بررسی عوامل موثر در بروز اختالفات
کارگری و کارفرمایی
دکتر اکبر اعتباریان  -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
حسین باقری خوراسگانی  -کارشناس ارشد بازار کار اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در بروز اختالفات کارگری و کارفرمایی با تمرکز بر اطالعات موجود در حوز ه روابط

کار استان اصفهان در سال  1392انجام گرفت .این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است که به روش

میدانی اجرا گردید .داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته به صورت سرشماری از یک جامع ه  156نفری از کارشناسان و

اعضای مراجع حل اختالف (دارای اعتبارنامه از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) جمع آوری شد ،با توجه به نظر کارشناسان

و متخصصان در مورد گویههای پرسشنامه ،روایی آن از نظر محتوایی تائید گردید .همچنين پایایی پرسشنامه از طریق

آلفای کرونباخ برابر  .897محاسبه شد .تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از طریق نرمافزارهای  SPSS، LISRELو

 AMOSانجام گرفت و بر اساس نتایج بدست آمده ،نوزده عامل به عنوان عوامل مؤثر در بروز اختالفات کارگری و کارفرمایی
شناسایی شد که عبارتند از :عوامل سازمانی ( ،)0/81اخالق کار کارگران ( ،)0/52عوامل اقتصادی ( ،)0/43عوامل شخصی و

شخصیتی ( ،)0/52تغییرات مدیریتی ،مالکیتی و جغرافیایی کارگاه ( ،)0/71ضعف اطالعات و آگاهی کارگران ( ،)0/46ضعف

اطالعات و آگاهی کارفرمایان ( ،)0/25ضعف قوانین و مقررات ( ،)0/57محیط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی (،)0/60

ضعف در باورهای دینی کارگران و کارفرمایان ( ،).0/52مداخالت غیر مسئوالن ه صاحبان قدرت ( ،)0/56نارضایتی کارگران

از محیط و شرایط کار ( ،)0/72تنوع فرهنگی کارگران ( ،)0/41پایین بودن میزان مهارت و تحصیالت کارگران ( ،)0/49ضعف

کارایی و تولید ( ،)0/39باال بودن نرخ بیکاری ( ،)0/40باال بودن میزان حقوق و مزایای کارگران برای برخی از صنوف (،)0/52
محیط تجاری ( ،)0/21محیط اجتماعی (.)0/32

واژگان کلیدی :اختالفات کارگری و کارفرمایی -کارگر -کارفرما-

روابط کار -سازمانهای کارگری و کارفرمایی
مقدمه

(زاهدي.)1383 ،

از آن جائي كه روابط كار راهنماييهايي را جهت طراحي راهكارهايي
براي بهرهبرداري حداكثر از بخش مهمي از ثروت ملي يعني نيروي

كار را فراهم كرده و در اختيـار برنامـهريزان و مجــريان كشـور قرار

از زماني كه طرفين كار به وجود آمدند ،يعني فردي در ازاي دريافت

ي دهد و از طرفي اختالفات بين كارگران و كارفرمايان و مسائل
م

مفهوم ابتدايي آن شكل گرفت .كارگري براي كارفرمايي كااليي

ي كند و در
و راه حلهايي منطـقي جهت حل و فصل آنها ارائه م 

در اين مراحل روابط ابتدايي بين طرفين كار ،به روابط گسترده و

و اجتـماعي مي شود ،از اهميت خاصي برخوردار مي باشد (شكيبا

مزد براي فردي ديگر كاري توليدي انجام داد ،روابط صنعتي در

پيـچيـده اداره امور سازمانهاي توليدي و خدماتي را شناسايي كرده

ي شود.
ي كند ،به تدريج ،بين آن دو روابطكاري ايجاد م 
توليد م 

نتيجه موجب رفع آثار مخرب آنها در زمينـههاي اقتصادي ،سياسي

پيـچيده بين كليه عـوامل درگيـر در نظام روابط صنعتي تبديل

مقدم.)1382 ،

ي پذيرد
ميشود .روابط صنعتي در محيط اثر ميگذارد و از آن اثر م 

بر همین اساس در اين مقاله به شناسايي عوامل مؤثر در بروز
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اختالفات كارگري و كارفرمايي و ارائه

ي رود.
آوردن حقـوق كارگـران به شمار م 

تأثيرگذار پرداخته می شود.

مراجع حل اختالف و در برابر كارفرمايان،
اَعمال سنديكايي و نمـايندگي كارگر در

موضوع مورد نظر ،قابليت كاربـرد در ساير

سطوح ملي و بين المللي به عنوان نظام

اتخاذ شده در ساير واحدها هماهنگ

راهكارهاي منطقي متناسب با عوامل
از زمانی که طرفین کار به وجود آمدند،
یعنی فردی در ازای دریافت مزد برای فرد

دیگری کار تولیدی انجام داد ،روابط کار

در مفهوم ابتدایی و اولی ه آن شکل گرفت
(مختاری.)1383 ،

سطح كارگاهها و اَعـمال سنديكايي در

حقوقي در روابط جمعي كار مي باشد
(بهشتي.)1381 ،

راه حل نمود ،امري حياتي است .اين راه حلها

بايد ضمن مناسب بودن براي محيط كار و
واحدها را نیز داشته باشد و با را ه حلهاي
باشد ،زيرا در غير اين صورت موجب بروز
اختالفات جديدي ميگردد (بهشتي.)1381 ،

روابط كار مجموعهاي از روابط بين كارگر

براساس آمار منتشر شد ه وزارت تعاون،

از آن جایي كه حجم شكايات موجود در

كارگر و كارفرما باشد ،آن را روابط فردي

بر  260000شكايت (وزارت تعاون کار و

(حسب آمار ارائه شده از طرف اداره

و كارفـرما است ،اگر اين ارتباطات بين يك
كار گويند و اگر اين ارتباطـات بين گروهي
از كارگــران و يا سازمانهاي كارگري با

كارفرما و يا سازمانهاي كارفرمايي باشد،
آن را روابط جمعي كار گويند .در اغلب

كشـورها اين روابط تحت تاثير فعاليت و
اقدامات دولتها است و از قوانين و مقررات

دولتي تاثير ميپذيرد و بر آنها نيز اثر

ميگذارد .به عالوه محيط نيز با عوامل

كار و رفاه اجتماعي ،در سال  1390بالغ
رفاه اجتماعی )1390،در حوزه روابط كار

وصـول گرديده است (بالغ بر  9درصد آن

مستقيم زيادي را بر دولت و بخش هاي
غير دولتي تحميل نموده ،بلكه هزينههاي
مادي و معنوي زیادی را نيز براي اقتصاد

