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سخن ناشر
رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و نیز رشته های متأثر  رفع 
بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، موردتوجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسة آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
همراهی  در  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد  آموزشی  کتب  نشر 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



تقدیم هب:

روح پاک پدرم هک عالماهن هب من آموخت ات چگوهن رد رعهص زندگی، 

ایستادگی را تجرهب نمایم

و     

همه  ربایش  وجودم  هک  عشق  و  کاری  فدا کران  بی  ردیای  ماردم،  هب 

رنج بود و وجودش ربایم همه مهر.
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 مقدمه
ایننوشتاردرخاللچهارفصلتهیهشدهاست،فصلاولمقدمهو
درفصلدوم،بهمنظوربهدستدادنپیشنیازاطالعاتیالزم،بهبیان
مفاهیمومبانیمرتبطبابیسرپرستیوخودسرپرستیزنانپرداختهشده
است.فصلسومبیانگرانواعمعضالِتاجتماعی،اقتصادیوفردیاست
کهزنانبیسرپرستباآنمواجههستند،هدفازنگارشاینفصلتبیین
مواردیاستکهنیازبهحمایتدرآناحساسمیشود.درفصلچهارم
زنان از حمایت در قانونمحور و تئوریک راهکارهای مطالعه و شرح به
بیسرپرستپرداختهایم.دراینفصلسعیشدهتادرحدامکان،برخی
خالءها،تناقضاتوچالشهابیانگرددودرنهایتبهجمعبندیمجموعه

فصولونتیجهگیریاختصاصدارد.
بر عالوه متعددی مشکالت میتواند بیسرپرستی امروز زندگی در
مشکلخالءروانیبرایشخصایجادکند.اینکهمازنانبیسرپرستو
بدسرپرسترادرجامعهرهاکنیموآنانرادرمسیرصحیحوپیشرفت
قرارندهیموازلحاظاجتماعیتأمیننکنیمودرمقابلازآنهاانتظار
نقشمثبتوسازندهدرجامعهداشتهباشیم،امریناصوابوغیرمنطقی
برای اجتماعی بهمنزلتهای نیستکهرسیدن پوشیده برکسی است.



زنانبیسرپرستوبدسرپرست،باحمایتهایکنونیوفرهنگحاکمبر
جامعه،بعیدبهنظرمیرسد.

میبخشد نشاط و امید جامعه، از قشر این به که مواردی جمله از
روشن و زندگی تأمین میشود، آنها بیشتر دلگرمی و تحرک مایه و
و امکانات آوردن فراهم وظیفه میباشد. قشر این آینده وضعیت بودن
زمینهاحقاقحقوقزنانبیسرپرستوبدسرپرستوبهطورکلیتحقق
آرمانعدالتاجتماعیبرعهدهدولتاست.دولتاگرچهبهدالیلمشکالت
اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسیموجوددرجامعهدرتحققعدالت
تأمین  و زندگی شرایط حداقل تحقق اما روبروست، دشواریهایی با
امکان و زندگی به امید اقشارآسیبپذیرجامعهدرحدیکه اجتماعی
پیشرفتبرایآنانوجودداشتهباشد،ازوظایفبدیهیهردولتیکهقبول

مسئولیتمینماید،میباشد.
کشورماازلحاظثروتومنابعوامکاناتدرمیانکشورهایجهان،
و برنامهریزی با باید بنابراین و است برخوردار مناسبی موقعیت از
سیاستگذاریهایزیربناییومدیریتصحیح،امکاناتمعیشتیضروری
اقشار همه برای را ثروتها و درآمدها فرصتها، در نسبی برابری و

آسیبپذیربهخصوصزنانبیسرپرستوبدسرپرستفراهمسازد.
درایننوشتارآنچهمدنظراست،پرداختنبهتمامیابعادیاستکه
میتواندحمایتگریکبانویبیسرپرستیاخودسرپرستباشد.اینابعاد
باشدکهممکناستدر قانونی میتوانداجتماعی،فرهنگیوخالءهای
حیطهتقنینییااجراییوجودداشتهباشدکهتاکنونازدیدمحققینو

