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Background and Aim: Decent work is one of the important 

categories of labor law that has not been considered much 

from a jurisprudential and economic point of view. In this 

article, while examining the components of decent work, the 

jurisprudential point of view in this regard and its role in 

economic promotion is explained and analyzed. 

Materials and Methods: This article is Analytical 

descriptive and uses the library method. 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, 

honesty and trusteeship Has been complied with. 

Results: Decent work is explained on the basis of human 

dignity in terms of both human rights and human 

development. Abolition of forced labor, freedom of 

association, prohibition of child labor and minimum 

working age, collective bargaining, employment protection, 

protection and social security are among the characteristics 

of decent work. The components mentioned in Islamic 

jurisprudence have also been greatly emphasized. 

Conclusion: Decent work is a multidimensional concept 

that, in addition to the quantity of employment, also pays 

attention to its quality, and as a result, to better work pays 

attention. Decent work is one of the pillars of sustainable 

development and all-round growth of nations, which in 

promoting the economy by supporting employment and 

productive work, creating a sense of commitment, 

responsibility and motivation, reducing poverty and 

increasing productivity, paying attention to women's labor 

force is effective. 
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کار شایسته از مقوالت مهم حقوق کار است که از منظر فقهی و  زمینه و هدف:

این مقاله تالش شده، ضمن بررسی اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته و در 

ها و عناصر آن، رویکرد فقه در این خصوص و نقش آن در ارتقاء اقتصادی لفهمؤ

 تبیین و تحلیل شود.

ای استفاده بوده و از روش کتابخانهتحلیلی  -مقاله توصیفی  ها:مواد و روش
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 حداقل و کودکان کار ممنوعیت. است شده تبیین انسانی توسعه و بشر حقوق

 ها، مذاکرهتشکل حق از حمایت و هاانجمن اجباری، آزادی کار کار، لغو سن

 زندگی بین اجتماعی و در کل موازنه مینتأ و اشتغال، حمایت از جمعی، حمایت

های مورد لفهاست مؤ شایسته کار هایشاخصه ازجمله شخصی زندگی و کاری
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که  است هاملت جانبههمه رشد و پایدار توسعه ارکان از شایسته کار .دارد توجه
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 مقدمه. 1

 زندگی الینفک جزء کار متمادی، هایقرن برای

 نیروی اکنون نیزبوده و  او حیات ادامه برای بشر

 هر سرمایه ترینگران و ترینکمیاب انسانی

، همکاران و )آیکن شودمی اقتصادی محسوب

 در اقتصاد و علم در (.1987-1993، 2002

 که خدمتی عنوانبه کار اقتصادی، هایتئوری

 اقتصادی فعالیت یک انجام برای فرد یک توسط

 تعریف نیست فرد از تفکیک قابل و شودمی ارائه

 ناپذیریجدایی تعریف، همین اساس بر. شودمی

 آن، مالک با کار نیروی سوی از شدهارائه خدمت

 کندمی مطرح را کارفرما و کارگر متقابل روابط

 هایسرمایه ،(. امروزه34، 2017، پراساد و )نظامی

تحقق اهداف اقتصادی از مهمترین ارکان  انسانی

، 2012همکاران،  و )ویلیامز شودمحسوب می

 تنها کار ،تولید چهارگانه عوامل بین (. از785-822

 و بوده نامشهود که است تولیدی عامل

 همین خاطر به. است مالکش از ناپذیرتفکیک

 سرمایه بازار از متفاوت کار بازار که است ویژگی

های یکی از مهمترین کنش عنوانبه کار. است

اجتماعی و اقتصادی، هم نیازهای روحی و 

کند و هم با ایجاد مین میتأاجتماعی فرد را 

انجامد. در راستای وری و تولید به توسعه میبهره

تکریم و حفظ حقوق نیروی کار، مفهوم کار شایسته 

ت. کار شایسته به عنوان یکی از شکل گرف

ساز تحقق های مهم توسعه پایدار و زمینهلفهمؤ

بشری مانند کرامت، امنیت، برابری ین حقوق مواز

 است و آزادی فرد در عرصه کار و فعالیت اقتصادی

کار شایسته، ضمن توجه  (. در3، 1999، )سوماوی

امنیت و کرامت انسانی فرد به درآمد کافی و وافی، 

 موجب انسانی کرامت. گیردنظر قرار مینیز مد

 همچنین و برابر هایفرصت دارای افراد که گرددمی

. باشند یکسان ارزش با کار مقابل در برابر دستمزد

 باعث مجموعاً که دارد وجود نیز دیگری بسیار موارد

 نوری،) است گردیده شایسته کار گفتمان ایجاد

متعددی در زمینه کار  . تألیفات(24 ،1394

ناری و محسن  شایسته انجام شده است: زهرا دانش

 کار هایبررسی مولفهای به در مقاله خوشنویسان،

 نگاهی با کار المللیبین سازمان دیدگاه از شایسته

 اندایران پرداخته حقوق در آن وضعیت به

بردبار  ( غالمرضا1394، ناری و خوشنویسان)دانش

های لفهبرخی از مؤ ای،و مهدیه حبیبی نیز در مقاله

را به صورت تطبیقی جهان  و ایران در شایسته کار

 ( همچنین1392، )بردبار و حبیبی اندکردهبررسی 

 کار بازار در شایسته ای کارصادق بختیاری در مقاله

 (1389، )بختیاری ستاایران را بررسی کرده 

 شایسته کار نوآوری مقاله حاضر اما بررسی مفهوم

فقهی است.  منابع به نگاهی با اقتصاد ارتقاء در

نسبت به سؤال اساسی این است که رویکرد فقه 

چیست و مفهوم کار شایسته چه نقشی  شایسته کار

منظور بررسی و پاسخ به دارد؟ به اقتصاد ارتقاء در

سؤال مورد اشاره ابتدا، مفهوم کار شایسته و عناصر 

نسبت به مفهوم  آن تبیین شده، سپس رویکرد فقه

ررسی قرارگرفته و درنهایت از کار شایسته مورد ب

 اقتصاد بحث شده است. رتقاءا در شایسته تأثیر کار

 

 

 

 



   1400                                                  1401 ره دوم، تابستاناقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /238

 

 هاروشمواد و . 2

ای تحلیلی بوده و از روش کتابخانه -مقاله توصیفی 

 شده است. استفاده
 

 یاخالق . مالحظات3

 داریامانت و صداقت متون، اصالت مقاله، این در

 .است شده رعایت
 

 ها. یافته4

انسانی  کرامت بر مبتنی مولد کار شایسته، کاری

 انسانی توسعه و بشر حقوق منظر دو از که است

 حداقل و کودکان کار ممنوعیت. است شده تبیین

 حمایت و هاانجمن اجباری، آزادی کار کار، لغو سن

اشتغال،  از جمعی، حمایت ها، مذاکرهتشکل حق از

 بین اجتماعی و در کل موازنه تأمین و حمایت

 هایشاخصه شخصی ازجمله زندگی و کاری زندگی

اشاره در فقه  های مورداست مؤلفه ایستهش کار

 ورد توجه و تأکید قرارماسالم نیز تا حد زیادی 

 گرفته است.

