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 چكيده 

هـاي     زمينه ترين  مهمهاي اقتصادي از      ارزيابي اثر قواعد حقوقي با استفاده از تجزيه و تحليل         
بررسي حاضـر بـه ارزيـابي يكـي از          . تاسهاي اثباتي نگرش حقوق و اقتصاد         كاربرد تحليل 

 فسخ قرارداد كار از طريـق       ةمهم مطرح شده در فصل دوم قانون كار يعني نحو         موضوعات  
آغـاز  » قضـيه كـوز   «تحليل اقتصادي قواعد حقوق معمـوالً بـا         . اخراج كارگر پرداخته است   

ش در مـورد    تـوان پيشـاپي     گردد اما با توجه به تفاسير گوناگون بر مبناي اين قضيه نمي            مي
با توجه به ابهام الگوهاي نظري بايـد بـه شـكل            . كارايي مقررات قانون كار اظهار نظر نمود      

محاسـبه شـاخص    . شـتغال را مشـخص كـرد      اگيري امنيت شغلي بر      تجربي اندازه و جهت   
دهـد كـه     نشان مي،كند هاي اخراج تمركز مي    زينهه طور خاص بر    كه به ) JS(امنيت شغلي   

 1337صويب قانون كار فعلي مقدار اين شاخص در مقايسه با قانون كـار              در ايران پس از ت    
هـاي مختلـف     تخمين اثر مقـررات مزبـور بـر زيرگـروه         . نزديك به دو برابر افزايش يافت     

شغلي  نشان از آن دارد كه وضع مقررات امنيت  جمعيتي از طريق تصريح يك مدل پروبيت

 .است و گروه داراي سطح مهارت پايين زيان اشتغال گروه سني جوان به شيوه فعلي به

                                                 
  استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ٭

ي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ادكتر٭٭     
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 مقدمه

هـاي شـغلي بـه منظـور          هاي اقتصاد ايران در حال حاضر ايجـاد فرصـت            چالش ترين  مهميكي از   

عظيم متقاضيان كار به خصوص جوانان و زنـان         گروه  كاهش نرخ باالي بيكاري و پاسخگويي به        

 ر دو ه يشغلي جديد مستلزم بررس   اي  ه  بيكاري و موانع ايجاد فرصت     ةتجزيه و تحليل پديد   . است

ثيرگـذار بـر    أاثر يكي از عوامل مهم ت     هدف اين مقاله بررسي      .طرف تقاضا و عرضه بازار كار است      

ترين منبع تعيـين مقـررات       قانون كار به عنوان اصلي    . باشد  ار مي ك طرف تقاضا يعني مقررات بازار    

،  شرايط كار، حفاظت فني و بهداشت كـار ار، قرارداد ك  نظير وسيعي از موضوعات     ةدر بازار كار دامن   

هاي دسته جمعي و غيره را       هاي كارگري و كارفرمايي، مذاكرات و پيمان       آموزش و اشتغال، تشكل   

 اي از موضوعات در قانون كار بـر نحـوه فعاليـت             بررسي اثر چنين طيف گسترده     1.دهد  پوشش مي 

قاله بـه بررسـي يكـي از موضـوعات      اين م . هاي متعددي است   هاي اقتصادي نيازمند بررسي    بنگاه

مهم مطرح شده در فصل دوم قانون كار يعني نحوه فسـخ قـرارداد كـار از طريـق اخـراج كـارگر                       

مالحظات مربوط به امنيت شغلي از جمله حفاظـت از كـارگر در برابـر اخـراج ناموجـه                   . پردازد  مي

ماري، حـوادث ناشـي از      توسط كارفرما و ايجاد امنيت درآمدي براي كارگر در مواردي همچون بي           

 .هاست ايجاد مقرراتي در اين زمينه در قانون كار در اغلب كشورأكار، پيري و غيره منش

 بازار كار موضوع تحقيقات وسـيع       يبررسي اثر وضع چنين مقرراتي بر اشتغال و ساير متغيرها         

ـ  2نگرش حقوق و اقتصاد   . اقتصاددانان كار به خصوص در دو دهه اخير بوده است          دگاه نظـري   ، دي

ارزيابي اثر قواعد حقوقي با استفاده از       و  نمايد    الزم براي انجام اين مجموعه مطالعات را فراهم مي        

 اين نگرش بـوده     هاي كاربرد تحليل اثباتي      زمينه ترين  مهمجمله  هاي اقتصادي از      تجزيه و تحليل  

  .است

                                                 
شـروط مـذكور در قـرارداد كـار يـا            «1369قانون كار مصوب سال     ) 8(است كه طبق ماده     ان ذكر   شاي. 1

تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزاياي كمتر از امتيازات مقرر در اين قـانون                    

تعيـين شـده در   بدين ترتيب در تمامي قراردادهاي منعقده بين كـارگر و كارفرمـا شـرايط             . »منظور نمايند 

قانون كار بايد رعايت شود و امكان توافق دو طرف براي تعيين شـرايطي كمتـر از مـوارد وضـع شـده در                        

 . قانون كار وجود ندارد

١. Law and Economic Approach 
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ط به امنيت شغلي در قانون      اندركاران و محققان به مقررات مربو      به رغم انتقادات فراوان دست    

تشكيل جامعه آماري   (هاي ميداني    كار ايران، تحقيقات انجام شده در كشور اغلب از طريق بررسي          

بررسـي حاضـر از طريـق       . انجـام شـده اسـت     ) منتخب و كسب نظر آنها در مورد مقررات مزبـور         

ار بـا اسـتفاده از      هاي بازار كـ   محاسبه يك شاخص كمي به ارزيابي اثر وضع اين مقررات بر متغير           

 .پردازد هاي اقتصادسنجي مي روش

تنهـا  . ي سـري زمـاني اسـت      ها   داده نبود ،ها محدوديت بسيار مهم در انجام اين گونه بررسي       

گيـرد،    مـي  را نيـز در بـر      1369سري زماني قابل اتكا كه دوره قبل از اجراي قانون كـار مصـوب               

 از سوي  تاكنون   1363 از سال    است كه  خانوار   دست آمده از آمارگيري درآمد و هزينه      ه  هاي ب   داده

از سـال   بررسـي در عمـل      ايـن   با توجه به اين امر محدوده       . آوري شده است    مركز آمار ايران جمع   

 قانون كاري كـه هـم اكنـون بـر روابـط              كه شود ذكر   استالزم  .  خواهد بود  1381 تا سال    1363

بررسي حاضـر فـرض     در  بنابراين  .  تصويب شده است   1369 در سال    ،كارگر و كارفرما حاكم است    

 . در حال اجرا بوده است1337 قانون كار مصوب 1369بر آن است كه تا سال 

ـ   اول آنكه،   . دو نكته ضروري است   مقاله ذكر   اين  ي  ه سازماند ةقبل از بيان نحو      ةتوجه به جنب

 به طور   هاي اخراج كارگر    ي ناشي از وضع مقررات حمايت شغلي به طور عام و محدوديت           ها  هزينه

ي حمايت از نيروي كار انـدك و        ها  خاص، به معناي آن نيست كه منافع يا مزاياي اجراي سياست          

 عايد كارگران تحت پوشش قانون كـار        قكه ميزان منافعي كه از اين طري       در حالي . فايده است  بي

هاي آن كـه اغلـب ناخواسـته و كمتـر محسـوس               ت، هزينه سا شود به خوبي مشهود و مستند       مي

خصوص جوانان و زنان و افراد شاغلي كه تحت پوشـش قـانون              به نيروي كار فاقد شغل به     ،  است

 دليـل هـاي دقيـق       هـايي از طريـق بررسـي         آشكاركردن چنين هزينه   .شود  كار نيستند تحميل مي   

 .منطقي براي انجام چنين تحقيقاتي است

دهاي منعقده بين كارگر و      وضعيت فعلي و عيني بازار كار كشور به لحاظ نوع قراردا           ، دوم ةنكت

متوسـط و حتـي برخـي        هـاي كوچـك و       بنگـاه  از سـوي  انعقاد قراردادهـاي موقـت      . كارفرماست

هـاي     تحت عنـوان شـركت     TWA(1( هاي كار موقت      و تشكيل آژانس   واحدهاي بزرگ اقتصادي  

                                                 
١. Temporary Work Agency 
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گران گونه كـار    مي، امنيت شغلي اين   يبراي مشاغل با ماهيت دا     خدماتي و انعقاد قراردادهاي موقت    

 تحميـل شـده بـه       ة هزين ةيوكوشد داليل چنين رفتاري را از زا        اين مقاله مي   .را كاهش داده است   

 رائه شده دربـارة   ابنابراين توضيحات   . هاي حمايت شغلي توضيح دهد      كارفرما در ارتباط با سياست    

 و نـه    كننـد   ها طبق قانون عمل مي      شغلي نه به معناي آن است كه تمامي بنگاه         هاي امنيت   هزينه

 .ي مزبور استها معناي تأييد شيوه به

 قسمت اول با مروري مختصر بر نگرش حقوق و اقتصـاد، كـاربرد              ؛اما سازماندهي اين مقاله   و  

 در قسمت دوم برخي مطالعـات تجربـي انجـام           .نمايد   را در مورد قانون كار تشريح مي       1قضيه كوز 

 ،قسـمت سـوم مقالـه     . ه است شدررسي  ر وضع مقررات حمايت شغلي بر اشتغال ب       ث ا ةشده در زمين  

 و ضـمن تشـريح مـدل     ،گيري مقررات حمايت شغلي در ايران محاسبه نموده         شاخصي براي اندازه  

در قسمت پايـاني نتـايج      . نمايد   را ارائه مي   ي مدل    نتايج تخمين پارامترها   ،ها  اقتصادسنجي و داده  

 .ه استشدارائه بحث 

 

 ت تحليل قواعد قانون كارنگرش حقوق و اقتصاد و كاربرد آن جه. 1

تا حـد زيـادي حقـوق را ناديـده          ها    اقتصاددان ،1960 در دهه    2قبل از ظهور حقوق و اقتصاد جديد      

 اقتصادي قواعد حقوقي توجـه      هاي حقوقدانان بسيار كمي به بحث اثر      ،گرفتند و از طرف ديگر      مي

 تحـول  1960-1930 ورهدليل اصلي ناديده گـرفتن حقـوق بـه وسـيله اقتصـاددانان در د              . داشتند

 ،گرايـي در اقتصـاد     گسترش نفوذ تجربه  . اقتصاد از يك علم ماقبل تجربي به يك علم تجربي بود          

 رياضـي و آمـاري توجـه اقتصـاددانان را بـه موضـوعات               هـاي   همراه با افزايش استفاده از تحليل     

 حقـوقي فاقـد     قواعد و نهادهـاي   . شد  ي صريحي پيدا مي   ها  تحقيقي سوق داد كه در مورد آن داده       

 . ندشد مي گرفته  بنابراين ناديدهمحسوب وتحليل ساده تجربي  يا سازي رياضي قابليت مدل

                                                 
١. Coase Theorme 
٢. New Law and Economics 
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آغاز  2 و شيكاگو  1 در مدارس حقوق ييل    1960تحقيقات جديد در مورد حقوق و اقتصاد در دهه          

ـ  اصلي وي استفاده از اقتصاد       ة و ايد   3گذار اين حركت كاالبرسي    آغازگر و بنيان  . گرديد  بهتـر   رايب

 . بود4مسئوليت مدني قواعد حقوق ياهفهميدن اهداف و اثر

تواند كمك كنـد و        در همه جا مي    كاالبرسي و محققان شيكاگو بيان نمودند كه اقتصاد تقريباً        

، يعنـي   حقـوقي زيربنـايي   قـديمي و    ايـن بسـتر     نتيجه گرفتند كه اگر چنين پيشـرفتي بتوانـد در           