ملي ،فرهنگ كار و جامعه به همراه داشته

عقيدتي در شكل به آن نقش مؤثري ايفا

با وجود كوششهايي كه در جهت
داليل گوناگوني از جمله پيشداوريها،

ميزان مهارت كارگران از يك سو و نياز بازار

نگرشهاي منفي گذشته ،سو ء تفاهمات

ي شود كه
منجر به انعقاد قراردادهايي م 

متفاوت از قوانين و مقررات كار موجب

امتيازهاي آن به مراتب بيش از حداقل

و حداكثرهاي تعيين شده در قوانين و
مقررات كار است .به اين ترتيب ،روابط

آزاد فردي كار تا آنجا كه از حدود قانوني
تجاوز نكند ،مورد احترام است.

بين كارگران و كارفرمايان و برداشتهاي

ي شود.
بروز اختالفات در محيط كار م 
اگرچه اين امر در يك سيستم باز موضوعي

طبيعي و از ويژگي هاي سيستم باز
ي باشد ،ليكن برخورد مناسب و به
م
موقع براي حل اختالفات امري ضروري و

پديده اجتماعي

روابط جمعي كار نیز

اجتناب ناپذير است ،زيرا وجود اختالف در

در متن اصلي حقوق كار قرار گرفته است.

ع گيري افراد ديـگر له و عليه
دنبالش موض 

خاصي است كه همواره با تحوالت تاريخي

هر چند كه حقوق كار ،در آغاز براي تنظيم
روابط فردي كار مطرح شده است ،اما
مبارزات كارگري در كنار دخالتهاي دولت

يكي از محورهاي اصـلي براي به دست

اصفهان ساالنه بالغ بر  10000شكايت

تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان

رسيدگي به اين شكايات نه تنها هزينههاي

ي شود،
ايجاد محيط مناسب براي كار م 

كار به كارگران متخصص از سوي ديگر،

تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان

مربوط به استان اصفهان مي باشد) كه

خاص خود از قبيل عوامل اقتصادي فنآورانه،

ميكند.

شهرستان اصفهان قابل توجه مي باشد،

در شهرستان اصفهان به آن اداره واصل

است.

طبيعي ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و
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دفاع سنديكاها از منافع شغلي كارگران در

آن بتوان به نحو صحيح و سريع اختالفات

حیطه كار سبب گستردگي آن شده و به
يكي از طرفين اتــفاق افتــاده و در نهايت
موجب اغتـشاش در محيط كار و شرايـط
ي گردد ،به
نامنــاسب براي فعالـيت م 

همین جهت را ه حلهايي كه به وسيله

گردیده است -گزارش عملکرد ،اداره

اصفهان )1391،و بیتوجهی به این حجم

شکـایت و در نتیـجه تداوم آن نه تنها
باعث افزایش هزینههای تولید میگردد؛

بلکه موجب تأثیرات مخربی در روابط کار،
فرهنگ کار ،افزایش تنشهای اجتماعی و

ی شود.
درنهایت کاهش انگیزه کارآفرینی م 
محيط عمومي نظام تنظيم روابط كار

عوامل محيطي كه بر روابط كار اثر
مي گذارند عبارتند از عوامل قانونی،

فيزيكي و اكولوژيكي ،عوامل اقتصادي،
عوامل سياسي و عوامل فرهنگي.

 -1عوامل قانوني

نحوه برخورد قانوني با روابط كار در

كشورهاي مختلف متفاوت است .در ايران
مباني فلسفي و ساختار مسائل روابط

كار و اشتغال در قانون اساسي و مسائل
حقوقي و وظيفه اي در قوانين كار و تأمين
اجتماعي و شوراي اسالمي كار و تشكيل
سازمان آموزش فني و حرفه اي و نیروی

انساني ،قانون مدني ،قانون برنامه عمراني

و بودجههاي ساالنه و قانون بخش تعاوني
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پيش بيني شدهاند كه اهم اين موارد عبارتند از قانون اساسي،

چگونگی روابط بین کارگر و کارفرما را شکل میدهد ،قوانین و

.)1378

جامعهاند.

قانون كار ،قانون تأمين اجتماعي مقررات بين المللي كار (ظهوری،

 -2تأثير محيط زيست بر روابط كار (فيزيكي و اكولوژيكي)

محيط زيست و شرايط قليمي در چگونگي رشد بدن و رفتار انسان

مقررات هر کشور هستند که تبلوری از ایدئولوژی حاکم بر آن

میزان مداخله دولت در روابط کارگرو کارفرما نیز برخواسته از
زمینه سیاسی هر جامعه است که خود مباحث بسیاری را موجب

تأثير ميگذارد به طوري كه رفتار و خلق و خوي كارگران در
شرايط آب و هوايي گرم و خشك كام ً
ال با رفتار و خلق و خوي

مهمترين عوامل سياسي مفيد در روابط كار عبارتند از :قوه مقننه،

كارگران در مناطقي كه مرطوب است ماليمتر بوده و رابطه بين

احزاب و مطبوعات و رسانههاي گروهي.

كارگران در شرايط محيطي سرد و كوهستاني تفاوت دارد .رفتار
كارگر و كارفرما از خشونت كمتري برخوردار است .در منطقه كوير

به سبب سختي شرايط زيست ،مردم زيركتر بوده و روابط كار

نيز زيركانهتر است ،يا مناطق كوهستاني و سرد ،افرادي پركار و
پرتالش تربيت ميكند (شكيبا مقدم.)1382،

 -3عوامل اقتصادي

میگردد (صادقی و همکاران.)1392 ،

ل هاي كارفرمايي ،سازمان بين المللي کار،
تشكلهاي كارگري ،تشك 
سازمان بینالمللی کار نیز به منظور تدوین مقررات بین المللی
برای حمایت از کارگران در سطح جهانی تشکیل گردیده است

(ظهوری.)1378 ،

 تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر در بروز اختالفات میانکارگر و کارفرما در کارگاههای مشمول قانون کار شهر سبزوار