قانونگذاراندورماندهاست.
تحمیلی، جنگ دوراِن تلفاِت به توجه با بیسرپرست، زنان وجود
در طالق آماِر همچنین و کار و رانندگی حوادث از ناشی مرگومیر



وجوِد است. ایران کنونی جامعه در مبتالبه مسائل از یکی حاضر حال
نابسامانیهایاقتصادیوشرایِطبازارکاربهشدتاینگروِهآسیبپذیر
راموردتهاجمقرارمیدهد.باتوجهبهاینکهتحققعدالتاجتماعیدر
حکومتاسالمیهموارهازجایگاهویژهایبرخورداربودهاستودراصل
شرایط نمودِن فراهم شده؛ آن بر ویژهای تأکید نیز اساسی قانون ۲۱

حمایتاززنانبیسرپرستالزامیمینماید.
درزمینهتعریِفزنانبیسرپرستمیتوانگفتباتوجهبهآنکهدر
زنانی لذا است؛ بامرد تأمینمعیشتخانوادهعموماً ایرانی خانوادههای
کهبدونحضورمنظمویاحمایتیکمردبزرگسالسرپرستیخانواده،
زنان دارند، عهده بر را عمده تصمیمگیریهای و اقتصادی مسئولیت
بیسرپرستهستند)خسروی،۱۳80،ص89(.دراینجاتوضیحایننکته
ضروریاستکهعبارِت»زناِنبیسرپرست«علیرغماستفادۀزیادصحیح
بهنظرنمیرسد.وباتوجهبهآنکهسرپرستی،ازدیدگاِهقانونیویژۀصغار،
مجانینودیگرافرادناتوانازانجاِماموِرعادیاست.بهتراستبهاینزنان،

»زناِنسرپرسِتخانوار«یا»زنانخودسرپرست«گفتهشود.
که نماییم عنوان باید فوق مقدماتی توضیحاِت از پس نهایت در
این علیاالصول و دارد وجود نیز دیگر جوامع تمامی در مشکالت این
دولتهاهستندکهوظیفهرسیدگیبهاینوضعیتزنانبهعهدهدارند.
درتمامیجوامع،دستگاههایاجراییوقانونگذاریموظفبهحمایتاز
افزایش توسعه، چهارم برنامه ایرانطی در میباشند. بیسرپرست زنان
پوششبیمههایخاِصزنانسرپرسِتخانواروطرحپیشگیریوکنترل
آسیبهایاجتماعیمدنظرمقننبودهاست.دربرنامۀپنجمتوسعهدولت
بدسرپرستحمایت و بیسرپرست ازخانوادههای استکه موظفشده
نماید.لیکنحوزههایحمایتینسبتبهزنانبیسرپرسترامیتواندر



مواردیهمچونقوانینتوانمندسازی،اشتغال،بیمه،ارائهخدماِتآموزشی،
ازجملهمنتقدین باورعدۀزیادی به اینوجود با و...دستهبندینمود.
قانون»ساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی«مصوب۱۳8۳،هیچ
است. نیامده وجود به بیسرپرست زنان وضعیِت در چشمگیری تحول
لذادراینپژوهشتالشداریمتابهتبیینحدودحمایتقانونیاززنان
اززنانبیسرپرست قانونیدرحمایت بیسرپرستوشناختخالءهای
از برونرفت برای ممکن، راهحلهای ارائه و موجود قوانیِن بررسی با و
برقواعدفقهیواسنادبینالمللیو تأکید با قانونی خالءهایاجراییو
قوانیندریابیمکهچهضعفهاییدر این اجراییشدِن همچنینحدود
رابطهباخألقانونیویاخالءاجراییدرزمینهحمایتاززنانوکودکان

بیسرپرستوجوددارد؟
امکان همچون مواردی در اخیر قانونگذاریهای میرسد، نظر به
اسکاِنموقتوپوششهایبیمهایارزان،مؤثربودهاستودرمواردی
اجرایی کاستیهای دارای اعطایی وامهای و اشتغال ایجاد همچون
آموزِش همچون مؤلفههایی زمینۀ در ایران حقوق همچنین میباشیم.
ازخشونتعلیه برابریجنسیتی،جلوگیری ایجاد بانواِنخودسرپرست،
زناندچارخالءقانونیاستواینکهباتوجهبهآیاتوروایاِتمتعدددر
زنان بهوضعیِت ایتام،رسیدگی و ازضعفا لزومدستگیریحکام زمینۀ

بیسرپرستازاهمیتباالییدرفقهبرخوردارباشد.