ي هـا  بسـياري از زمينـه   ،ي اقتصـاد هـا  ها قادرند به كمـك روش  آن،يدبياوجود  هبمسئوليت مدني 

امـروزه پژوهشـگران حقـوق و اقتصـاد چنـين كـاري را در               . حقوقي ديگـر را بهتـر درك نماينـد        

 هـا    قوانين جنايي و قانون شـركت      ،  حقوق مالكيت  ، حقوق تجارت  ،قراردادهامثل  ي متنوع   ها  زمينه

 .اند به كار گرفته

 بـا   هنجـاري جنبـه   .  اسـت  6 و اثبـاتي   5هنجـاري اد داراي دو جنبـه      ي حقوق و اقتص   ها  تحليل

. گـردد  شود شروع مـي      مي 7ها   موقعيت اي از   مجموعهعمل مردم موجب ايجاد      كه   مالحظه اين امر  

 و خريد يك اتومبيل يا تصويب يك قـانون باشـد            ،تواند تصميم به آغاز يك تجارت       اين عمل مي  

 . آيند  رخ دادن عمل به وجود مي كه پس ازنتايجي عبارتند از ها موقعيت

توانند انجـام دهنـد، تعـداد         گونه كه در هر زمان مردم تعداد بسيار زيادي از اعمال را مي             همان

 پـژوهش   هنجـاري جنبـه   . ممكن است در اثر انجام اعمال مردم حـادث شـود          نيز   نتايجزيادي از   

  .شود  ممكن مربوط مينتايجبندي  حقوق و اقتصاد به رتبه

 استفاده از اقتصاد جهت     ،اول: شود  ي اثباتي سه زمينه مختلف اما مرتبط را شامل مي         ها  يلتحل

قواعـد حقـوقي    كـدام    استفاده از اقتصاد جهت تعيين اينكه        ، قواعد حقوقي؛ دوم   ياهبيني اثر  پيش

بيني نحوه به وجود آمدن قواعد        استفاده از اقتصاد جهت پيش     ، هستند و سوم   اطور اقتصادي كار    به

                                                 
١. Yale 
٢. Chicago 
٣. Guido Calabresi 
�. Tort Law Rules 
�. Normative 
�. Positive 
٧. State of Affairs 
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 اولين زمينه، كاربرد نظريه قيمت، دومين زمينه كاربرد اقتصاد رفاه و سومين زمينه كاربرد               .قوقيح

 ).١٩٩٠ ,Fridman(  است1نظريه انتخاب عمومي

 قواعـد   ياهـ يني اثر ب   پيش براي استفاده از تجزيه و تحليل اقتصادي        ،از ميان سه زمينه مذكور    

دهـد كـه      نتايج تجزيه و تحليل نشان مي      ،ي موارد در بسيار . حقوقي كمتر بحث برانگيز بوده است     

فرض كنيـد دولـت     . اند متفاوت است     با آن چيزي كه غير اقتصادانان انتظار داشته        اثر قواعد كامالً  

 ، موضـوع را   كـارگر  ملزم است سه ماه قبل از اخراج         كارفرماكند كه طبق آن       مقرراتي تصويب مي  

 زيرا امنيـت    ،ان است كارگر، بهبود وضعيت    اين مقررات   اثر اصلي  ، در نگاه اول   .به وي اطالع دهد   

 را در وضعيت بـدتري قـرار        كارفرمايان همچنين    و  خواهند داشت  قراردادبيشتري در مورد شرايط     

اين نتيجه اگر چـه بـديهي بـه نظـر            اما   .كند  ميدشوارتر  را  ان نامطلوب   كارگر زيرا اخراج    ،دهد مي

 بـراي   تقاضـا  مقـررات جديـد، منحنـي        ين نحو كه اين   ؛ بد آيد رسد ممكن است غلط از آب در        مي

 براي توليدكننده افزايش يافتـه      نيروي كار  زيرا هزينه    ،كند  منتقل مي  پايينسمت  را به    ي كار نيرو

آالتي  ن ساير شرايط از جمله قيمت ماشين      با فرض ثابت ماند     نيروي كار و   ةبا افزايش هزين   .است

همچنـين  . ضـا بـراي نيـروي كـار كـاهش خواهـد يافـت             كارگر بشـود، تقا   تواند جايگزين    كه مي 

سـاعات كـار     كارفرمايان در صورت نياز به نيروي كار بيشتر به جاي استخدام نيروي كـار جديـد،               

  .كارگران را افزايش خواهند داد

مدت  اما در بلند  .  خواهد شد  كارفرما به هزينه    كارگردر كوتاه مدت وضع مقررات موجب انتفاع        

چنـين مقرراتـي را      نتخاب عقاليي در تصميمات اقتصـادي بنگـاه، هزينـه وضـع           واردكردن جزء ا  

 .آشكارخواهد نمود

 

  قانون كار و قضيه كوز .2

اين قضـيه   . گردد  مي آغاز(شود  مي  با آنچه قضيه كوز ناميده     حليل اقتصادي قواعد حقوقي معموالً    ت

 :توان به شكل زير بيان كرد  ميرا

                                                 
١.Public Choice 
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ي معامالتي صفر باشد، تفاوتي نخواهد      ها   كه در آن هزينه    ، در جهاني  نحوه تخصيص حقوق  "

توانند قراردادهايشان را از نو تنظيم نمايند و          مي مورد نظر نفع   طرفين ذي  زيرا كارگزاران يا     ،داشت

 . عمل آيد هزماني انجام دهند كه كاراترين شكل استفاده از منابع مورد نظر ب اين كار را تا

 يا تعيين هزينه    كارگزارنون مبني بر تخصيص حق مالكيت به يك         در چنين جهاني، تصميم قا    

اقتصـادي ، آشـكارا داراي   كـارگزاران  خصوصي به شكل قاعده تعيـين مسـئوليت بـراي يكـي از            

كه وضعيت يك طرف در مقايسه با ديگـري بهتـر خواهـد              طوري پيامدهاي توزيعي خواهد بود، به    

نيت و آينده نگري محض و اطالعات كامـل وجـود           ن رقابت كامل ، عقال    آدر دنيايي كه در      . شد

گونه مانعي در راه تعيين ميزان مبادالت مورد نياز براي دستيابي به              هيچ ،داشته باشد ، بنابر تعريف    

 ةنظـر از نحـو      ثـروت كـل جامعـه صـرف        ، بدين ترتيب  . وجود نخواهد داشت   1وضعيت بهينه پارتو  

 . )�.p,١٩٩٩ ,Deakin and Wilkingson( "تخصيص اوليه حقوق به حداكثر خواهد رسيد

ي اقتصادي فقط در نحـوه كـاربرد آن بـراي جهـان             ها  اهميت عملي قضيه كوز براي سياست     

معنـاي  . ي معـامالتي انـدك نباشـد      هـا    ميـزان هزينـه    ، يعني جهاني كه در آن     ،واقعي نهفته است  

يم ، نظـارت و اجـراي       توان به معناي محدود آن ، هزينه تنظ        ي معامالتي را مي   ها  اصطالح هزينه 

يي شود كه ناشي    ها  تر ، ممكن است شامل تمام هزينه        ولي به معناي گسترده    ؛قراردادها تلقي كرد  

و نيـز عقالنيـت     ) راهبردي(استراتژيك   طلبانه و يا رفتار    از كميابي اطالعات ، امكان رفتار فرصت      

ـ  در مورد  قضـيه كـوز  ارا         )و بالقوه متناقض  (جداگانه  سه تفسير   . محدود عوامل اقتصادي باشند    ه ئ

 : )١٩٩٩ ,Deakin and Wilkingson(شده است

 ، تبعات هنجارهاي حقوقي يا  قانوني بـراي كـارايي            استكه بازار رقابتي     هنگامي )اولتفسير  

 . دن اهداف توزيعي باز خواهد بودمحدود و دست سياستگذار در دنبال كر

سـازگار بـا وجـود نظـام         قـابتي واقعـي، كـامالً     ود بازارهـاي ر    وج ةاين شكل بيان مؤكد دربار    

 توزيع مجدد قدرت و منابع بـه نفـع   ،اي از مقررات قانون كار است كه هدف از استقرار آن          گسترده

اين بدان علت است كه وجـود       . است كارفرمايان ها مثالً  افراد شاغل و به زيان احتمالي ساير گروه       

                                                 
١. Pareto – optimal  
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 قاعـده مسـئوليت     مثالً(و يا قاعده مسئوليت     ) تمزدهااز قبيل قانون حداقل دس    (مقررات قانون كار    

به خودي  كه داراي آثار خاصي در زمينه توزيع مجدد باشند،          ) كارفرما در قبال حوادث ناشي از كار      

نتيجـه نهـايي    . نيسـت     مانع از عقد مجدد قرارداد به منظور دستيابي به وضعيت بهينه پـارتو             خود

 ولي اصـل پـارتو   ؛هاي خاصي باشد ، ممكن است به نفع گروه ها همچنان، در مقايسه با ديگر گروه     

 . كند هاي توزيعي خاص مطرح نمي عادالنه بودن شكل بندييا اي در مورد عدالت  هيچ نكته

مجموعه حقوق خاصي را بـراي زنـان شـاغل از قبيـل              قانوني را در نظر بگيريد كه         مواد مثالً

 عقـد  مانع به خودي خوداين امر   . بخشد نوني مي  صورت قا  ...مرخصي زايمان، ساعات كار كمتر و       

مجدد قرارداد نيست واين نحوه تجديد قرارداد ممكن است به تخصيص منابع بـه صـورت بهينـه                  

ي هـا   اي در پي جبران هزينـه       است در قبال برقراري چنين قاعده      كارآفرينان ممكن . پارتو بينجامد 

 و يـا منـافع حاصـله بـراي سـاير        هنـد كاب خود   يها  خود باشند و بدين منظور بخواهند يا از هزينه        

 . ن را تقليل دهندشاغال

 زنان شاغل به بهاي     .ي مختلف ها   ثروت ميان گروه   توزيعست از    ا نتيجه چنين روندي عبارت   

گيـرد    مـي  ن ديگر، منتفع خواهند شد، و يا اين كار به زيان زناني صورت            كاهش منافع كل شاغال   

توان مشخص كرد كه نتيجـه ايـن كـار           پيشاپيش نمي ما به هر حال     ا. توانند كار پيدا كنند    كه نمي 

 داليـل اقتصـادي بايـد        كـدام  پيدايش وضعيتي ناكارا باشد و اين نكته نيز روشن نيست كه بنـابر            

قضاوت . جامعه را از حق انتخاب سياستي براي حفظ قانون مرخصي زايمان بدين طريق منع كرد              

 . يقات تجربي خواهد بودواقعي در اين مورد فقط مبتني بر تحق

ـ  مقـررات قـانون كـار         نـوع  آن اسـت كـه     بـازار كـار   ديدگاه رايج در خصوص     اما    قابـل   ثيرأت

قدر رقابتي نيست كـه عوامـل         زيرا بازار كار آن    ،خواهند داشت بنگاه   ميزان كارايي     بر اي مالحظه

. ربوط را تنظـيم نماينـد     فعال در آن بتوانند به آساني با توجه به وجود چنين مقرراتي قراردادهاي م             

ي معـامالتي در نظـر      هـا   توان به عنوان منبع برونزايي براي ايجـاد هزينـه           مي خود اين مقررات را   

 . گرفت



 11  93 و بودجه، شماره    مجله برنامه  

جايي كه كارايي پيش از هر چيز ديگر، به ظرفيت عوامـل اقتصـادي بـراي                 از آن  )دومتفسير  

تا آنجا كـه ممكـن      باشد كه   دارد، هدف قانون بايد آن      بستگي   هزينه    حداقل عقد قرارداد در سطح   

 .آزادي قرارداد را برقرار نمايد و مطلق زمينه رعايت حق مالكيت ، موانع مبادله را كاهش دادهاست