 

 . بحث5

 . مفهوم کار شایسته1-5

امنیت انسانی و عدالت اجتماعی از دیرباز دغدغه 

اصلی اندیشمندان حوزه کار بوده است. پس از 

انقالب صنعتی و در اوایل قرن بیستم، سازمان 

جانبه جهت تحقق المللی کار با ساختاری سهبین

منظور بهبود شرایط کار تشکیل شد. این هدف و به

ای با وقوع جنگ جهانی دوم و بازسازی ساختاره

« میثاق جهانی حقوق بشر»الملل، تدوین نظام بین

در اولویت قرار گرفت و داشتن شغل و کار مناسب 

ها شناخته از حقوق اولیه انسانبا شئونات انسانی 

 گونه شکل گرفتشد. مفهوم کار شایسته این

کید بر کار شایسته، تأ در (.42، 1389)هرندی، 

کرامت ذاتی و ابعاد کیفی کار است. در همین حال 

ناری، دانش) نظر استارگران مدک انسانی شأن

های برای گروه« کار شایسته» (. واژه81، 1397

تواند معانی متفاوتی داشته باشد. مختلف مردم می

اصالً کار »در مورد کودکان، کار شایسته به معنی 

و یا حداقل برقراری تعداد ساعات کاری « نکردن

ست. در مورد متناسب با وضعیت کودکان ا

بزرگساالنی که بخشی از نیروی کار هستند، کار 

و یا عدم تجاوز « پرداخت کافی»شایسته به معنی 

از ساعات کار است. برای بیکاران نیز کار شایسته 

سرعت( است. در مورد به معنی پیدا کردن شغل )به

بازنشستگان و افراد مسن نیز کار شایسته به معنی 

ران بازنشستگی است. برای دریافت مقرری کافی دو

زنان جوان و بیکار نیز کار شایسته به معنی 

های برابر با مردان در صتبرخورداری از فر

 و )نظامی های شغلی استیابی به فرصتدست

 مفهوم دارای شایسته (. واژه56، 2017، پراساد

 بین شکاف پلی، عنوانبه واژه این. است چندبعدی

کند. می پر را انسانی توسعه و کار اقتصاد علم فلسفه

است که های مهم کار شایسته این یکی از ویژگی

مین امنیت خانواده، ضمن داشتن دارآمد کافی، تأ

دسترسی به آن دشوار نباشد. کار شایسته برای 

های کار ای از حداقلها به مجموعهدستیابی انسان

کننده اصول حقوق بشر و اشتغال که تداعی

کند: باشند، چهار هدف استراتژیک را دنبال میمی
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های درآمد گسترده برای همه؛ صتاشتغال و فر -1

 تداوم و -3بنیادین کار؛ ق تحقق اصول و حقو -2

ارتقای  -4قابلیت تعمیم حمایت اجتماعی؛ 

 (.22، 2002، )تاکاال گفتگوهای اجتماعی

 شد گفته شایسته کار شناسیمفهوم در آنچه از

 با مترادف مفهوم این که گرفت نتیجه توانمی

 در. نیست شایسته و مولد مشاغل خوب، مشاغل

 افراد دید از مشاغل از بسیاری است ممکن جامعه

 از مشاغل این در شاغل افراد و باشند توجه مورد

 برخوردار خوبی درآمدی یا و اجتماعی موقعیت

. نباشند شایسته کار عنوانبه لزوماً اما باشند

 شد اشاره که هاییویژگی به توجه با دیگر عبارتبه

 یک هایویژگی از فراتر بسیار شایسته کار مفهوم

 حفظ بر شایسته کار اصلی تکیه. است شغلی فرصت

 همه برای برابر هایفرصت برقراری و انسانی کرامت

 و کار بنیادین حقوق تأمین طریق از جامعه اقشار

 .است اجتماعی شرکای گفتگوی
 

 . عناصر کار شایسته2-5

شایسته شامل حقوق بنیادین کار است  کار عناصر

 هاتشکل اند از: لغو کار اجباری، آزادیکه عبارت

برابر و مساوی، مذاکر و گفتگوی گروهی، دستمزد 

، برابری در اشتغال، منع کار کودکان )گولدن

این قسمت از عناصر مفهوم کار  (. در85، 2002

 شود.شایسته بحث می

مهمترین عناصر کار شایسته لغو کار اجباری از 

 کار در خصوص (.37، 1381)سپهری،  است

 شده تحمیل فرد بر خدمتی یا کار باید اجباری

 در که از آنچه را خدمت یا کار این باید. باشد

 فرد ایحرفه و فنی هایآموزش در ویژهبه آموزش

 اجباری آموزش چراکه کرد جدا است آن به مکلف

 گوناگون اسناد در که هاستدولت تعهدات از یکی

-مقاوله دو خصوص این درژ است شده اشاره بدان

 که کار المللیبین سازمان 105 و 29 شماره نامه

 سازمان اجباری کار معاهدات هاآن به مجموعاً

 و همسو صورتبه که شده کار اطالق المللیبین

 یا کار اعمال و اجباری کارهای کنترل و لغو همگام

 عمومی، مقامات ها،دولت سوی از تحمیلی خدمات

 ابدی) کنندمی دنبال را افراد و خصوصی هایگروه

 کار الگوی عنوانبه( 51 ،1392 ،و همکاران

 در. شوندمی محسوب المللبین حقوق در شایسته

 قهری کار اصطالح 29 اشنامهمقاوله 2 ماده 1 بند

 با که شودمی اطالق خدماتی یا کار به اجباری یا

 و میل به نفعذی شخص آنکهبی و مجازات تهدید

 وی به باشد داوطلب آن انجام برای خاطر رضای

 بنابراین(. 37 ،1373 عبادی،) گردد تحمیل

 را بودن اجباری یجنبه تواندنمی دستمزد پرداخت

 کاری انجام به اجبار را کسی اگر یعنی نماید سلب

 کنند پرداخت هم کالنی دستمزد وی به و نمایند

 .است اجباری کار حقوقی نظر از عمل این هم باز

 های کارگری وو تشکل هاانجمنایجاد  آزادی

های مهم ها از دیگر مولفهتشکل حق از حمایت

این اساس،  بر .(37 ،1386 ابدی،) حقوق کار است

ت از این حق برخوردار شوند که کارگران الزم اس

در راستای پیگیری منافع صنفی خود، دست به 

 نهادهای صنفی بزنندها و سیس، تشکلتشکیل و تأ

تشکیل و  صرفاً (.271، 1393 همکاران، و بردبار)

