( 

  ايران
آثار تغيير در مفهوم 
 عدالت در حقوق

 تحليل محتواي قوانين

كـارگيري مفـاهيم عـدالت     ثير ميزان بهأت
متافيزيكي نسبت به عدالت اجتمـاعي بـر   

هـاي   قوانين مرتبط با روابط كار بين سال
 1369تا  1307

  
شمشاد، ملك 
محمدي و 
 حسيني نيا

)1391( 

  ايران
  

شناسايي و تحليل 
هاي مؤثر  مؤلفه

زايي در  اشتغال
هاي منابع طبيعي  تعاوني

 استان گلستان

  پيمايش توصيفي تحليلي
نفر از اعضاي هيئت  123از 

داري استان  هاي مرتع تعاوني
 گلستان

عوامل زيرساختي، خدمات پشـتيباني، وام  
تـرين عوامـل توسـعه     بازاريابي از مهـم و 

ــابع طبيعــي  اشــتغال در تعــاوني هــاي من
 .هستند

مهدوي و 
 )1390( مهربان

  ايران
  

بررسي قانون كار و 
 توسعه صنعتي در اقتصاد

هاي  ديتاپنل متشكل از كارگاه
 نفر شاغل و بيشتر 50

گيري  اهميت نقش قانون كار در جهت -
  هاي اقتصادي  فعاليت

مثبت تغييرات قانون كار بر رشـد  تأثير  -
 اقتصادي و تسهيل توسعه صنعتي

 )1389( نوبخت
  ايران
  

نقش قانون كار در بازار 
 كار و روابط كار در ايران

پيمايش از مديران كارگاه و 
 10نمايندگان كارگران از 

 هاي كشور درصد كارخانه

وجود اخـتالف معنـادار بـين نظرهـاي      -
رابطــه بــا  كــارگران و كارفرمايــان در  

  گيري قانون كار  جهت
موفــق نبــودن قــانون كــار در تنظــيم   -

ــأمين رضــايت    ــار و ت ــط ك مناســب رواب
  كارگران و كارفرمايان 

هر گونـه اصـالح و تغييـر هدفمنـد در      -
ــرش در    ــر نگ ــتلزم تغيي ــار مس ــانون ك ق
خصوص روابـط كـار و چگـونگي منـافع     

 .كارگران و كارفرمايان است

نصيري اقدم و 
 )1385(نادران  

  ايران
شناسايي هزينه مبادله 
 تأمين بنگاه توليدي

اي  دهي هزينـه مبادلـه بـه شـيوه     سازمان  تحليل محتوا
 آميز تبعيض

هنركسون و 
 1استنكوال

)2010( 

كشورهاي 
  منتخب
  

هاي  بررسي تأثير سياست
دولت بر كارآفريني و 

  اشتغال
  رگرسيون

هـاي دولتـي بايـد بـا توجـه بـه        سياست
صـورت   مختلف هر كشور بـه هاي  ويژگي

 .جداگانه بررسي و تحليل شوند

 2اشنبرگر مير
)2010(  

اياالت متحده 
   آمريكا
  

 رشد بر كار قانون تأثير
 كشورهاي در اقتصادي

  مختلف
  رگرسيون

 هموارسـازي  واسـطه  كارآفريني به ارتقاي
 ، حمـايتگري )وپـاگير  دست قوانين حذف(
و  )بيرونـي  متغيرهـاي  مقابل در حفاظت(

  )كننده تشويق قوانين( توانمندسازي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Henrekson & Stenkula 2. Mayer Schonberger 
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  تجربي پيشين هاي پژوهش .1جدول ادامه 

 ها يافته روش هدف  محيط مطالعه نويسنده

 )1997( 1آبراهام
اياالت متحده و 

  كانادا

مقايسه قانون كار در دو 
يافته اياالت  كشور توسعه

  متحده و كانادا
  مطالعه موردي

تفـــاوت چشـــمگير در زمينـــه گـــواهي  -
هـاي جديـد،    قراردادهاي اوليـه، تكنولـوژي  

هــاي جانشــين،   جــايگزيني در اعتصــاب 
مشاركت كاركنـان و امنيـت اتحاديـه بـين     

  قانون دو كشور 
 ها بر اشتغال تأثير بسزاي اين تفاوت -

 )1990( 4الزر
كشور  22

  يافته توسعه

بررسي رابطه بين قوانين  
مربوط به تأمين امنيت 

شغلي توسط دولت و سطح 
  اشتغال

  رگرسيون

  تأثير معنادار حق سنوات بر بازار كار  -
كاهش يك درصدي نسـبت اشـتغال بـه     -

علت الزام در پرداخت حق سنوات  جمعيت به
  به كاركنان

هـاي   وقت به شـغل  هاي تمام تبديل شغل -
 خت حق سنواتعلت پردا وقت به پاره

. است نشدهبررسي  بر اشتغالكار تأثير قانون  يادشدههاي  پژوهششود، در هيچ يك از  گونه كه مشاهده مي همان
 اقتصاديكوچك  يها بنگاهتمركز خود را بر  صورت عام پرداخته است، پيش رو عالوه بر آنكه به اين موضوع بهپژوهش 

  .نيز بنا نهاده است

  شناسي پژوهش روش
 يهـا  بنگـاه  در يشغل يها حفظ و توسعه فرصت يجاد،اقانون كار در ارتباط با  مشكالتبراي شناسايي در پژوهش حاضر 

استفاده شـده  ي از روش گروه كانون مشكالت،و همچنين ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي مقابله با اين  يكوچك اقتصاد
 يري،تفس يمپژوهش بر اساس پارادا يفلسف ي، مبان)2019، 3و تورنيلساندرز، لوييز (پژوهش  يازپ هاي يهبر اساس ال. است
 يروش گـردآور  يفـي، روش پـژوهش از نـوع ك   يي،پژوهش از نـوع اسـتقرا   يكردرو ي،پژوهش از نوع كاربرد   يريگ جهت
ها گـروه   داده يابزار گردآور ،يتو در نها ينوع اكتشاف ازمضمون، هدف پژوهش  يلراهبرد پژوهش تحل يداني،م يها  داده
ا بـراي  نهـ نظران مربوطه، چهار حوزه كه قانون كـار در آ  ا و مصاحبه با صاحب.ا.با بررسي دقيق قانون كار ج .است يكانون

شناسـايي و تعيـين    با مشكل مواجـه شـده اسـت،   ي كوچك اقتصاد يها بنگاه در يشغل يها حفظ و توسعه فرصت يجاد،ا
هـاي كوچـك    يـت بنگـاه  و ادامـه فعال  يور بهـره ا،  نهـ آتوسعه يد و وكار جد كسب يانداز راه ؛اين چهار حوزه شامل. ندشد

تصميم گرفته شد كه در هر  از اين رو،. هستند اشتغال زنانا و نهاز آ و خروج هاي كوچك اقتصادي بنگاهادغام اقتصادي، 
صـورت   بـه  يـك، موجود در هر حوزه و راهكارهاي مربوط به هـر   مشكالت ،نظران و افراد باتجربه حوزه با حضور صاحب

 ،شـد  اسـتفاده  دفمنـد ه يريـ گ نمونـه از روش  ،كنندگان در هر گروه كانوني براي انتخاب مشاركت .شوندتفصيلي بررسي 
يكـي  . دنـد بيشترين آشنايي و تجربـه را دارا بو  ،افرادي بهره گرفته شد كه در حوزه مربوط به گروه كانونياز نحوي كه  به

هـا و   دگاهيمتوازن از د يا نمونهدر هر گروه كانوني بود كه  نياصورت هدفمند  كنندگان به ديگر از اهداف انتخاب مشاركت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Abraham 2. Lazer 
3. Saunders, Lewis & Thornhill 
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بـه  كننـدگان   مشـاركت  يهـا  دهيا و هانظر نيب ييگرا و هم يونمگه نيكه كمتر اي گونه به شود، يمختلف بررس هاينظر

   .)2014 ،1هيكو و ، زيمرمنكرمنياسپ( ديوجود آ
هاي كانوني  در گروه كوچك يها بنگاه ينو كارآفر يرمدنظر و خبره حوزه قانون كار و  صاحب 35 ،در مجموع