 زيـرا هرگونـه اعمـال       ؛نظام حقوقي مبتني بر حداقل مقررات است      يك  اين امر مستلزم وجود     

ه مثابه عامل كاهش دهنده شدت      محدوديت بر آزادي رفتار يا اختيار افراد و آزادي عقد قرارداد ، ب            

اين ديدگاه هماهنگ و همسان بـا موضـعي         . است ايجاد شرايط انعطاف ناپذير      ،رقابت و در نتيجه   

 منشـأ   ،شود و مطابق آن، دولت تنظيم كننده مقررات        است كه در نظريه انتخاب عمومي اتخاذ مي       

 . باشد  مي در بازارها مديا ناكارترين مهمبروز 

هـاي   طلبانـه گـروه    ي رانـت  هـا   ات عمومي  به مثابه نتيجـه و حاصـل فعاليـت           جا مقرر  در اين 

 نكته ضمني نهفته در ديدگاه مذكور اين است كه بازارهـاي            .شود  مي يافته تلقي  خصوصي سازمان 

 ولـي  ،خصوصي در صورتي كه به حال خود رها شوند ، به شكل معقول و مؤثر عمل خواهند كـرد       

بـه واسـطه منـافع      ) شـود   مـي  ات قانوني بخشـي از آن محسـوب       كه مقرر (بازار كاالهاي سياسي    

 . بيند  ميگروهي آسيب

برعكس تفسير فوق بر نقـش مداخلـه قـانوني در غلبـه بـر شكسـت                 اين تفسير   ) سومتفسير  

 مصـوب مقـررات   طبـق   آنهـا   مشخصه بازارهايي كـه فعاليـت        و   كند  بازارهاي خصوصي تأكيد مي   

 كه از محدوديت اطالعات و عقالنيت محدود عوامـل          داند ميي معامالتي زيادي    ها  هزينه ،نيست

نوعي ناسـازگاري و ناهمـاهنگي ميـان تـالش افـراد و نتيجـه               اين امر    و   شود  ناشي مي اقتصادي  

ريزي نهادهـاي مختلـف       مهم در پي   ي نقش ، قانون طبق اين نگرش   .آورد  مي وجود هحاصل از آن ب   

 . كند  ميؤثر منابع اقتصادي ايفام به منظور تسهيل در هماهنگي ) بازارهااز جمله(

 ي معـامالتي  هـا   حـذف هزينـه   تواند موجب     مي ، تخصيص قانوني حقوق مالكيت    بدين ترتيب 

 امر در مواردي صـادق      اين   .انجام دهند آزادانه  كه طرفين آزادانه مبادالت خود را         به طوري  ،بشود

ـ   راه حل است كه    ل ئمسـا  برخـي    حـل دسـت آمـده از حقـوق خصوصـي كفايـت نكنـد و                ههاي ب
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 در ايـن نحـوه برداشـت از قواعـد           .مستلزم وضع مقررات عمومي باشـد     درخصوص عقد قراردادها    

 . هيچ چيزي وجود ندارد كه دخالت پيشاپيش دولت را منتفي سازدنيز ،حقوقي

توان در مـورد كـارايي       بر مبناي قضيه كوز نمي    توان گفت پيشاپيش      مي با توجه به موارد فوق    

اگـر ديـدگاهي معطـوف بـه قراردادهـا در مـورد         از يك طرف    . ار اظهار نظر نمود   مقررات قانون ك  

 مقررات  رند،ي عدم تقارن اطالعات و نقصان قراردادها مدنظر قرار گ         ، اتخاذ كنيم كه در آن     وضوعم

از طـرف ديگـر      . ضـرورت دارد    است  به داليلي كه مرتبط با حفظ كارايي اقتصادي        قانوني معموالً 

 مـؤثر   العمـلِ  ظرفيت بنگاه يا هر نظام توليدي ديگر براي عكـس         تواند    مي مناسبايجاد مقرراتي نا  

در "كارايي" مفهوم   .كاهش دهد را  و در نتيجه كارايي آن       بازار كاال نشان دادن نسبت به تغييرات      

به مفهـوم   كارايي   ،منظور، بلكه   ندارد به معناي ايستاي آن      ي فقط داللت بر كارايي تخصيص     اينجا

 . استاقتصادي   رشدروند پوياي

شده در مورد بازار       برخي قوانين و مقررات وضع     ياهتوان اثر   اتخاذ چنين ديدگاهي مي    در پرتو 

هـا، قبـل از آنكـه روش تغييـر قـوانين و               گونه آزمون   نتايج اين . كار را مورد آزمون تجربي قرار داد      

آن قوانين و مقـررات ارائـه       هايي را كه به هنگام وضع         مقررات را توصيه نمايد، مجموعه استدالل     

 .طلبد  به چالش مي،شده است

 مقـررات قـانوني     ياهـ  اثر دربـارة شـده     اي از تحقيقات تجربي انجـام       بعد، مجموعه قسمت   در

 .كنيم را بررسي مياز طريق اخراج  در مورد پايان قرارداد كارشده  وضع

 

  ارزيابي اثر مقررات حمايت شغلي.3

  مباني نظري.3-1

ـ        ، مقررات قانوني بر متغيرهاي بازار كـار        آثار يلتجزيه و تحل   كـارگيري   ه نظيـر اشـتغال مسـتلزم ب

 .شود ميرا شامل ها  هاي پوياي بنگاه گيري اي است كه تصميم چارچوب پيچيده
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گيـرد كـه چگونـه        كار مـي   ه ب وضوعي را براي بررسي اين م     ئالگوي تعادل جز  ) 1990( 1برتوال

هاي اخـراج كـارگران قـرار         ستخدام كارگران، تحت تأثير هزينه    تصميمات بنگاه در مورد اخراج و ا      

معين، سياسـت اشـتغال بهينـه       ) تكانه(به طوركلي در صورت مواجهه با يك شوك         . خواهدگرفت

 اخـراج كـارگران،     )الف: العمل زير خواهد بود     بسته به وضعيت پيش آمده يكي از سه عكس         ،بنگاه

 ميزان اشـتغال در     ،العمل كه در اين صورت     گونه عكس  خودداري از هر   ) استخدام كارگران و ج    )ب

ايـن   هاي اخـراج كـارگران چـه تـأثيري بـر             بايد ديد هزينه   ؛ اما بنگاه مورد نظر تغيير نخواهد كرد     

 .تصميمات باقي خواهد گذارد

 منفي و كاهش ارزش نهايي نيروي كـار، بنگـاه ممكـن             تكانهه با هر گونه     هصورت مواج   در

 بايد هزينه قانوني و اجباري اخـراج        حالترگران را اخراج نمايد ولي در اين        است بخواهد برخي كا   

 بـه   ،بنگاه به تعديل يا كاهش نيروي كار بـوده        اقدام   مانع از    ،اي  وجود چنين هزينه   .آنها را بپردازد  

.  خواهـد انجاميـد   )يافـت   هـا افـزايش مـي       در صورت فقدان اين هزينـه      كه (ها  كاهش تعداد اخراج  

ها ممكن است بخواهند كـارگران اضـافي        مثبت، بنگاه  تكانها هرگونه   بورت مواجه   عكس، در ص  رب

گيرند بآينده را در نظر      امكان اخراج احتمالي كارگران در    بايد  اين منظور    بهرا استخدام نمايند، ولي     

 از ،انداز آتي به صورت هزينة استخدام عمل كـرده    چشم ةاين هزين .  اين كار نيز پر هزينه است      كه

 وضـعيت  خـالص ايـن      هنتيجـ . كاهـد   يزان ايجاد مشاغل جديد در شرايط مطلوب و مناسب مـي          م

در كـاهش اخـراج نيـروي كـار      اشتغال در دوران رونق اقتصادي، نرخ رشدعبارت است از كاهش  

 .كارگران 2يجاي هب جاسر جمعشرايط ركود اقتصادي و كاهش 

هـاي اخـراج      اشتغال به همراه وجود هزينه     امكان كاهش نوسانات يا تغييرات       ،مزبوردر الگوي   

مد منطقي الگوي او براي ميزان متوسط اشتغال مبهم است          ا ولي پي  ،بيني شده است   كارگران پيش 

هاي اخراج كارگران، بستگي بـه        و  افزايش يا كاهش ميزان متوسط اشتغال در نتيجة وجود هزينه           

عمل آمده خواهد    ههاي ب  ن كاهش اخراج  آن دارد كه آيا كاهش ميزان استخدام اثري بيش از جبرا          

                                                 
١. Bertola 
٢. Turnover 
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 و برتـوال    1 و بنتوليا  )1990 (هاي گزارش شده در مقاالت برتوال      سازي  شبيه ،در واقع . داشت يا خير  

هنگامي افزايش خواهد يافت كـه   ) يك بنگاه معين   در(دهند كه اشتغال متوسط        نشان مي  )1990(

 شديداً نسـبت بـه      مذكورهاي    م اين نتايج، يافته   رغ به. هاي اخراج كارگران نيز افزايش يابند       هزينه

ها، كشش تقاضا، نـرخ تنزيـل و شـكل تـابع توليـد حسـاس                 تكانهفروض مختلف در مورد شدت      

 آثار منفي بيشتري بـر اشـتغال        ،تر ينيتر و نرخ تنزيل پا      هاي خفيف  تكانه كه   وضيح بدين ت  ؛ندهست

 . دنبه واسطة تنظيم مقررات امنيت شغلي دار

شـود كـه      گذاري را نيز مد نظر قرار دهـيم، مشـاهده مـي            راين، اگر تصميمات سرمايه   عالوه ب 

دهد و     را نيز تقليل مي    گذاري   ميل به سرمايه   ،هاي اخراج كارگران ميزان سود را كاهش داده         هزينه

هـاي اخـراج كـارگران         افزايش هزينـه     احتمال كاهش تقاضاي نيروي كار به واسطة       ،بدين ترتيب 

  .دشو بيشتر مي

اند كه مبتنـي     با استفاده از تعادل عمومي الگويي تدوين كرده        )1993 (2هاين و روگرسن   هوپن

در الگـوي   . كنـد   مـي ها را بررسـي       و ورود و خروج از بنگاه      استاقتصاد اياالت متحده     بر عملكرد 

 ،نآ شود كه در    ، چارچوب تعادل جزئي برتوال در چارچوب الگوي تعادل عمومي جاي داده مي            آنها

شـود،    هـا حـادث مـي      هاي خاصـي كـه در بنگـاه        تكانهدوره، در پاسخ به      ها در هر   مشاغل و بنگاه  

هاي اخراج    شود كه افزايش هزينه     در چارچوب الگوي آنها مالحظه مي     . شوند  تأسيس يا منحل مي   

كـاهش   ةنتيجـ  هاي فعلي، در كارگران در اياالت متحده منجر به افزايش اشتغال متوسط در بنگاه  

 ايجـاد مشـاغل در      ،اند كه اجراي چنين سياسـتي        دريافته نهاهمچنين آ . خواهد شد   خراج كارگران   ا

 .هاي تازه تأسيس را كاهش خواهد داد بنگاه

 اثر احتمالي وضع مقررات امنيت شغلي بر تركيب اشتغال مـورد تأكيـد              ،تحقيقات نيز در برخي   

 مقررات مربوط به امنيـت      ،ده است كه در آن     الگويي پيشنهاد كر   )2000 (3كوگلر. قرار گرفته است  

                                                 
١. Bontolia 
٢. Hopwnhayn and Rogerson 
٣. Kugler 
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 بـراي   ،هايي كه داراي ميزان جـايگزين بـاال در نيـروي كـار هسـتند                شغلي، انگيزه را براي بنگاه    

تـر    مستلزم توليد در مقياسي كوچك   ،گيري اين تصميم  .آورد  فعاليت در بخش غيررسمي فراهم مي     