کند. بر این سیس، نهادهای صنفی کفایت نمیتأ
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گونه دخالت در اساس، نهادهای دولتی حق هیچ

 های کارگری ندارند.سیس یا انحالل تشکلتأ

لفه دیگر این، تساوی دستمزد، به عنوان مؤ عالوه بر

 اصل المللیبین موازین کار شایسته مطرح است. در

 تبعیض عدم عنوان تحت عموماً کار در برابری

 جملهمن .(253 ،1367 عراقی،) است شده مطرح

 شناسایی بر مقدمه آنکه بر عالوه که میثاقین در

 انتقال غیرقابل و یکسان حقوق ذاتی حیثیت

 دو هر 2 ماده دارد تأکید بشر خانواده اعضا یکلیه

 اعمال به طرف هایدولت تکلیف موضوع به سند

 تبعیض نوع هیچ بدون اسناد این در مذکور حقوق

 میان در. اندنموده اشاره... و رنگ نژاد، حیث از

 ینامهمقاوله دو کار المللیبین سازمان مصوبات

 قابل شایسته کار خصوص در 111 و 100 شماره

 شماره نامهمقاوله .(155 ،1385 )عراقی، توجهند

که کشورهای عضو  مبتنی است اصل این بر 100

تشویق و از الزم است پرداخت دستمزد مساوی را 

ها در این ها و دستورالعملنامهطریق وضع آیین

 خصوص کوشش نمایند. 

کودکان و حداقل سن کار از دیگر ممنوعیت کار 

 هـزمین این ها مهم حقوق کار است. درلفهمؤ

 سن حداقل مورد در) 138 شماره هاینامهمقاوله

 کار اشکال بدترین به راجع) 182 نامهمقاوله و( کار

 به کلی نگاه یک در. اندرسیده تصویب به کودک

 ملحق بدان که کشورهایی 138 شماره نامهمقاوله

 منجر که گیرند پیش در را سیاستی باید شوندمی

 سن حداقل بردن باال و کودکان کار بردن بین از به

 عضو هایدولت آن یک ماده برابر. شود کار به شروع

ر پیش گیرند که به لغو دهایی را متعهدند سیاست

-191 ،1384 عراقی،) ودشکار کودکان منجر می

 بدترین به راجع 182 شماره نامهمقاوله .(190

 138 شماره نامهمقاوله مکمل کودک کار اشکال

 فوری امر یک عنوانبه خواهدمی هادولت از و است

 تمام به دادن پایان و منع ایبر سریع و مؤثر تدابیر

 ،1384 هاشمی،) کنند اتخاذ کودک کار اشکال

 برای کار سن به همین منظور، حداقل .(576

 ،و اشکبوس زادهحبیب) کودکان تعیین شده است

مشخصی در این خصوص  که معیار (139 ،1392

المللی کار، عالوه بر این سازمان بین کند.ارایه می

سال سن را تعیین  18برای کارهای سخت، حداقل، 

سال  18را برای افراد کمتر از کرده و کار شب 

 ممنوع اعالم کرده است.

مذاکره جمعی عنصر دیگر کار شایسته است. بر 

جمعی، تمام کشورها بایستی توسط  اساس مذاکره

وگوی اجتماعی، سیستم حمایت اجتماعی گفت

ای که نیازهای مردم، گونهملی را گسترش دهند به

قتصاد ویژه زنان و اقشار محروم که در بخش ابه

)سپهری،  اند را شناسایی کنندغیررسمی مشغول

سازمان  98شماره  نامه(. مقاوله49 ،1389

مذاکره جمعی کارگران در المللی کار به حق بین

سپهری، ) منافع آنها پرداخته استمین راستای تأ

 کار المللیبین سازمان نظر (. از52، 1381

 مذاکره، نوع همه شامل اجتماعی وگویگفت

 ها،دولت نمایندگان بین اطالعات تبادل یا و مشاوره

 را آن شمول دامنه و است کارگران و کارفرمایان

 و مشترک منافع و مسائل و موضوعات پیرامون

 با ارتباط در وگوگفت طرفین عالقه مورد

 که داندمی اجتماعی و اقتصادی هایسیاست
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 جمعیدسته قرارداد یا پیمان عقد به منجر تواندمی

 است مشخص تعریف این در. گردد اینامهموافقت با

 وگویگفت مرحله تریناساسی اطالعات تبادل که

 آن طریق از که است ابزاری و اجتماعی

 سهیم اطالعات کسب در تنهانه کنندگانمشارکت

 اساسی هایبحث در مؤثرتری طوربه بلکه شوندمی

 . شوندمی درگیر هاستآن موردعالقه که

ترین همچنین مؤلفه حمایت اجتماعی یکی از مهم

حمایت اجتماعی وجهی  ابعاد کار شایسته است.

شده از کار شایسته در تمام دنیاست و نیاز شناخته

 المللی کار بیشتر موردبه آن با تأسیس سازمان بین

المللی گرفته است. کنفرانس بین توجه و تأکید قرار

موضوع تأمین اجتماعی را  2001کار در سال 

عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و وسیله به

تقویت انسجام اجتماعی، کرامت انسانی و عدالت 

کند. برنامه حمایت اجتماعی، اجتماعی معرفی می

های آن در شیوه اجرای آن و نیز معیارها و مؤلفه

باً متفاوت است و هر کشوری بسته هر کشوری تقری

به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود 

دهد. تأمین ارائه میهای اجتماعی را حمایت

های ترین مصادیق حمایتاجتماعی از مهم

 (.91، 1387 سنگری، استوار) اجتماعی است.