ا نهسال بود و از ميان آ 25ا نها كارشناسي و ميانگين تجربه كاري مرتبط آنهكه حداقل مدرك تحصيلي آ كردندمشاركت 
هاي  محورها و پرسش .است 2كنندگان در هر گروه كانوني به شرح جدول  ويژگي مشاركت. نفر زن و باقي مرد بودند 10

  .نشان داده شده است 3ي كانوني در جدول ها گروهيك شده در هر  اصلي مطرح

  يكنندگان در هر گروه كانون مشاركت يژگيو .2جدول 
گروه
  كانوني

  در جلسهتركيب افراد حاضر   موضوع
ميانگين تجربه 

  كاري
  مرد  زن  يالتتحص

جمع 
  حضار

توسعه و   اول
  اندازي راه

وزارت كار و  يبازرس يس، رئينانكارآفر
كارشناسي  دكتري،  سال 23  دانان حقوق مرتبط با قانون كار و يداسات

  8  6  2  و كارشناسي ارشد

وري و  بهره  دوم
  ادامه فعاليت

بخش  يرانمد و نايكارفرما دانان، حقوق
كارشناسي  دكتري،  سال 27  وزارت كار كل روابط كار يرمد و يخصوص

  9  7  2  و كارشناسي ارشد

  ادغام و خروج  سوم
حل  يها تئيه ،ارشد روابط كار كارشناسان
ي ها مالكان بنگاه و وزارت كار اختالف كار

  كوچك اقتصادي
كارشناسي  دكتري،  سال 25

  9  6  3  و كارشناسي ارشد

ي و مالكان بخش خصوص و كارآفرينان  بانواناشتغال   چهارم
كارشناسي  دكتري،  سال 26  الملل وزارت كار ينروابط ب مسئول

  9  6  3  و كارشناسي ارشد

 

  هاي كانوني هاي گروه محور پرسش. 3جدول 
  شده اصلي هاي مطرح پرسش  گروه كانوني

  اول
  د؟كن ايجاد مي مشكالتيچه  ،اشتغال جاديو ا) ينيكارآفر( ديجد يها بنگاه يانداز راهبراي قانون كار 

  د؟كن ايجاد مي مشكالتيچه  ،انهدر آ اشتغال جاديموجود و ا يكوچك اقتصاد يها اهگتوسعه بنبراي قانون كار 

  چيست؟ مشكالتمقابله با اين  برايراهكارهاي ممكن 

  دوم
  د؟كن ايجاد مي مشكالتيچه  ،كوچك ياقتصاد يها بنگاهبراي ادامه فعاليت قانون كار 

  د؟كن ايجاد مي مشكالتيچه  ،كوچك ياقتصاد يها بنگاهدر  يور بهرهبراي قانون كار 

  چيست؟ مشكالتمقابله با اين  برايراهكارهاي ممكن  

  سوم
 د؟كن ايجاد ميمشكالتي براي اشتغال چه  ،وكار از بازار كسبي اقتصاد كوچك يها قانون كار هنگام خروج بنگاه  
  د؟كن ايجاد مي مشكالتيچه  ،ي براي اشتغالاقتصاد ي كوچكها ادغام بنگاهقانون كار در زمان 

  چيست؟ مشكالتمقابله با اين  برايراهكارهاي ممكن  

 ؟كند ايجاد مي مشكالتيچه  ،هاي كوچك اقتصادي در بنگاه اشتغال زنانبراي قانون كار    چهارم

  چيست؟ مشكالتمقابله با اين  برايراهكارهاي ممكن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spickerman, zimmermann & Heiko  



  964  ...توسعه و ، حفظجاديا يدر راستا ،رانيا ياسالميقانون كار جمهوريهاچالشيواكاو

 
را بـراي  ) ها و معرفي اعضـا  شامل اهداف، پرسش(هاي كانوني  قبل از هر جلسه پروتكل گروه 1يس جلسهئربا آنكه 

مربـوط بـه هـر گـروه كـانوني را بـه اطـالع         فراينـد د، در ابتداي هر جلسه نيز اهـداف و  كر كنندگان ارسال مي مشاركت
ـ ر(ديده و مسلط به قـانون كـار    پژوهشگر آموزش ،هاي كانوني چهارگانه جلسات گروهطي . رساند كننده مي مشاركت يس ئ

از چهار جلسه گروه كانوني، دو جلسه در دفتر كار . ضبط كرد) كنندگان با اجازه و اطالع مشاركت(ها را  ، تمامي صحبت)جلسه
 تمـامي . دقيقـه طـول كشـيد    90كنندگان و دو جلسه ديگر در منزل پژوهشگر تشكيل شـدند و هـر يـك، حـداقل      مشاركت
پيشبرد  هاي باز بوده و رئيس جلسه در صورت لزوم براي كمك به هاي كانوني از نوع پرسش شده در گروه هاي مطرح پرسش

  .دكر اي مطرح مي هاي فرعي پرسش ،انهكنندگان و رفع ابهام از صحبت آ بحث، مشاركت حداكثري تمامي مشاركت
) تحليل تم(از روش تحليل مضمون  ،هاي كانوني گروه ها از هاي كيفي و استخراج داده براي تجزيه و تحليل داده

دهي كرده و در  ها را سازمان موجود درون داده) هاي تم(نوعي روش كيفي است كه الگوهاي  ،تحليل مضمون. شداستفاده 
 ،2برون و كدك(هاي مختلف موضوع پژوهش را تفسير كند  تواند فراتر از اين جنبه كند و مي الب جزئيات توصيف ميق

ها، ايجاد كدهاي  آشنايي با داده شد؛هاي گروه كانوني طي پنج مرحله انجام  تحليل مضمون داده ،در اين پژوهش). 1993
، ابتدا متن مصاحبه و از اين رو). 2006، 3براون و كالرك(ها و تهيه گزارش  ها، بازبيني تم جوي تمو اوليه، جست

و چند بار شده دهي  هاي نوشتاري سازمان ا در قالب متننهح از آابي به دركي صحيتيشده براي دس گوهاي ضبطو گفت
  .ندترتيب طي شد به باالگانه  ، سپس مراحل پنجشدندمطالعه 

 .ا اشاره شده استنهصورت خالصه به تعدادي از آ به 4در جدول 

  هاي پژوهش نمونه تحليل مضمون از داده. 4جدول 
 كد  گروه كانون عبارات معنادار

كار يك رويـه معمـول    قراردادهاي موقتقانون كار موجب شده است كه عقد 
مدت و موقت باشـند و در   درصد قراردادهاي كارگري، كوتاه 90شود و بيش از 
  .وجود نداشته باشد كارگر دائمچند سال آتي 

 ثباتي اشتغال نداشتن امنيت شغلي و بي  اول

هـا نتواننـد بـر     كارگاهي موجب شده است كه بنگاه عرفدر خصوص  26ماده 
عرف كارگاهي منجر به سلب اختيارات   دوم  .خود بر اساس ساير مواد قانون كار مديريت داشته باشند منابع انساني

 كارفرمايان
 كوچكهاي  نيروي كار در زمان انحالل يا ادغام بنگاه چسبندگيقانون كار به 

 چسبندگي كارگران به بنگاه  سوم  .در زمان انحالل يا ادغام اصرار دارد

قوانين حمايتي از بانون در قـانون كـار و قـانون تـرويج بـا شـير مـادر، ايجـاد         
 استخدام بـانوان كارفرمايان به  تمايل نداشتنمهدكودك و شيرخوارگاه موجب 

 .شود هاي كوچك مي در بنگاه
واسطه قانون  ن بهكاهش فرصت شغلي بانوا  چهارم

 ترويج شير مادر

  هاي پژوهش يافته
هاي كانوني، مفاهيم  كنندگان در هر يك از گروه شده توسط مشاركت بيان هايشده و نظر هاي مطرح با توجه به پرسش

 .2موجود در قانون كار،  مشكالت .1: اند از ند كه عبارتبندي شد ا در سه بخش تقسيمنهشده در هر يك از آ استخراج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moderator 2. Browwne & Cudeck 
3. Braun & Clarke 
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هاي پيشنهادي براي مقابله با  حل راه .3هاي مربوط به قانون كار و  نامه ها و آيين موجود در دستورالعمل مشكالت
  . موجود در هر حوزه مشكالت

هاي كوچك اقتصادي در  قانون كار جمهوري اسالمي ايران در ارتباط با ايجاد، حفظ و توسعه اشتغال در بنگاه مشكالت
هاي  يت بنگاهو ادامه فعال يور بهره، )1موضوع گروه كانوني (ا نهآتوسعه يد و وكار جد كسب يانداز راههاي  هر يك از حوزه