در چنـين    .رگري و ماليـاتي بـه دور بمانـد        كمتر است تا بدين ترتيب از چشم مقامات كـا           و كارايي 

. افزايـد   در بخش غير رسمي مـي      ميزان اشتغال نيروي كار    چارچوبي، امنيت شغلي زياد احتماالً بر     

 مقررات مربوط به  امنيت شـغلي بـه          ،آن  كه در  اشاره دارند  الگويي   به) 1999 (1ونگر پيچز و مونته  

كـه ميـزان پرداخـت     در صورتي .كند عمل ميسن مزيان اشتغال كارگران جوان و به نفع كارگران       

پايان خدمت به همراه مدت تصدي به كار افزايش يابد و مدت تصدي به كار نيز همـراه بـا سـن                      

هزينـه بيشـتري    تر    تر در مقايسه با كارگران جوان       پيدا كند، اخراج كارگران مسن    افزايش  كارگران  

 تكانـه  درست تعديل نشوند، بروز هر گونـه         طور مناسب و به شكل      اگر دستمزدها به  . داشتخواهد  

بنـابراين، وابسـته نمـودن     . تـر خواهـد شـد       منفي منجر به افزايش نامتناسب اخراج كارگران جوان       

تـر،   امنيت شغلي به مدت تصدي به كار ، منجر به كاهش ميـزان اشـتغال بـراي كـارگران جـوان         

 . تر خواهد شد نسبت به كارگران مسن

 : تيجه گرفتتوان ن به طور كلي مي

هاي مقررات مربوط به امنيت شغلي مانعي براي اشتغال كارگران جوان خواهـد               افزايش هزينه  •

هـاي    كه نرخ ورود به بازار كار در مورد جوانان باالسـت، بـا افـزايش هزينـه                  بود زيرا در حالي   

 . مزبور ايجاد مشاغل كمتر است

ان همراه بـا سـابقه كـار آنـان افـزايش         هاي اخراج كارگر    با توجه به اينكه طبق قانون، هزينه       •

توان انتظار داشت كه مقررات امنيت شغلي موجب افزايش نـرخ اخـراج كـارگران                يابد، مي   مي

رود كه كارگران جوان داراي سابقه كار كمتري نسبت به كارگران             مي جوان بشود، زيرا انتظار   

 .تر باشند مسن

در نتيجـه در     ران زن باالتر از مـردان بـوده و         كارگ بارةجايي شغلي در   هدر صورتي كه نرخ جاب     •

رود    كار كارگران مرد باالتر از كارگران زن باشد، آنگاه انتظار مي           ةهر گروه سني متوسط سابق    

                                                 
١. Pages and Montenegro 
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كه مقررات مربوط به امنيت شغلي موجب شود كه نرخ اخراج كـارگران زن بـاالتر از مـردان                   

ز در هر گروه سـني كـاهش خواهـد          در چنين حالتي سهم شاغالن زن نسبت به مرد ني         . باشد

 . يافت

جايي شغلي كارگران بدون مهارت نسبت بـه كـارگران مـاهر بـاالتر               هدر صورتي كه نرخ جاب     •

باشد و در نتيجه اين كارگران داراي سابقه كار كمتري باشند، انتظار بر ايـن اسـت كـه نـرخ                     

 . اخراج در اين گروه نيز بيشتر باشد

گيرانـه،   ، مقررات حمايـت شـغلي سـخت       دروني و بيروني  ارگران  مطابق با ادبيات مربوط به ك      •

كـه   هنگـامي . شود كه كشش دستمزد نسبت به تغيير در نرخ بيكاري كاهش يابد             موجب مي 

كارگران شاغل بدانند كه مشاغل آنان در مقابل نوسانات تقاضا تضمين شـده اسـت، تمايـل                 

بدين ترتيب  . يكاري خواهد داشت  هاي مورد نياز براي كاهش نرخ ب        كمتري به پذيرش تعديل   

ها، شامل آن دسته كارگراني كه قادر بـه حفـظ شـغل               يدرون: دو دسته شاغل خواهيم داشت    

ها شامل بيكاران و كارگران داراي مشاغل موقـت           يبيرونهمراه با دستمزدهاي باال هستند و       

 .و پاره وقت كه فاقد هر گونه مقررات مربوط به امنيت شغلي هستند

ان، جوانان و افراد فاقد مهارت شـغلي را در زمـره كـارگران غيرخـودي بـدانيم آنگـاه                    اگر زن  

 .كند ها عمل مي توان گفت كه مقررات مربوط به امنيت شغلي عليه اشتغال اين گروه مي

شود كه    هاي مختلف جمعيتي موجب مي      تفاوت در كشش عرضه نيروي كار در ميان زيرگروه         •

از مقررات امنيت شغلي متفاوت باشد، حتي اگـر مقـررات مزبـور             ها    ميزان اثرپذيري اين گروه   

فـرض كنيـد كـه افـزايش        . موجب ايجاد تغييرات يكنواختي در تقاضا براي نيروي كار بشـود          

تقاضا براي نيروي كـار شـود اگـر تـابع            هاي مربوط به امنيت شغلي موجب كاهش در         هزينه

اي كشـش بيشـتري نسـبت بـه متوسـط           عرضه نيروي كار زنان، جوانان و افراد غيرماهر دار        

تـر شـدن مقـررات امنيـت          كارگران باشد، آنگاه كاهش تقاضا براي نيروي كار در اثر سـخت           

 . شغلي موجب كاهش بيشتر اشتغال اين دسته از كارگران خواهد شد
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ل در اقتصـاد    بـراي متوسـط اشـتغا      يهاي نظري، نتايج چنين مباحث      بيني گونه پيش   رغم اين   به

هاي    پارامتر ي از خاصاشكال   كننده نيست، زيرا اين نتايج مبتني بر        يك كشور چندان قاطع و تعيين     

 قضية كـوز را     اگر قبل بيان شد     قسمتگونه كه در     همان. ندهستمورد بررسي براي اقتصاد كشور      

اثـر امنيـت    . شـود  گيري افـزوده مـي      بر پيچيدگي اين نتيجه    ،كار گيريم ه  نيز براي تحليل مسئله ب    

اثركرد، بـه شـرط    كامل خنثي و بي طور كار به  نيرويتوان با عقد قرارداد مناسبي براي      شغلي را مي  

 . وجـود نداشـته باشـد      هـا   ميان كـارگران و بنگـاه      گونه محدوديتي براي عقد قرارداد كار       هيچ  آنكه

توانند چنان تعديل     زدها مي آن هزينه معامالتي وجود ندارد، دستم      عبارت ديگر، در جهاني كه در      به

با توجـه بـه ابهـام موجـود در الگوهـاي            . ر احتمالي منفي وضع مقررات را خنثي كنند       اثآشوند كه   

در  .گيري امنيت شغلي بـر اشـتغال را مشـخص كـرد            نظري، بايد به شكل تجربي، اندازه و جهت       

 .شده اشاره خواهيم نمود ادامه به برخي نتايج تحقيقات تجربي انجام

 

  برخي شواهد تجربي.3-2

بـه بررسـي ارتبـاط بـين وضـع           OECD1كشورهاي   1999 سال   »انداز اشتغال   چشم«فصل دوم   

اين بررسي كـه در نـوع       . پذيري بازار كار اختصاص دارد       انعطاف  و EPL(2(مقررات حمايت شغلي    

 ، موضـوع مزبـور    بـارة شـده در    بنـدي مطالعـات مهـم انجـام          ضـمن دسـته    ،خود بسيار جامع است   

نمايد و در نهايت       تعريف مي  )EPL(گيري مقررات حمايت شغلي       اندازه هاي جديدي براي    خصشا

يـب اشـتغال و     كبه بررسي اثر وضع مقررات حمايت شغلي بـر كـل اشـتغال، سـطح اشـتغال و تر                  

 .پردازد بيكاري مي

ات  قـوانين و مقـرر     تمـامي هايي در ارتباط بـا سـه موضـوع از             لفهؤدر تحقيق مزبور در ابتدا م     

 در  3ي مربوط بـه حمايـت از كـارگران رسـمي          ها  لفهؤ م .1:  استخراج شده است   وحمايتي انتخاب   

                                                 
١. OECD, ١٩٩٩ 
٢. Employment Protection Legislation 
٣. Regular Worker 
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هـايي مربـوط بـه مقـررات اخـراج           لفـه ؤ م .3هاي مربوط به كـار موقـت و           لفهؤ م .2مقابل اخراج،   

 امتيازي  ، سه موضوع مذكور انتخاب شده كه به هر شاخص         موردلفه در   ؤ م 22  جمعاً 1.جمعي هدست

. تر بودن مقررات در آن ارتبـاط اسـت          دهنده سخت  تر نشان   مقدار بزرگ . گيرد   تعلق مي  6تا   0بين  

هـاي    شـود تـا امتيـاز شـاخص          امتياز هر يك از موضوعات با يكديگر تركيـب مـي           ،در مرحله بعد  

 شـاخص   ميـزان  ،هاي تلخيص شده    با تركيب امتياز شاخص   آنگاه   .دست آيد  هشده اصلي ب    خيصلت

 كشور مورد مطالعـه     22 شاخص كلي براي     ميزان  (  كشور محاسبه شده است     براي هر  EPLكلي  

 .) نشان داده شده است1دول جدر تحقيق مزبور در 

 بـر  GLS اثر آن را با استفاده از روش       ،هاي مزبور    پس از محاسبه شاخص    OECDمحققان  

ذكور بـه شـرح زيـر       هاي مطالعـه مـ      اهم يافته  .اند  هكردپويايي بازار كار بررسي     و   اشتغال   ،بيكاري

 :است

ـ      أ بر بيكاري كل يا ت     EPLدهد كه      بين كشوري نشان مي    ةمقايس • ثير انـدك   أثير ندارد و يـا ت

ـ          ل احتماالً ا اما در همين ح    ؛دارد در  .دهـد   ثير قـرار مـي    أ تركيب جمعيتـي اشـتغال را تحـت ت

خصـوص در طبقـه     بـه    بيكـاري    ،ناپذير اسـت    نسبت انعطاف به   در آنها    EPLكشورهايي كه   

 .ارگران جوان باالتر استك

تـري     براي جمعيت در سن كار در كشورهايي كـه مقـررات سـخت             معيتنسبت اشتغال به ج    •

كه متغير جمعيت در سن كار به دو دسته زنـان و مـردان تقسـيم            هنگامي. تر است   ينيدارند پا 

 بـر كـارگران زن، جوانـان و كـارگران           EPLدهد كه اثـر منفـي         شود محاسبات نشان مي     مي

 .شود تر متمركز مي مسن

• EPLهاي باالتر خوداشتغالي همراه است تر با نرخ گيرانه  سخت. 