فصل اول

 مفاهیم و نظریه ها
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مفاهیم و نظریه ها
دراینفصلابتدابهتعریفمفاهیموسپسبهتوضیحنظریههایبهکار

بردهشدهدرکتابمیپردازیم.

1-1-�مفاهیم
جنبه دو دارای که هستیم مواجه مفاهیمی با رو پیش کتاب در
هستند؛یکیجنبۀحقوقیودیگریجنبۀاجتماعی.برخیازاینتعاریف،
برایبسیاری بهحقوقخانواده اینتحقیق،درمباحثمربوط بر سابق
مأنوسهستند،لیکندراینجاسعیداریمتاازدیدگاهینزدیکبهزنان

بیسرپرست،بهبررسیاینمفاهیمبپردازیم.

1-1-1- خانوار
خانوادهدرتعریفجامعهشناختیآنشاملدویابیشازدوشخصاست
کهبایکدیگرزندگیمیکنندوباپیوندخونی،نکاحییافرزندخواندگی
تربیت و تولیدمثل خانواده، تشکیل اصلی کارکرد مرتبطند. یکدیگر به
فرزنداناستواینامرجزازطریقپیوندنکاحییازناشوییمردوزن
خانوادۀ گیرد، قرار مقوله این از خارج که را چه آن نیست، امکانپذیر
خانواده تا است نزدیک خانوار مفهوم به بیشتر که میخوانند ناکامل
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بهمعناییکواحدزیستی.
فرزندان و اززنوشوهر است تعریفحقوقیآنعبارت خانوادهدر
باهمزندگیمیکنندوتحتریاست تحتسرپرستیآنهاکهمعموالً
شوهروپدرهستند.معیاروضابطهتشکیلاینخانوادههمانریاستیک

شخصبراعضایآناست)صفایی و امامی، 1383، 12(.
واحدحقوقی یک »خانواده است: آمده خانواده از دیگری تعریف در
استکهالاقلازیکزنویکمردکهبینآنهارابطهزوجیتوجود
پیداکردهناشیمیشود.وجودزنومرداگرچهکهازابتداشرطحدوث
آناست،ولیشرطبقایآننیست،همانندخانوادهایکهازیکمادرو
یکفرزندتشکیلمیشودوپدرخانوادهمردهباشد؛بههرصورتالاقل
وجوددونفرشرطتحققآناست)جعفری لنگرودی 1378، 256-257(.ودر
تحت که فرزندان و زن از است عبارت است: شده گفته خانوار تعریف
حکم در قانونی مقررات نظر از و هستند خانوار رئیس والیت یا تکفل
یکشخصمحسوبند«)جعفری لنگرودی، 1378، 13(.مفهومخانواردرواقع
مبتنیبریکتعریفکلیوعملیاتیازگردهمآمدناشخاصبانسبتها
وروابطمتفاوتدرزیریکسقفواحداستوازاینرو،بهویژهدرتعریف
ازاصطالحخانواربهجایخانوادهاستفادهمیشود.دریک آماری،اغلب
جمله،خانوارازچندنفرتشیکلمیشودکهباهمدریکاقامتگاهزندگی
میکنند،بایکدیگرهمخرجهستندومعموالًباهمغذامیخورند.بهاین
بهتنهاییزندگیمیکند،خانوارمحسوبمیشود ترتیب،فردیهمکه
خانوار میتوان نیز را خودسرپرست زنان بیان، این با .)13  ،1350 )بهنام 