و ) 3موضوع گروه كانوني (ا نهاز آ و خروج هاي كوچك اقتصادي بنگاهادغام ، )2موضوع گروه كانوني (كوچك اقتصادي 
  .است نشان داده شده 5در جدول ) 4موضوع گروه كانوني ( اشتغال زنان

  هاي چهارگانه ان در حوزهريا ياسالم يجمهورقانون كار  مشكالت. 5جدول 
  2گروه كانوني 1گروه كانوني

مقـررات   و ينقـوان  يـت اهم از نقـش و  يانو مجر يرانگ يمتصم ي نداشتنآگاه. 1
 يهاي شغل فرصت يجادقانون كار در حفظ و ا

كه كـارگر   7ماده  قانون كار در بخش قرارداد كارفصل دوم و ياساس يرادهايا. 2
 يبـرا  شـناخته شـدن كـارگر،    يدائمـ  يـن كه ا يسخت يتمسئول د ودان را دائم مي

 .كند مي يجادها ا بنگاه

ون نقا ياجرا انباتجربه و متخصص در حوزه روابط كار كه ضابط يروهاين نبود. 3
 .دارد يمتقاشتغال اثر مس يجادا در حفظ و وكار بوده 

شـناخته   يدائمـ  يـل كـار از قب  مواد قانون يتياستفاده كارگران از نقش حما سوء. 4
 فصـل ( هاي حل اختالف يئتو احكام ه) 26ماده ( يعرف كارگاه ،)7 ماده(شدن 

 .است ينآفر كوچك مشكل يها در بنگاه يهاي شغل فرصت يجادا حفظ و يبرا )9

 يـاتي و عمل) حال(قانون  يو زمان اجرا ينزمان تدو ينب يطشرانداشتن تطابق . 5
 يـاز ن موجـود  يهـاي شـغل   فرصت يايموجود كه به اح يطنبودن قانون كار در شرا

 .دارد

 ياجـرا  يهـا  نامـه  تبصره قانون كار و آيين 121ماده و  203 يچيدگيحجم و پ .6
 گـاهي  سـخت و  د،زا هسـتن  هـاي كوچـك كـه اشـتغال     بنگـاه  يبـرا  قانون را ينا
 .راه داردهم را به يهاي شغل كاهش در فرصت و كردهممكن يرغ

قانون كـار و فصـل    ياجرا طي و ينتدو ياز ابتدا ياننگاه مغرضانه به كارفرما. 7
 يـزه انگ كنـد و  مـي  يدگذارن را تهد يهسرما و يشغل يتامن )ها مجازات جرائم و( 11
 .دهد كاهش مي يشغل يها فرصت توسعه و يبرا را نانآ

اثر  يهاي شغل و توسعه فرصت يجاددر ا ،26ماده  يبودن عرف كارگاه يفنيرغ .8
 .دارد يمنف

كسـب   يآنان برا يقتشو كارگران و ياز نداشتنبودن قانون كار باعث ن يتيحما. 9
 و يدر منافع مـال  يچندان يرثأبا كسب مهارت ت شده، زيرا يشترمهارت ب تخصص و

 .ينندب يحقوق خود نم

اشـتغال   يجـاد كـه در ا  يـان كارفرما و ينانكارآفر براين كار آمرانه بودن قانو. 10
 .دارد ينقش منف

در  يو خصوصـ  يبـزرگ و كوچـك، دولتـ    يهـا  بنگاه ينتفاوت قائل نشدن ب. 11
 قانون كار يو نحوه اجرا ينتدو

ـ  يهـا  يقانون كار كه بـا بازرسـ   يمسئوالن به نحوه اجرا يتوجه بي. 12 وقفـه   يب
بـر   وكـرده   يـد را تهد يـان كارفرما يا حرفه يتامن ،2بخش مبحث  4طبق فصل 

  . دارد يمنف يرتأث يهاي شغل فرصت يجادا

هاي قانون كار باعث باال رفـتن هزينـه مبادلـه     حمايت. 1
وري نيروي انساني شـده   نيروي انساني بدون افزايش بهره

  .است
تمركز قانون كار بر روابط كار و اختالفـات كـارگري و   . 2

 9هاي و مراجع حل اختالف در فصـل   بنگاهكارفرمايي در 
هـاي   جاي بسترسازي براي حفظ فرصت با صور احكام، به

هاي كوچك اقتصادي،  وري در بنگاه شغلي و افزايش بهره
  .ها شده است موجب تشديد اين اختالف

ترويج قراردادهاي موقـت كـار كـه باعـث اسـتخدام و      . 3
ارگران بـا  اخراج مكرر كارگران شـده و بـه اسـتفاده از كـ    

هاي اقتصـادي منجـر    وري بنگاه مهارت كم وكاهش بهره
  .شده است

نقش بازدارندگي قانون كار با حمايتي بودن آن از قشـر   .4
كارگر با دائمي شناختن كارگراني كـه كـار مسـتمر دارنـد     

هاي حل اختالف كه اكثـر احكـام    و احكام هئيت) 7ماده (
مراجـع   9ل فصـ ( دهـد   برگشت به كار كارگر را حكم مي

در ايجـاد انگيـزه بـراي ارتقـاي تخصـص      ) حل اخـتالف 
وري كـارگران را   كارگران اثر كاهنده داشته و ميزان بهـره 

  .دهد در بنگاه كاهش مي
تأثير سوء دولتي بودن اقتصاد و تبعيت نكردن از نظـام   .5

اقتصاد رقابتي، موجب نداشتن درك صحيح از تأثير منفـي  
  .شود وري مي بهره حمايتي بودن قانون كار بر

وري  بـر بهـره  ) 26مـاده  (تأثير منفي عـرف كارگـاهي   . 6
  ها بنگاه
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 هاي چهارگانه ان در حوزهريا ياسالم يجمهورقانون كار  مشكالت. 5جدول ادامه 

  4گروه كانوني  3گروه كانوني
 ينا است و شدهها  كارگران به بنگاه يگدموجب چسبن بودن قانون كار يتيحما. 1

 .ساز است مشكلر بازا ها در ادغام بنگاه هنگام خروج و يچسبندگ

كارگران نگاه به كه  يليدر دوران جنگ تحم قانون كار يبتصوين و تدو. 2
نظر  ادغام در هنگام خروج ويان مشكالت كارفرما و شده يبتصو،  داشته يتيحما

   .گرفته نشده است

قانون  ديدگاهاز  يبزرگ و كوچك اقتصاد يها بنگاه ينشدن بنتفاوت قائل . 3
 ها از بازار خروج بنگاه ياهنگام ادغام  كار

مواد  يدر اجرا حوزه روابط كار يانمجر ينتجربه مناسب در ب تخصص و نبود. 4
 راكوچك از باز يزمان ادغام و خروج بنگاه قانون كار در

هنگام  ر قانون كارد يانكارگران و كارفرما ينتوافق و مصالحه ب يطشرا نبود. 5
 يصادتهاي كوچك اق ادغام بنگاه خروج، مشاركت و

عدالت  يواند(وكار  كسب يناآشنا با فضا متخصص ويرغ يها نظارت دستگاه. 6
ادغام  ياهاي حل اختالف هنگام خروج  يئته از طرف هشددر احكام صادر) يادار
 هاي كوچك از بازار اهگبن

منابع  يناستفاده از ا يجا به يكارشدهكارگران ب يبرا يكاريب يمهصرف منابع ب. 7
 خروج هاي در حال انحالل و حفظ بنگاه يبرا

 يرتغ ،)7 ماده( بودن كارگر يدائم يطشرا يلهاي مواد قانون از قب يريگ سخت. 8
 ياخروج  ،يتزمان فعال در )26ماده ( يعرف كارگاه و )12ماده ( يتمالك يحقوق

 زاركوچك در با يها ادغام بنگاه

به ) هاي حل اختالف يئتاحكام ه و 26، 12، 7 مواد( قانون كار يتوجه بي. 9
و  يتوجه صرف به رابطه كارگر و راها در باز كار و حفظ بنگاه مقوله اشتغال و

