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چكيده
در میان اسناد سازمان بینالمللی کار ،مقاولهنامهها جایگاه ویژهای دارند ،زیرا تکالیف و تعهدات مشخصی
را برعهدة کشورهای عضو قرار میدهند .در میان این مقاولهنامهها ،آن دسته که به حقوق بنیادین کار
مربوط میشوند از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردارند .کشورهای عضو در این سازمان از جمله ایران
ملزم به اجرای تعهدات مربوطهاند .این پژوهش برای اولین بار در ایران ،با هدف تحلیل موانع اجرایی
حقوق بنیادین کار طراحی شده است .نتایج این پژوهش حاکی است که منع کار کودکان ،باالترین
اهمیت را در میان ابعاد حقوق بنیادین کار دارد و نشان میدهد مهمترین عامل اجرایی شدن ،در بعد
کار کودکان «مقررات دستوپاگیر» ،در بعد کار اجباری «بیاعتمادی به دیگر کارگران» ،در بعد تبعیض
جنسیتی «جو محیط کارگری» ،در بعد عدم تساوی افراد «قضاوتهای ذهنی مدیر» ،و در بعد عدم
مذاکرة جمعی «اتخاذ تصمیمات احساسی» است.
واژگانکليدی 
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مقدمه 
دبیرکل سازمان بینالمللی کار ( )International Labor Organizationدر هشتادوهفتمین
اجالس بینالمللی کار ،کار شایسته را بهعنوان «فرصتهایی برای زنان و مردان بهمنظور
بهدست آوردن و حفظ کار خوب و سودمند از لحاظ اقتصادی در شرایط آزادی ،برابری،
امنیت و وقار انسانی» تعریف کرد .در این تعریف چهار راهبرد مختلف قابل تفکیك
است که عبارتاند از :حقوق بنیادین کار ،اشتغال ،حمایت اجتماعی ،گفتمان
اجتماعــی ) . (Turner, 2007, p. 12حقوق بنیادین کار به هریك از آزادیهای اساسی
انسان مانند آزادی کار مربوط میشود که شامل چندین مقاولهنامه ( )conventionاست
که همۀ کشورهای عضو برای تحقق عدالت سیاسی بایستی آنها را رعایت و اجرا کنند.
بسیاری از کشورها که در میان آن کشورهای بزرگ صنعتی دنیا همچون امریکـا نیـز
دیده میشوند ،به برخی از این مقاولهنامهها ملحق نشدهاند .البتـه نپیوسـتن کشـورهای
عضو نمی تواند عاملی برای اجرایی نشدن این حقوق در آن کشور باشـد ،امـا نماینـدگان
این کشورها از ارائۀ گـزارش در زمینـۀ بنـدهایی کـه کشورهایشـان بـه مقاولـهنامـههـا
نپیوســتهانــد ،خــودداری مــیکننــد .ایــن امــر زمینــه را بــرای نادیــده گــرفتن اجــرای
مقاولهنامههای بینالمللی و حقوق بنیادین کار در بسیاری از کشورها فراهم میکند.
بر همین اساس ،در ایران نیز طبق مادة  949برنامـۀ چهـارم توسـعه ،دولـت موفـف
شدهاست برنامۀ ملی توسعۀ «کار شایسـته» را بـهعنـوان گفتمـان جدیـد عرصـۀ کـار و
توسعه ،بر اساس راهبرد «سهجانبهگرایی» که متضمن عـزت نفـس ،برابـری فرصـتهـا،
آزادی و امنیت نیروی کار ،همراه با صیانت الزم اسـت و دربرگیرنـدة محورهـای حقـوق
بنیادین کار و گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی است ،تهیـه و تـا پایـان سـال
اول برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران تقـدیم
مجلس شورای اسالمی نماید (نیری ،9383 ،ص.)25
آگاهی از چگونگی و وضـعیت حقـوق بنیـادین کـار در هـر جامعـهای از موضـوعات
پژوهشی مهم محسوب میشود؛ بهویژه در جامعۀ ما که جزء کشورهای در حـال توسـعه
بهشمار میآید ،موضوعی به نسبت جدید است .شناخت از وضعیت حقـوق بنیـادین کـار
همانند شناخت از وضعیت حداقل سن شروع به کار و منع تبعـیض جنسـیتی مـیتوانـد
بیانگر و راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت اجتماعی باشد .توجه بـه مسـئلۀ حقـوق
بنیادین کار میتوانـد مبنـای ایجـاد جامعـۀ مـدنی و دموکراسـی قـرار گیـرد .در میـان
مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار آن دسته ازمقاولهنامههایی که بـه حقـوق بنیـادین
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کار مربوط میشوند از اهمیت و اعتبار ویژهای برخوردارند ،زیرا هریك از آنها به یکی از
آزادیهای اساسی انسان مانند آزادی کار و آزادی ایجاد تشکلهـا و یـا تبعـیض مربـوط
میشوند که تاکنون دولت ایران به پنج مقاولهنامه از آنها پیوسته است.
همچنین بر اساس دیدگاههای ارائهشده در خصوص تساوی دسـتمزد ،بـهطـور کلـی
زنان دستمزد کمتری نسبت به مردان در قبـال کارهـای مشـابه دریافـت مـیکننـد و از
سوی دیگر مردان بیشتر کارهایی را که تخصصیترند انجام داده ،به زنان بیشتر کارهـایی
واگذار میشود که یكنواخت ،تکراری و کماهمیت اسـت و بـهطـور متوسـط نسـبت بـه
مردان حقوق پایینتری دارند و بیشتر زنان دارای مشاغل پارهوقت هستند .طبـق نظریـۀ
نابرابری جنسیتی ،زنان حتی در شرایط شغلی همسان با مردان از حمایـتهـای قـانونی
برخوردار نمیشوند و نهتنها از مزایای شغلی بیبهرهاند ،بلکه در ردة سرپرستی هـم قـرار
نمیگیرند .بر اساس رویکرد جنسیتی و توسعه ،باید سیاستهایی اعمال شود تا پویایی و
تحرک شغلی بیشتری برای زنـان وجـود داشـته باشـد .از دیـدگاه تئـوری بـیسـازمانی
اجتماعی ،یکی از پیامدهای پیدایش آنومی ،کـار کودکـان اسـت .از ایـن دیـدگاه ،نبـود
نظارت و نارسایی در قوانین کار منجر به کار کودکان میشود.
بنابراین این تحقیق درصدد است تا وضعیت حقوق بنیادین کار را از دید کارفرمایـان
ارزیابی نموده ،ضمن رتبهبندی مؤلفههای هر طبقه از حقوق بنیادین کـار بـا اسـتفاده از
تکنیك  TOPSISو ارائۀ تحلیل جامعی از محاسبهها و بررسیها ،پیشـنهادهای کـاربردی
را برای مدیران و کارفرمایان در ایـن بخـش بـرای توسـعه و بهبـود عملکـرد کـارگران و
کارفرمایان ارائه نماید.