• EPL كـه هـم     ا بدين معن  ؛دهد   ميزان گردش شغلي را در بازار كار كاهش مي         ،تر  گيرانه   سخت 

در كشـورهايي   . ماننـد   باقي مـي  در وضعيت موجود    تر    شاغالن و هم بيكاران به مدت طوالني      

شـوند و     تر هستند در هر سال تعداد كمتري از كارگران بيكار مي            يرانهگ   سخت EPLكه داراي   

 .تر بيكار خواهند ماند شوند براي مدت طوالني كه بيكار مي از طرف ديگر كساني

                                                 
١. Collective Dismissals 
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 )EPL(شاخص كلي مقررات حمايت شغلي ميزان . 1جدول 

 شاخص كلي كشور
3/4 پرتغال  
2/3 كره  

1/3 هلند  
8/2 ايتاليا  
8/2 سوئد  

8/2 انآلم  

8/2 جمهوري چك  
7/2 ژاپن  
6/2 اسپانيا  

6/2 ريشتا  

6/2 تركيه  
4/2 نروژ  
4/2 يونان  

3/2 مكزيك  

3/2 فرانسه  
2/2 لهستان  

1/2 مجارستان  
1/2 فنالند  
7/1 نيوزلند  

6/1 دانمارك  
6/1 ايرلند  

5/1 بلژيك  
2/1 سويس  
 1 استراليا
9/0 كانادا  

8/0 انگلستان  
2/0 حدهاياالت مت  

 ١٩٩٩,OECD: مأخذ 
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مريكاي التين و كشورهاي حوزه كارائيب راجع بـه         اتحقيقات تجربي فراواني نيز در      همچنين  

  .آثار مقررات حمايت شغلي انجام شده است

 شـاخص امنيـت     ازحمايت شـغلي،    ر مقررات   اثآ به منظور كمي كردن      در اغلب اين مطالعات     

هـاي اخـراج       بـراي سـنجش هزينـه      2 معيـار عـددي    خص اين شا  . استفاده شده است   1(JS)شغلي

ي مختلـف،   ركي از احتمال اخراج كارگران در كشورها      تشود كه مجموعه مش     ميرا شامل   كارگران  

بـدين  . گيـرد  هاي پايان كار را در بـر مـي    پرداختو مدت زمان اشتغال به كار    كل مبلغ پرداخت و   

ايط نامسـاعد اقتصـادي      صـورت بـروز شـر       انتظاري براي اخراج كـارگران در      ه ميزان هزين  ،طريق

 .دشو محاسبه مي

هاي اخراج شـود كـه        هزينهشامل آن دسته از     كه فقط      است  شاخص مذكور چنان تنظيم شده    

 و در نتيجه شامل كـل       دهد  مياين مورد به صورت مستقيم تحت تأثير قرار          تصميمات بنگاه را در   

طور كلي نتـايج ايـن مجموعـه مطالعـات را            به .هاي تنظيم مقررات براي نيروي كار نيست        هزينه

 :توان به شرح زير خالصه نمود مي

به عبـارت   .  بر پويايي بازار داراي اثر منفي است       JS  است كه  در اغلب مطالعات مشاهده شده     •

افزايش طول دورة بيكاري افراد بيكـار و طـول          ( باال موجب كندشدن گردش شغلي       JSديگر  

 .دشو مي) دورة اشتغال افراد شاغل

 داراي اثر منفي بر تقاضاي نيروي كار اسـت و تغييـرات             JSدر اغلب مطالعات صورت گرفته       •

همانند مطالعـات صـورت گرفتـه در كشـورهاي          . گذارد  آن به طور معكوس بر اشتغال اثر مي       

OECD  اثر ،JSتغال معنادارتر از اثر آن بر بيكاري است بر اش. 

ي بر تركيب جمعيت شـاغل دارد و بـه خصـوص            مقررات مربوط به حمايت شغلي اثر معنادار       •

 .داراي اثر منفي بر اشتغال جوانان است

 وضع برخي مقـررات قـانون كـار از جملـه مقـررات مربـوط بـه                  آثار ارزيابي   بارةدر ايران و در   

هاي   به روش بررسي  (در اغلب اين مطالعات     و   مطالعات اندكي صورت گرفته است       ،حمايت شغلي 

                                                 
١. Job Security  
٢. Cardinal  
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ها راجع به قانون كار و اثر آن بـر فعاليـت     از مديران بنگاه)عه آماري منتخبيداني و تشكيل جام  م

 . ها پرسش شده است بنگاه

 شـركت پذيرفتـه شـده در بـورس          306مـديران   درصد از    67 ،در يكي از مطالعات انجام شده     

سـب  هاي آنـان از نظـر تحصـيلي نامنا         اوراق بهادار تهران معتقدند كه ساختار نيروي انساني بنگاه        

 افزايش نيروي كار با سطح تحصيالت باالتر از ديـپلم را ضـروري              ،ها  از شركت  صددر 72است و   

داننـد    عامل اصلي عـدم اصـالح سـاختار نيـروي كـار مـي             را  بينند اما در عين حال قانون كار          مي

 ).1381هاشمي، (

درصـد   90 و مصـاحبه صـورت گرفتـه اسـت،        اي    به روش پرسشنامه  كه  در يك مطالعه ديگر     

يند توليـد در    آ بر فر  »مهمي«اند كه از قانون كار داراي اثر محدودكننده           دهندگان معتقد بوده   پاسخ

ايران است و به دليل افزايش هزينه نيروي كار، كارفرما تمايـل بـه اسـتخدام كـارگران بيشـتر را                     

 ).٢٠٠٠ ,Afghah(ندارد 

هـاي اقتصادسـنجي بـراي        از روش كه عالوه بر مصاحبه و مطالعه ميـداني،         يكي از مطالعاتي    

 معتقـد   ،ثير آن بر سطح اشتغال در ايران استفاده كـرده         أ عملكرد نهادهاي بازاركار و ت     ةتحليل شيو 

هاي كارگري نقـش      است كه در نوسانات اشتغال، علل نهادي همچون قانون كار و فعاليت تشكل            

 قانون كـار در مـورد اخـراج         اگرچه در اين مطالعه اشاره شده است كه مفاد        . محدودي داشته است  

هايي براي كارفرمايان در مورد اخـراج كـارگران           كارگران، در دوران ركود اقتصاد كشور محدوديت      

گيري بر مبناي ارزيابي كمي نيست و نتايج آن بـا             ن نتيجه اي) 1381كريمي،  (وجود آورده است    ه  ب

هـاي بـزرگ صـنعتي        كارگـاه عوامل مؤثر بر تقاضاي نيـروي كـار در          مورد  بررسي انجام شده در     

 ).1382اميني و پژويان،( باشد سازگار نمي

در مطالعه مزبور تقاضاي نيروي كار تابعي از ارزش افزوده ، هزينه واقعـي اسـتفاده از نيـروي                   

تغييـر قـانون كـار بـر         در نظر گرفته شده و براي آزمون آثار        كار و هزينه واقعي استفاده از سرمايه      

ي مطالعـه آن بـوده اسـت كـه         هـا   يكي از فرضيه  . جازي استفاده شده است   اشتغال از متغيرهاي م   

. ي بزرگ صنعتي تأثير منفـي گذاشـته اسـت         ها  اجراي قانون كار بر تقاضاي نيروي كار در كارگاه        

هاي ايستا و پوياي تقاضـاي نيـروي كـار بـه دو شـيوه                 براي آزمون اين فرضيه با استفاده از مدل       
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ين ي در طول دوره اجراي قانون كار تابع تقاضاي نيروي كـار بـه پـا               ه، آيا اول آنك . ه است عمل شد 

منتقل گرديده است يا خير و دوم، آيا در طول اجراي قانون كار، كشش توليـدي اشـتغال كـاهش                    

 يافته است يا خير؟

ترتيب  نبدي. كنند  دو فرضيه را تأييد مي     نتايج برآورد توابع تقاضاي نيروي كار ايستا و پويا، هر         

هاي   تأثير منفي گذاشته و هزينه     صنعتي رگهاي بز    قانون كار بر تقاضاي نيروي كار در كارگاه        تغيير

هاي مثبت تقاضـا بـه اسـتفاده           تكانهبه هنگام مواجه با      تشويق كرده است تا      تعديل كارفرمايان را  

 .يدكار جد و نه استخدام نيرويروي بياورند  )افزايش ساعات كار(بيشتر از نيروي كار موجود 

 

  ارزيابي اثر مقررات مربوط به حمايت شغلي بر بازار كار ايران.4

 براي ايران ) JS(محاسبه شاخص امنيت شغلي . 4-1

طور مكرر مـورد اسـتفاده        يكي از معيارهاي عددي ساخته شده به عنوان معيار امنيت شغلي كه به            

شـاخص مزبـور   . كنـد  يمـ هـاي اخـراج تمركـز     طور خاص بر هزينـه   به،محققان قرار گرفته است 

 : شود صورت زير تعريف مي به
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طـور     محققـان بـه    از سـوي ديگـر     اند،  داده توسعه   )1999 ( پيچز و موتنگرو   را كه اين شاخص   

 .گسترده مورد استفاده قرار گرفته است

 حداكثر زمـان تصـدي بـه        T عامل تنزيل،  β احتمال حفظ شغل موجود ،       δدر اين شاخص  

itbشغل توسط يك كارگر در يك بنگاه،          iكـه مـدت       مدت زمان اخطار قبلي به كارگري است       +

 احتمال آن است كه مشكالت اقتصادي بنگاه دليـل مـوجهي            aسال در بنگاه شاغل بوده است و        

UCبراي اخراج كارگران باشد،     
itjSP دهندة مبلغ پرداخت شده به كارگري اسـت كـه مـدت              نشان ,+

. شـود   صورت غير موجه و بدون دليل اخراج مي          به t+i دار شغل بوده و در زمان         دههزمان معيني ع  

jcهمچنين  
itjSP دار  دهندة مبلغ پرداخت شده به كارگري است كه مدت زمان معيني عهـده  نشان,+

 . به صورت موجه اخراج شده استt+iو در زمان شغل بوده 
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 مزبور هزينة تنزيل شدة انتظاري در زمان استخدام كارگر را در صورت اخـراج وي از                  شاخص

هاي آتي اخـراج را براسـاس    ها هزينه  فرض بر اين است كه بنگاه     . كند  آينده مشخص مي   بنگاه در 

قـررات قـانوني اسـت و بنـابراين شـامل           اين شاخص فقط شامل م     .كنند  قوانين جاري ارزيابي مي   

هـاي سياسـتي      گيـرد و يـا دسـتورالعمل        مـي  زني جمعي مورد توافق قرار      مقرراتي كه در روند چانه    

هـاي اخراجـي نخواهـد شـد كـه در              فوق شامل هزينه    عالوه بر اين، شاخص   . شود   نمي ها  شركت

 بـاالي ايـن شـاخص،    ارزش .صورت احضار بنگاه به دادگاه از سوي قاضـي تعيـين خواهنـد شـد           

امـا مقـادير انـدك آن       هاي زماني است كه در آنهـا امنيـت شـغلي زيـاد اسـت؛                  دهندة دوره  نشان

طبق فرض، چنـين    . هاي اخراج كارگران كمتر است      ي است كه در آن هزينه     ا  دورهكننده   مشخص

ل يـ ي صدور اخطار يا هشدار و پرداخت پايان خدمت شغلي قا          ها  شاخصي وزن يكساني براي دوره    

 ايـن    ايـن،  دبـا وجـو   . انـد   ظ شـده  لحـا هاي اخراج كارگران      شود؛ زيرا هر دو در محاسبه هزينه        مي

هاي اخراجي كه ممكن است به سرعت پس از اسـتخدام يـك               شاخص وزن بيشتري براي هزينه    

يي در زمـان اسـتخدام كمتـر        هـا   شود؛ زيرا ميزان تنزيل چنين هزينـة        ل مي ي قا ،وجود آيد  كارگر به 

 .است

شود كه نرخ تنزيـل و ميـزان جـايگزيني            محاسبه شاخص امنيت شغلي، معموالً فرض مي      در  

 نرخ تنزيل بر حسب بازدهي متوسط ذخاير متنـوع          بانتخا . درصد است  12 و   8كارگران به ترتيب    

كـه   همچنين انتخاب ميزان جايگزيني كارگران مبتنـي بـر ايـن واقعيـت اسـت              . المللي است   بين

 مقـررات امنيـت شـغلي هسـتند         ني كـارگران در كشـورهايي كـه داراي        هاي واقعـي جـايگزي     نرخ

ناپذير هستند؛ زيرا نرخ جايگزيني كارگران تحت تأثير امنيت شغلي است و بنابراين اغلـب                مشاهده

دهند كه تمام كشورها را با نرخ جايگزيني مشـاهده شـده در ايـاالت متحـده                   مي محققان ترجيح 