عوامل اقتصادي عبارتند از ساختار اقتصادي و اوضاع و احوال

توسط صادقی و همکاران ( )1392انجام گردید و نتایج نشان داد

و توزيع ،فعاليت غالب اقتصادي ،براي مثال كشاورزي ،صنعت يا

مدیریتی همچنین ویژگیهای شخصی (شامل آگاهیهای دینی،

خدماتي خوانده مي شود) ،ساختار توزيع درآمد ملي (سهم هر

 ...و همچنين بین عضویت در تشکالت کارگری و کارفرمائی با

اقتصادي ،ساختار اقتصادي مطالبي چون چگونگي مالكيت توليد

خدمات (كه بر اثرآن اقتصاد جامعه اي ،كشاورزي يا صنعتي و يا
ي گيرد .اوضاع و احوال اقتصادي
طبقه از درآمد ملي) را در بر م 

مواردي چون دورانهاي اقتصادي (مانند رونق ،ركورد و بحران) و
وقايع خاصي چون شرايط بازار ،تورم و از اين قبيل هستند (ظهوری،

.)1378

 -4عوامل فرهنگي

عناصر فرهنگي در سازمان عبارتند از:

 -1خودمختاري :عبارت است از استقالل در تصميمگيري فرد
و مسئول بودن در قبال آن كه در نتيجه توانايي خالقيت و
ي نمايد.
نوآوري را در او ايجاد م 

که بین عوامل اقتصادی و سیاسی از عوامل محیطی و نیز عوامل
میزان اطالعات قانونی ،جنسیت ،میزان مهارت ،وضعیت تأهل و
احتمال بروز اختالفات کارگری و کارفرمائی رابطه معنادار آماری

وجود دارد.

 پژوهشی با عنوان ارزیابی رابط ه کارگر و کارفرما در کارخانجاتصنعتی ،توسط بزمی آذر و مهدوی ( )1390انجام گردید و بر

اساس آن چنین نتیجه گیری شد که بین اخالق کار ،احساس
مفید بودن ،صمیمیت و احترام ،امنیت شغلی ،انتظارات شغلی،
قدر شناسی ،مدیریت مشارکتی ،عوامل سازمانی ،پایگاه اجتماعی

اقتصادی ،عوامل انگیزشی ،رضایت از بخش زندگی ،احساس

وابستگی به شغل و سازمان و راضی بودن از شغل رابطه وجود دارد.

 -2رسميتهاي سازماني :ميزان حاكميت قوانين و مقررات و

 -مرتضوی و همکاران ( )1389در تحقیق خود تحت عنوان

 -3حمايت :ميزان رفتار كارمند گرايانه مديران

بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی عنوان کرده که اشتغال در

دستورالعملها و ميزان سرپرستي مستقيم و تفصیلی مديران

بررسی نقش تعدیلگری متغیر اهمیت مسولیت اجتماعی بر رابطه

 -4اختالف يا همانندي اعضاي سازمان يا مجموعه تشكيالت كار

سازمانهایی که دارای جنب ه های ارزشی هستند به احساس مثبت

 -6چگونگي برخورد سازمان با تضاد (آزاد بودن يا نبودن تضاد)

 -مطالعهای با عنوان تعارضات کاری در قزاقستان :خصوصیت ویژه

 -5عوامل سياسي

انـجام شد که نتیج ه آن بیانگر این موضوع است که تصور دنیای

 -5نوع رابطه بين عملكرد و پاداش و مزايا

 -7ميزان قبول خطر پذير (ظهوری.)1378 ،

روابط کاری کارگر و کارفرما بیش از آن که یک پدید ه اقتصادی

باشد ،یک پدید ه سیاسی است .اصلیترین زمینه سیاسی که

ی شود که نتیجه آن بهبود سازمانی است.
در کارکنان منتج م 

راهکارهای این کشور ،در سال  2013توسط بیسنوا 1و همکاران
مدرن بدون در نظر گرفتن تأثیر افراد و پدید ه ها از منافع گرو ه ها
1- A. Beissenova
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و حتی دولت غیرممکن است .این پژوهش

ناسازگاری ،از جمله انگیزههایی که باعث

آماری مورد بررسی ،بر اساس متغیرهای

توسط دولت قزاقستان پس از درگیریهای

ی شود ،میتوان به تالش برای
و کارفرما م 

نتایج مربوط به توزیع جامعه آماری مورد

با اشاره به ایجاد مرکز مشارکت اجتماعی

کارگری و اعتصابات کارگران معدن و

شرکتهای نفتی ،بیان داشته که مهمترین

ی های کارکنان،
علت اعتصابات و درگیر 
نادیده انگاشته شدن حقوق و منافع آنها
توسط کارفرمایان است .در این مطالعه

همچنین به بررسی درگیریهای کاری اخیر
در این کشور پرداخته شده و توجه به نقش

هر یک از طرفین درگیر در تعارضات را
الزمهی رسیدن به رضایت شغلی و محقق
ساختن اهداف کارفرمایان میداند.

 پژوهشی با عنوان تغییرات بازار کار،ی های
مناقشات کارگری و همبستگ 

اجتماعی توسط فنگ و میین)2012( 1

در کشور چین انجام شد و عنوان گردید که

پرداخت مزد بیشتر ،شرایط کاری مساعدتر
و فرصتهای شغلی بیشتر به منظور
چانه زنی بیشتر در مناقشات کارگری مؤثر

ی باشد.
م

 واکر و هامیلتون نیز در مطالعه ای با2

عنوان نارضایتیهای کارکنان و کارفرمایان
در سال  2011اذعان داشتند که در
سالهای اخیر تمرکز تعارضات و درگیریهای
صنعتی از برخوردهای جمعی به شکایات

ی های بین کارگر و کارفرما منتقل
و درگیر 
شده است.

 در پژوهشی با عنوان چشم انداز روابطصنعتی و منابع انسانی در محیط کار که در

سال  2001توسط لوین 3انجام گرفت ،به

این نکته اشاره شده که در رابطه بین کارگر
و کارفرما هم انگیزههایی در جهت سازش

و همکاری بین آنها وجود دارد و هم
38

محرک هایی جهت ایجاد تعارض و

1- Fang and Meiyan
2- Bernard Walker and Robert T.
Hamilton
3- David Lewin

ایجاد روحیه سازش و همکاری بین کارگر
توسعه و پیشرفت اقتصادی اشاره کرد.