چارچوبنظری 
 .9کار اجباری .این مفهوم شامل همۀ انواع کارهایی است که بهصورت اجباری در همـۀ
زمانها انجام میشود .اما در شـرایط اسـتننایی معینـی ماننـد خـدمات نظـامی یـا کـار
زندانیان ،درصورتی که بهدرستی بر آنها نظارت شـود و یـا در موقعیـتهـای اضـطراری
مانند جنگ ،آتشسوزی و زمینلرزه مجاز است .این مقاولهنامه انجام هرگونه کار اجباری
یا بیکاری را بهعنوان وسیلهای برای اعمال فشار یا آموزش سیاسی ،تنبیه به دلیل افهـار
نظر اعتقادی یا سیاسی ،تنبیه به علت تبعیض یا شرکت در اعتصابات ،و تنبیه کارگر بـه
هر شکل و عنوان را مردود میشمارد (سپهری ( 9389الف) ،ص.)5
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 .6تساوی مزد .این مقاولهنامه همگان را به پرداخت دستمزد و مزایـای یکسـان بـه
مرد و زن برای کار مساوی فرا میخواند .کشور عضو بایـد کوشـش کنـد کـه ایـن اصـل
دربارة همۀ کارگران اجرا شود .در اینجا هدف اصلی ایـن اسـت کـه جنسـیت کـارگر در
تعیین مزد دخالت نداشته باشد و اجرت را بر اسـاس کـار تعیـین کننـد ،نـه بـر اسـاس
جنسیت انجامدهندة کار .از جمله تدابیری که بر پایۀ آنها اجرای اصلی اجـرت مسـاوی
در برابر کار مساوی تأمین میگردد ،عبارتاند از :ایجاد تسهیالت برابر یا مشابه در زمینۀ
آموزش حرفهای و راهنمایی شغلی و کاریابی برای هردو جنس ،ایجاد خدمات اجتمـاعی
و رفاهی الزم برای کارگران زن ،فراهم ساختن زمینـۀ دسـتیابی بـه مشـاغل و کارهـای
مختلف بهطور مساوی برای زنان و مردان .در مقاولهنامۀ شمارة  944سازمان بینالمللـی
کار به این مسئله پرداخته شده است (عراقی ،9361 ،ص.)523-528
 .3منع تبعیض .در این مقاوله نامه همگـان بـه یـك سیاسـت ملـی بـرای برچیـدن
تبعیض در اشتغال ،آموزش و موقعیتهای شغلی بر اساس نژاد ،رنـگ ،جـنس ،مـذه ،
عقیدة سیاسی ،اصالت اجتماعی و ترویج برای فرصتها و رفتارها فرا خوانـده مـیشـوند.
مقاولهنامۀ شمارة  999سازمان بینالمللی کار ،هر کشور عضو را مکلف میسازد تا برابری
فرصت و رفتار را بهعنوان هدف بنیادین از طریق اعالم و تعقی سیاست ملی بـهمنظـور
رفع هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و حرفه ،تشویق و ترویج نماید .هرگونـه تمـایز و
حذف یا رجحانی که بر اساس نژاد ،رنگ ،جنس ،مذه  ،عقیدة سیاسی ،سابقۀ علمی یـا
منشــــــأ اجتمــــــاعی و  ...موجــــــ خننــــــی شــــــدن یــــــا ایــــــراد
لطمهای به برابری فرصت و رفتار در اشـتغال و حرفـه گـردد ،تبعـیض تلقـی مـیشـود.
کشورهای عضو که به این مقاولهنامه پیوستهاند ،متعهدند تـا هرگونـه مقـررات قـانونی و
دستورالعملها یا اقدامات اداری را که با سیاست یادشـده ناسـازگار باشـد لغـو و اصـال
نمایند و برنامههای آموزشی را آنگونه ترویج نمایند که پذیرش ایـن سیاسـت و اعمـال
همکاری با سـازمانهـای کارفرمایـان و کـارگران را تأییـد کنـد (سـپهری( 9389 ،ب)،
ص.)51
 .4ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن کار .این مقاولهنامه که با هدف برچیـدن
کامل کار کودک تصوی شد ،تأکید میکند که حداقل سن کـار بـرای کـودک نبایـد از
سن تکمیل تحصیالت عمومی (دورة تعلـیم اجبـاری) کمتـر باشـد .درواقـع ،برابـر ایـن
مقاولهنامه ،سن تکمیل تحصیالت اجباری در هیج شرایطی نبایـد از پـانزده سـال کمتـر
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باشد .البته کشورهای در حال توسعه مـیتواننـد حـداقل سـن را چهـارده سـال تعیـین
نمایند .همچنین سن کار برای شغل یا حرفهای که به علت ماهیت آن یـا شـرایطی کـه
کار در آن انجام میگیرد و احتماالً برای سالمت یا اخالق جوانان زیـانبـار اسـت ،نبایـد
کمتر از هجده سال باشـد .حـداقل سـن تعیـینشـده در بـهکـار گماشـتن کودکـان در