محسوبکرد،حالآنکهاینزنانراکهمستقاًلبهتأمینمعاشخود
میپردازند،نمیتوانجزءتعریفخانوادهبهحسابآورد.بنابراینبهجای

سرپرستخانوادهازواژهسرپرستخانواراستفادهمیشود.
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1-1-2- زنان سرپرست خانوار
سرپرستخانوادهبهکسیاطالقمیشودکهقدرتقابلمالحظهایدر
مقایسهباسایراعضایخانوادهداردمعموالًمسنترینفردخانوادهاستو

مسئولیتهایاقتصادیخانوادهبهعهدۀویاست.
اطالقمیشودکهمسئولیت زنانی به خانوار زنانسرپرست اصطالح
دائم بهطور را یاخانوادۀخود و امورخود ادارۀ یا زندگی معاش تأمین
گروههای جمله از خانوار سرپرست زنان هستند. عهدهدار موقت یا
اعتیاد یا فوت عواملیچونطالق، گاه اجتماعیهستندکه آسیبپذیر
همسر،ازکارافتادگیورهاشدنتوسطمردانموجبآسیبپذیرشدناین
برمبنایتعریفسازمانبهزیستیزنان طیفوسیعدرجامعهمیشود.
و مادی معاش تأمین عهدهدار که هستند زنانی خانوار سرپرست زنان

معنویخودواعضایخانواراست.
دریکدستهبندیخانوارهایدارایسرپرستزنبهچندگروهعمده

تقسیمشدهاند:
حضور دائمی بهطور مرد آنها در که هستند خانوارهایی اول: گروه
که دخترانی یا شدهاند بیوه طالق یا همسر فوت بهدلیل زنان و ندارد

ازدواجنکردهاندوتنهازندگیمیکنند.
گروهدوم:خانوادههاییهستندکهمردبهطورموقتبهدلیلمهاجرت،
یاسربازبودنغایبهستند، یازندانیبودن مفقوداالثربودن،متواریبودن

زنانمجبوربهتأمینمعاشزندگیخودوفرزندانشانهستند.
گروهسوم:خانوارهاییهستندکهمردحضوردارد،ولیبهعلتبیکاری
وازکارافتادگیویااعتیاد،درامرمعاشنقشنداردوعماًلزنسرپرستی
رابرعهدهدارد.سال8۵براینخستینوآخرینبارتعدادیازمسئوالن

تعدادتقریبیاینزناندرکشوررا۵00هزارنفرعنوانکردند.
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براساسنتایجسرشماری،۱۳8۵نسبتسرپرستانخانوارزنبا۱/۱
به9/46درصدودرمقابل،تعدادسرپرستانمردخانوار افزایش درصد
طرفداران که بهطوری است؛ رسیده ۵4/90 به کاهش درصد 90/۱ با
در نهتنها سرپرست زن خانوارهای که معتقدند فقر زنانهشدن نظریۀ
تعداد بر فزاینده بهطور بلکه یافتهاند، گسترش جهان کشورهای همۀ
خانوارهایزنسرپرستکهدرجمعیتکمدرآمدقرارمیگیرند،افزوده
میشود.آمارهانشانمیدهندکهبیشاز۱میلیونودویستهزارنفرزن
سرپرستخانواردرایرانوجوددارد.ازاینتعدادتنها۷۵۵هزارنفر)6۳
درصد(تحتپوششسازمانهایدولتیهستند.ازاینمیان،۲۵۵هزار
نفر)۲۱درصد(تحتپوششسازمانبهزیستیوحدود۵00هزارنفر)4۱
درصد(تحتپوششکمیتهامدادهستند)معیدفر و حمیدی، 1386، ص78(.