 كوچك يها بنگاه يا ادغامهنگام خروج  ييكارفرما

حل هاي  يئتكارفرما و كارگران در ه يندگاننما يزن قدرت چانهنداشتن . 10
در  يانكارفرما كارگران و يها يندهنحوه انتخاب نما و )قانون كار 9فصل (اختالف 

حل  يئته يآرا و ها يمدولت در تصم يندهنما ياداختالف و قدرت ز لهاي ح يئته
 ادغام يااختالف هنگام خروج 

به  يمقد يكارفرما هايخصوص انتقال تعهد مشكالت قانون كار در. 11
 26 ماده يعرف كارگاه و 12اده طبق م يدجد يكارفرما

 رت هاي كوچك بنگاه يتدر خصوص معاف قانون كار يقدق نشدن اجرا. 12

 و يانمجر ديدگاهاز  روابط كار بودن حوزه قانون كار و يتيامن ياسيس. 13
 مهنگا يهاي كارگر از شورش يناش ياز اتفاقات احتمال ينگران ،گذاران قانون
احكام  و 26 7،12مواد  يبه اجرا اصرارو ر اها از باز بنگاهخروج  انحالل و ياادغام 

  يطشرا ينمواد مرتبط در ا ساير هاي حل اختالف و يئته

قانون  78پذير نبودن قانون كار به اجراي ماده  انعطاف .1
كار در خصوص ايجاد شيرخوارگاه و مهدكودك براي 

هاي كوچك كه  هاي كوچك و بزرگ، مانند بنگاه بنگاه
دهند  هايي را ندارند و ترجيح مي ايجاد چنين محيط امكان

  .آقايان را استخدام كنند
هاي كوچك كه از كارگران ماهر و محدود  بنگاه. 2

قانون كار و ماده  76كنند، امكان اجراي ماده  استفاده مي
ترويج و تغذيه با شير مادر براي آنها را ندارند، زيرا  3

  .ندارندامكان جايگزيني كارگران ماهر را 
در  77هاي كوچك در اجراي ماده  ناتواني بنگاه. 3

علت نبود  خصوص سپردن كار مناسب به مادران باردار به
  هاي كوچك تنوع شغل در بنگاه

  
يران در ارتباط با ايجاد، حفظ و توسعه اشتغال در ا ياسالم يقانون كار جمهور هاي نامه يينها و آ دستورالعمل مشكالت

، )1موضوع گروه كانوني (ا نهآتوسعه يد و وكار جد كسب يانداز راههاي  هاي كوچك اقتصادي در هر يك از حوزه بنگاه
 جو خرو هاي كوچك اقتصادي بنگاهادغام ، )2موضوع گروه كانوني (هاي كوچك اقتصادي  يت بنگاهو ادامه فعال يور بهره
  .نشان داده شده است 6در جدول ) 4موضوع گروه كانوني ( اشتغال زنانو ) 3موضوع گروه كانوني (ا نهاز آ
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  هاي چهارگانه ان در حوزهريا ياسالم يقانون كار جمهور هاي نامه و آيين ها دستورالعمل مشكالت. 6جدول 

  2گروه كانوني   1گروه كانوني 
 ميلـي   بـي به  ،ها قانون كار و دستورالعمل ياساس يها حكومت به نقص يتوجه بي. 1

 شـده منجر  يدهاي جد بنگاه يجادا موجود و يهاي اقتصاد به توسعه بنگاه يانكارفرما
 . است

 و ياجتمـاع  ينسـازمان تـأم   در خصـوص خـود   هايدولت به تعهـد  نبودن وفادار. 2
يي گو كه توان پاسخ يكاريب يمهب يسهم دولت برا درصد 3مانند  ي،كارگر ينهادها

 يممسـتق  ينداشته و فشـارها  يجامعه كارگر يتقاضاها در رابطه باسازمان را  ينا به
 گـذاري  سرمايه يل نداشتنو تبعات آن تما يل شدهها تحم به بنگاه يمال يممستقيرو غ

 .است يدهاي جد بنگاه يجادها و ا در توسعه بنگاه

 ،كه خود يهاي كوچك به انجام امور بنگاه ينانو كارآفر يانتوقع دولت از كارفرما .3
گـذاران را در   يهتـوان سـرما   ويسـت  كارفرما قادر به انجـام آن ن  ينتر عنوان بزرگ به

 .دهد كاهش مي يدبنگاه جد يجادا ها و توسعه بنگاه

هاي كوچـك   روابط كار به بنگاه حقوق كار و يمتول يها سازمان يكينگاه صفر و  .4
 قانون  ياجرا در خصوص

 يهـا  در بحـث  يعدالت ادار يواند يقضات و كارشناسان حقوق نداشتن تخصص. 5
در توسـعه   يگـذار  يهسـرما  يبرا ،حوزه ينه آنها در اشداشتغال كه احكام صادر كار و
 .كند مي يجادا مشكالتي يد،هاي جد بنگاه يجادها و ا بنگاه

 يصتشـخ  هـاي  يئـت ه توسـط ه شـد در نقض احكام صادر ئيهقوه قضا يادقدرت ز. 6
در توسعه  يگذار يهسرما يقانون كار برا در موجود مشكالتبر ) قانون كار 9فصل (

  .افزايد مي يدبنگاه جد يجادو ا

كه قانون كـار بـه آن    يور فرهنگ كار بر بهره يرتأث. 1
  .توجه است يب

 منـابع  يور ث كـاهش بهـره  عـ قانون كـار با  يتحما. 2
خواهد  يور بهرهعوامل  ساير يور مؤثر بر بهره و يساننا

  .شد
 از يناش يدرآمدها و ياپو سالم و ينظام اقتصاد نبود. 3

ــفته ــاز س ــت   يب ــده اس ــب ش ــا موج ــانكارآفر ت و  ين
 يهـا  توسـعه بنگـاه   و يجـاد گـذاران كمتـر بـه ا    يهسرما

خود را از مشـكالت قـانون كـار و     كرده وكوچك اقدام 
  .كنندحوزه روابط كار رها 

كـه   يدولت يها كوركورانه دولت از بنگاه هاي يتحما. 4
  .قانون كار منجر شده است يشناس يبآس نبودبه 
بــزرك، مــانع  يهـا  تـرس دولــت از كـارگران بنگــاه  . 5

  .استنهآ يور بهره

  4گروه كانوني  3گروه كانوني
 يـوان وزارت كـار ماننـد د   يمواز يها در سازمان) يخواه عدالت( يبعد اهداف تك. 1

 يمانع ،ادغام بنگاه ياهنگام خروج  و كنند مي يتحوزه روابط فعال كه در يعدالت ادار
 .دنكن مي يجادا

هـاي   در خصوص حوزه كار يعال يشورا يها بودن دستورالعمل يگذار يهضدسرما. 2
 يهاي كوچك اقتصاد بنگاه

 و يـت بـدون توجـه بـه ظرف    ،كـارگران  يبـرا  ياجتمـاع  ينخـدمات تـأم   يشافزا. 3
 ها  ادغام بنگاه ياهنگام خروج  يهاي كوچك اقتصاد بنگاههاي  ييتوانا

حـل اخـتالف    يكار و شـوراها  ياسالم يشورا ي،انضباط يها نامه يينمشكالت آ. 4
 يهاي كوچك اقتصاد بنگاه يبرا

هـاي   در بنگاه قانون كار يحصح يدر كشور مانع از اجرا يو ادار يوجود فساد مال. 5
 .است شده يكوچك اقتصاد

هـاي كوچـك را    مناسب كه مشكالت بنگاه يها دستورالعمل ينشدن برخ يياجرا. 6
 .دنده كاهش مي

هـاي بـزرگ و    در بنگـاه  ييو كارفرمـا  يكـارگر  يهـا  تفاوت قدرت نفوذ تشـكل . 7
 .كنند ظت ميفتر از حقوق خود محا بزرگ راحت هاي كه تشكل يطور به ،كوچك

كه به دولت  ييو كارفرما يقدرتمند كارگر يها تشكل يجاددولت به اندادن اجازه . 8
 .ثر باشندؤاشتغال م ها و وابسته نبوده و قادر خواهند بود در حل مشكالت بنگاه

 ياسـي منسجم و س ياطالعات يستمس يكنبود  يلدل متناقض دولت به هاي يتفعال. 9
 .عمل كردن