رشتههای معادن ،صنایع تولیدی ،ساختمان ،برق و گاز و آب ،خدمات بهداشتی ،حمـل و
نقل ،انبارداری ،ارتباطات ،مزارع و دیگر مؤسسات کشاورزی که محصوالتشان بـا اهـداف
تجــاری تولیــد مــیشــود و بــه صــورت بازرگــانی بــه فــروش مــیرســد ،اجــرا
میشود؛ ولی کارگاههای خانوادگی و کوچك که برای مصرف محلـی تولیـد مـیکننـد و
بهطور منظم کارگر استخدام نمیکنند ،استننا هستند .کشورهایی که به این مقاولـهنامـه
میپیوندند ،متعهد میشوند تا برای تضمین لغو عملی کار کودکان و باال بـردن تـدریجی
حداقل سن پذیرش به اشتغال و کار به سطحی که بـا حـداکنر رشـد جسـمی و ذهنـی
جوانان سازگار باشد ،سیاستی را در سطح ملـی پیگیـری نماینـد (سـپهری( 9389 ،پ)،
ص.)54
 .5آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکل .کارگران و کارفرمایان حق دارنـد تـا
بدون هرگونه تمایزی به انتخاب خود بـرای پیشـبرد و دفـاع از منـافع مربوطـه خـویش
تشکیل سازمان داده ،به آن ملحق شوند .این گونه سازمانها حق دارنـد تـا اساسـنامه و
مقررات خود را تدوین نموده ،نمایندگان خود را با آزادی کامل انتخاب کنند و به تنظـیم
برنامه های خود بپردازند .مراجع عمومی باید از هرگونه مداخله که ایـن حـق را محـدود
سازد یا مانع اعمال قانونی این حـق گـردد ،خـودداری نماینـد .همچنـین سـازمانهـای
یادشده نباید از سوی مراجع اداری در معرض انحالل یا تعلیق قرار گیرند .سازمانها حق
دارند تا فدراسیونها و کنفدراسیونهایی را با همان حقوق و ضمانتها تشـکیل دهنـد و
به آنها ملحق شوند .حق پیوستن به سازمانهای بینالمللی نیز در مقاولهنامۀ  81مقـرر
شده است.
 .2مذاکرة جمعی .مقاولهنامۀ شمارة  18برای مصـونیت افـراد در برابـر تبعـیض بـه
دلیل مخالفت با اتحادیه و یا بهمنظور حمایت از سـازمانهـای کـارگری و کارفرمـایی در
مقابل جریانهای مداخلهگرایانه از سوی یکدیگر و یا برای فعالیتهای تبلیغاتی بهمنظور
مــذاکرات جمعــی تهیــه شــده اســت .درواقــع کــارگران بایــد در مقابــل تبعــیضهــای
ضداتحادیهای از حمایتهای کافی برخوردار باشند (سپهری( 9389 ،ت) ،ص  29و .)21
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تكنيك TOPSIS
این روش را هوانگ ( )Hwangو یون ( )Yoonدر سال 9189م ارائه کردند .در ایـن روش،
 Mعامل یا گزینه بهوسیلۀ یك فرد یا گروهی از افراد تصمیمگیرنده ارزیابی میشود .ایـن
تکنیك بر این مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را بـا عامـل
ایدئال منبت (مهم ترین) و بیشترین فاصله را با عامـل ایـدئال منفـی (کـماهمیـتتـرین
عامل) داشته باشد .به عبارت دیگر ،در این روش میزان فاصله یك عامل با عامـل ایـدئال
منبت و منفی سنجیده میشود و این خود معیار درجهبندی و اولویتبندی عوامل اسـت
(آذر و رج زاده  .)9389مراحل این روش عبارتاند از:
الف) تعیین ماتریس مقایسۀ عوامل .در این مرحله ماتریسی رسم خواهد شـد کـه در
سطر آن عوامل و در ستون آن افراد نظردهنده آورده میشود و در تالقی سطر و سـتون،
میزان اهمیتی که هر پاسخگو برای هرکدام از عوامل قائل شده است ،آورده میشود.
ب) بهنجار کردن ماتریس تصمیمگیـری .بـرای قابـل مقایسـه شـدن ،مقیـاسهـای
مختلف اندازهگیری ماتریس تصمیمگیری به ماتریس بهنجارشده یا ماتریس بـیمقیـاس
موزون تبدیل میشوند.
ج) تعیین عامل ایدئال منبت و ایدئال منفی .در این مرحله باید عـواملی کـه از نظـر
پاسخدهندگان بهعنوان مهمترین و کماهمیتترین عامـل مشـخش شـدهانـد ،شناسـایی
شوند.
د) محاسبۀ میزان نزدیکی هرکدام از عوامل به عامل ایدئال منبت و ایدئال منفی
ه) محاسبۀ مقدار  Ciبراساس فرمول زیر:
مقدار فاصـله بـا ایـدئال
منفی
= Ci
Ci
مقدار فاصله با ایدئال منفی  +مقدار فاصله با ایدئال منبت