قرار موقعیتخطرناکی در را زنان دلیل هر به دادنشوهر ازدست
میدهدکهآسیبهایزیادیبرایآناندرپیدارد.باازدسترفتنشوهر
شکلتقسیمکاردرخانوادهبههممیخورد.همانطورکهپارسونز۱گفته
است؛دردنیایجدیدروندصنعتیشدنبهگونهایبودهاستکهباجدایی
محیطکارازخانه،زنانبیشترمتوجهجهانخصوصیترخانوادهشدهاند
وبرایناساس،مسئولیتتأمینعاطفیخانوادهرابرعهدهگرفتهاندو
مردانکهبهجهاناقتصادیوسیاسیخانوادهگرایشداشتندمسئولیت
اقتصادیآنرابردوشکشیدهاند)رحمانی و همکاران، 1386، ص47(.بااز
دسترفتنشوهرزناننقشمادریوسرپرستیازفرزندانراتوأماًقبول
مینمایندکهایننقشهمراهباآسیبهایفراوانیاست.دراینمیانزنان
سرپرستخانواردارایمسئولیتسنگیناقتصادیواجتماعیدرخانواده
هستند.آنانهممادرفرزندانخودهستندوهمپدر.متأسفانهدرجامعه

Talcott Parsons -1، جامعه شناس آمریکایی.
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مخاطراتی و ابهامات با غالباً شوهر ترک از پس زنان زندگی ما کنونی
روبهروستازجملهسرپستیفرزندانبهتنهایی،سختیمشکالتاقتصادی،
زندگیدرتنهاییوهمراهباافسردگیوناامیدیوهمچنیننگرشغلط
جامعهنسبتبهزنانمطلقهوبیوهدرفقدانهمسرشانآنانرادرروابط
اجتماعیوحضوردراجتماعبامشکالتعدیدهایروبرومیکند.نگاههای
معنیدار،سخنانتلخوگزنده،ازدستدادنحمایتهایعاطفیهمسر،
خود شخصیت و حیثیت حفظ و تنهاماندن به تمایل و اقتصادی فقر
از اینگروه است. اینقشرزحمتکش تمامناشدنی ازمشکالت پارهای
بهفرصتهای باعواملآسیبزاییهمچون،ضعفدسترسی اغلب زنان
شغلی،بیسوادییاکمسوادی،نداشتندرآمدمستمرومشکالتروحیو
روانیمواجههستندکهدرصورتفقدانحمایتهایهمهجانبههزینههای
هنگفتیرابهجامعهتحمیلخواهندکرد.نابرابریفرصتهایاقتصادی
نیازهای از بسیاری تأمین از زنان این عماًلموجبمیشود اجتماعی و
خودوخانوادهتحتسرپرستیشانعاجزشوندوبرایهمینجزواقشار

آسیبپذیرونیازمندحمایتبهحسابآیند.
سرپرست زنان مشکل ایران همانند توسعه حال در کشورهای در
خانوار،بسیارزیادتراست.دراینجوامعساختارهایاقتصادیواجتماعی
غالباًمردانههستندوبرایهمینپذیرشزنانبسیاردشواراست.ازسوی
دیگر،روندمدرنیتهدراینجوامعبیشترازلحاظفیزیکیشکلگرفته،
امر این نهادهایمدرنتوسعهپیدانکردهاند. ارزشهاو ولیهمپایآن
موجبمیشودکهدرجوامعدرحالتوسعهتقابلسنتومدرنیسمدر
برداشت خانوار سرپرست زنان با رابطه در شود. احساس حوزهها اغلب
نظامهایسنتیبهخاطرغلبهارزشهاییمثلناموسوآبروداریموجب
میشدمردان،بیسرپناهیزنیازتبارشانراننگتلقینمایندوبهفکر
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به خانوار سرپرست زن عموماً شرایط این در برآیند. آن برای چارهای
ازدواجیکیازافرادفامیلمثلبرادرشوهردرمیآمدندیادرصورتنبود
امکانیتحتحمایتدیگرخانوادههایخویشاونددرمیآمد.جو چنین
حاکمبهگونهایبودکهاگرخانوادهایبهوضعیتزنانبیسرپرستفامیل
بیاعتناییمیکرد،بیاعتبارمیشد.باتحولجامعهازشکلروستاییبه
فقدانخانههایروستایی و آپارتمانی وغالبشدنزندگی شکلشهری
باامکاناتاقهایزیاد،عماًلامکانحمایتاززنانسرپرستخانواربرای
خویشاوندانازبینرفتهاست.باتغییردرشکلظاهریزندگی،ذهنیت
سنتیوارزشهایحاکمبرآننیزکمرنگشدهوآمادگیخویشاوندان
برایتأمینزنانفوقازدسترفتهاست.دروضعموجوددیگرخانهپدر،
برادر،عمو،داییو...بهزنانتنهاونیازمندپناهنمیدهد،ولیشکلگیری
نهادهایمربوطبهتأمیناجتماعیکهجایگزینحمایتهایسنتیباشد،
این با است. همراه توسعه حال در جوامع در فراوانی دشواریهای با
ازجانبخانواده اجتماعی و مالی،عاطفی بایدگفتحمایتهای وصف
اجتماعی تأمین و است کم خانوار سرپرست زنان برای خویشاوندان و
برخیمشکالتفرهنگیمثل است.وجود زیادیهمراه بامشکالت نیز
غیرتوتعصبافرادذکورفامیلونگرشمنفیوآزارهایجنسیبهزنان
سرپرستخانواردرمحیطهایشغلینیزبرمسائلاینزنانمیافزاید.این
درحالیاستکهوضعیتاقتصادیاکثرآنانبسیاروخیمبودهومیزان
بسیار آسیبهای ناحیه این از است. ناچیز بسیار مادیشان دریافتهای