که  اجتماعی، سازوکار تاثیرگذاری است تأمین

 جملهختلف ازمنیازهای حمایتی فرد در شرایط 

مین نموده و از اقتصادی تأ و اجتماعی تنگناهای

ازکارافتادگی  از ناشی حوادث فرد در برابر بیماری،

 .کندحمایت می بیکاری و

که گفته شد، اشتغال از عالوه بر همه مواردی 

 (.41، 1386)ابدی،  عناصر مهم کار شایسته است

 توان از هم جدادر اشتغال کمیت و کیفیت را نمی

دیگر اشتغال بیشتر و مشاغل بهتر  عبارتنمود. به

المللی کار ایجاد مکمل یکدیگر هستند. سازمان بین

عنوان ابزار ازای آن را به کار و پرداخت مناسب در

گرایی در جامعه نخست در غلبه بر فقر و حمایت

های گونه که جوامع متفاوت نگرشداند. همانمی

، کیفیت اشتغال مختلفی از کار شایسته دارند

 تواند معانی متفاوتی داشته باشد.می

اشتغال در هر جامعه مسائل و مشکالت خاص خود 

را دارد که نوع اول مربوط به مشکل بیکاری یعنی 

وقت وقت یا پارهاشخاص بیکار جویای کار تمام

شود که باشد. دومین مشکل زمانی پیدا میمی

بخش  مشکل بیکاری خود را در شکل اشتغال در

 دهد.غیررسمی نشان می

نوع سوم مشکل اشتغال در بیشتر کشورهای فقیر 

شود که با انواع قبلی متفاوت است. در مشاهده می

این وضعیت، مردم برای ساعات طوالنی اما با 

کنند و این درآمد شدت کم، کار میدرآمدهایی به

باشد. و برای رفع نیازهای ضروری آنان کافی نمی

اشتغال مربوط به ساعت کار زیاد شکل نوع چهارم م

برای کارگران زن در کارهای خانه و خارج از خانه 

 (.67، 1389)بختیاری،  باشدمی

 هاشرکت که شد خواهند ایجاد زمانی شایسته کار

 جدید هایفرصت از جوییبهره منظوربه کارگران و

. باشند جدید هایتوانایی کسب و سازگاری به قادر

 نهادی و فنی تغییرات در باید اشتغال هایسیاست

 آماده را کارگران که منظور این به باشند، دخیل

 مؤسسات، و کنند جدید هایشغل سمت به حرکت

. باشند داشته را هاشغل این ایجاد انگیزه و تخصص
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 تغییر، حال در تولید هایسیستم چنین در

 زنجیره در هاییرابط عنوانبه کوچک هایشرکت

 تولیدکنندگان، محلی شبکه از بخشی و کارپردازان،

 برای و کمتر وریبهره برای جایگزینی عنوانبه یا و

 را رسمی استخدام به دستیابی شانس که گروه آن

 هایشرکت اگرچه. کنندمی نقش ایفای ندارند،

 اما دارند، اشتغال ایجاد بر ایعمده تأثیر بزرگ

 ایجاد کوچک مؤسسات رد بیشتر جدید اشتغال

 است ممکن کار این(. 37 ،1389 سپهری،) شودمی

 تا خصوصی هایبخش در خوداشتغالی شامل

 استخدام را کارگران که تولیدی، پیچیده واحدهای

 شایسته، کار برنامه اصلی هدف. باشد کنندمی

 پایدار و جانبههمه توسعه به هزینهکم دستیابی

 در. است دولت اجتماعی شرکای حضور با همراه

 سه استراتژی بر که توسعه و کار جدید گفتمان

 فرصت، برابری آن نتیجه است، متکی گراییجانبه

 در چه نقش ایفای و کار نیروی از صیانت آزادی،

 غیررسمی بازارهای در چه و رسمی اشتغال عرصه

 بر گفتمان این اصلی هایلفهمؤ. است اشتغال

 هایارزش رعایت و کار بنیادین حقوق رعایت

 توسعه پروسه و انسانی جامعه اجتماعی - انسانی

 اصلی، هایمولفه این رعایت با دارد کیدتأ پایدار

 .شد خواهد پدیدار انسانی چهره با پایدار توسعه

 

 . کار شایسته از منظر فقهی3-5

. است کار اسالمی اقتصاد مهم هایپایه از یکی

به فعالیتی نسبتاً دائمی که به « کار»امروزه واژه 

انجامد و به آن دستمزدی تولید کاال یا خدمات می

شود. کار با این تعریف گیرد اطالق میتعلق می

که کار دارای سه خصوصیت است: نخست این

که از مبتنی بر فعالیت فکری و بدنی است، دوم این

خدمتی عرضه شود و یا طریق کار کاالیی تولید می

یت در قبال انجام کار، گردد و سومین خصوصمی

 (. در1391)اصغری،  گردددستمزدی پرداخت می

 به منجر که است شایسته کاری اسالمی دیدگاه

 که گردد عاقالنه هنجارهای رفتارهای سرییک

 انسانی جامعه و انسان کمال و رستگاری موجب

 مناسب، انجام شایسته کار دیگر، عبارتبه. شودمی

کاراست. در قرآن کریم آیات  خوب و موفق

و »متعددی راجع به کار و فعالیت وجود دارد: 

که برای انسان جز حاصل تالش او نیست و این

زودی دیده خواهد شد. سپس نتیجه کوشش او به

(. 39-41/)النجم« تر وی را پاداش دهندتمام هرچه

رد باشند و کسانی که کارهای شایسته کنند چه م»

که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت  حالی یا آن در

قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد شوند، و بهمی

وایات نیز (. در ر124/)النساء «گیرندستم قرار نمی

کید شده است. احادیث به مسئله کار و تالش تأ

متعددی در این زمینه عنوان گردیده است. از 

کردار گنج است، و »شده است:  پیامبر )ص( روایت

 شعبه )ابن «دنیا کان )جای بیرون آوردن گنج(

( 12 ،4 ،1383، کلینی ؛37 ،1394، حرانی

در هر » شده است همچنین از امام علی )ع( نقل

 ،100 ،1408، )مجلسی «ید کردوقتی کاری با

هایی که در متون اسالمی واژه ( پس یکی از209

باشد. کار در اسالم میاستفاده قرارگرفته کار  مورد

تکریم قرار گرفته و مردم را به سوی آن دعوت  مورد

کار در اسالم، صبغه عبادی و جنبه  نموده است.
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ها قدسی دارد؛ چون کسب حالل از برترین عبادت