و) دستهبندی عوامل بر اساس ترتی نزولی  .Ciبه عبارت دیگر  Ciهرچه باالتر باشد،
درجۀ اهمیت عامل باالتر است (میرغفوری ،9385 ،ص.)949 -922

پيشينۀپژوهش 
در زمینۀ موضوع حقوق کار پژوهشهای گوناگونی در کشورهای مختلف انجام شده ،امـا
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در زمینۀ حقوق بنیادین کار پـژوهشهـای زیـادی صـورت نگرفتـه اسـت و نمونـههـای
انگشتشماری از تحقیق در خصوص شاخشهای حقوق بنیادین کار وجود دارد.
در پژوهشی با عنوان «بررسی امکـان الحـاق بـه مقاولـهنامـههـای حقـوق بنیـادین
شمارههای  »938-18-81که عزتاهلل عراقی آن را انجام داد ،به این نتیجـه رسـید کـه
الحاق به دو مقاولهنامۀ شمارههای  18و  938میتواند بیآنکه مشکل اساسی ایجاد کند،
گامی منبت در راستای انجام تعهدات بـینالمللـی ،بهبـود وضـع کودکـان و نوجوانـان و
ارتباط بهتر با سازمان بینالمللی کار بهشمار آید .اما در خصوص آمادگی الزم کشـورمان
برای الحاق به مقاولهنامۀ شمارة  81افهار تردید شده است (ایزدخواه ،9386 ،ص.)95
در پایاننامهای با عنوان «بررسی شرایط کار زنان در حقوق ایران و حقوق بینالمللی
کار» نشان داده شده است که عوامل زیادی موج تبعیض شغلی علیه زنان مـیشـوند.
جای تردید نیست که وفایف مادری زن یعنی وفایف بارداری و زایمان و تربیت فرزندان
او را از مرد متمایز ساخته ،بر فعالیتهـای اقتصـادی او ا ـر مـیگـذارد ،امـا ایـن دلیـل
بهتنهایی کافی نیست .موانع قانونی نیز بهنوبۀ خود همـین ا ـر را دارنـد و سـایر عوامـل
تبعیض را تقویت و تشدید میکنند .در جوامعی که زنان دارای حقوق مساوی بـا مـردان
نباشند ،طبعاً این امر در شیوة اشتغال و کار زنان تأ یرگذار است .بـا ایـن وصـف ،اعـالم
برابری زن و مرد از لحاظ حقوقی بهخودی خود برای ایجاد برابری واقعـی کـافی نیسـت.
در بسیاری از کشورها باوجود بهرسمیت شناختن تساوی زن و مرد از لحـاظ قـانونی ،بـه
سب عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،اشتغال زن و مرد برابـر نبـوده ،تفـاوتهـای
بارزی در مشاغل مردان و زنان دیده میشود .لذا بـرای رفـع تبعـیض شـغلی کوشـش و
تالش همهجانبه الزم است.
در مقالهای با عنوان «استانداردهای کار و برابری زن و مـرد» ،موضـوعاتی از قبیـل
تمایل زنان و مردان به انجام کارهای متفاوت ،کمتر بهادادن به کار زنان و مشاغل آنهـا
در مقایسه با کار و حرفۀ مردان ،نرخهای پایینتر تشکلهـای اتحادیـهای زنـان ،سـطو
پایینتر آموزش و تحصیل میان زنان ،توانمند ساختن زنان کارگر با اسـتانداردهای کـار،
بحث و تحلیل شده است (همتی ،9383 ،ص.)28
نتایج مقالۀ «فرصتی برای برابری در کار» نشان میدهد که معلولیت یکی از عوامـل
تبعیض است و افراد معلول آخرین فرد استخدامی و اولین کارگر اخراجی هسـتند .سـن
نیز عامل تبعیض است و افراد مسنتر با منع استخدام روبرو میشوند .افراد در بـازار کـار
به صورتهای متفاوت با تبعیض روبرو میشوند (شهرابی فراهانی ،9385 ،ص.)51
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نتایج یك پژوهش میدانی با عنوان «کـودک و کـار کـودک در اسـناد بـینالمللـی و
قوانین داخلی ایران» چنین نشان میدهد که برای محو کار کودکان در جامعه چـارهای
جز باال بردن سطح معیشتی خانواده ،اجرای مؤ ر قـانون کـار و انجـام بازرسـی قـوی بـا
تربیت بازرسان ویژه در امور اشتغال کودکـان ،سـازماندهی کـردن قـانونی وضـعیت کـار
کودکان زیر  95سال و درنهایت ارائۀ گستردة خدمات حمایتی چون تأمین اجتمـاعی در
سطح وسیع نداریم (همتی(9383 ،ب) ،ص.)32
نتایج پایاننامهای با عنوان «بررسی پدیدة تبعیض دستمزدی علیه زنان در بازار کـار
ایران» نشان میدهد در بازار کار ایران علیه زنان تبعیض وجود دارد و مقـدار آن نیـز در
مقایسه با مطالعاتی که در ایاالت متحده امریکـا انجـام شـده اسـت ،بـهنسـبت باالسـت.
یافتههای این تحقیق بیانگر این است که زنان حاضر در نمونۀ آمـاری بـا اینکـه کـارایی
باالتری نسبت به مردان داشتند ،ولی به علت شدت میزان تبعیض ،دستمزد پـایینتـری
نسبت به مردان دریافت میکردند (اکرمی ،9389 ،ص.)99
در مقاله ای با عنوان «پدیدة کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله بـا آن» واژههـایی
چون کودکان خیابانی و کودکان خیابان و تفاوتهای آنها بررسی ،و کودکان یادشده به
 5گروه تقسیم شده اند و هریك تعریف و جایگاه حقوقی خـود را دارنـد کـه از آن جملـه
میتوان به عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی اشاره کرد .از مهمتـرین عوامـل
پیدایش این پدیدة شوم ،فقر فرهنگی ،اقتصادی ،ناآگاهی افراد ،اعتیاد و طالق والـدین را
میتوان نام برد (اردبیلی ،9382 ،ص.)86
نتیجۀ مقالۀ «پیمانهای دستهجمعی کار» نشان میدهد کـه ایـن گونـه پیمـانهـا
یکی از منابع داخلی حقوق کار شمرده میشوند کـه در ا ـر پیشـرفت جوامـع بشـری از
متعادل شدن روابط میان کارگر و کارفرما در طول زمان نشئت گرفتهاند؛ بـهایـنترتیـ
که قانونگذار به این فکر میافتد که برای حمایت کارگر در مقابل کارفرما در قـانون کـار
سیستمی را ایجاد کند که در نتیجۀ آن کارفرما نتواند هر آنچه را که میخواهد بر کارگر
تحمیل نماید (دهشیری ،9385 ،ص.)53

روششناسیپژوهش 


این پژوهش مطالعهای از نوع توصیفی– تحلیلـی اسـت کـه بـه روش مقطعـی بـا هـدف
رتبهبندی موانع حقوق بنیادین کار انجام شده اسـت .ضـمناً جمعیـت موضـوع مطالعـه،
کارفرمایان شرکتهای برتر کشور هستند .آمارهای ارائـهشـده از سـوی وزارت صـنایع و
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معادن نشان میدهد  954کارفرمای برتر در این شرکتها مشغول کارند که با توجـه بـه
حجم جامعه و با استفاده از نمونهگیری که انجام شد تعداد  65کارفرمای نمونه بهدسـت
آمد 65 .پرسشنامه به صورت تصادفی پخش شد که با همکاری  55نفر پرسشنامههـای
پژوهش تکمیل و بازگردانده شد (نرخ بازگشت پرسشنامههـا برابـر بـا  68درصـد بـوده
است) .روش جمعآوری اطالعات استفاده از مصاحبه و پرسشنامه بوده است؛ بـه همـین
منظور پرسشنامۀ  29سؤالی از موانع اجرایـی حقـوق بنیـادین کـار طراحـی شـد .ایـن
پرسشنامه اینگونه طراحی شده است که پرسشهای آن را میتـوان در  5گـروه اصـلی
(شامل کار اجباری ،تساوی افراد ،منع تبعیض جنسیتی ،ممنوعیت کار کودکان و مذاکرة
جمعی) طبقهبندی نمود .روایی این پرسشنامه را تعداد زیادی از نخبگان ا بات کردهاند.
برای تعیین پایایی پرسشنامۀ حقوق بنیادین کار ،از روش آلفای کرونبـاخ اسـتفاده شـد
که برابر با  ./18است.