بـدين  . هاي مورد بررسي داراي كمترين امنيت شـغلي اسـت           بسنجند، يعني كشوري كه در نمونه     

. شـود   ترتيب حداقل مدت زمان تصدي يك شغل، يك سال و حداكثر آن، بيست سال فرض مـي                

 .  آمده است2هاي مورد نياز در جدول  براي محاسبه شاخص امنيت شغلي در ايران، وضعيت مؤلفه
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 در دوره  قانون كارهاي مربوط به امنيت شغلي در وضعيت مؤلفه. 2 جدول

1325-1381 

دوره زماني 
 قانون كار

مهلت قانوني 
فسخ قرارداد 

)b( 

شرايط اخراج 
موجه و غير موجه 

)a( 

هاي  پرداخت
الزم براي 

اخراج 
 )SPjc(موجه

هاي الزم براي  پرداخت
 )SPuc(اخراج ناموجه

 -- 1 روز7 .تعريف نشده است  روز7 1325-1327

1328-1336 
ــل  (2 روز7 قابـــــ
عويض با پرداخـت    ت

 )روز حقوق هفت

 -- 3 روز7 .تعريف نشده است

 4 روز15 1337-1369

قانون، شرايط اخـراج    
موجــه و غيرموجــه را 
. تعريف ننموده اسـت   

در ضمن براي اخراج    
ــدوديتي قا ــمحـ ل يـ

 .نشده است
 5صفر

سـال     به كارگراني كه يـك     -
متوالي يا متناوب نزد كارفرما     
خدمت كرده باشند به نسـبت      

 . روز15سال هر 
حق دارند   اختالف حل  مراجع -
  يـزان ممدت كـار و      توجه به  با

عائلــه كــارگر و ســاير  و مــزد
ه از مزد سه    راك  شرايط، مبلغي 

ساله كارگر تجـاوز نكنـد بـه        
 6.عنوان خسارت تعيين نمايند

  تاكنون-1370

تنها بـه ذكـر ايـن       
ــده   ــا ش ــه اكتف نكت
است كـه كارفرمـا     
ابتدا بايد به كـارگر     

 7. كتبي بدهدتذكر

قصور كارگر در انجام    
وظايف محولـه و يـا      

هـاي    نامـه   نقض آيين 
ــان ــاه، ضـ باطي كارگـ

داليل موجهي بـراي    
ــار    ــرارداد ك ــخ ق فس
توسط كارفرما دانسته   

 .شده است

 9 روز45 8 روز30

 .ل نشده استيقانون براي پرداخت حق سنوات تفاوتي بين اخراج موجه و غيرموجه قا .1
 .اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان قانون اجازه 8ماده  .2
 .ل نشده استيقانون براي پرداخت حق سنوات تفاوتي بين اخراج موجه و غيرموجه قا .3
 ).كميسيون مشترك كار مجلسين (1337 اسفندماه 26قانون كار، مصوب  33ماده  .4
 . قانون كار34ماده  .5
 كارفرما مخير به پرداخت خسارت مزبور يا بازگردانيدن كارگر به كار پرداخت مزد ايـام بالتكليفـي او                   در اين رابطه  . 33ماده   .6

 فرض شده كه توزيع آماري عملكرد مراجع حل  اختالف در دوره اجرايي اين قـانون بـه        JSبراي محاسبه شاخص    . خواهد بود 
ط كارفرما، اگر كارگر سابقه كار بيشتري داشـته باشـد بـه             اي بوده است كه در دعاوي مطرح شده جهت اخراج كارگر توس             گونه

همچنين فرض شده اسـت كـه       . احتمال زيادتر حق را به كارگر بدهند و كارفرما را مجبور به پرداخت حق سنوات بيشتر نمايند                
مزد سه ساله كارگر  در صورتي كارفرما را مجبور به پرداخت        ( مبلغ خسارت به صورت خطي تنها به سابقه كار افراد بستگي دارد           

 ). سال كار كرده باشد30نمايند كه كارگر به مدت 
 . مجمع تشخيص مصلحت نظام29/8/1369 قانون كار، مصوب  27ماده  .7
 . قانون كار27ماده  .8
 . قانون كار165تبصره ماده  .9
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در ادامه به بررسي    ) JS( محاسبه شاخص امنيت شغلي      برايبا توجه به اهميت مفاد قانون كار        

 زيـر   هـاي   روش قانون كار، قرارداد كار بـه يكـي از           21طبق ماده   . پردازيم  انوني مرتبط مي  مواد ق 

 :يابد خاتمه مي

 ، فوت كارگر)الف

  بازنشستگي،)ب

   از كارافتادگي كلي كارگر،)ج

  انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن،)د

 كه مربوط به كار معين است، پايان كار در قراردادهايي )ه

 . استعفاي كارگر)و

 25عـالوه بـر ايـن، طبـق مـاده           . تپذير نيس  بنابراين خاتمه كار از طريق اخراج كارگر امكان       

يك از طـرفين      گاه قرارداد كار براي مدت موقت يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد، هيچ              هر

طبـق ايـن    . پردازد  مي) فسخ قرارداد كار  (وه اخراج    به شي  27ماده   .به تنهايي حق فسخ آن را ندارد      

باطي كارگاه را پـس از      ضنامه ان   هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين           «ماده،  

اسـالمي كـار،      تذكرات كتبي نقض نمايد، كارفرما حق دارد در صورت اعالم نظـر مثبـت شـوراي               

 سال سابقه كار، معـادل يـك مـاه آخـرين حقـوق              عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر        

در واحـدهايي كـه     . به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايـد         » حق سنوات «كارگر را به عنوان     

در هـر مـورد از مـوارد        . فاقد شوراي اسالمي كار هستند، نظر مثبـت انجمـن صـنفي الزم اسـت              

اع و در صورت عدم حـل اخـتالف از          ت تشخيص ارج  ئله با توافق حل نشد به هي      ئيادشده، اگر مس  

در مدت رسـيدگي مراجـع حـل اخـتالف،          . ت حل اختالف رسيدگي و اقدام خواهد شد       ئطريق هي 

 .»آيد مي قرارداد كار به حالت تعليق در

هـايي كـه شـوراي اسـالمي كـار، انجمـن             در تبصره يك اين ماده گفته شده است در كارگاه         

ت تشـخيص در فسـخ قـرارداد        ئاشد، اعالم نظر مثبت هي    صنفي و نماينده كارگران وجود نداشته ب      

 .كار الزامي است
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 : اهميت استدارايچند نكته در اين ارتباط 

اي براي اخراج كـارگران        در ايران، مشكالت اقتصادي يك بنگاه دليل مناسب و عادالنه          )الف

ست كـه حتـي     بيني گرديده ا     قانون كار پيش   30 و هم در ماده      15هم در ماده    . شود  محسوب نمي 

بيني تعطيل شود، قرارداد كـار موقتـاً      اگر كارگاه به واسطه قوه قهريه يا بروز حوادث غيرقابل پيش          

آيد و كارفرما مكلف است پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارگران بيكار شـده                مي به حالت تعليق در   

و كشـورهاي   ) ياجز اسـپان  ه  ب (OECDدر اغلب كشورهاي عضو      .را در همان واحد به كار بگمارد      

شـرايط اقتصـادي    ) مانند آرژانتين و شـيلي    (مريكاي التين   امنطقه كارائيب و برخي از كشورهاي       

اي براي اخراج كارگران محسوب شـده و تنهـا در ايـن صـورت اسـت كـه                     دليل موجه و عادالنه   

ه ديگر  كه كارفرما به هر دليل موج       در صورتي . شود  هاي پايان خدمت به كارگران داده مي        پرداخت

داليـل موجـه در قـانون ذكـر         ( گيـرد    هيچ پرداختي به وي صـورت نمـي        ،كارگري را اخراج نمايد   

همچنـين  ). شـود   صالح تعيين مي   گرديده  و يا از طريق تصريح در قرارداد يا تشخيص مراجع ذي            

هايي تحت عنوان حق سنوات،       موجه باشد پرداخت   نا كه دليل كارفرما    در اغلب كشورها در صورتي    

كـه داليـل      طبق قانون كار ايـران حتـي در صـورتي          .گيرد  به كارگر صورت مي   ...  ارشديت و    حق

كارفرما جهت اخراج كارگر موجه باشد باز هم كارفرما موظف به پرداخت حق سـنوات بـه كـارگر                   

 .است

 . در قراردادهاي كار موقت و يا قراردادهاي كار معين نيز شرايط فوق حاكم است)ب

ت حل اخـتالف، اخـراج كـارگر را غيرموجـه           ئكه هي    قانون كار در صورتي    165طبق ماده    )پ

اگـر كـارگر نخواهـد بـه واحـد مربـوط            . نمايـد   تشخيص داد، حكم به بازگشت به كار را صادر مي         

 روز مـزد و     45بازگردد كارفرما مكلف است بر اساس سابقه خدمت كارگر بـه نسـبت هـر سـال                    

 .حقوق به وي بپردازد

 در  a و توضـيحات مـذكور، نـوع تفسـير پـارامتر             3يت تشريح شده در جـدول     با توجه به وضع   

 .اسـت  متفاوت   ، در اين مطالعه با مطالعاتي كه در روابط با ساير كشورها صورت گرفته             JSفرمول  

عنوان   است كه مشكالت اقتصادي بنگاه به        در ساير كشورها احتمال آن      aتفسير استاندارد پارامتر    
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اج كارگر تلقي شود؛ زيـرا ميـزان پرداخـت بـراي اخـراج موجـه و ناموجـه                   دليل موجهي براي اخر   

بيني نشـده اسـت و صـادق          در قوانين كار ايران در ادوار مختلف چنين امري پيش         . يكسان نيست 

در دو قـانون    . اي ديگـر تفسـير خواهـد شـد          در محاسبات بعدي، پارامتر مزبـور بـه گونـه         . نيست

هاي موجه و ناموجه وجود ندارد و         ميزان پرداخت براي اخراج    تفاوتي بين    1328 و   1325هاي   سال

 1369 و   1338در قـانون كـار      . عمالً تعيين مقدار اين پارامتر، تأثيري در نتيجـه نخواهـد داشـت            

تعيين اينكه آيا كارگر به داليل موجه اخراج شده يا خير در تعيـين ميـزان هزينـه انتظـاري مـؤثر               

 اين دو قانون به عنوان احتمال اينكه مراجـع حـل اخـتالف داليـل                 را در  a پارامتر   بنابراين. است

 .ايم بنگاه براي اخراج را موجه تشخيص بدهند يا خير در نظر گرفته

 فـرض شـده     1369با توجه به عدم تعيين مهلت قانوني فسخ قرارداد در قانون مصوب سـال               

ماه    زمان اخراج وي حداقل يك     شود تا   است كه از تاريخ تذكر كتبي به كارگري كه بعداً اخراج مي           

صـالح، داليـل اخـراج       كه مراجـع ذي     از طرف ديگر همچنان كه ذكر شد در صورتي        . فاصله است 

كارگر را ناموجه تشخيص دهند حكم بازگشت وي به كار و پرداخت دستمزد دوران تعليق كـار را                  

كه كارگر خود تمايلي بـه      نمايند و تنها راه براي فسخ قرارداد در چنين مواردي اين است               صادر مي 

 روز بـه عنـوان      45كه در اين صورت، كارفرما بايد به ازاي هر سال           . بازگشت به كار نداشته باشد    

با توجه به اين امر، در محاسـبه شـاخص مزبـور بـراي دوره               . حق سنوات به كارگر پرداخت نمايد     

درصـد   50صورت گرفته   هاي     اخراج تمامي از    اينكه،  به بعد فرض شده است كه اول       1369زماني  