اهلل که رسول اکرم صلیشده است؛ چنان شمرده

یک عبادت هفتاد »فرماید: علیه و اله و سلم می

 این ؛ از«ها کسب حالل استین آنبرتر جزء است و

شده است که کارگر برای موفقیت  رو، توصیه

تواند صبغه عبادی داشته که میبیشتر، کارش را 

باشد، با طهارت باطن و نیز با وضو که طهارت فقهی 

  (.1384جوادی آملی، ) است آغاز کند

عناصر کار  ها ولفهفقه اسالم، برخی از مؤ در

 کید قرار گرفته استتأشایسته مورد توجه و 

ادامه به بررسی  (. در1392زاده، اشکبوس و حبیب)

شود که هم در اسالم و هم موضوعاتی پرداخته می

 توجه و تأکید قرار در مفهوم کار شایسته مورد

از جمله این  دستمزد عادالنه گرفته است.

کسی » است: هاست. از پیامبر اکرم نقل شدهمولفه

که به کارگری ستم روا دارد و مزدی که شایسته 

اوست نپردازد، خداوند عمل او را تباه ساخته و 

 ،1403)حر عاملی،  «سازدرام میبهشت را بر او ح

ثیر میزان سختی کار بر همچنین تأ (.79 ،11

است که مورد توجه  دستمزد از دیگر موضوعاتی

این خصوص )ع( در  قرار گرفته است. حضرت علی

 به کار هر یا فرد هر پاداش و جزاء»فرماید: می

، ؛ )تمیمی آمدی«است آن مشقت و سختی مقدار

1407، 3 ،314 .) 

در اسالم مورد تأکید است. بر  مین اجتماعی نیزتأ

هر کارگری حق دارد از امنیت و سالمت این اساس، 

های اجتماعی برخوردار باشد و نباید و دیگر تأمین

داشت یا او را به  کاری که توانش را ندارد وا او را به

کشی کرد، یا به او کاری اکراه نمود، یا از او بهره

زیان رساند و هر کارگری بدون فرق میان مرد و 

زن، حق دارد که مزد عادالنه در مقابل کاری که 

کند، سریعاً دریافت نماید. اسالم تأمین ارائه می

وان هدف اصلی نظام عنطرف، به یک اجتماعی را، از

اقتصادی معرفی نموده است که لوازم آن باید در 

تمامی سازوکارهای اخالقی، قانونی، و سیاستی 

، کلیت نظام اقتصادی لحاظ شود. از طرف دیگر

نظام اقتصادی که عنوان یک زیرتأمین اجتماعی به

مانده از  جاطور خاص به حل مسائل بهبه

)حسینی،  کندمیعمومی نظام اقدام سازوکارهای 

عنوان صدر اسالم، زکات به در (.86، 1393

مطرح شد. در « تأمین اجتماعی»ترین منبع مهم

اقتصاد معیشتی مبتنی بر کشاورزی، زراعت، نقشی 

های اقتصادی و مخارج زندگی محوری در فعالیت

منه قدرت اقتصادی و توان مالی کند و داایفا می

ول کشاورزی کس بر اساس وسعت مزارع و محصهر

که حمایت از شود. و برای اینوی برآورد می

پذیر، تنها به جامعه سنتی محدود های آسیبگروه

نشود و نیز در اقتصاد مبتنی بر صنعت که خطرها 

عنوان های اجتماعی بیشتر است، خمس بهو آسیب

 منبع تأمین پیشنهاد شده است.

اشتغال و اشتغال زنان از دیگر موضوعات  برابری

مهمی است که در فقه اسالم مورد توجه قرار گرفته 

از سوره نساء  32است. خداوند متعال در آیه 

اند، آنچه کسب کرده برای مردان از»فرماید: می

اند، آنچه کسب کرده ای است و برای زنان ازبهره

گونه که اگر مردان یعنی همان«. ای استبهره

ان نیز شوند، زنچیزی تحصیل کنند، مالک آن می

اگر مالی به دست آورند مالک آن خواهند بود. این 
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بیان افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان، که 

تا قرون اخیر مورد انکار برخی قوانین غربی بود، 

نیز بسان مردان اثبات جواز اشتغال برای آنان را 

 آیه در این (؛ زیرا1387)هادوی تهرانی،  کندمی

ب، یعنی تحصیل درآمد، حالل بودن اکتسا کریمه،

شده و سپس درباره مالکیت درآمد مفروض گرفته

 در دیگر حاصل از آن، اظهارنظر شده است. نکته

 دستمزد از آنها برخورداری زنان، اشتغال و کار باب

. است ارزش هم کار برای مردان با برابر و مساوی

 نیروی که این از اعم کند کار دیگری برای هرکس

 دریافت عادالنه مزد باید زن، یا و باشد مرد کار

 مرد و زن میان دستمزد درخصوص اسالم در. نماید

 عدالت ریزیبرنامه در ندارد. وجود تفاوتی

 نباید مرد، و زن از اعم صنفی، هیچ به اجتماعی،

 نگرشی زن، به نگرش اگر. شود وارد تبعیض و ظلم

 اصلی جایگاه از زن که شود باعث و باشد خاص

 هم مرد آن، تبع به شود، خارج خود انسانی

 .گیرد قرار خود انسانی جایگاه در تواندنمی
 

 . تأثیر کار شایسته در ارتقاء اقتصاد4-5

 افراد شایسته کار بر مبتنی اقتصاد یک در

 آن و یافته را خود مطلوب کار که بتوانند بایستمی

 خود هایشایستگی و هاقابلیت بر کنند، حفظ را

 از دور به و کنند کسب متناسب درآمدی بیفزایند،

 کار به ایمنی شرایط در و کنند، فعالیت تبعیض

 با و بوده برخوردار الزم اختیارات از بپردازند،

-تصمیم و گیریتصمیم فرایندهای در شدنسهیم

 خود شغل در معنایی بتوانند سازمانی هایسازی

 کنند حفظ را خود انسانی وقار و کرامت و یافته

این قسمت به بررسی این مهم  در (.1393 درگی،)

 چگونه در ارتقاء شایسته شود که کارپرداخته می

 اقتصاد تأثیرگذار است.
 