مدلمفهومی 
در اینجا ،بعد از بررسی مبانی نظری که عمدتاً از مطالعۀ ادبیات و پژوهشهـای مربوطـه
حاصل شد ،مدل مفهومی طراحی گردیـد (کیـوی و کـامپهنو .)9314 ،9مـدل مفهـومی
روابط میان متغیرها را نشان میدهد .تدوین چارچوب یـا مـدل مفهـومی بـه مـا کمـك
میکند تا برای بهبود شناخت خود از پویاییهـای وضـعیت ،روابـط خاصـی را بررسـی و
آزمایش کنیم .در این پژوهش ،بر اساس مدل مفهومی ،فرضیههای آزمونپذیر ،تـدوین و
رابط فرضشده از طریق تحلیل آماری مناس  ،آزمایش میشوند (دانایی فرد و همکاران،
 ،9381ص .)931-954بنابراین ،بر همین اساس مدل مفهومی موردنظر را مـیتـوان در
شکل  9مشاهده نمود:

1.Quivy&Campenhoudt
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عدم اعتماد به سایر کارگران
کمبود کارگر ماهر

کار اجباری

وضعیت اقتصادی نامناس
مبهم بودن قوانین

قضاوت های ذهنی مدیر
رفتار و فاهر افراد

تساوی افراد

نوع سازمان محل خدمت
نتیجه گرایی
دایره محل خدمت
جو محیط کارگری
نبود بستر فرهنگی
تفاوت شخصیتی
عدم اعتماد به کارگران
زن

منع تبعیض جنسیتی

حقوق بنیادین کار

تفاوت در نوع ارتباطات

حرف شنوی باال
مقررات دست و پاگیر
توجیه اقتصادی

ممنوعیت کار
کودکان

عرضه زیاد
در نظر نگرفتن شرایط کارفرما
عدم انسجام درونی

مذاکره جمعی

اتخاذ تصمیمات احساسی

شکل  .9مدل مفهومی موانع اجرای حقوق بنیادین کار بر اساس مبانی نظری و ادبیات موضوع
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همانگونه که پیشتر اشاره شد ،این پژوهش با هدف بررسی موانـع حقـوق بنیـادین
کار و نیزرتبهبندی این موانع از نظر اهمیت انجام شده اسـت .در ایـن راسـتا منطبـق بـا
مدل مفهومی ،این پژوهش با  6فرضیه روبهرو است.
بر اساس آنچه انتظار میرود و بنای اصـلی پـژوهش را تشـکیل مـیدهـد ،اسـتنباط
میشود که موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران با مقاولـهنامـههـای جهـانی تفـاوت
معناداری ندارند و میان مؤلفههای حقوق بنیادین کار تفـاوت معنـاداری وجـود دارد کـه
منجر به رتبهبندی بر اساس این  6فرضیه میشود.

فرضيههایپژوهش 
فرضیۀ  :9تبعیض جنسیتی از موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است.
فرضیۀ  :2کار کودکان از موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است.
فرضیۀ  :3عدم مذاکرة جمعی از موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است.
فرضیۀ  :5عدم تساوی افراد از موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است.
فرضیۀ  :5کار اجباری از موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است.
فرضیۀ  :6میان ابعاد مختلف حقوق بنیادین کار در ایران از حیث موانع موجـود اخـتالف
معناداری وجود دارد.

تحليلدادهها 

در ادامۀ فرایند تحقیق ،پس از بررسـی کلیـۀ پرسـشنامـههـا ،دادههـای مربوطـه بـرای
پردازش ،تجزیه و تحلیل وارد نرمافزار  SPSSگردید و برای بررسی فرضیههای  9تـا  5از
آزمون  ANOVAو فرضیۀ  6از آزمون تحلیل واریـانس اسـتفاده شـده اسـت .محاسـبات
مربوطه به شر جدولهای زیر است:
فرضیه
9

جدول  .9نتایج بررسی فرضیۀ اول پژوهش
مقدار آماره آزمون احتمال معنیداری
میانگین نمونه
3712

91712

47444

تصمیمگیری
تأیید فرضیه

تأیید فرضیۀ  9به این معناست که تبعیض جنسیتی از موانع اجرای حقـوق بنیـادین
کار در ایران است.

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،6پاییز و زمستان 9313

622

فرضیه
2

جدول  .6نتایج بررسی فرضیۀ دوم پژوهش
مقدار آماره آزمون احتمال معنیداری
میانگین نمونه
47444
397412
5731

تصمیمگیری
تأیید فرضیه

جدول باال نشان میدهد فرضیۀ  2تأیید شده است و میتوان نتیجه گرفـت کـه کـار
کودکان از موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است.
فرضیه
3

جدول .3نتایج بررسی فرضیۀ سوم پژوهش
مقدار آماره آزمون احتمال معنیداری
میانگین نمونه
47448
27681
3791

تصمیمگیری
تأیید فرضیه

با توجه به تأیید فرضیۀ  3میتوان نتیجه گرفت کـه عـدم مـذاکرة جمعـی از موانـع
اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است.
فرضیه
5

جدول .4نتایج بررسی فرضیۀ چهارم پژوهش
میانگین نمونه
مقدار آماره آزمون احتمال معنیداری
3715

927183

47444

تصمیمگیری
تأیید فرضیه

جدول  5تأیید فرضیۀ  5را نشان میدهد .بنایراین میتوان نتیجـه گرفـت کـه عـدم
تساوی افراد از موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است
فرضیه
5

جدول .5نتایج بررسی فرضیۀ پنجم پژوهش
میانگین نمونه
مقدار آماره آزمون احتمال معنیداری
3718

937561

47444

تصمیمگیری
تأیید فرضیه

با توجه به تأیید فرضیۀ  5میتوان به این نتیجه دست یافت که کار اجبـاری افـراد از
موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است.
بررسی فرضیۀ ششم با استفاده از آزمون تحلیل واریانس ،حاکی از تأیید فرضیه یا بـه
عبارت دیگر قبول معنیداری اختالف میان شاخههای حقوق بنیادین کار از حیث سـطح
برخورداری است .نتایج بررسی این فرضیه به شر جدول  6است.
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جدول .2نتایج بررسی فرضیۀ ششم پژوهش
آماره آزمون
سطح معنیداری
47444