ت ها،
عواملی هم چون تفاوت نقشها و مسئولی 
نظارت بیش از انداز ه مدیریت بر مسئولیتها

و وظایف بیش اندازهی کارکنان در جهت
تولید کاال و خدمات نیز از جمله محرکهایی

هستند که به ایجاد تعارض و درگیری بین
کارگر و کارفرما میانجامند.

روش پژوهش

جمعیت شناختی آورده شده است.

مطالعه بر اساس جنسیت حاکی از آن

است که  3/2درصد از جامع ه مورد مطالعه
زن و  96/8درصد جامعه آماری مورد

مطالعه مرد بوده اند.

نتایج مربوط به توزیع جامعه آماری مورد

مطالعه بر اساس متغیر تحصیالت حاکی

از آن است که فراوانی افرادی که دارای

تحصیالت لیسانس ( 57درصد) هستند،

دارای بیشترین مقدار است.

این مقاله از نظر هدف کاربری و از نظر

نتایج مربوط به توزیع جامع ه آماری مورد

ی باشد .جامعه آماری آن کلیه اعضاء
م

مراجع رسیدگی نشان داده که نماینده

اصفهان که مرکب از نمایندگان دولت،

دولت با  26.3درصد به ترتیب دارای

در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات

نتایج مربوط به توزیع جامعه آماری

کتابخانهای استفاده شده و جهت گردآوری

شغلی بیانگر آن است که تقریبا نیمی از

ماهیت و شیو ه جمعآوری دادهها توصیفی

مطالعه بر اساس متغیر نوع عضویت در

ت های تشخیص و حل اختالف استان
هیا 

کارگر با فراوانی  42.3درصد و نماینده

کارگر و کارفرماو به تعداد 156نفر بودند.

بیشترین و کمترین فراوانی بوده اند.

مربوط به پیشینه و ادبیات پژوهش از روش

مورد مطالعه بر اساس متغیر وضعیت

اطالعات از پرسشنامه استفاده گردیده

پاسخ دهندگان ( 47.4درصد) ،شاغلین

برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب

مربوط به مدیران بخش دولتی (5.2

است.

بخش غیردولتی بوده و کمترین فراوانی

آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای

درصد) میباشد.

مناسبی را نشان می داد.

شناسایی عوامل مؤثر در بروز اختالفات

کرونباخ بدست آمده ( )0/897پایایی
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و برای شناسایی عوامل مؤثر
در بروز اختالفات کارگر و کارفرمایی،

همچنین ارائه مدل معادالت ساختاری
از تحلیل عاملی استفاده گردیده ،انجام
کلی ه فرآیند آماری یاد شده از طریق
نرم افزارهای کامپیوتری SPSS، Amos

و  Lisrelصورت پذیرفته است.
توصیف جامع ه آماری

در این بخش ،نتایج مربوط به توزیع جامعه

کارگری و کارفرمایی

به منظور شناسایی عوامل یاد شده ،ابتدا

کلیه اطالعات اخذ شده از طریق ابزار
پژوهش (پرسشنامه) در نرم افزار SPSS

وارد و مراحل ذیل انجام پذیرفت:

مقدار  Sigآزمون بارتلت ()0/000

کوچکتر از  5درصد بدست آمده ،که نشان

می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی
ساختار و مدل عاملی مناسب است.

همچنین شاخص  KMOبا مقدار 0/752
با مقدار نزدیک به یک نشان داده که مقدار
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نمونه نیز برای تحلیل عاملی کافی است.
میزان تبیین کل واریانس به وسیل ه عاملها

برای روشن شدن کل واریانس تبیین شده به وسیل ه عامل ها تحلیل عاملی انجام شده و مقادیر ویژه تمام عناصر ممکن ،بر حسب این
ی کنند ،رتبه بندی شدند 67.عنصر احتمالی وارد تحلیل شد .برای هر عنصر ،مجموع واریانسی
که هر کدام چقدر از واریانس را تبیین م 

ی کند (مقدار ویژه) واریانس تبیین شده برحسب درصدی از کل واریانس و سپس درصد تراکمی بدست آمده است ،سپس
که تبیین م 
عناصری را که دارای مقدار ویژهی بزرگتر از یک بودند (که در این مقاله  19عامل می باشد) ،مقادیر استخراج شده نامیده ،زیرا بعد از
استخراج عناصر محاسبه شدهاند .این  19عامل روی هم  77/477درصد از واریانس را تبیین نمودند.
معرفی عوامل شناسایی شده

با توجه به انجام مراحل مربوط استخراج عوامل و تحلیل ضرایب همبستگی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی ،نوزده عامل به عنوان

عاملهای تأثیرگذار در بروز اختالفات استخراج گردیدند که فهرست آن در مدل استخراجی تحلیل عاملی اکتشافی در زیر آمده است.
*عوامل سازمانی

*اخالق کار کارگران

*عوامل اقتصادی

*عوامل شخصی و شخصیتی

*تغییرات مدیریتی ،مالکیتی وجغرافیایی کارگاه
*ضعف اطالعات و آگاهی کارگران

*ضعف اطالعات و آگاهی کارفرمایان
*ضعف قوانین و مقررات

*محیط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی
*ضعف در باورهای دینی کارگران و کارفرمایان
*مداخالت غیر مسئوالنه صاحبان قدرت

*نارضایتی کارگران از محیط و شرایط کار

*تنوع فرهنگی کارگران (ورود مهاجران)

*پایین بودن میزان مهارت و تحصیالت کارگران
*ضعف کارایی و تولید

*باال بودن نرخ بیکاری

*ضعف اقتصادی بعضی از صنوف

*عدم توازن تجاری
*محیط اجتماعی

تحلیل عاملی تاییدی

پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،جهت تعیین مناسب بودن سنجههای مربوط به هر یک از عوامل مؤثر در بروز اختالفات کارگری و
کارفرمائی از لحاظ آماری تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از دو شاخص بارهای عاملی و آماره  tتوسط نرم افزار لیزرل انجام گرفته است.