 . حمایت از اشتغال و کار مولد1-4-5

واقع، اشتغال یکی از نیازهای اساسی بشر است  در

و بنابراین باید تمامی امکانات و نهادهای تولید 

های شغلی الزم ازجمله سرمایه برای ایجاد فرصت

و نیز استفاده از نیروی و تأمین اشتغال مناسب 

(. 2، 1389سپهری، ) انسانی بسیج و تجهیز گردد

تبعیت تمامی  تر، اصل در اسالمبه عبارت روشن

امکانات ازجمله سرمایه از نیروی کار است بنابراین 

اشتغال کامل نیروی کار در اولویت قرار دارد. یکی 

 هایترین ابزارهای اشتغال، تدوین سیاستاز مهم

 برای گذارانسیاست اگر. مناسب است مالی و پولی

 مالی و پولی سیاست از اقتصادی نظام تثبیت

 اقتصادی هایشوک اثر توانندمی نمایند، استفاده

 و تورم تولید، مانند اقتصادی کالن متغیرهای بر

 همکاران، و ابونوری) نمایند حداقل را بیکاری

 اقتصادی، مختلف مکاتب بین در(. 118 ،1387

 شرایط تحت را مالی هایسیاست کینزی مکتب

 هایظرفیت و بیکاری تعادل، عدم همچون خاصی

 و داندمی بیشتر کارایی دارای اقتصادی خالی

 سطح توانمی مالی هایسیاست با است معتقد

 برخی که حالی در. کرد کنترل را هاقیمت و اشتغال

 پولی هایسیاست پولی مکتب همانند دیگر مکاتب

 اقتصاددانان، از برخی .دانندمی مؤثرتر را

 یا تشخیص بر مبتنی پولی هایسیاست

 بدین کنند؛می توصیه را پولی فعال هایسیاست
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 رکودها، و هابارونق اقتصاد مواجهه در که معنی

 اختیارش در که ابزاری توجه با باید مرکزی بانک

 و انقباضی پولی هایسیاست است، گرفته قرار

 به را اقتصاد وسیله بدین تا نماید اعمال را انبساطی

توکلیان،  و کمیجانی) برگرداند خود اصلی مسیر

 دیگر گروهی گروه، این مقابل در ولی (.11 ،1396

 اشکاالت ذکر با اخیر هایدهه در اقتصاددانان از

 وجود مانند پولی، سیاست تدوین روش این

 پولی سیاست اثرگذاری و اجرا تشخیص، هایوقفه

 ،1388 )علوی، کنندمی تحلیل دیگری گونه به را

 اثر کم سبب هاوقفه این اساس، وجود بر این(. 10

 مرکزی بانک و شودمی پولی هایسیاست شدن

 همانند اقتصادی مختلف شرایط به توجه بدون باید

 کلی شرایط به توجه با تنها و هارونق و رکودها

 پیش در را منضبط پولی سیاست یک کشور اقتصاد

 قرار هدف مثل هدف چند یا یک انتخاب با و بگیرد

 در را خود ابزارهای تمام خاص، تورم نرخ یک دادن

. دهد قرار استفاده مورد هدف این به رسیدن جهت

 مناسبی نحو به مالی و پولی هایسیاست چنانچه

 در مؤثری نقش توانندمی گردند، اجرا و تدوین

. نمایند ایفا بلندمدت اقتصادی رشد و ثبات ایجاد

 مختلف کشورهای تا است نیاز جهت همین به

 شرایط در را هاسیاست این اثربخشی و کارایی

 هاآن اثرات و داده قرار بررسی و بحث مورد مختلف

 .نمایند تحلیل اجرا از قبل را

عنوان یک مؤلفه مهم مفهوم کار در کل، اشتغال به

 باشدمی کالن متغیرهای ترینمهم از شایسته، یکی

 در مهم ابزارهای از مالی و پولی هایسیاست که

 به بیکاری کاهش برای مرکزی بانک و دولت دست

 باعث مختلف طرق به توانندمی و روندمی شمار

 اثر اهمیت به توجه با. گردند آن تغییر

 هایسیاست ازجمله اقتصادی هایگذاریسیاست

 نظیر اقتصاد حقیقی متغیرهای بر مالی و پولی

 راهگشایی تواندمی ارتباط این شدن روشن اشتغال

و نقش باشد  کشور کالن ریزیبرنامه جهت در

 .ا نمایددر ارتقاء اقتصادی ایف مهمی

 

پذیري و مسئولیت تعهد، ایجاد حس .2-4-5

 انگیزه

 حس فرد، به بخشی کرامت طریق از شایسته کار

 .کندمی تقویت وی در را پذیریمسئولیت و تعهد

کند که این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می

ها به منابع انسانی امروزه در سازمان توجه شود،

شود ترین منابع سازمان نگریسته میعنوان مهمبه

ترین عامل اند که مهمخوبی دریافتهو مدیران به

باشند کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می

و این ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی 

 رساند چراکه رسیدنکارکنان در هر سازمان را می

گرو تأمین اهداف و  سازمان دربه اهداف 

 های منطقی و مشروع منابع انسانی استخواسته

یک سازمان یا  افراد (.1393اردالن و همکاران، )

ترین دارایی آن بوده که کشف و استفاده نهاد مهم

از استعدادهای آنان یکی از مفاهیم اساسی مدیریت 

در این وجود نکته  این کیفیت بنیاد اروپاست. با

ها باید قادر به کشف استعدادها و است که سازمان

تقویت کارکنان باشند و توانمندسازی کارکنان از 

تغییرات رادیکال در هر سازمان است که نیازمند 

مالحظه و استراتژی متمرکز است.  ریزی قابلبرنامه
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 کار مفهوم هایمؤلفه قالب در کار نیروی از حمایت