جدیدرکمینخانوادههایزنسرپرستاست.
باتوجهبهشکلغالبنظامخانوادگیدرجوامعمعاصریعنیخانواده
هستهاییازنوشوهری،خانوادههایزنسرپرستخانوادههایمعیوبی
انجام را سالم خانوادۀ یک کارکردهای نیستند قادر بنابراین و هستند
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ایرانزنانرابرایسرپرستی دهند.بهدلیلحاکمبودنفضایسنتیدر
فرزندانشانچندانبهرسمیتنمیشناسدونگرشمنفینسبتبهآنان
دارندیعنیتصورمیشودکهزنانتواناییادارهکردنخانوادهخودراندارند
باحمایتهایمالیبهآنهاکمککرددرزنانسرپرستخانوار باید و
بسیار مسئولیتهای و چندگانه نقشهای منفی، نگرش این بر عالوه
آنانغالباًوقتاضافیبرایبرقراریروابطاجتماعیندارنداینموردبه
مرورموجبطردآنهاازجامعهومشکالتعدیدهایبرایآنهامیشود

)حسینی، 1385، 89(.

1-1-3- اشتغال
بلکه نیست، پرمنزلت امتیاز تنهایک اشتغال اندیشمندان، اعتقاد به
بشر حقوق وجوه از یکی بهعنوان باید و است بقا برای ضرورت یک
دارای استخدامی فرصتهای برابری و اشتغال حق لذا شود. شناخته
و ابزارهایحقوقی ازطریق که است اینجامعه و است زیادی اهمیت
قانونیبایدمسئولیتتدارکآنرابرایهمۀافرادجامعهبهعهدهبگیرد
)ماهر، 1383، 34-35(.بریکنظاماستخدامیمطلوب،اصولیهمچوناصل

آزادیاشتغالیاحقاستخداموبرپاییکسبوکار،اصلحقوقمساوی
برایکارمساوی،اصللیاقتوشایستگی،اصلحقدفاعازحقوقشغلی،
اصلوجودامنیتشغلی،اصلممنوعیتتبعیض،اصلبرابریفرصتهای

شغلیواستخدامیو...حاکماست )امامی، 1387، 198-194(.
ابتداالزماستمیانمفهوم»اشتغال«درحوزۀاقتصادومفهوم»کار«
یا»فعالیت«تمایزنهاد.اشتغالبهفعالیتیمیگویندکهبهمنظورتهیهو
)علویون 1381، 19(.اشتغال انجاممیشود اقتصادی تولیدکاالوخدمات
درلغتبهمعنایبهکارپرداختنومشغولشدنوبهعنوانیکواژۀخاص
انسانهادر یاعاطفیاستکه بهمعنایکارهاییدی،فکری،احساسی
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