117619

تصمیمگیری
تأیید فرضیه

تأیید فرضیۀ  6به آن معناست که بین اهمیـت ابعـاد مختلـف حقـوق بنیـادین کـار
تفاوت آشکاری وجود دارد که از این حیث رتبهبندی این ابعاد را ممکن میسازد .به ایـن
منظور ،نخست آزمون همگنی واریانسها انجام میشود تا مشخش گردد که آیا واریـانس
ابعاد تفاوتی دارند یا خیر؟ نتایج بررسی این آزمون نشان میدهد ،میـان واریـانس ابعـاد
اختالف معنادار وجود دارد .این نتایج به شر جدول 1است.
جدول .2آزمون همگنی واریانسها
آزمون
همگنی
واریانسها

درجۀ آزادی اول
5

درجۀ آزادی دوم
295

سطح معنیداری
4743

تصمیمگیری
تأیید فرضیه

با توجه به تأیید متفاوت بودن واریانس ابعاد ،در ادامه از آزمون  semo llewohبـرای
دستهبندی مؤلفههای حقوق بنیادین کار استفاده میشود .نتـایج حاصـل از اجـرای ایـن
آزمون نشان میدهد ،منع تبعیض جنسیتی ،تساوی افراد و کار اجباری را در یك گـروه،
و کار کودکان را در گروه دیگر ،و عدم مـذاکرة جمعـی را در گروهـی مسـتقل مـیتـوان
تحلیل کرد .نتایج حاصل از این تحلیلها به شر جدول  8است.
جدول .2نتایج بررسی آزمون Games-Howell

طبقۀ کنترل

طبقۀ قیاس

اختالف میانگین

سطح معنیداری

تصمیمگیری

منع تبعیض
جنسیتی

منع کار کودکان
مذاکرة جمعی
تساوی افراد
کار اجباری
مذاکرة جمعی
تساوی افراد
کار اجباری
تساوی افراد
کار اجباری
کار اجباری

*-.59767

.000

*.52165

.001

-.01245

1.000

-.07900

.952

*1.11932

.000

*.58523

.000

*.51867

.000

*-.53409

.005

*-.60065

.001

-.06656

.987

عدم اشتراک طبقه
عدم اشتراک طبقه
اشتراک طبقه
اشتراک طبقه
عدم اشتراک طبقه
عدم اشتراک طبقه
عدم اشتراک طبقه
عدم اشتراک طبقه
عدم اشتراک طبقه
اشتراک طبقه

منع کار کودکان

مذاکرة جمعی
تساوی افراد
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اکنون با استناد به نتایج حاصل از آزمون  ،Games-Howellمیانگینهای مربوطه برای
هر طبقه را میتوان به شر زیر رتبهبندی کرد:
جدول .1ترتیب مؤلفههای حقوق بنیادین کار
رتبه
9

طبقه
منع کار کودکان
منع تبعیض جنسیتی
تساوی افراد
کار اجباری

3

عدم مذاکرة جمعی

2

میانگین
5735
3716
3722

نتایج حاصل از این ارزیابیها نشان میدهد که «کـار کودکـان» بـا میـانگین 5735
رتبۀ اول را در مؤلفههای حقوق بنیادین کار به خود اختصـاص داده اسـت .ابعـاد «منـع
تبعیض جنسیتی»« ،تساوی افراد»lو«lکار اجباری» با میانگین  3716در رتبۀ دوم قـرار
دارند .این به آن معناست که تأ یر این ابعاد از دید کارفرمایان مهم تشـخیش داده شـده
است .ضمناً بعد «عدم مذاکرة جمعی» با میانگین  3722رتبۀ سوم را دارد.
در ادامه با توجه به اینکه یکی از اهداف این پژوهش ارائۀ تحلیل جامعی از رتبهبندی
موانع حقوق بنیادین کار است ،بنابراین ،وضعیت مؤلفههای فرعی هر بعد نیز با اسـتفاده
از تکنیك  TOPSISمحاسبه و رتبهبندی میشـود .بـه ایـن منظـور ،جزئیـات یادشـده را
میتوان در جدولهای  94تا  95مشاهده کرد.
رتبه
9
2
3
5

جدول  .92مقایسۀ مؤلفههای بعد اول حقوق بنیادین کار (کار اجباری)
ضری شدت
شاخش
.155
بیاعتمادی به سایر کارگران
.122
کمبود کارگر ماهر
.615
وضعیت اقتصادی نامناس
.58
مبهم بودن قوانین

در بعد اول ،شاخش بی اعتمـادی بـه سـایر کـارگران بـا ضـری شـدت  .155دارای
باالترین اهمیت است و شاخش مبهم بودن قوانین با ضـری شـدت  .58دارای کمتـرین
اهمیت است.
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2
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5
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جدول .99مقایسۀ مؤلفههای بعد دوم حقوق بنیادین کار (تساوی افراد)
ضری شدت
شاخش
.8
قضاوتهای ذهنی مدیر
.132
رفتار و فاهر افراد
.125
نوع سازمان محل خدمت
.198
نتیجهگرایی
.62
دایرة محل خدمت (نوع فعالیت)

در بعد دوم ،شاخش قضاوتهای ذهنـی مـدیر بـا ضـری شـدت  .8دارای بـاالترین
اهمیت است و شاخش نوع فعالیت با ضری شدت  .62دارای کمترین اهمیت است .
جدول  .96مقایسۀ مؤلفههای بعد سوم حقوق بنیادین کار (منع تبعیض جنسیتی)
ضری شدت
شاخش
رتبه
.18
جو محیط کارگری
9
.193
نبود بستر فرهنگی
2
.65
بیاعتمادی به کارگران زن
3
.62
تفاوت شخصیت کارگران زن و مرد
5
.598
تفاوت در نوع ارتباطات
5

در بعد سوم ،شاخش جو محیط کارگری با ضری شدت  .18دارای باالترین اهمیـت
است و شاخش تفاوت در نوع ارتباطات بـا ضـری شـدت  .598دارای کمتـرین اهمیـت
است.
جدول  .93مقایسۀ مؤلفههای بعد چهارم حقوق بنیادین کار (ممنوعیت کار کودکان)
ضری شدت
شاخش
رتبه
.185
مقررات دستوپاگیر
9
.123
حرفشنوی باال
2
.52
عرضۀ زیاد
3
.53
توجیه اقتصادی (دستمزد پایین)
5