 و تعهد احساسباعث ایجاد  شایسته،

 احمدی،)شود ی در نیروی کار میپذیرمسئولیت

 به فرد کلی نگرش به سازمانی تعهد(. 32، 1384

 دربرگیرنده داشته، داللت کل یک عنوانبه سازمان

 تالش به تمایل سازمان، هایارزش و اهداف پذیرش

 و سازمان در عضویت ادامه قصد و سازمان برای

 سازمان اندیشمندان امروزه باشد.می آن به وفاداری

 و ترینمهم که کنندمی بیان مدیریت و

 آن انسانی سرمایه سازمان، سرمایه ارزشمندترین

 شکست روند بر بهاگران سرمایه این به توجه و است

 تالش دارد. لذا مستقیم تأثیر سازمان کامیابی یا

 که است مهمی امر کارکنان در تعهد توسعه برای

 افراد. باشند داشته توجه آن به باید مدیران

 و پایبندترند سازمان اهداف و هاارزش به متعهدتر

 و کرد خواهند آفرینینقش سازمان در ترفعاالنه

 شغلی هایفرصت یافتن و سازمان ترک به کمتر

 کنند.می اقدام جدید

 دلسوزی وری،بهره افزایش مهم عوامل از یکی

 آنان بستگیدل و تعلق سازمان، به نسبت کارکنان

 کار، کیفیت و کمیت افزایش و کار محیط به

 ایجاد کار، محیط در انسانی و خوب روابط برقراری

 عالقه و عشق روحیه، بردن باال صحیح، ارتباطات

 از یکی عنوانبه انسانی نیروی. است کار به

 مزیت ترینمهم سازمانی، سرمایه ارزشمندترین

 محوردانش اقتصاد در منبع ترینکمیاب و رقابتی

 اثر دلیل به ارزشمند سرمایه این. شودمی قلمداد

 سبقت گوی دارد، سازمان اثربخشی بر که شگرفی

 اهمیت لحاظ به سازمانی، هایسرمایه دیگر از را

 (.54، 1393 همکاران، و زادهبیک) است ربوده

های مفهوم کار حمایت از نیروی کار در قالب مؤلفه

شود. ایجاد انگیزه در نیروی کار میشایسته، باعث 

ها و انگیزه به معنای نیازها، امیال، خواسته

باشد. این فرآیند افراد را های درون افراد میمحرک

کند تا جهت دستیابی به اهداف دست تشویق می

به اقدام و فعالیت بزنند. انگیزش عامل مهمی در 

 رودانی به شمار میعملکرد مطلوب نیروی انس

 (. امروزه23-30، 1388ادتی و محمودی، )سی

د و وری در تولیتوان بدون توجه به میزان بهرهنمی

 کارهای مؤثر بربدون آگاهی از عوامل و سازو

سوی توسعه پایدار گام برداشت. با افزایش آن، به

عنوان منبع اصلی توجه به اینکه نیروی انسانی به

است،  ایجاد ارزش در سازمان و مزیت رقابتی مطرح

وری ایجاد انگیزه در جهت افزایش روزافزون بهره

های انگیزشی مختلف در کار با استفاده از مکانیسم

ها در عصر تواند مزیت برتری و موفقیت سازمانمی

حاضر باشد؛ چراکه افراد باانگیزه زیاد به کسب 

های تولیدکننده هستند. موفقیت، دارای شخصیت

کند، سطح دایت مینیروی انسانی را به اقدام ه

بخشد، منجر به وری کارکنان را بهبود میبهره

شود، روابط دستاوردها و اهداف سازمانی می

تداوم نیروی کار را  کند، ثبات ودوستانه ایجاد می

 (.31، 1392شود )طاهری، منجر می
 

 وريافزایش بهره و فقر کاهش .3-4-5

ارتقاء یکی از سازوکارهای تأثیرگذار کار شایسته بر 

پایدار است.  توسعه ایجاد و فقر اقتصادی، کاهش



 247 / و همکاران یرفیان باب الدشتیص                        اء اقتصاد با نگاهی به ...                         مفهوم کار شایسته در ارتق

 
 

 بین از برای هاتالش رکزیم محور شایسته، کار»

 پایدار و برابر پیشرفت برای ایوسیله و فقر بردن

 تعریف اساس بر .(126 ،1377 زاده،منشی) «است

 شامل شایسته کار کار، المللیبین سازمان

کافی  درآمد با مشاغل به دستیابی برای هاییفرصت

 است.

از طرفی تحقق کار شایسته تأثیر بسزایی در افزایش 

وری اقتصادی دارد. این امر از طریق توسعه بهره

 با انسانی منابع توسعه شود.منابع انسانی میسر می

 هاسازمان در انسانی هایفعالیت توسعه و آموزش

 فرهنگی شرایط تا کندمی کمک و است مرتبط

 پتانسیل به کارکنان به آن در که شود ایجاد خاصی

 دست سازمان و افراد از شدن مندبهره برای بالقوه

 را خود انسانی منابع توسعه حالت این در یابد

 سازمان توسعه و وریبهره با نزدیک خیلی صورتبه

 حیدری، و گلرد) بیندمی نگهماه و راستا یک در

 توسعه یا آموزش ،بنابراین .(195 ،1395

 مدیریت نام به ترگسترده نظام یک زیرمجموعه

 توسعه بحث دیگر، عبارتبه. است انسانی منابع

 ازجمله جهات جمیع در فرد توسعه انسانی منابع

 اجتماعی، زندگی کاری، زندگی در فرد توسعه

 است معنوی و فرهنگی مسائل و خصوصی زندگی

حرکت در  .(176 ،1391 شایسته، و بختیاری)

 نگهداری و حفظ بر عالوه مسیر مفهوم کار شایسته،

 ابتکار بروز کارآیی، افزایش موجب تواندمی کارکنان

 و گشته خدمت شوق و انگیزه ازدیاد خالقیت، و

 سازمان در احتمالی ایهناهنجاری از بسیاری مانع

 برجسته خصیصه (.46، 1381، محرابی) گردد

 اشتغال ماندگاری و تداوم فقر، مزمن ماهیت

 ناپایدار، اشتغال وضعیت در مردم است، کیفیتبی

 عمدتاً فقرا. کنندمی تجربه را شدید فقر از درجاتی

 از و دارند تکیه کار از ناشی درآمدهای بر

 هایحمایت از مندیبهره برای کمی هایفرصت

 .برخوردارند اجتماعی
 

 توجه به نیروي کار زنان .4-4-5

از نیروی کار جامعه را تشکیل  زنان بخش مهمی

توان نقش مهمی در وری از آن میدهند که بهرهمی

 در که حالی ارتقاء اقتصادی ایفا نماید. در

 اشتغال از را خویش سهم زنان پیشرفته کشورهای

 اند،داده افزایش وسیعی سطح در ایحرفه مشاغل و

 بخش در زنان نقش توسعه حال در کشورهای در

 هایفعالیت و خانه مزدبی کارهای کشاورزی،

 برخی در البته. شودمی مشاهده بیشتر غیررسمی

 افزایش شاهد توانمی توسعه حال در کشورهای از

 و خدمات هایبخش در زنان مشارکت میزان

 روند این بر مؤثر عوامل ازجمله. بود نیز صنعت

 احتیاجات در تغییر بهتر، تحصیالت به توانمی

و  کرد اشاره خدماتی و صادراتی صنایع و روزمره

 میان مالحظهقابل ارتباط از حاکی مشاهدات

 زنان نقش افزایش و پذیریانعطاف شدن،جهانی

 جهانی بازار بر تأثیرگذار اساسی عامل یک عنوانبه

 .است دنیا سراسر در کار

 در مدیریتی سطوح در و مستقیم هایسیاست

 از بشر حقوق و جنسیتی برابری خصوص

. است زنان توانمندسازی نیازهایپیش تریناساسی

 اساس بر توسعه خارجی و داخلی اهداف تنظیم

 زن میان برابر سازمانی فرهنگ و جنسیتی برابری
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 اجتماعی و شغلی برابر هایموقعیت تأمین و مرد و

