ﮔﺰارش ﺟﺎب وﯾﮋن از ﺣﻘﻮق  :۱۴۰۰زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از
ﻣﺮدان در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﮔﺰارش ﺟﺎب وﯾﮋن از ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺳﺎل  ۱۴۰۰از  ۲۵درﺻﺪ ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ در ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ

رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺴﺎﻟﻪ »ﭘﺎداش« را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ادارات و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﺎ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖﻫﺎ و… ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از
آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺘﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎب
وﯾﮋن آﻣﺎر ﺧﻮد را ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻫﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
رﯾﺰ ﺟﺰﺎت اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ آﻣﺎر ﮐﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻧﺎن  ۲۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و

ﻣﺮدان  ۳۳درﺻﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﻘﻮق
ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﺗﻘﺎﺿﺎی  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﻘﻮق داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻘﻮق  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﻬﺮان  ۳۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ )ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر(  ۲۸درﺻﺪ اﻣﺎ از آﻧﺴﻮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق  ۳۱درﺻﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﯽ در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎی اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رخ داده

اﺳﺖ.

از ﻣﻨﻈﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ادارات و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق را ﺑﺎ  ۳۱درﺻﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت
آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﺎﻦﺗﺮ از دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾﮏ رﺷﺪ  ۳۷درﺻﺪی در ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرداﻧﯽ  ۳۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دارای ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق  ۳۰درﺻﺪی ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق در ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ آزاد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق  ۳۶درﺻﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر دارﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق را ﺑﺎ رﻗﻢ  ۳۲درﺻﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﻌﯽ در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دارﻧﺪ .از آﻧﺴﻮ اﻓﺮادی ﮐﻪ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰درﺻﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﻘﻮق داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ  ۲۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﺗﺮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ درﺻﺪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ادارات اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﺟﺎب وﯾﮋن در ﮔﺰارش

ﺧﻮد و ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﭘﺎداش )ﺑﺎ  ۷۰درﺻﺪ( ،ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﺑﺎ  ۵۶درﺻﺪ( ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﻨﻌﻄﻒ )ﺑﺎ  ۴۶درﺻﺪ( ،وام
)ﺑﺎ  ۴۲درﺻﺪ( و اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری )ﺑﺎ ۳۵درﺻﺪ( در راس ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻮاردی
ﭼﻮن ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ،اﺗﺎق ﺑﺎزی و ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﻨﺪان از ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﭘﺎداش ،ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و
وام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.

در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ادارات ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺎه ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺪم رﻓﺎه آﻧﻬﺎﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