در بعد چهارم ،شاخش مقررات دستوپاگیر بـا ضـری شـدت  .185دارای بـاالترین
اهمیت است و شاخش توجیه اقتصادی با ضری شدت  .53دارای کمترین اهمیت است.
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جدول .94مقایسۀ مؤلفههای بعد پنجم حقوق بنیادین کار (مذاکرة جمعی)
ضری شدت
شاخش
رتبه
.8
اتخاذ تصمیمات احساسی
9
.18
در نظر نگرفتن شرایط کارفرما
2
.19
عدم انسجام درونی
3

در بعد پنجم ،شاخش اتخاذ تصمیمات احساسی با ضـری شـدت  .8دارای بـاالترین
اهمیت است و شاخش عدم انسجام درونی با ضری شـدت  .19دارای کمتـرین اهمیـت
است.

نتيجه 
تأیید فرضیههای  9تا  5به معنای یکسان بودن موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران
در مقایسه با مقاولـهنامـههـای جهـانی اسـت .تأییـد فرضـیۀ  9نشـان مـیدهـد از نظـر
کارفرمایان تبعیض جنسیتی از موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران اسـت و همـین
مسئله بیانگر این موضوع مهم است که برای اجرای مقاولهنامۀ  999باید تبعیض از بـین
برود.
تأیید فرضیۀ  2نشان میدهد کارفرمایان معتقدند که کـار کودکـان از موانـع اجـرای
حقوق بنیادین کار در ایران است .بنابراین کشور ایران متعهد شده است بـرای تضـمین
لغو عملی کار کودکان و باال بردن تدریجی حداقل سن اشتغال و کار به سـطحی کـه بـا
حداکنر رشد جسمی و ذهنی جوانان سازگار باشد ،سیاسـتی را در سـطح ملـی پیگیـری
نماید.
تأیید فرضیۀ  3بیان میدارد ،از نظر کارفرمایان عدم مذاکرة جمعـی از موانـع اجـرای
حقوق بنیادین کار در ایران است .مقاولهنامۀ شمارة  18بهمنظور مصونیت افراد در برابـر
تبعیض به دلیـل مخالفـت بـا اتحادیـه و یـا بـرای حمایـت از سـازمانهـای کـارگری و
کارفرمایی در مقابل جریانات مداخلهگرایانه که از سوی یکدیگر انجام میشود و یا بـرای
اقدامات تبلیغات به منظور مذاکرات جمعی تهیه شده است .درواقع کارفرمایـان بایـد در
مقابل تبعیضهای ضداتحادیهای از حمایتهای کافی برخوردار باشند.
تأیید فرضیۀ  5نشاندهندة این موضوع است که کارفرمایان معتقدند که عدم تساوی
افراد از موانع اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است .باید به این مسئلۀ مهم توجه کرد
که عدم تساوی افراد در محیط کار میتواند باعث بروز مشکالت بسیاری گردد.
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همچنین تأیید فرضیۀ  5نشان میدهد از نظر کارفرمایان  ،کار اجباری افراد از موانـع
اجرای حقوق بنیادین کار در ایران است .این مفهـوم شـامل انـواع کارهـایی اسـت کـه
بهصورت اجباری در همۀ زمانها انجام میشود .اما در شـرایط اسـتننایی معینـی ماننـد
خدمات نظامی و کار زندانیان ،درصـورتی کـه بـه درسـتی بـر آنهـا نظـارت شـود و یـا
موقعیتهای اضطراری مانند جنگ ،آتشسوزی ،زمینلرزه مجـاز اسـت .بنـابراین کشـور
ایران باید جلوی اعمال کار اجباری از سوی کارفرما را بگیرد .این مقاولهنامـه انجـام هـر
گونه کار اجباری یا بیکاری را بهعنوان وسیلهای برای اعمال فشـار یـا آمـوزش سیاسـی،
تنبیه به دلیل افهار نظر اعتقادی یـا سیاسـی ،تنبیـه بـه دلیـل تبعـیض یـا شـرکت در
اعتصابات ،و تنبیه کارگر به هر شکل و عنوان را مردود میشمارد.
تأیید فرضیۀ  6به آن معناست که میان موانع اجـرای حقـوق بنیـادین کـار اخـتالف
معناداری وجود دارد که از این حیث امکان رتبهبندی این مؤلفههـا وجـود دارد .بـه ایـن
منظور ،نخست آزمون همگنی واریانسها انجام شد و متفـاوت بـودن واریـانسهـا تأییـد
گردید .باتوجـه بـه متفـاوت بـودن واریـانس طبقـات ،از آزمـون  Games-Howellبـرای
دستهبندی مؤلفههای حقوق بنیادین کار استفاده میشود .نتایج بهدست آمـده از اجـرای
این آزمون نشانگر این است که میتوان منـع تبعـیض جنسـیتی ،تسـاوی افـراد ،و کـار
اجباری را در یك گروه و کارکودکان را در گروه دیگر و عدم مذاکرة جمعی را در گروهی
مستقل تحلیل کرد .نتایج بهدست آمده از این تحلیلهـا در جـدول  8نشـان داده شـده
است.
نتایج بهدست آمده از آزمون  Games-Howellنشان میدهد« ،منع کار کودکـان» بـا
میانگین  5735رتبۀ اول را در میان مؤلفههای حقوق بنیادین کار به خود اختصـاص داده
است .ابعاد منع تبعیض جنسیتی ،تساوی افراد ،و کار اجباری با میـانگین  3716در رتبـۀ
دوم قرار دارند و ا ربخشی این مؤلفهها از دید کارفرمایان زیاد تشخیش داده شده اسـت.
عدم مذاکرة جمعی با میانگین  3722رتبۀ سوم (که همان رتبۀ آخر است) را دارد و نمرة
تقریباً متوسط به مذاکرة جمعی داده شده است.
در جدول های  94تا  95که زیرشاخههای ایـن  5مؤلفـه بـا تکنیـك  topsisمقایسـه
میشوند ،درنهایت مشخش میکند کدام مؤلفه در هر بعد از اهمیـت بـاالتری برخـوردار
است .در بعد اول ،شاخش بیاعتمادی به سـایر کـارگران بـا ضـری شـدت  .155دارای
باالترین اهمیت ،و شاخش مـبهم بـودن قـوانین بـا ضـری شـدت  .58دارای کمتـرین
اهمیت است .در بعد دوم ،شاخش قضاوتهای ذهنـی مـدیر بـا ضـری شـدت  .8دارای
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باالترین اهمیت ،و شاخش نوع فعالیت با ضری شدت  .62دارای کمترین اهمیت اسـت.
در بعد سوم ،شاخش جو محیط کارگری با ضری شـدت  .18دارای بـاالترین اهمیـت و
شاخش تفاوت در نوع ارتباطات با ضری شدت  .598دارای کمتـرین اهمیـت اسـت .در
بعد چهارم ،شاخش مقررات دستوپاگیر با ضری شدت  .185دارای بـاالترین اهمیـت و
شاخش توجیه اقتصادی با ضری شدت  .53دارای کمترین اهمیت است .در بعد پـنجم،
شاخش اتخاذ تصمیمات احساسی با ضری شدت  .8دارای باالترین اهمیـت ،و شـاخش
عدم انسجام درونی با ضری شدت  .19دارای کمترین اهمیت است.
برای نتیجهگیری از حاصل یافتههای این تحقیق و تعمیم به دیگر پـژوهشهـا ،بایـد
توجه کرد که بزرگترین کمبود در پژوهشهای گذشته رتبهبندی نکردن موانـع اجـرای
حقوق بنیادین کار بوده است .در پژوهشهای گذشته دربارة موانع اجرای حقوق بنیادین
کار بحث شده است ،اما در زمینۀ رتبهبندی عوامل که در حل مشکالت مربوط به حقوق
بنیادین کار تأ یرگذار است و اولویتهای حل مشکالت مربوط به حقوق بنیـادین کـار را
معین میکند ،پژوهشی صورت نگرفته است .درنتیجه اولویتبندی بـرای حـل مشـکالت
نیز صورت نپذیرفته است .در این پژوهش برای اولین بار با تلفیق تکنیكهـای پیشـرفتۀ
تحلیل آماری پارامتریك و  TOPSISموانع اجرای حقوق بنیادین کار از دیـد کارفرمایـان
رتبهبندی گردید تا مشخش شود کدام موانع از نظر کارفرمایـان اهمیـت بیشـتری دارد.
ضمناً این پژوهش سب گردید تا کارفرمایان با حقوق بنیادین کـار بیشـتر آشـنا شـوند.
امید است نتایج این پژوهش بتواند کمك مؤ ری در کاهش موانع اجرای حقوق بنیـادین
کار باشد.