 حضور و کار بازار در زنان مشارکت افزایش برای

 از سیاسی، و اجتماعی مختلف هایزمینه در فعال

 آمار. است زنان توانمندسازی مهم اصول دیگر

 آمار طبق ایران در زنان اقتصادی مشارکت

 شده برآورد ٪14.3 یونیسف، توسط منتشرشده

 مشارکت این میزان تخمین حال عین در و است

 طوربه سنتی یا خصوصی اقتصادی هایبنگاه در

 (.83 ،1397 ناری،دانش) نیست میسر دقیق

 تولید از عاملی عنوانبه زن حضور و نقش تثبیت

 تأمین نیازمند است تولید گردش از بخشی که

 در بهداشت و رفاه ایمنی، ها،مشارکت برابری،

 و ایمن کار محیط از برخورداری. است کار محیط

 مواد معرض در گرفتن قرار از زنان حفاظت

 رساندن صفر به جهت در گذاریسیاست خطرناک،

 کالمی، اذیت و آزار ازجمله کار محل در خشونت

 خدمات یارائه برای تالش جنسی، یا جسمی

 برگزاری همچنین و برابر مناسب بهداشتی

 و امنیتی مدیران آشنایی آموزشی هایدوره

 در زنان علیه خشونت هاینشانه درک با کارمندان

 در الزم اقدامات ترینمهم از کاری هایمحیط

 است. اصل این تحقق جهت
 

 نتیجه .6

المللی کار از بدو وظیفه اولیه و اساسی سازمان بین

تأسیس، تدوین استانداردهای جهانی برای کار و 

-تماعی بوده و از آن تاریخ مقاولههای اجحمایت

های متعددی را در این رابطه نامهها و توصیهنامه

تدوین و تصویب نموده است. عناصر بنیادین حقوق 

واره از آن دفاع نموده کار که این سازمان هم

اند از: کار اجباری، تساوی مزد، منع تبعیض، عبارت

ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن کار، آزادی 

انجمن و حق تشکل و مذاکره جمعی. همچنین 

حمایت از گفتگوی اجتماعی، امنیت اجتماعی و 

های ضروری اهداف اشتغال کامل نیز، از دیگر گزینه

ها و سطح تناسب با ظرفیت کار شایسته هستند که

 شوند.توسعه هر جامعه تأمین می

در فقه اسالم نیز، ضمن توجه به کرامت انسانی 

کارگر و جهت تحقق آن، پرداخت مزد عادالنه، 

توجه به ساعات کار، تأمین اجتماعی و اشتغال زنان 

ها به نحو مطلوبی در توجه بوده و این مؤلفه مورد

ه است. اموری که کار های فقهی متجلی شدآموزه

ها در عرصه جوامع شایسته نیز در پی تحقق آن

باشد. یکی از معیارهای مهم بشری در تالش می

اسالم برای پیشرفت و سعادت جوامع توجه به 

در اسالم  شکل، نوع و کیفیت کار و فعالیت است.

شده  به حقوق متقابل کارگر و کارفرما بسیار توجه

کردن تجلیل کرده است کار است و اسالم از کارگر و

های کار شایسته که در بسیاری موارد با مؤلفه

همخوانی دارد زیرا حقوق کار در اسالم نیز همانند 

مفهوم کار شایسته، در جهت تقویت کرامت انسان 

 است.

در خصوص تأثیر کار شایسته بر ارتقاء اقتصادی 

نتایج نشان داد، تحقق کار شایسته به ارتقاء 

انجامد. تمرکز اصلی کار شایسته به اقتصادی می

نیروی انسانی، رعایت حقوق و کرامت وی و ایجاد 

کار و اشتغال مولد است. برآیند این امر، ارتقاء 

ر اقتصادی است. به عبارتی، تحقق اهداف کا
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شایسته نیازمند وجود نیروهای انسانی شایسته و 

گرو منابع  وری اقتصادی درباقابلیت است. بهره

ترین و انسانی آن است و نیروهای انسانی اصلی

ها هستند. ترین منبع در اختیار سازمانتمایزبخش

رشد و پرورش و حفظ نیروی کار شایسته و کارآمد 

وکار سبهای پیش روی صاحبان کازجمله دغدغه

و مدیران سازمان و عاملی اساسی در دستیابی به 

 موفقیت و مزیت رقابتی است.

های کار شایسته است اشتغال که یکی از مؤلفه

ست و هر دو بعد کمی و کیفی شامل تمام انواع کار ا

تنها کارگران گیرد. بنابراین کار شایسته نهبرمیرا در

بخش اقتصاد رسمی بلکه کارگران بخش 

اشتغالی و کار در خانه را نیز گیری، خودمزدب

های برابر برای گیرد. همچنین شامل فرصتبرمیدر

کار، جبران خدمات، تأمین امنیت شغلی و شرایط 

شود. امنیت اجتماعی، امنیت کاری سالم می

درآمد، روابط اجتماعی و حقوق کارگران یعنی 

حقوق بنیادین کار و گفتگوی اجتماعی دیگر 

روری کار شایسته هستند که متناسب های ضگزینه

ها و سطح توسعه هر جامعه تأمین با ظرفیت

شوند. بر این اساس، تحقق کار شایسته برای می

وری برای کارگران، امنیت و کارفرمایان، بهره

برابری و برای کل کشور توسعه پایدار را به ارمغان 

خواهد آورد. لذا توجه به کار شایسته و ارتقای آن 

نیل به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در جهت 

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گذاریسیاست

 سیاسی از اولویت خاصی برخوردار است.
 

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 منافعی وجود ندارد.در این پژوهش هیچگونه تضاد 
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