ندانسته از  ياسته كه دان يدر صورت ينقوان يبه اجرا يالملل ينب يها فشار سازمان. 10
  .اطالع هستند يب يكاريرفع ب يبرا كشور ما يهاي بوم حل و راه يكاريمشكالت ب

 يكار برا يفضا ياز قانون كار در برابر يتضاد مواد. 1
  ياننوان و آقااب

 يفـي ك و يكمـ  يطهـاي قـانون كـار از شـرا     يتحما .2
بانوان  نشدن موجب استخدام ،ها اشتغال بانوان در بنگاه

  .دشو هاي كوچك مي در بنگاه
هـاي آن   تبصـره  123 ماده قانون كار و 203سختي . 3

 يهـا  از مشـاغل در سـطح بنگـاه    ياريموجب حذف بس
  .است شدهكوچك 

بنگـاه   مـدت بـودن،  دبلن يلدل به يمانهاي زا يمرخص. 4
و  كنـد  يمحروم م خود طور موقت از كارگر كوچك را به

  .دارند يكمتر يلتما ،به استخدام بانوان يانكارفرما
 خوارگاه ويرشـ  يجـاد قـانون كـار بـه ا    كـردن مكلف . 5

دهنـد از كـارگران    مي يحترج يانمهدكودك كه كارفرما
  .مذكر استفاده كنند
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جمهوري اسـالمي در ارتبـاط بـا ايجـاد، حفـظ و توسـعه       قانون كار  مشكالتمقابله با  برايراهكارهاي پيشنهادي 

موضـوع گـروه   (ا نهـ آتوسـعه  يد و وكار جد كسب يانداز راههاي  هاي كوچك اقتصادي در هر يك از حوزه اشتغال در بنگاه
هـاي كوچـك    بنگـاه ادغـام  ، )2موضـوع گـروه كـانوني    (هاي كوچك اقتصادي  يت بنگاهو ادامه فعال يور بهره، )1كانوني 

نشـان داده شـده    7در جـدول  ) 4موضوع گروه كانوني ( اشتغال زنانو ) 3موضوع گروه كانوني (ا نهاز آ و خروج ادياقتص
  .است

  هاي چهارگانه در حوزهقانون كار  مشكالتكنترل  برايشده  كارگرفته هب يراهكارها. 7جدول 
  2 گروه كانوني 1گروه كانوني

  قرارداد اصليجاي  جايگزيني قراردادهاي موقت به. 1
درج حداقل حقوق قراردادهاي كار براي حداقل تعهـدآفريني بـراي   . 2

 بنگاه و پرداخت حقوق كارگران با عناوين ديگر مانند پاداش و غيره
سپاري بخشي از فرايندهاي توليد به خارج از بنگاه تا حـداقل   برون. 3

  .نياز به كارگر در بنگاه وجود داشته باشد
  زمان با عقد قرارداد با كارگران يه حساب همگرفتن برگه تصف. 4

ايجاد روابط غيررسمي بـا مجريـان قـانون كـار بـراي آشـنايي بـا        . 1
  مسيرهاي عبور از مشكالت قانون كار

هاي كوچك،  صورت متمركز براي بنگاه دارا بون مشاوران حقوقي به. 2
  هاي حل اختالف در راستاي دفاع از حقوق آنها در هيئت

  وين شغلي در بنگاه براي كاهش حداكثري نيروي كاركاهش عنا. 3
جـاي   اضافه كاري دادن به نيروهاي موجود براي انجـام كارهـا بـه   . 4

  استخدام نيروهاي جديد
هاي مالي الزم بـراي جلـوگيري    گرفتن تعهدهاي محكم از ضمانت. 5

  .از كارگراني كه قصد سوءاستفاده از جنبه حمايتي قانون كار را دارند
تن سناريوهاي مختلـف بـراي مواجهـه بـا مشـكالت احتمـالي       داش. 6

  توسط كارفرما
  4 گروه كانوني 3گروه كانوني

  جاي قراردادهاي دائم جايگزيني قراردادهاي موقت به. 1
  باال بردن اطالعات و دانش كارفرمايان از قانون كار. 2
هاي حقـوقي و گـرفتن    داشتن كانوني متمركز براي گرفتن مشاوره. 3

 هاي حل اختالف وكيل براي دفاع از حقوق آنها در هيئت
  هاي فرعي براي دور زدن مواد قانون كار پيدا كردن راه. 4

  در نظر گرفتن شرايط اقتضايي براي بانوان هنگام استخدام. 1
نسپردن كارهايي كه به مهارت نياز دارد به بانون متأهل كه هنگـام  . 2

  .مرخصي زايمان دچار مشكل نشود
كارگيري بانوان مجرد كه دغدغه مرخصي زايمان و غيـره وجـود    به. 3

  .نداشته باشد

  گيري و پيشنهادها نتيجه
 يها حفظ و توسعه اشتغال در بنگاه يجاد،موجود در قانون كار در ارتباط با ا مشكالت ييشناسا ،يفيپژوهش ك ينهدف ا

ا و مصاحبه با .ا.قانون كار ج يقدق يبا بررس ،منظور يندب. است مشكالتمقابله با اين  براي ييكوچك و ارائه راهكارها
 يشغل يها حفظ و توسعه فرصت يجاد،ا يا برانهكار در آ قانوننظران حوزه قانون كار، چهار حوزه كه  و صاحب ينانكارآفر

 يانداز راه :اند از عبارتچهار حوزه  ينا. ندشد يينو تع ييشناسا با مشكل مواجه است، يكوچك اقتصاد يها بنگاه در
و  هاي كوچك اقتصادي بنگاهادغام هاي كوچك اقتصادي،  يت بنگاهو ادامه فعال يور بهره ،انهآتوسعه يد و وكار جد كسب
از  يكانونهاي  گروه ،مربوطه يراهكارها يينها و تع حوزه يناز ا يكهر  يبررس يبرا. اشتغال زنانو ا از بازار نهآ  خروج
  :است يرآن به شرح ز يجكه نتا اند شده يلمان حوزه تشكنظران ه و صاحب انينكارآفر
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هاي  بنگاه يانداز راه موجود، يهاي كوچك اقتصاد قانون كار بر توسعه بنگاه يربه تأث ،يگروه كانون ينا :اول يگروه كانون

  :ند ازا عبارت مشكالت يناز ا يبرخ .اشتغال پرداخته است يجادو ا) ينيكارآفر( يدجد

 ينتفاوت قائل نبودن ب قانون از نظر خبرگان مشكالت يكي از: هاي كوچك، متوسط و بزرگ به بنگاه ينگر يكسان )الف
 و يكالعناصر راد يفشارها و ياسيس يطشرا. استا .ا.قانون كار ج ديدگاههاي بزرگ از  بنگاه و هاي كوچك بنگاه
 يا گونه به ،داده قرار يتخصص يدگاها ارجح بر در ياسيس يدگاهد ،قانون كار يبتصو و يندر زمان تدو يكارگر ينهادها

 1ماده  .اند دانسته يكسانقانون كار  ديدگاهبزرگ، هر دو را از  هاي كوچك و ها و توان بنگاه يتكه بدون توجه به ظرف
كارگاه را هر  4ماده  .داند قانون مي يناز ا عيترا مكلف به تب يهاي اقتصاد كارگران بنگاهو  يانكارفرما يهقانون كار كل

 كارگران و يهكل 5ماده  .تعداد كارگر در هر ابعاد و ،است داند كه كارگر به درخواست كارفرما مشغول به كار مي يمحل
را از  ارگرآن ك داند و هرگونه كار مستمر را كار دائم مي 7ماده  2تبصره . داند قانون مي ينها را مشمول ا بنگاه يانكارفرما

 داند و يرا در قرارداد كارگر با بنگاه مؤثر نم يلبه هر دل يتمالك ييرهرگونه تغ 12ماده . شناسد ئم مينظر قانون كارگر دا
بودن  يدائم با وجود يدر خصوص عرف كارگاه 26ماده . است يقبل ايكارفرم هايتعهداجراي ملزم به  يدجد يكارفرما

ها  را توسط همه بنگاه 19 و 17 ،16 ،15مواد  نشدن اجرا 20ماده . است آفرين مشكل ياران بسيكارفرما يبرا ،)گركار(
در خصوص  84 تا ماده 79 ماده ،آور يانز سخت و يدر خصوص ساعت كار كارها 52ماده  .ملزم به جرائم دانسته است