همچنین برای بررسی دقیقتر تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهای  RMSEAو نسبت كايدو به درجه آزادي نیز استفاده شده است ،که
نتایج مربوط به هریک از عوامل در ذیل آورده شده است:
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جدول  – 1شاخص بارهای عاملی
شاخص بارهای عاملی
عوامل

40

دامنه مقبول

کمتر از  0.3ضعیف ،بین  0.3و  0.6قابل
قبول و بزرگتر از  0.6مطلوب

عوامل سازمانی

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

اخالق کار کارگران

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

عوامل اقتصادی

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

عوامل شخصی و شخصیتی

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

تغییرات مدیریتی ،مالکیتی وجغرافیایی کارگاه

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

ضعف اطالعات و آگاهی کارگران

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

ضعف اطالعات و آگاهی کارفرمایان

مقادیر کسب شده

بزرگتر از  0.6مطلوب

ضعف قوانین و مقررات

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

محیط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی

مقادیر کسب شده

بزرگتر از  0.6مطلوب

ضعف در باورهای دینی کارگران و کارفرمایان

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

مداخالت غیر مسئوالنه صاحبان قدرت

مقادیر کسب شده

بزرگتر از  0.6مطلوب

نارضایتی کارگران از محیط و شرایط کار

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

تنوع فرهنگی کارگران (ورود مهاجران)

مقادیر کسب شده

بزرگتر از  0.6مطلوب

پایین بودن میزان مهارت و تحصیالت کارگران

مقادیر کسب شده

بین  0.3و  - 0.6قابل قبول

ضعف کارایی و تولید

مقادیر کسب شده

بزرگتر از  0.6مطلوب
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جدول  – 2آماره t
آماره t
عوامل
عوامل سازمانی
اخالق کار کارگران
عوامل اقتصادی
عوامل شخصی و شخصیتی
تغییرات مدیریتی ،مالکیتی وجغرافیایی کارگاه
ضعف اطالعات و آگاهی کارگران
ضعف اطالعات و آگاهی کارفرمایان
ضعف قوانین و مقررات
محیط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی
ضعف در باورهای دینی کارگران و کارفرمایان
مداخالت غیر مسئوالنه صاحبان قدرت
نارضایتی کارگران از محیط و شرایط کار
تنوع فرهنگی کارگران (ورود مهاجران)
پایین بودن میزان مهارت و تحصیالت کارگران
ضعف کارایی و تولید

دامنه مقبول

بزرگتر از  1/96و يا كوچک تر
از -1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96

مقادیر کسب شده

بزرگتر از 1/96
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جدول  -3شاخصهای برازندگی

عوامل

42

شاخص برازش

RMSEA

دامنه مقبول

کوچکتر از 0.1

کوچکتر از 3.00

عوامل سازمانی

مقادیر کسب شده

0.069

1.65

اخالق کار کارگران

مقادیر کسب شده

0.076

1.89

عوامل اقتصادی

مقادیر کسب شده

0.00

0.76

عوامل شخصی و شخصیتی

مقادیر کسب شده

0.07

1.76

تغییرات مدیریتی ،مالکیتی وجغرافیایی کارگاه

مقادیر کسب شده

0.07

1.76

ضعف اطالعات و آگاهی کارگران

مقادیر کسب شده

0.00

0.14

ضعف اطالعات و آگاهی کارفرمایان

مقادیر کسب شده

0.029

1.74

ضعف قوانین و مقررات

مقادیر کسب شده

0.031

1.15

محیط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی

مقادیر کسب شده

0.094

1.35

ضعف در باورهای دینی کارگران و کارفرمایان

مقادیر کسب شده

0.00

0.98

مداخالت غیر مسئوالنه صاحبان قدرت

مقادیر کسب شده

0.059

1.54

نارضایتی کارگران از محیط و شرایط کار

مقادیر کسب شده

0.00

0.91

تنوع فرهنگی کارگران (ورود مهاجران)

مقادیر کسب شده

0.053

1.84

پایین بودن میزان مهارت و تحصیالت کارگران

مقادیر کسب شده

0.00

1.49

ضعف کارایی و تولید

مقادیر کسب شده

0.00

1.94

ارائ ه مدل معادالت ساختاری ،دومین سوال اصلی پژوهش بوده که این مدل با استفاده از نرم افزار  AMOSاستخراج شده و تحلیل آن
به شرح ذیل میباشد:
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عوامل سازمانی با ضریب  0/81دارای همبستگی بیشتری با بروز اختالفات کارگری و کارفرمائی است و بنابراین وزن بیشتری نیز در

محاسبات مربوط به این متغیر پنهان دارد .بعد از آن به ترتیب نارضایتی کارگران از محیط و شرایط کار با مقدار  0/72و تغییرات
ی دهند .در مقابل متغیر عدم توازن
مدیریتی ،مالکیتی و جغرافیایی کارگاه با ضریب  0/71قرار دارند که بار عاملی مطلوب را نشان م 
تجاری و ورود بیرویه کاال با دارا بودن ضریب  0/21در میان نوزده عامل مورد بررسی دارای کمترین همبستگی با بروز اختالفات کارگری

و کارفرمائی است که میتوان نتیجه گرفت وزن کمتری در تعریف این متغیر پنهان دارا میباشد .همچنين متغیر ضعف اطالعات و آگاهی

کارفرمایان با ضریب  0/25نشان دهنده یک بار عاملی ضعیف (کمتر از  )0/3و در نتیجه توان پایین این متغیر در تبیین تغییرات متغیر
ی توان
وابسته است .در مورد سایر متغیرهای مستقل تحقیق از آنجائیکه بار عاملی هر یک از این متغیرهای بین  0/3تا  0/5قرار دارد م 

ضرایب بهدست آمده از آنها را قابل قبول دانست که نشاندهنده تأثیر معنادار هر یک از آنها بر متغیر وابسته است.
شکل  -1مدل تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر در بروز اختالفات کارگری و کارفرمائی

برازش کلی مدل

برای آزمون برازش مدل به چند شاخص استناد شده است که در جداول زیر نشان داده شده است.