 هيچ يك از    دوم اينكه، هاي ناموجه تشكيل بدهد و        درصد را اخراج   50هاي موجه و      موارد را اخراج  

. كه داليل ناموجهي براي اخراج آنها مطرح شده است تمايل بـه بازگشـت بـه كـار ندارنـد                 كساني

 مـورد آراي    34570از تعـداد    .  بنـا شـده اسـت      1381ماه اول سال      فرض اول بر اساس آمار شش     

 درصـد  48 مورد منجر به اخراج شده، يعني 16342هاي حل اختالف، حدود        از سوي هيئت  صادره  

 . )1382حسام، (از موارد به اخراج كارگر انجاميده است

 سال  30نهايت اينكه فرض بر اين بوده كه يك كارگر از بدو ورود به كار، به مدت حداكثر                  در  

همچنين نرخ تنزيل و نرخ جايگزيني كارگران را به         ). =30T( ا باشد     تواند در استخدام كارفرم     مي

 .ايم درصد در نظر گرفته 12 و 8ترتيب 



 ارزيابي اثر مقررات حمايت شغلي بر اشتغال در ايران 28


	�� (JS) در ا��ان �����دار ١ : رو�� 
��� ا�

٠

٠��

١

١��

٢

٢��

٣

٣��

�

���

�

١
٣
٢
�

١
٣
٢
٩

١
٣
٣
٢

١
٣
٣
�

١
٣
٣
٨

١
٣
�
١

١
٣
�
�

١
٣
�
٧

١
٣
�
٠

١
٣
�
٣

١
٣
�
�

١
٣
�
٩

١
٣
�
٢

١
٣
�
�

١
٣
�
٨

١
٣
٧
١

١
٣
٧
�

١
٣
٧
٧

١
٣
٨
٠

را براي ايران طبق قـوانين كـار سـنوات مختلـف            ) JS( ميزان شاخص امنيت شغلي      1نمودار  

  1328 و 1325هاي   كه قوانين كار مصوب سال1337 تا 1326هاي  در بين سال. دهد نشان مي

كـه در      ثابت بـوده اسـت؛ در حـالي        76/0اند، مقدار شاخص امنيت شغلي در مقدار          جاري بوده 

.  رسيده است  37/2 ميزان شاخص مزبور به شدت افزايش يافته و به عدد            1337قانون كار مصوب    

 15روز در قوانين قبلي به      7هاي مسبب اين امر، افزايش مهلت قانوني فسخ قرارداد از             عمده مؤلفه 

هاي ناموجـه     اخراجيزان پرداخت حق سنوات و خسارت دربارة        ز و همچنين افزايش بسيار زياد م      رو

 )طبـق تعريـف مزبـور     (پس از تصويب قانون كار فعلي، ميزان شاخص امنيـت شـغلي             . بوده است 

از جملـه داليـل     .  برابر دستمزد ماهانه يـك كـارگر رسـيد         34/4دو برابر افزايش يافت و به        حدود

 شاخص، پرداخت حق سنوات براي اخراج كارگر حتي در صورت موجه بـودن داليـل                افزايش اين 

هاي الزم براي اخـراج كـارگر بنـا بـه داليـل ناموجـه از نظـر مراجـع                      كارفرما و افزايش پرداخت   

 .صالح است ذي

  در ايران(JS)روند شاخص امنيت شغلي . 1نمودار 
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 مدل . 4-2

كنيم كـه     هاي مختلف جمعيتي فرض مي      روي زيرگروه  مقررات بازار كار بر      هايجهت تخمين اثر  

 : وضعيت اشتغال هر فرد به صورت زير مشخص شود
 

ijtttititijt ZXXY εγββ +++=
٢١

*

 

٠       :                        كه در آن
*

fY ijt      1                    اگر = ijtY 

 Yijt=٠             در غير اين صورت   

ijtYدر اين جا       گروه   در زير   i كند آيا فرد    مي  است كه تعيين   1  يك متغير غير قابل مشاهده      *

  وضعيت قابل مشاهده اشـتغال آن فـرد در زمـان    ijtY.  شاغل است يا خير t و در زمان jجمعيت

 . تعيين شده است

itXهاي فردي مشـخص مزبـور    هايي است كه ويژگي  نيز بردار متغير )i  را در زمـان )  امt  

 اثـر   tγ. نماينـد   ، بردار متغيرهايي است كه در طول زمان تغيير مي         Ztهمچنين  . دهند  مي توضيح

  . نيز جزء خطاستijtε و 2ثابت ساالنه

هايي نظير جنس، سـن، سـطح مهـارت، ميـزان سـواد را شـامل                  هاي فرد، مؤلفه    بردار ويژگي 

سـطح مهـارت و سـن و          سن و جـنس، سـن و       3هاي تصريح شده اثر متقابل     برخي مدل . شود  مي

 .شود سطح سواد را نيز شامل مي

سواد  سواد و با   و دو گروه بي   ) 24-15 و   50-25 سال به باال و      51( ها به سه گروه سني        نمونه

تـر از ديـپلم و       ينيافراد گروه سني باسواد، خود به دو دسته سطح تحصيالت پا          . تقسيم شده است  

گروه   زير 24بدين ترتيب با توجه به تقسيم جنسي افراد نمونه، جمعاً           . اند  باالتر از ديپلم تقسيم شده    

 ) . j = 1..... و 24 (خواهيم داشت 

                                                 
١. Unobservable 
٢. Year Fixed Effect  
٣. Interaction 
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گونـه كـه     همـان . اسـت غلي و شـاخص فعاليـت اقتصـادي          امنيت ش    شامل شاخص  Ztبردار  

مالحظه شد در قسمت قبل براي نشان دادن وضـعيت بـازار كـار بـه لحـاظ سياسـت حمايـت از                       

به هنگام انجام محاسبات اين دو شاخص بـه         . محاسبه گرديد ) JS(ن شاخص امنيت شغلي     شاغال

 استالزم  (داري نداشت   ا تغيير معن  عنوان جايگزين يكديگر به كار گرفته شده است كه البته نتايج          

 ). كه از تمامي متغيرها به صورت لگاريتمي استفاده شده استشودذكر 

بـدين  .  از روند محاسـبه شـده اسـت        GDP انحراف   ،براي محاسبه شاخص فعاليت اقتصادي    

 – Hordrick بـا اسـتفاده از تكنيـك    GDP استفاده و روند GDPهاي مربوط به  منظور، از داده

Prescott Filterمحاسبه انجام شده است . 

 

 ها  داده. 4-3

 ،پـذير نمايـد     هايي كه بررسي ابعاد گوناگون بازار كار در ايران را در طول زمـان امكـان                 يافتن داده 

هـاي   ويژگـي «هاي مربوط به بازار كار به طور خـاص تحـت عنـوان          تهيه داده . بسيار دشوار است  

هـاي    به رغم توليـد داده      و 1 در ايران آغاز گرديده است     1373از سال   » اشتغال و بيكاري خانوارها   

بـه دليـل    (هاي بازار كار امكان استفاده از آن به صورت سري زماني              مناسب، براي مطالعه پويايي   

هاي مربوط به قبل از تغيير قانون كار          اينكه داده  خصوصبه   ،وجود ندارد ) كوتاه بودن دوره زماني   

 . شود  را شامل نمي

 مركز آمار ايـران     از سوي هاي درآمد و هزينه خانوار استفاده گرديده كه           ررسي از داده  در اين ب  

 . آوري شده است  تا كنون جمع1363گيري از سال  طور ساالنه و به صورت نمونهه ب

 باتوجـه بـه عـدم ثبـات         ،گيرد  مي  مشاهده را در بر    330,000كل نمونه مورد استفاده بيش از       

 محـدوده   ،ضـمن در  .  سر و كار داريم    2هاي مقطعي    بررسي با مجموعه داده    ها در طول دوره     نمونه

 . سال به باالست15ها از سن  سني در نظر گرفته شده براي داده

                                                 
 .شوند آوري مي جمع» طرح آمارگيري نيروي كار« آمارهاي مزبور تحت عنوان 1384 از سال .1

٢. Cross – Sectional Sets 
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بخشي از پرسشنامه آمارگيري هزينه و درآمد خانوار به خصوصيات اجتماعي اعضـاي خـانوار               

يا بـه همـراه يـا مـدرك         (اد  رد سن، جنس، وضع سو    ودر اين بخش سؤاالتي در م     . اختصاص دارد 

 .مطرح شده است...) شاغل، بيكار، داراي درآمد بدون كار و(، وضع فعاليت )تحصيلي

بدين ترتيب امكان   و  توان دانست كه فرد شاغل است يا بيكار           بر مبناي اين اطالعات تنها مي     

كـاري فـرد    عنوان مثال مشخص نيست كـه طـول دوره بي            به .بررسي پويايي بازار كار وجود ندارد     

همچنين مشخص نيست كه وضـعيت فـرد        . بيكار يا طول دوره اشتغال فرد شاغل به ميزان است         

بنابراين به دليل   . بيكار قبل از بيكاري و وضعيت فرد شاغل قبل از اشتغال فعلي چگونه بوده است              

 . رسي نمودهاي حمايت شغلي را بر تركيب اشتغال بر اثر سياست توان مي صرفاً سبمناهاي   دادهنبود

 سـن،   نظيـر در ابتـدا اطالعـات الزم       . ها چند مرحله طي شده اسـت           استفاده از داده   به منظور 

عنوان مثـال     به. بندي شده است    اج و گروه  ر خصوصيات اجتماعي استخ   زوضعيت اشتغال ا   جنس و 

 1363همچنين در سال    .  در گروه سني بيكار است     سواد و    مرد، بي  3046 خانوار كد    1380در سال   

 داراي مدرك تحصيلي باالتر از ديـپلم        ، سال 50-25در گروه سني    و   مرد، باسواد    1042خانوار كد   

داراي مـدرك   و   24-15 در گـروه سـني        و  بـا سـواد    ، مرد 143045باشد و خانوار كد       و شاغل مي  

 نمونه كه اطالعات كامـل راجـع        317644بدين ترتيب براي    . بيكار است ،  تحصيلي باالتر از ديپلم   

سـپس  . بنـدي گرديـد     هاي هزينه و درآمد خانوار وجود داشت اطالعات گروه            آنها در پرسشنامه  به  

تمامي اطالعات مربوط به متغيرها وابسته و توضيحي به شكلي كه قابل استفاده در مدل پروبيـت                 

 .  تبديل شده است،باشد

گرفته شده در   كار  ه  هاي حمايتي ب    سياست) طبق مدل تشريح شده   (به هنگام انجام محاسبات     

 و  هاي ساالنه هزينـه     بازار كار و متغير كالن انحراف توليد ناخالص داخلي از روند با مجموعه داده             

 . خانوار براي هر نمونه تركيب شده استدرآمد

 

 نتايج تجربي. 4-4

ضرايب و آزمون آماري معنـاداري      .  نتايج تخمين مدل تصريح شده ذكر گرديده است        3در جدول   

اغلـب  . براي تمامي متغيرهاي توضيحي به ترتيب قابل مشاهده اسـت         ) Z-Statistic(هر ضريب   

: دهند، عالمت مورد انتظار دارنـد  هاي فردي را نمايش مي  ضرايب مربوط به متغيرهايي كه ويژگي     

 . احتمال شاغل بودن زنان و افراد مسن نسبت به مردان ميان سال و جوان كمتر است
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سن، جنس و (هاي فردي   نتايج مربوط به اثر متقابل متغير امنيت شغلي با ويژگي1ر ستون د

بودن هر  عالمت منفي نشان دهنده كاهش احتمال شاغل. نمايش داده شده است) سطح مهارت

اي است كه مقررات امنيت  زيرگروه جمعيتي نسبت به زيرگروه كنار گذاشته شده از معادله در دوره