در خصوص  67 و 66 مواد، دشو يم يآموز كه باعث حرفه يشيهاي آزما در خصوص اشتغال 11نوجوانان، ماده  يريكارگ هب
تا  171 مادهاز  11فصل  و كاركنان خود كردن يمهها در ب همه بنگاه كردندر خصوص ملزم  148، ماده يشعائر مذهب

بدون . ، هستندداده است هاي كوچك قرار صاحب بنگاه و ياندوش كارفرما را بر ينيسنگ يفريك يتكه مسئول 186 ماده
 191ماده  يول است، ها همه بنگاه يراب قانون ينا يتشمول 1هر چند ماده  كوچكهاي  ها و توان بنگاه يتتوجه به ظرف

است  كرده امستثن اي نامه ينيموجب آ قانون به ينمقررات ا ياز برخ تموقطور  بهنفر را بنا بر مصلحت  10ير هاي ز بنگاه
 ينا د، هرچندنشو طور كامل اجرا نمي به ن مواداي اما ،قائل شده ياستثنائات ها نگاهاز ب يگرد يبرخ يكه برا يزن 190ماده  يا

   .اند نشدهچندان مؤثر واقع  ها يتمعاف

بنا بر اقتضائات  يهاي كوچك اقتصاد گاه بنگاهرنظر خبرگان ه بر اساس: كارگران ييجا هجاب يقانون كار برا يطشرا )ب
قانون كار  26ماده . شوند با مشكل مواجه ميا .ا.مواد قانون كار ج بر اساس ،دهند ييربخواهند نوع شغل خود را تغ يشغل

 ييجا هبخواهد به جاب يتجار يا يفن يلبه هر دل تصادياي است كه اگر بنگاه اق گونه به يدر خصوص عرف كارگاه
و ذهاب،  يابدر خصوص ا يعرف كارگاهطبق  يدبا د،انتقال ده يگريد يطو بنگاه خود را به مح كندكارخانه خود اقدام 

وزارت  مجوز اگر ،با وجود همه مجوزها صورت ينا يردر غ ،به توافق برسد أبا وزارت كار مبد يرهمسكن، ساعت كار و غ
  .كندممانعت  ييجا هجاب ينتواند از ا مي أحوزه وزارت كار مبد انتقال را انجام دهد و ينتواند ا ينم ،ه باشدترا نداش أمبد ركا

 ينا رابطه ب.ا.از قانون كار ج ينظر خبرگان مواد بر اساس: كارگر و كارفرما ينروابط ب يمقانون كار در تنظ يريگ سخت )ج
ـ  و گوو گفت يو از فضا با مشكل مواجه كردههاي كوچك را سخت و  سطح بنگاه در يانكارگران و كارفرما دو  ينتعامل ب

به  ييگو پاسخ .است مواد قانون كار دانسته يهرا مشمول كل) گبزر كوچك و(ها  همه بنگاه ،5ماده . است كردهخارج  طرف
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هـاي كوچـك بـه حـداقل      بنگاه يقانون را برا ينتبعات ا توانددارد كه ب يازن يدست يرهچ يلقانون به مشاور و وك ينمواد ا
 يهاي بـزرگ دارا  بنگاه يول ندارند، يتوان مال يلاي و گرفتن وك خدمات مشاوره يناستفاده از ا يها برا بنگاه ينا. برساند

بنگـاه   يدائـم بـرا   گرهـاي قـانون از كـار    يتحما كارگر مستمر را كارگر دائم شناخته و 7ماده  2تبصره . توان هستند ينا
 يـن ا .هسـتند يمي خـود  اخراج كارگران قد و يداستخدام كارگر جد يندابه فر ناچار يانكه كارفرما استساز  كوچك مشكل

 24مـواد  . منـد شـوند   بهـره  كرده،ا مهارت كسب نهدر كارگاه آ يها نتوانند از كارگران كه مدت گاهشود كه بن باعث مي روند
خاتمـه قـرارداد كـار در اثـر     ( 32 ،)يو بازنشستگ يزكارافتادگا( 31 ،)كارفرما از كارگر يتشكا( 18 ،)تخدم يانپا يايمزا(

 4 و 1 مـواد  يـل كـار ذ  قـرارداد  يفو فصل دوم در خصوص تعر) كارگر يوننحوه پرداخت د( 44 و )كارگر ييكاهش توانا
ممكـن  حتـي   و كردنـد  يقكارگاه خود را تعل، مشكالت دليل كه به ييها بنگاه 20 ،18 ،17 ،15، 14قرارداد كار مواد  يقتعل

كارگران را به سر كـار   يقلبعد از تع تاقانون كار كارفرما را ملزم كرده است . از قصور كارگران باشد يناش يقتعل يناست ا
 يطر عمـده در شـرا  ييـ تغ( 26 ،)سال يكاز  يشاشتغال كارگر ب( 24، 21مواد  يلمبحث خاتمه قرارداد كار ذ .خود برگرداند

 در خصوص مراجـع حـل   9فصل  و )هاي اسالم كارگران و انجمن ينگاننقش نما( 28 ،)كار ينامه انضباط آيين( 27 ،)كار 
در  و انـد  طرفه داشـته  يككه تاكنون عملكرد  است هاي حل اختالف يئتخصوص ه به يانكارفرما كارگران و يناختالف ب

 يقـانون كـار را بـرا    يموارد سـخت  ينهمه ا .است به نفع كارگران رقم خورده آنها ساله اكثر احكام صادره سيدوران  ينا
در  184 تا ماده 171از ماده  يو حقوق يفريكهاي  كه شامل جرائم و مجازات 11صل ف. اند داده يشهاي كوچك افزا بنگاه

 يفـري فقـره تخلـف ك   يـك كه  يدر صورت ،نكنند يتكه قانون كار را رعا ي استيانكارفرما يبرا يفريتخلف ك 40حدود 
گروه  ينخبرگان در ا ،طور خالصه به .است يامدهبكشاند، ن يبنگاه را به نابود اش يتوجه يكه ممكن است بي كارگر يبرا

در حـوزه   قانون كـار  يتاهم سازان از يمتصم يگاهآنا: ند ازا طور خالصه عبارت هاند كه ب دهكر ييشناسا مشكل 12 يكانون
باتجربه در حـوزه   متخصص و يروهاين نبود، )كارگر دائم(كار  قرارداد خصوص قانون كار در هاييرادا ي،هاي شغل فرصت

 يقـانون را بـرا   يـن تبصـره ا  121 كار بـا  ماده قانون 203موجود بازار كار،  يطقانون كار با شرا نداشتن روابط كار، تطابق
، وجود نگاه مغرضانه بـه  نيستي كنون يطدر شراشدني اجرا و ياتيعمليرغ كارقانون ده است، كر يچيدههاي كوچك پ بنگاه

ـ  يتفـاوت  بـي  ،يارگاهدر خصوص عرف ك 26بودن ماده  يفنيرقانون كار، غ ياجرا طي و ينتدوي از ابتدا يانكارفرما  ينب
بـه   نمسـئوال  يتـوجه  بـي  و كارفرمـا  در رابطـه بـا  ، آمرانه بودن قانون كار يدولت ـ خصوصي و بزگ ـهاي كوچك   بنگاه
  .هاي مداوم يبازرس

پرداخته كه  يور و بهره يهاي كوچك اقتصاد بنگاه يتفعال قانون كار بر يرتأث به يگروه كانون ينا :دوم يگروه كانون
هاي  مبادله در بنگاه ينهرفتن هز ث باالعهاي قانون كار با يتحما: از اند خالصه عبارت طور هاست كه ب مشكل 6شامل 

 كه اثر استيي و كارفرما ياختالفات كارگر روابط كار و بر تمركز قانون كار ،يور در بهره يشبدون افزا يكوچك اقتصاد
اثر  تخصص و يشاافز برايكارگران  يبرا يزهانگ يجاددائم در ا يقراردادها ينقش بازدارندگي دارد، ور بر بهره سوء

 شده يور قانون كار بر بهره يرتأث يحدرك صحنبود موجب  يراناز اقتصاد ا يبودن بخش بزرگ يدولت ،يور بهره كاهنده بر
  .يور بر بهره )26ماده ( يعرف كارگاه يمنف يرتأثو  است