یکی از فاکتورهای برازش مدلها ،کوچک بودن مقدار کای اسکوئر آن و نزدیک شدن آن به کای اسکوئر مدل اشباع و به صورت همزمان
نزدیک شدن درجه آزادی آن به مدل استقالل است (قاسمی .)1389،در جدول زیر وجود کای اسکوئر کوچک نسبت به مدل استقالل
و سطح معناداری  P =0/000در مدل تدوین شده و درجه آزادی نسبتا باال و نزدیک به مدل استقالل  ،نشان مطلوبی از برازش مدل به
حساب می آید .میزان کای اسکوئر نسبی نیز در دامنه مطلوب  1تا  5قرار دارد که برابر با  3/089می باشد.
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جدول  - 4کای اسکوئر و درجه آزادی مدل

تعداد پارامترهای آزاد

کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معناداری

کای اسکوئر نسبی

مدل
مدل مفروض

44

290/122

146

0/000

1/987

مدل اشباع شده

190

0/000

0

-

-

مدل استقالل

19

1067/982

171

0/000

6/246

ف شده قرار داشته که اين به معناي مطلوبيت مدل و برازش آن
با توجه به جدول زیر تقریباً تمام شاخصهاي برازش مدل در دامنه تعري 

ی ترین شاخصهای
ميباشد .ب ه عنوان مثال شاخص نیکویی برازش RMSEAیا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد که از عموم 
ش بینی مدل ساخته و پرداخته شده تطبیق بیشتری با واقعیت
ی دهد که پی 
قضاوت در مورد مدل است با مقدار نزدیکتر به صفر نشان م 
مشاهده شده دارد با مقدار  0/08بر برازش مدل تاکید دارد .این شاخص که بعنوان یکی از شاخصهای بدی برازش شناخته شده یعنی

ی شود.
ل تر تلقی م 
شاخصی که هرچه مقدار آن کوچکتر باشد مدل تدوین شده قابل قبو 

جدول  - 5شاخصهاي برازش کلي مدل پژوهش
شاخص ها
شاخص نيکويي برازش

GFI

دامنه قابل قبول

برآورد

0/95-1

0/9

مطلق
شاخص نيکويي برازش اصالح شده

AGFI

0/95-1

0/94

شاخص برازش تطبيقي

CFI

0/90-1

0/96

تطبيقي

44

مقتصد

شاخص توکر  -لويس

TLI

0/90-1

0/93

شاخص برازش هنجار شده مقتصد

PNFI

0/50-1

0/62

شاخص برازش تطبيقي مقتصد

PCFI

0/50-1

0/71

RMSEA

0 -0/08

0/08

ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد
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ی توان گفت مدل ترسيم شده مدلي است که مي
بنابراين م 

کارگران جهت تأمین اهداف کارگاهها و عدم انطباق شرایط

ي دهد که دادههاي تجربي ميتواند با نظريه پوشش داده شود
م

در بروز اختالفات میباشد که در پژوهش مرتضوی ( )1389به

تواند دادهها را با مدل نظري تطبيق دهد به عبارتي مدل نشان
ن شده از يک سو و داد ه هاي تجربي از سوي ديگر
و بر مدل تدوي 
تاکيد داشت .نتیجه این که این مدل الگوي مناسبي در زمينه
مشخص کردن عوامل موثر بر بروز اختالفات کارگری و کارفرمائی

است.

نتیجه گیری

کارگران با نیازهای کارگاه از جمله مؤلفههای تأثیرگذار این عامل
برخی از این عوامل اشاره شده است.

عوامل اقتصادی :این عامل دارای ضریب  0.43بوده که شامل

کمبود نقدینگی در واحدهای اقتصادی ،رکود و کاهش میزان

حجم تولیدات ،وجود شوکهای اقتصادی ،بی ثباتی در مؤلفههای

تأثیرگذار در اقتصاد از جمله نرخ ارز و طال و عدم تناسب نرخ
افزایش دستمزد با نرخ تورم میباشد ،که میتواند هم در کوتاه مدت

بر اساس نتایج خروجی از نرم افزار  SPSSبا بهرهبرداری از روش

و هم در بلند مدت نقش بسزایی در بروز اختالفات داشته باشد.

بارهای عاملی در نوزده عامل اصلی دسته بندی و خالصه گردیدند

عوامل اقتصادی و تمایل به طرح دعوی و اختالف بین کارگر و

نرم افزار  LISRELو استفاده از شاخص بارهای عاملی و آمار ه t

عوامل شخصی و شخصیتی :ضریب همبستگی این عامل با بروز

آمده ،عوامل نوزده گانه مورد تایید قرار گرفت و نهایتا با استفاده از

تأثیر جنسیت ،سن و وضعیت تأهل کارگران و نقش آنها در

نوزدهگانه با عنوان کلی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و نتایج

نشان داده شده که رابط ه معناداری بین ویژگیهای شخصی تمایل

توضیحاتی ارائه میگردد:

تغییرات مدیریتی ،مالکیتی و جغرافیایی کارگاه :ضریب این

تحلیل عاملی اکتشافی ،گویههای متناسب با ضرایب همبستگی و

نتایج تحقیق صادقی و همکاران ( )1392نیز نشان داده که بین

و در ادامه نیز به منظور انجام تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از

کارفرما رابطهی معناداری و جود دارد.

روایی سازهها مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست

اختالفات کارگری و کارفرمایی معادل  0.52بوده که میتوان به

نرم افزار  AMOSبرازش کلی مدل و ارتباط و همبستگی عوامل

بروز اختالفات اشاره نمود ،در پژوهش صادقی و همکاران ()1392

بهدست آمده تایید گردید که به اختصار در خصوص این عوامل

به طرح دعوی و اختالف بین کارگر و کارفرما وجود دارد.

عوامل سازمانی :ضریب این عامل معادل  0.81میباشد و به

عامل معادل  0.71بوده که از لحاظ وزن تأثیرگذاری ،سومین عامل

تنهایی به میزان  81درصد در بروز اختالفات کارگری و کارفرمایی

بروز تغییرات در مالکیت و مدیریت کارگاهها ،تغییرات مدیریتی

این معناست که چنان چه سایر عوامل ثابت باشند ،این عامل به

تأثیرگذار در بروز اختالفات میباشد و از مصادیق آن میتوان به

مؤثر میباشد و به طور عمده شامل ساختارهای سازمانی کارگاهها،

و یا انتقال مالکیت کارگاهها ،همچنين تغییرات مکان جغرافیایی

در بین کارگران به لحاظ مشاهد ه تصمیم گیریها ،عدم استقالل

ضعف اطالعات و آگاهی کارگران :ضریب همبستگی این عامل

نیروی انسانی در محیط کار ،روزمرگی و یکنواختی تصمیمات

اشراف کارگران به قوانین و مقررات به ویژه کار و تأمین اجتماعی،

و  ...میباشد.