راهكارهایعملياتی 

 در زمینۀ کار اجباری به نظر بهترین راهکار تصوی قوانین روشن در برخورد با
متخلفان و از سوی دیگر فرهنگسازی در این زمینه است .در این راستا میتوان
از تجربیات و قوا نین کشورهای پیشرو در این زمینه ،برای منال کشورهای حوزة
اسکاندیناوی ،استفاده کرد.
 در خصوص تساوی افراد بهنظر میرسد بهترین راهکار فرهنگسازی و تصحیح
چارچوب غلط فکری مدیران و کارگران باشد .در این راستا ورود بانوان به
الیههای باالی مدیریتی و اعتماد به آنها باعث میشود نگاه جامعه در طول
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زمان در این خصوص تغییر کند و تخصش و کارایی به عنوان عوامل کلیدی
جایگزین جنسیت شود.
 در بعد تبعیض جنسیتی ایجاد کارگروههای تخصصی برای تصحیح سیاستهای
موجود و وضع قوانین جدید با حضور نمایندگانی از کارگران ،کارفرمایان و
دولتمرد ان در مجلس با نظرداشت به حفظ تعادل میان منافع هر دو گروه،
کارگران و کارفرمایان ،تشکیل و منتج به راهکارهای عملی در این زمینه گردد.
 در راستای ممنوعیت کار کودکان ایجاد شبکههای اجتماعی برای تغییر موضع
واحدهای صنعتی در این زمینه و ممانعت از انجام کار کودکان و همچنین
آگاه سازی مدیران این واحدها از نتایج ناگوار این پدیده بر آیندة کودکان که
آیندهسازان این کشور هستند و نمایان ساختن آسی های اجتماعی ناشی از این
معضل ،راهگشا بهنظر میرسد.
 در بعد مذاکرة جمعی ،در آغاز ،آموزش مفاهیم اساسی همچون روشهای
مذاکره ،خط قرمزها در مذاکره و سپس فرهنگسازی و درونی کردن نترسیدن از
مذاکره و قبول اشتباه هر دو قشر کارگر و کارفرما که الزمۀ آن همراهی و
برنامهریزی دولت در این زمینه است ،میتواند به پیادهسازی این مفهوم کمك
شایانی نماید.

پيشنهادها 

 پیشنهاد می شود کارگران و کارفرمایان بهنحو شایسته از نتایج بهدست آمده از
چنین پژوهش هایی آگاه شوند و از طریق برگزاری کالسها و دورههای مختلف
آموزشی برای کارگران و کارفرمایان ،راهنمایی ها و اطالعات الزم بـرای اجـرای
راحتتر حقوق بنیادین کار در اختیار آنها قرار گیرد.
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای جداگانهای تـأ یر مؤلفـههـای دیگـر بـر روی
حقوق بنیادین کار شناسایی شده ،در جهت بهبود آنهـا برنامـهریـزی صـورت
گیرد.
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 پیشنهاد می شود عالئم دیگر مؤ ر بر حقوق بنیادین کار در دیگـر پـژوهشهـا
شناسایی ،و سپس میزان همبستگی و ضری تعیین آنها محاسبه شود ،تا بـه
این وسیله نقشۀ کامل عوامل مؤ ر بـر حقـوق بنیـادین کـار بـه همـراه درصـد
تأ یرگذاری یا همان ضری تعیین آنها محاسبه و ترسیم گردد.
 پیشنهاد میشود مشابه کار انجامشده در این پـژوهش ،موانـع اجرایـی حقـوق
بنیادین کار از دید کارگران بررسی شود تا به ایـن وسـیله در خصـوص تعمـیم
ارتباط این دو در کل بدنۀ بخش های عمومی بتوان به نتـایج کلـی و عـامتـری
دست یافت.
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