و  يهمكـار  و وكـار  مواد قانون كـار هنگـام خـروج بنگـاه از بـازار كسـب       يربه تأث يگروه كانون ينا :سوم يگروه گانون
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 يهاي اقتصـاد  ادغام بنگاه ياوجود امكان مشاركت  ،از الزامات جوامع مدرن يكي .پرداخته است ها ادغام بنگاه يامشاركت 

 ديـدگاه هـا از   بنگاه ينمشاركت ب فرايندانجام  تسهول .اقدام است ينوجودآمده از ا هب افزايي همو  يتوانمند يشافزا يبرا
مواد  سايردر خصوص كارگر دائم و  7ماده  2تبصره . است يتهاي مربوطه حائز اهم نامه ها و بخش نامه ينيآ كار و ينقوان

 بـر اسـاس  . يـد آ ها به حساب مي بنگاه يمشاركت و همكار يبرا يمانع زند و كار را رقم مي يروهاين يچسبندگ قانون كار
يـا   هـا  بنگاه هنگام مشاركت بنگاه يتدر مالك ييرنوع تغ در خصوص هر 12و ماده ) يعرف كارگاه( 26ماده  ،خبرگان نظر

ـ  هاتعهـد  يـن ا. ي خواهند بـود مالك قبل هايملزم به انجام تعهد يدجد نامالك ،هاي كوچك بنگاه يواگذار  يـاد ز قـدري  هب
 ،انـد  كه حاضـر بـه مشـاركت شـده     يانيكارفرما يبرااين موضوع  ود وكنندگان خواهد ب از توان مشاركت كه فراتر هستند

هر  هستند،چند بنگاه كه در حال ادغام  يا دوهم ممكن است  يدر خصوص عرف كارگاه. كند مي يجادا يمشكالت فراوان
 رگانحاصل از مباحث خب يجنتا .ممكن استيرمواقع غ يدر بعض ياها مشكل  عرف ينا يعكه تجم باشندي عرف يدارا يك
نكـردن   يتبودن قانون كار از كارگران و حما يتيحما: از اند طور خالصه عبارت بوده كه به مشكل 12گروه شامل  يندر ا

ـ    ييو كارفرمـا  يمصالحه كارگر يطشرا نبود حال انحالل و ادغام، هاي در از بنگاه هـاي   بنگـاه  ين، تفـاوت قائـل نبـودن ب
از  يمشـكالت ناشـ   و قانون كـار  نداشتن يريپذ به مقوله اشتغال، انعطاف يهتوج بيقانون كار،  ديدگاه زكوچك و بزرگ ا

  . 26 و 12 مواد

. اشـتغال بـانون پرداختـه اسـت     قانون كار بـر  يرتأث يرامونپ گوو گفت به بحث و يگروه كانون ينا :چهارم كانوني گروه
از  يهـاي اقتصـاد   يـت حضـور بـانوان در فعال  . دارد اي يـژه كار در ابعاد گوناگون به اشتغال بانوان نگاه و يالملل ينسازمان ب

 يـد كشـورها با  از ايـن رو،  ،نخواهـد بـود   فتنييرپـذ  ،رنگ كند حضور را كم ينكه ا ياست و هر عامل يالزامات جوامع مدن
از  ياريهرچنـد بسـ   .يوندندحقوق اشتغال زنان بپ يالملل ينهاي ب نامه مقاوله ينخود به ا ياقتصاد يها ساختيرمتناسب با ز

هـاي   بنگاه يلو تما يزهدر باطن انگ يول ،ظاهر به نفع كارگران زن بوده ها به نامه ها و بخش نامه آيين ا و.ا.مواد قانون كار ج
  .را كاهش داده است بانوان يريكارگ هدر استخدام و ب ياقتصاد

بود كه در تبصره  كرده يينتع روز 90را  يمانزا يمرخص ،76ماده : يرهو غ يردهيساعات ش يمان،زا يمرخص يشافزا )الف 
 ينبنگاه كوچك ا يمفهوم آن برا داده است و يشروز افزا 180مادر آن را به  يربا ش يهو تغذ يجقانون ترو 3ماده  3

 يدر صورت ،باشد مندباثبات بهر يانسان يروين يكتواند از  يو كارفرما نم يدار بودهناپا يكارگر در حالتاين كه  ودخواهد ب
ده است كه كركارفرما را ملزم  76ماده  1تبصره  .خواهد داشت يشتريب يداريثبات و پا ،استفاده كنديان از آقا كه اگر

 ،بنگاه كوچك يككار  در صورتي كه ،يطشرا ينبا ا .به كار اول خود باز گرداند زايمان يمرخص يانمادران را پس از پا
 يو بانوكرده خود را اخراج  يفعل يا حرفه يانسان يرويكه ن يردرا بپذ يسكر ينچگونه ا توأم با مهارت باشد، يكار يفظر
در  77ماده  .كند را استخدام يانآقا، بانوانجاي  بهرسد كه  مي يجهنت ينكارفرما به ا ينبنابرا .كار بگمارد هب را مجدد يقبل

وجود  يگستردگ ينوع مشاغل به اهاي كوچك تن در بنگاه كه معموالًاست خصوص سپردن كار مناسب به مادران باردار 
 ينجرائم سنگ ،78ماده  نكردن اجرا يبرا 173ماده  .انجام دهد ييها يگزينياجها و  ييجانما ينچند بتوان كارفرما ندارد كه

هاي  يئتدر خصوص احكام ه يزن 166تا ماده  157 ماده .اشتغال بانوان است يبازدارنده برا يعاملاين ماده قائل شده كه 
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 يساعت را برا يكروزانه  78ماده  .دنكن مي يجادا مشكالتي ،يرندگ كار مي هكه بانوان را ب ييها بنگاه يبرا ،اختالفحل 
 يروز ،يانسان يروين يك يوقت .خشك استفاده كنديراز ش دهرچند ممكن است نوزا ،تده اسكر يينمادران تع يدهيرش

و  يديتول يتكند و فعال استفاده مي يمحدود يانسان يروهاياز ن بنگاه كوچك كه معموالً يك از زنجيره ساعت يك
خوارگاه و يرش ايجادرا مكلف به  يانكارفرما 78ماده  .روند كار مختل خواهدشد ،كنار برود است،وار  يرهزنج شا يخدمات

و  يريكارگ هدر ب يو مانع مشكلي پرنبوده و موضوع شدنيهاي كوچك اجرا بنگاه يده است كه براكرمهدكودك 
  .كند مي يجاداستخدام بانوان ا

 يزسـاعت جـا   يـك مـاه روزانـه    20مادر را تـا  ير شقانون ترويج و تغذيه با  3ماده  1تبصره  :مادر يربا ش يجقانون ترو )ب
 يقائـل شـده اسـت كـه بـرا      يسـال مرخصـ   يـك كنند تا  يمانزا يشترقلو و ب سهكه  يمادران يبرا 3دانسته و در تبصره 

گروه  يندر ا ،خالصه طور به .نخواهد بود يرپذ امكان ،برخوردارند نسانيمنابع ا يتكه از محدود يهاي كوچك اقتصاد بنگاه
 يجـاد كـار در ا  انونقـ  78مـاده   ياجـرا  در خصوصقانون كار  نبودن يرپذ انعطاف:از ندا اند كه عبارت دهكرطرح  مشكل 3
 76مـاده   يامكـان اجـرا  نبود از آن،  يتعارض ناش يجادوان مجرد و متأهل و ابانبين  يتفاوت بي، مهدكودك خوارگاه ويرش

 يتواننـا  ان،تعداد كم كـارگر  يلدل بهپذير نبودن آن  و امكانهاي كوچك  بنگاه يمادر برا يرش با يجترو 2ماده  قانون كار و
  .ها بنگاه يندر ا يعلت نبود تنوع شغل مناسب به مادران باردار به هاي كوچك به سپردن كار بنگاه

ارائه و راهكارهايي  هاشنهاديپ يگروه كانون 4قانون كار در  موجود در مشكالتمقابله با  يخبرگان و اهل فن در راستا
  :ند ازا كه عبارتاند  دهكر

 موجود و يهاي كوچك اقتصاد قانون كار در توسعه بنگاه مشكالت رفع يخبرگان برا هاييشنهادپ :اول يگروه كانون
 :است يلبه شرح ذ يشنهادپ 4شامل يني اشتغال و كارآفر يجادا