 .تر بوده است شغلي سخت

زده  هـاي تخمـين     ضريب اثر متقابل گروه سني جوان و متغير امنيت شغلي در تمـامي معادلـه              

ي كه ضريب اثر متقابل گروه سني مسن و متغير امنيـت شـغل              در حالي  ،دار است   اشده منفي و معن   

 بودن امنيـت    دهد كه باال    بدين ترتيب نتايج نشان مي    . باشد  دار مي   ها مثبت و معنا     در تمامي معادله  

ايـن نتيجـه بـا      . شغلي موجب تورش دار شدن توزيع اشتغال به ضرر نيروي كار جوان شده اسـت              

 .توجه به افزايش هزينه اخراج با سابقه كار طبق قانون قابل قبول است

ضريب اثر متقابـل امنيـت      . داري با توجه به سطح مهارت نيز وجود دارد        هاي معنا همچنين اثر 

باشد و بيـانگر آن اسـت كـه مالحظـات       ميدار د در تمامي موارد منفي و معنا  سوا يشغلي و گروه ب   

مربوط به امنيت شغلي احتمال اشتغال كارگران غيرماهر را نسـبت بـه گـروه مـاهر كـاهش داده                    

هـاي جمعيتـي بـاالتر بـودن بخـش            تفاوت در كشش عرضه نيروي كار در ميان زيرگـروه         . است

هـاي حمايـت شـغلي بـر      اهر موجب گرديده است كه سياستهاي غيرماهر نسبت به گروه م   گروه

 . تقاضا براي اين گروه كارگران اثر بيشتري داشته باشد

بـودن افـراد      جالب توجه آنكه مالحظات مربوط به امنيت شغلي موجب افزايش احتمال شاغل           

 .مسن نسبت به گروه سني ميانسال و زنان نسبت به مردان شده است

يـت شـغلي نشـان      سن، جنس و سطح مهارت را بـا متغيـر ضـريب امن            ستون سوم اثر متقابل     

بيانگر كاهش احتمال شاغل بـودن      (دار مربوط به اثر متقابل گروه زنان مسن         ضرايب معنا . دهد  مي

بيـانگر افـزايش   (سـواد مسـن    و اثر متقابل گـروه بـي  ) اين گروه نسبت به اثر متقابل مردان مسن   

به دنبال افزايش مقـررات امنيـت       ) سواد  گروه ميانسال بي   احتمال شاغل بودن اين گروه نسبت به      

افزايش حق سنوات با افزايش     ( كه اين نتايج نيز با توجه به شيوه پرداخت حق سنوات             استشغلي  

 . قابل توضيح است) سابقه كارگر
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عدم تغيير تركيب نيروي    . نتايج مزبور با نتايج اغلب مطالعات انجام شده در ايران سازگار است           

 تأكيـد   بـر آن  هاي قبلـي      اي بود كه در بررسي      هاي موجود در قانون كار نكته       ر به دليل دشواري   كا

 اين امر با توجه به ضـرايب اثـر متقابـل گـروه              .)٢٠٠٠,Afghah...  و 1381هاشمي،  (ه است   شد

دار بودن توزيع اشتغال به ضـرر نيـروي           دهنده تورش   كه نشان  -سني جوان و متغير امنيت شغلي       

اسـتخدام   بـراي    هاي موجـود تقاضـا         قابل توضيح است زيرا در نتيجه هزينه       - باشد  ان مي كار جو 

هايي موجب حمايت شـديد       چنين هزينه  و   )1382اميني و پژويان،     (نيروي كار جديد كاهش يافته    

 . سن به ضرر جوانان شده استماز نيروي كار 

 تمـامي سـطوح نشـان از        رد زيـرا . گروه سني قابل مالحظه اسـت      مورد مشاهده شده در     آثار

هاي حمايت شغلي به نفـع اشـتغال    اي كه سياست سخت بودن اخراج كارگران مسن دارد، به گونه     

 سـواد  گروه سني مسن نسبت به گروه سني جوان و گروه سني ميانسال و حتي كارگران مسن بي                

ارگيري نيـروي    طـرح آمـ    هاي  دادهاين نتيجه با    .  عمل كرده است   سواد نسبت به گروه ميانسال بي    

 دقيقاً دو برابر نرخ     1 جوانان بيكاريشود نرخ     مشاهده مي  4كه در جدول      همچنان. استكار سازگار   

 . متوسط كل كشور استبيكاري

 

 هاي نيروي كار  وضعيت برخي از شاخص.4جدول 

 زن مرد كل كشور شاخص نيروي كار

 8/17 65 7/41 نرخ مشاركت اقتصادي 

 4/4 4/6 6 م اشتغال ناقص سه

 18 3/10 9/11  بيكارينرخ 

 7/33 6/20 8/23  ساله 24-15 جوانان بيكارينرخ 

 .1384مركز آمار ايران، : مأخذ        

                                                 
.نمايد  سال توصيه مي24-15وه سني  جوانان را براي گربيكاري نرخ  ( ILO (المللي   سازمان بين.1    
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 سـاله بـه دليـل       24-15البته ممكن است بخشي از نرخ بيكاري مشاهده شده بـراي جوانـان              

 نرخ بيكاري   5 در جدول    به همين دليل  . باشد) تر شدن هرم سني جمعيت      جوانان(تغييرات جمعيت   

هاي سني مربوط به پنج سال قبل و پنج سال بعد از تغيير قانون كار محاسـبه شـده     برحسب گروه 

 .است

 درصـد و    5/25 حـدود    1369-1365 سـاله بـراي دور       24 تا   15ميانگين نرخ بيكاري جوانان     

-1371م بـراي دوره     اين ارقـا  .  درصد بوده است   1/13 ساله به باال     55ميانگين نرخ بيكاري افراد     

كاهش نرخ بيكاري جوانـان بـا افـزايش تقاضـا بـراي             .  درصد است  5/9 و   5/21 به ترتيب    1375

 سـال بـه بـاال       55هاي جديد قابل توجيه است اما كاهش نرخ بيكاري افراد             نيروي كار و استخدام   

فسخ قـرارداد   تر شدن مقررات      تواند به داليلي از قبيل افزايش هزينه اخراج اين گروه و سخت             مي

 .كار مرتبط باشد

 

 1375-1365هاي سني  نرخ بيكاري برحسب گروه. 5جدول 

  سال به باال55  سال24-15 سال

1365 6/25 9/12 

1366 5/25 13 

1367 26 7/13 

1368 6/25 5/13 

1369 7/24 5/12 

1370 1/22 5/10 

1371 2/22 10 

1372 3/22 4/10 

1373 22 10 

1374 4/21 4/9 

1375 20 8/7 

 .هاي سني محاسبات مؤلفان با استفاده از آمارهاي جمعيت شاغل برحسب گروه: مأخذ
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 گيري خالصه و نتيجه. 5

دهد به مرور زمان بر پيچيدگي و ابعاد روابـط كـار    مرور مختصري بر قوانين مختلف كار نشان مي   

ملل قوانين كـار در ايـران نيـز از        ال  در ايران افزوده شده و متعاقب تغيير در روابط كار در سطح بين            

 ماده بود، قـانون     21 تنها داراي    1328كه قانون كار مصوب سال       در حالي . است   ثير پذيرفته أآن ت 

 ماده تنظيم نمـوده بـود و ايـن تعـداد در قـانون كـار                 69 روابط كار را در      1337كار مصوب سال    

دهنده گسترش ابعاد قانون كـار و         ماده افزايش يافت كه اين امر نشان       203 به   1369مصوب سال   

 ةيكي از موضوعات مهم در قراردادهاي كـار نحـو         . تر شدن مسائل مطرح شده در آن است        متنوع

ها در مورد افزايش يا كـاهش        گيري بنگاه    زيرا بر تصميم   است پايان قرارداد از طريق اخراج كارگر     

 .ج اثرگذار استهاي استخدام و اخرا نيروي كار و به عبارت ديگر ميزان هزينه

هاي اخراج، يك شاخص متداول كه در مطالعات انجام شده در             در اين مقاله با تمركز بر هزينه      

. محاسبه گرديد شده،   استفاده   از آن اي مزبور      سنجش هزينه  برايالمللي    سنوات اخير در سطح بين    

لي در قوانين     نشان داد كه هزينه مقررات مربوط به امنيت شغ          (JS)محاسبه شاخص امنيت شغلي   

 .كار ايران به شدت افزايش يافته است

هاي متفاوت در مورد امنيت شغلي موجب تغيير          نتايج ارزيابي كمي نشان داد كه اتخاذ سياست       

هاي مورد اسـتفاده،   به رغم كيفيت داده. شود در نرخ استخدام و اخراج انواع متفاوت نيروي كار مي        

 شغلي به شيوه فعلـي      ده نشان داد كه وضع مقررات امنيت      هاي انجام ش    نتايج تمامي انواع تصريح   

 .به زيان اشتغال گروه سني جوان و گروه داراي سطح مهارت پايين است

 اسـت كـه     سازوكاري  و مد بوده ادهند كه مقررات امنيت شغلي ناكار        نشان مي  شده  بيانشواهد  

زيـرا در   ،  دهد  افزايش مي ل  شاغ افزايش امنيت درآمدي براي كارگران       بهاينابرابري موجود را به     

 بـازار  در عمـل  .رسـانند  كنند به ديگر كارگران زيان مي     كه به نفع برخي از كارگران عمل مي        حالي

 كارنيروهاي   و   هستندكارگراني كه داراي وضعيت شغلي مطمئن       : شود  كار به دو بخش تقسيم مي     

نين وضـعيتي، معقـول خواهـد       در چ . داردن براي اشتغال آنان وجود      روشني كه چشم انداز     كاري بي
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 امنيت درآمدي را با      شود كه  هاي ديگري جايگزين  سازوكاربود كه مقررات امنيت شغلي به وسيله        

 .سازند  ميي نابرابري و كارايي كمتري برقرارها هزينه

  و ي اخراج كارگران سياستي است كه اجراي آن دشوار اسـت          ها   كاهش هزينه  به رغم اين امر   

هايي توضيح داد    توان بر مبناي تقاضا براي امنيت درآمدي گروه         ها را مي   ياستتداوم اجراي اين س   

گيرد كه امنيت     شكل مي دليل  آن  ه   امنيت درآمدي ب    براي   تقاضا. كه داراي قدرت سياسي هستند    

ن شغل فرد ، احتمال پيـدا كـردن         رفتاز دست   ا  دهد، اما ب    شغلي احتمال اخراج از كار را كاهش مي       

وجـود   ه ب يبدين ترتيب نوعي حس عدم اطمينان در ميان كارگران        . يابد  اهش مي يك شغل جديد ك   

 و براي حفظ سطح باالي برخورداري از مقررات امنيت          ندخواهد آمد كه از حمايت قانون برخوردار      

 قـانون  تحـت پوشـش   توازن قدرتي كه بـه نفـع كـارگران          . نمايند    شغلي، در بازار اعمال نفوذ مي     

بنـابراين ، آن دسـته از       .  در تداوم مقررات امنيت شغلي نقش خواهد داشـت           عمل كند  )ها  دروني(

شوند ، همچنين از قدرت نماينـدگي      كارگراني كه به احتمال زياد از وضع چنين مقرراتي منتفع مي          

ي كه تحت پوشـش قـانون كـار         در عوض، كارگران  . بيشتر در فرآيند سياسي برخوردار خواهند بود      

 . هاي جاري اثر گذار باشند توانند بر سياست ر مي به احتمال كمتنيستند

هـاي حمايـت شـغلي از         نكات مزبور از يك سو اهميت كاهش هزينـه سياسـت          بدين ترتيب،   

سو امكـان آن را منـوط بـه ايجـاد            كند اما از ديگر     طريق تغيير در مواد قانوني مربوطه را بيان مي        

 .داند  مي،شوند كه بيكار ميامنيت درآمدي براي كارگراني 
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