ضعف مهارتهای میان فردی کارگران در مواجهه با کارفرمایان به

عدم مشارکت کارگران در تصمیم گیریها ،وجود احساس تبعیض

کارگاهها که بعضا به لحاظ شرایط کار اتفاق میافتد ،اشاره نمود.

تشکالت کارگری ،نبود خط مشی سازمانی ،عدم رعایت شأن

با بروز اختالفات کارگری و کارفرمایی  0.46میباشد که عدم

کارفرمایان و بیتوجهی کارفرمایان به آموزشهای ضمن خدمت

همچنین ناآگاهی آنها از وجود تشکالت کارگری در کارگاهها و

نتایج پژوهش بزمیآذر و مهدوی ( ،)1390نیز عامل مشارکت را در

منظور تأثیرگذاری و اخذ امتیازات انگیزشی ،از جمله مؤلفههای

و تعارض ،قائل به رابطهی معکوس شویم میتوانیم نتیج ه این دو

همکاران ( )1392نیز نشان داده شده که بین عضویت در تشکالت

اخالق کار کارگران :ضریب این عامل معادل  0.52میباشد و

دارد .بر اساس تحقیقات یاد شده رابطهی معکوسی بین عضویت

و تعهد سازمانی ،بداخالقی و درگیری و همچنین ضعف فرهنگ

مشارکت کارگران در تشکالت کارگری باالتر رود ،اختالفات کمتر

رضایت شغلی مورد تایید قرار داد .اگر بین رضایتمندی و اختالف

تأثیرگذار در این عامل قلمداد میگردد .در تحقیق صادقی و

تحقیق را در بعد مشارکت با یکدیگر همسو بدانیم.

کارگری -کارفرمایی با بروز اختالفات رابطهی معناداری وجود

عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاه ،پایین بودن وجدان کاری

در تشکالت کارگری و اختالفات کارگری وجود دارد ،یعنی هرچه

مسئولیت پذیری و پایین بودن باورها و نگرشهای مشترک

می شود و بالعکس.
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محیط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی

موارد ضمن ایجاد نارضایتی در محیط

و اعضای هیئت مدیر ه بعضی از واحدهای

شده ،چنان چه سایر عوامل ثابت بماند،

که این عوامل در اکثر تحقیقات مشابه ،با

میباشد.

و اجتماعی :بر اساس نتایج استخراج
تأثیرگذاری این عامل معادل  60درصد

میباشد .در تمام نظامهای اقتصادی

تنشهای سیاسی ،اجتماعی -اقتصادی
بر کسب و کار خرد و کالن تأثیر بسزایی

دارد و بر همین اساس آثار روانی منفی
ناشی از این تنشها به لحاظ ایجاد رکود
در واحدهای اقتصادی و در نتیجه کاهش

حجم فعالیتها در زمره عوامل تأثیرگذار
در بروز اختالفات قلمداد می شود و

در تحقیق صادقی و همکاران ()1392
این عوامل تحت عنوان عوامل محیطی،

اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار در بروز
اختالفات کارگری و کارفرمایی شناسایی

شده است.

عنوان عوامل تأثیرگذار در بروز اختالفات
قلمداد شده است .در پژوهش بینسوا
( )2013نادیده انگاشته شدن حقوق و
منافع کارگران توسط کارفرمایان از عوامل

تاثیرگذار در نارضایتی و کاهش رضایت شغلی

بر شمرده شده است .همچنین در تحقیقات

فنگ و میین ( )2012عنوان گردیده که

پرداخت مزد بیشتر ،شرایط کاری مساعدتر
و فرصتهای شغلی بیشتر به منظور
چانه زنی بیشتر در مناقشات کارگری مؤثر

میباشد.

پایین بودن میزان مهارت و تحصیالت

کارگران :هرگونه تغییرات و یا جابجایی

در نیروی انسانی واحدهای اقتصادی

ضعف در باورهای دینی کارگران و

منجر به افزایش هزین ه واحدها میگردد و

با بروز اختالفات نیز معادل  0.52میباشد

فنی و سطح سواد ،شرایط کافی جهت

کارفرمایان :ضریب همبستگی این عامل

که این ضریب نیز از لحاظ آماری ضریب
قابل قبولی قلمداد میگردد .بر اساس نتایج
مرتضوی و همکاران ( )1389اشتغال در
سازمانهایی که دارای جنبههای ارزشی

هستند ،به احساس مثبت در کارکنان
منتج می شود که نتیجه آن بهبود سازمانی
و کاهش اختالفات خواهد بود.

طبیعی است تا مادامیکه کارگران از لحاظ
تأمین خواستههای واحدهای اقتصادی
را داشته باشند ،از ضریب امنیتی -شغلی

بیشتری برخوردار خواهند بود و طبیعی
است چنانچه مهارتهای فنی و میزان
تحصیالت کارگران نتواند خواستههای
کارفرمایان را جامهی عمل بپوشاند،

میتواند به عنوان عوامل بروز اختالفات

نارضایتی کارگران از محیط و شرایط

نمایان شود که این عامل نیز بر اساس

عوامل تأثیرگذار در این پژوهش را به خود

اختصاص داده است.

کار :ضریب  0.72این عامل ،رتبه دوم

اختصاص داده است و میتوان چنین بیان

نمود که عوامل انگیزشی مادی (رعایت
حقوق و مزایا ،اجرای طرح طبقه بندی

مشاغل و تسهیالت رفاهی) و غیرمادی
46

کار ،قطعا باعث بروز اختالفات خواهد شد

به لحاظ رعایت شأن و منزلت کارگران،

همچنين فراهم نمودن شرایط و محیط
سالم کاری ،تأثیر بسزایی در رضایت

شغلی کارگران داشته و عدم وجود این

مدل ارائه شده ،ضریب  0.49را به خود

محیط اجتماعی :وجود اختالفات طبقهای

که در بین کارگران و کارفرمایان مشاهده
می شود ،میتواند به عنوان یکی از عوامل
تأثیرگذار در بروز اختالفات مطرح گردد

و در این پژوهش نیز این عامل با ضریب

همبستگی  0.52در زمر ه عوامل تأثیرگذار
تلقی میگردد و از مصادیق وجود این
اختالف ،تفاوت فاحش پاداشهای مدیران

اقتصادی با میزان دریافتی کارگران آنها

پیشنهادهای کاربردی

با توجه به نتایج حاصله در مدل به منظور
کاهش اختالفات کارگری و کارفرمایی

پیشنهاد می شود:

 - 1در مولف ه عوامل سازمانی اقدامات ذیل

صورت پذیرد:

توجه كارفرمايان به آموزشهاي ضمن

خدمت كارگران و ارتقاء مهارتهاي آنان
از طريق دورههاي آموزشي فني و حرفه
اي ،تشویق کارگران به ارتقاء مقاطع

تحصیلی ،فراهم نمودن زمین ه مشارکت

بیشتر کارگران در تصمیمگیریها از طریق
تقویت تشکلهای کارگری ،ایجاد و توسعه

کمیتههای پیشنهادات ،همچنين تفویض
اختیارات بیشتر به کارگران ،شفافسازی
در پرداخت حقوق و مزایای کارگران و
سعی در انطباق مزد با عملکرد به منظور

جلوگیری از ایجاد احساس تبعیض و
تشنج در محیط اجتماعی کارگاهها،

استفاده از خدمات مشاورهای در حوزههای

مختلف توسط کارفرمایان به منظور ترسیم

خطمشی سازمانی ،همچنين تدوین
برنامههای عملیاتی کارگاه

 -2در مولفهی اخالق کار کارگران ،موارد
زیر توصیه می شود:

استفاده كارفرمايان از مشاورهاي الزم

در خصوص گزينش نيروهاي مورد

نياز به منظور انطباق شرايط كارگران
جديداالستخدام با نيازهاي كارگاه ،انجام
تحقیقات و نظرسنجی از کارگران به

منظور شناسایی عوامل تهدید کنند ه تعهد
سازمانی و وجدان کاری در کارگران و انجام
اقدامات الزم در خصوص رفع تهدیدات،
تقویت کار گروهی در کارگاهها از طریق
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ایجاد انگیزههای مادی و معنوی به منظور ایجاد و توسع ه نگرشهای مشترک در کارگران

 -3به منظور کاهش تاثیرات منفی عوامل اقتصادی در بروز اختالفات پیشنهاد میگردد:

دولت حمایتهای خود را از واحدهاي اقتصادي آسيبپذير در مقابل شوكهاي اقتصادي و يا سياسي با در

نظر گرفتن تعداد كارگران واحدهاي مذكور از طریق ارائه تسهيالت ارزان قيمت ،اعمال تخفيفات بيمهاي و
ل مبادی ورودی کشور در خصوص ورود کاالهایی که مشابه
مالياتي در مقاطع بروز بحران افزایش دهد ،کنتر 

آن در کشور تولید می شود ،بیشتر شود .به منظور تناسب دستمزد و نرخ تورم و کاهش فشار افزایش دستمزد
بر تولید ،بخشی از مزد کارگران از طریق بستههای حمایتی دولت جبران شود.

 -4نظر به نقش عوامل شخصی در بروز اختالفات الزم است کارفرمایان قبل از هرگونه جذب نیرو بررسیهای
الزم در خصوص احراز شرایط کار با نیروی مورد نیاز را انجام و در هنگام گزینش نیرو مالحظات الزم از لحاظ
سنی ،جنسی و سایر موارد را به کار گیرند.

 -5دورههاي آموزشي رفتار سازماني و يا ساير دورههاي آموزشي كاربردي ويژه اليههاي مديريتي كارگاهها
به منظور ارتقاء مهارتهاي ميان فردي كارفرمايان و نمايندگان آنان (مديران مياني) در راستای کاهش تأثیر

منفی عوامل سازمانی برگزار گردد.

 -6در خصوص کاهش عوارض منفی ضعف آگاهی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد می شود:

به منظور ارتقاء آگاهی کارفرمایان در خصوص قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي كانونها و اتحاديههاي

كارفرمايي نسبت به برگزاری دورههای آموزشی کاربردی اقدام نمایند .به منظور ارتقاء آگاهی کارگران از

قوانين كار و تامين اجتماعي كانونها و انجمنهاي كارگری نسبت به برگزاری دورههای آموزشی اقدام نمایند.

 -7در راستای کاهش عوارض منفی ضعف قوانین و مقررات پیشنهاد میگردد:

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در راستاي رفع خالءهاي قانوني به منظور برخورد با كارفرمايان مختلف از

جمله كارفرماياني كه اقدام به اخذ تسويههاي سفيد امضاء و يا قراردادهاي سفيد امضاء مينمايند اقدام نموده

و از ارائ ه خدمات به واحدهای متخلف ممانعت به عمل آورد .از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه موسسات
مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی در خصوص نظارت بر کارگاهها و اخذ نسخ قراردادهای منعقده
فیما بین کارگر و کارفرما استفاده نماید .تشكيل سامان ه نرمافزار جامع به منظور ثبت كليهی اطالعات شاغلين
و واحدهاي اقتصادي در راستاي شفافيت انعقاد قراردادهاي فيمابين كارگران و كارفرمايان و رصد بازار كار

با استفاده از اطالعات ثبتشده.

 -8به منظور کاهش آثار روانی ناشی از تنشهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،بستههای حمایتی الزم از

طرف دولت پیشبینی نموده و مسیرهای جایگزینی جهت تامین مواد اولیه و سرمای ه مورد نیاز واحدهای
اقتصادی پیشبینی شود.

 -9توسعه فعاليتهاي فرهنگي هم در واحدهاي اقتصادي و هم از طريق رسانههاي گروهي و جرايد به منظور
ارتقاء فرهنگ كار و تقويت باورهاي ديني كارگران و كارفرمايان.

 -10با توجه به مولفههای زیر مجموعهی عامل نارضایتی کارگران پیشنهاد میگردد:

كارفرمايان نسبت به تامين امكانات رفاهي و تفريحي كارگران (ورزش ،بيمه تكميلي ،ارائه تسهیالت مالی،
اعطاي كمك سفرهاي رفاهي و تفريحي و  ،) ...به منظور ایجاد محیط و شرایط مطلوب کار برای کارگران
توجه بیشتری نمایند .از طریق اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در رعایت حقوق و مزایای کارگران اهتمام

نمایند.

 -11تشديد برخورد با كارگاههايي كه از اتباع خارجي غيرمجاز استفاده مينمايند و تشويق آنان در راستاي
جايگزيني نيروهاي بومي همچنين اعمال محدوديتهاي بيشتر در خصوص حضور اتباع ياد شده در كشور.
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