كار با  يدرج حداقل حقوق در قراردادها دائم با كارگران، يقراردادها ياج به )مدت كوتاه( موقت كار يقراردادها عقد
و  يدتول ندهايياز فرا يهاي بخش يسپار برون باشد، يانبه عهده كارفرما يو مال يهاي حقوق يتتا حداقل مسئول نكارگرا

  .زمان با عقد قرارداد كار با كارگران هم حساب يهتسو هگرفتن برگ و خدمات به خارج از بنگاه

و  يهاي كوچك اقتصاد بنگاه يتار بر فعالكقانون  مشكالترفع  يخبرگان برا هاييشنهادپ :دوم يكانون گروه
هاي قانون  يتاستفاده از ظرف يبرا حوزه روابط كارمشورت با كارشناسان : بدين شرح استمورد  3كه شامل  يور بهره
 برايهاي كوچك  در بنگاه يشغل هاي وان، كاهش عن)كار يرويمبادله ن ينههز( يهاي منابع انسان ينهكاهش هز برايكار 

آشنا با حوزه  يمشاوران مال يريكارگ هبيابد، از قانون كار كاهش  يناش يتا فشارها يانسان يروين يحداقل يريكارگ هب
  .دنرا كاهش ده قانون كار يريپذ يبكه آس ييراهكارها ياجرا يروابط كار برا قانون كار و

كه شامل  يهاي اقتصاد قانون كار هنگام خروج و ادغام بنگاه يررفع تأث يخبرگان برا هاييشنهادپ :سوم يگروه گانون
دائم كار،  يقراردادها يجا موقت به يقراردادها يگزينيجا: ند ازا طور خالصه عبارت بوده كه به ياصالح يشنهادپ 4

هاي حل اختالف و  يئتتا قادر باشند در ه هندد ايشقانون كار افز در رابطه بادانش خود را  اطالعات و يدبا يانكارفرما
خبره در روابط  يهاي متمركز با حضور وكال كانون يجادا ،كنندبازرسان وزارت كار از حقوق خود دفاع  سايرهاي  گزارش
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هاي  يريگيپ يبرا يلوك يا يهاي حقوق گرفتن مشاوره يهاي كوچك برا بنگاه ييكارفرما ينهادها و ها كار توسط انجمن

  .مرتبط با دفاتر وزارت كار يل اختالف و امور حقوقح يئتدر ه يكارگر ياتشكا

 يهاي شغل فرصت يجادا ياز بانوان در راستا يتيحما ينقوان يررفع تأث يخبرگان برا هاييشنهادپ :چهارم يگروه كانون
 يبرا يهاي كوچك اقتصاد بانوان متأهل توسط بنگاه نكردن استخدام: بدين شرح  استمورد  4آنان كه شامل  يبرا

ها نداشته  بنگاه ينا يبرا يتبعات يمانزا يمشكالت مرخص يماندارد تا هنگام زا يازكه به مهارت ن يتخصص يكارها
 و 77، 76مواد  يبه اجرا هاي كوچك تا مدت با بانون، استخدام بانوان مجرد در بنگاه كوتاه موقت و يباشد، عقد قراردادها

  .نباشد يازين مادر يرش با ذيهتغ و يجقانون ترو 3، ماده 78

  هاي پژوهش محدوديت
دليـل   بـه (اهميـت دانسـتن ايـن موضـوع      ز مشكالت يا كمدليل امكان برو هاي كوچك اقتصادي در بخش دولتي به بنگاه

نيز ) خانه كارگر(دادند و نهادهاي كارگري  هاي كانوني از خود تمايل نشان نمي براي شركت در گروه ،)هاي دولتي حمايت
  .هاي كانوني سر باز زدند دليل منافع صنفي از شركت در گروه به

  هاي آتي  پيشنهاد براي پژوهش 
 :دشون هاي آن، موضوعات پژوهشي زير پيشنهاد مي هاي پژوهش و همچنين با توجه به محدوديت يافتهبا توجه به 

 حساسيت و توجه كمتري  و هاي حاكميتي برخوردار هستند هاي كوچك دولتي از حمايت با توجه به اينكه بنگاه
 خصوص تأثير قانون كار بر ده و دركرد كه به قانون كار توجه بيشتري شو پيشنهاد مي ،به اين موضوع دارند

  .دهند انجامهاي الزم را  ها و ارزيابي هاي كوچك، پژوهش هاي شغلي بنگاه فرصت
 گذاري براي  ترين ميزان سرمايه ينيهاي شغلي با پا هاي كوچك اقتصادي در ايجاد فرصت با توجه به نقش بنگاه

هايي در زمينه تسهيل  پژوهش ،ري دارندها در كاهش نرخ بيكا ايجاد هر شغل و همچنين نقشي كه اين بنگاه
راهكارهايي از طرف مراكز پژوهشي و  ،ها انجام شود و بر اساس نتايج آن قوانين و مقررات حاكم بر اين بنگاه

 . ارائه شودها  دانشگاه

 عنوان يك قانون در خصوص اسناد و قوانين باالدستي، نقش قوه مقننه در تصويب اين قوانين، قانون اساسي به 
  .شود پذير نخواهد بود، پژوهشي انجام ا مغاير با اصول قانون اساسي امكان.ا.مرجع كه امكان تغيير در قانون كار ج

  منابع
 نشـر  :تهـران  ).مترجمـان  ،پورنصـر  ي واكباتـان  ،زارع. (تئوري عمومي كارآفريني، رويكرد فرد ـ فرصـت  . )2003(، اسكات نياندروش

  بآرادكتا

روابـط   مرتبط با نيقوان يمحتوا لـ تحليحقوق   در مفهوم عدالت در رييتغ آثار .)1393( امعمار، ثري ي؛مهد ،شهابي ؛، نرگسياتيپرح
  .259 -233، )57(15 ،يفصلنامه پژوهش رفاه اجتماع .رانيكار ا

  .سمت ، انتشاراتتهران .شغل شناسي كار و جامعه .)1389( توسلي، غالم عباس 
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  .يبازرگان يها  پژوهش

نشـر  : تهـران  .در حال توسعه و يكشور صنعت 30كوچك در  عيموفق توسعه صنا يها استيس .)1380( رانيكوچك ا عيسازمان صنا
  .كوچك عيسازمان صنا

 يـي زا اشـتغال  جـاد يا مؤثر بر يها مؤلفه ليتحل و يياشناس .)1389( ني، غالم حساين ينحسي ؛رجيا، محمدي ملك ؛شمشاد، معصومه
  .156 -141، )79(44، ييايجغراف يها پژوهش .در استان گلستان يعيمنابع طب يها تعاون

  .انتشارات سروش :تهران). مترجم، نيرامتعلي ( .باستزي كوچك .)1999( ارنست شوماخر،

 و يشناس مجله روان .يمصاحبه كروه كانون وهياز كاربرد ش ياي مداوم معلمان، مورد به رشد حرفه يكرديرو .)1387( ديناه ،يصادق
  .75 -47، )2(38، يتيعلوم ترب

  .سمتانتشارات  :تهران .حقوق كار .)1382(، عزت اهللا يعراق

  .يصنعت تيريمد ماننشر ساز :تهران .يشناخته جهان يها شركت نياز بهتر ييها آموزه .)1384( احمد ي،ارياله ي؛عل اد،ژن يكرد

  .102 -67، )4(40، مجله تحقيقات اقتصادي .هاي حمايت شغلي در ليران ارزيابي شاخص .)1384(محمد  قاسمي، محمود؛ متوسلي،

  .246 -233، )61( 20، راهبرد .رانيا در يتوسعه صنعت قانون كار و .)1390( دوحي، مهربان ؛، ابوالقاسممهدوي

  .سازمان نشر فكر :تهران .كار حقوق .)1385(، غالم رضا انموحدي

). بنگـاه كوچـك   40: مطالعه موردي(هاي توليد ـ ساخت   هزينه مبادله تأمين مالي بنگاه). 1385(نادران، الياس  نصيري اقدام، علي؛
  .121 -83، )74( تحقيقات اقتصادي،

  .62 -37، )57(19 ،راهبرد .رانينقش قانون كار در بازار كار و روابط كار در ا .)1389(نوبخت، محمد باقر 

سازمان انتشـارات جهـاد    :تهران .ينيرآفركا يها دهيها و ا فرصت .)1390(، رزا يمهراب؛ محمد ري، اميكالب ؛ري، جهانگيفارس يداللهي
  .دانشگاه
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