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 ده یچک
کالنامنیت شغلی   منظر  ايجاد    ،از  معنای  کار و  کارانجام  يند  افردر    امن  هیحاشبه  اتمام   ،
که   شودیممطرح نحوی به ین قرارداد کاردر رابطه با طرف  امنیت شغلیاست.   تمديد قرارداد کار

د، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر ردارابر کسب منفعت از اجرای قافزونهر طرف  
باشد داشته  شغلی    اگر.  نسبی  امنیت  خیالی   ،باشدداشته  کارگر  خويش    با  اشتغال  به  آسوده 

  ه نیزم  ،بتواند با شرايطی بهینه  تاباشد  برخوردار  امنیت  از اين  بايد  نیز  کارفرما    ،کندیممبادرت  
در    ینوعبه   ،که داردی  زياداهمیت    با وجودی  شغلت  اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنی

مورد   گ   انفعالقوانین  قوانیناست   رفتهقرار  اين    .  در  با  هزمین مصوب  مواجه  ينقا،  بسیاری  ص 
  ه عهدبر  اين مهم  که  ست  هامقررهروشن از منطوق    یتفسیر  مستلزم  ،قوانین  از   ابهامرفع  است.  
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 قضايی  یآرابا تمسک به  ضرورت دارد    ،خوردیمصريح و شفاف در اين حوزه کمتر به چشم  
واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در    هيرودر پی استخراج  

از   موقت  مدت  کار  باشند.    هیحاشقراردادهای  برخوردار  نسبی  و    نهسفاأتمامن  قوانین  وضع 
نحوی که در  به  ،پراکنده در اين حوزه يد برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است   یهامقرره

قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی    از جملهقوانین جديدتر  
کار و فسخ   نیروی  تعديل  برنامه سوم و غیره طرق  قانون  بهاردقرصنايع کشور،  کار  نحوی  اد 

باقی    ینیبشیپ کارگر  برای  اعتراضی  که جای  ديگرگذاردینمشده است  از سوی  در    ،.  مداقه 
آرای ديوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد  

قرار   آرا    ،دهدیمحمايت  در  تعارض  مواردی  در  نمايان    یهاهيروو  اما  را  .  کندی ممتخذه 
و جايگاه    توانینمگرچه  ا  رونيازا نقش  غافل شد  هيرواز  امنیت شغلی  موضوع  در    ، قضايی 

هی آرای  داد  أبررسی  نشان  اداری  عدالت  ديوان  عمومی  حاضر    توانی نمت  موضوع    ه يرودر 
آ از  کردديوان    راواحدی  در    چراکه  ،مستخرج  ديوان  آرای  مفاد  مختلف    یهابازهبین  زمانی 
 .  خوردیم شمتعارض به چ

 ، کارگر، کارفرما. قرارداد کار ديوان عدالت اداری، امنیت شغلی،  : کلیدی   ن واژگا 
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 مقدمه 
عوامل   فقدان  آينده،  در  آن  تداوم  از  اطمینان  مناسب،  داشتن شغل  و    دکنندهيتهداحساسِ 

 . (30: 1395فاطمه، بنی) است شرايط مناسب کاری، به معنای امنیت شغلی 
در قالب در جوامع انسانی  ها  ها و مهارت و توسعه تخصص   کاریم  قست زندگی اجتماعی به  

صورت به   و و دانش او درآمیخته    تجربه   با کار انسان  امروزه  است.    شده   منجر نهادها و مؤسسات  
ارزشی جـلوه  و  فرهنگی  مبین در    است؛   گر شده امر  به   دين  کار  نیز  ارزش و اسالم  يک  عنوان 

تهذيب نفس و تربیت انسان   ، س اسالم از کار مقد   ارعف ش هد   گرفته و   فضیلت مورد توجه قرار 
س  دن ع برای  آخ ی ادت  و  اسا  ک امروزه  ت.  رت  بـرای  صحیح  قواعد  نقش تعیین  در   ی ار  اساسی 

انسانی   جوامع  رفاه  و  امر پیشرفت  همین  و  در    دارد  تحقیق  ر ضرورت  ايجاب اين خصوص  ا 
  است.  ارگران و نیروی کار غلی ک ش تضمین امنیت  کند؛ از جمله اصول صحیح حاکم بر کار،  می 

يا روندی است که نبود آن  يند افر، کی از موضوعات ملموس زندگیعنوان يبهامنیت شغلی 
 کشاندبها را به چالش  های کار و اشتغال را تهديد کند يا آنتواند به میزان نامعینی شاخصمی

و درست  عیت مناسب  در وض  کار  کهرتیصو دروجود بیاورد.  و در زوايای متمايز ناهنجاری به
پذيرد به  ،انجام  فرد  بر شخصیت  مثبتی  میتأثیرات  که  جا  کاری  انتخابگذارد.  مبتنی    بر  آزاد 

باشد داشته  مطابقت  افراد  استعدادهای  با  و  عامل    ،باشد  فردی  نظر  ساخت    یمهماز  در 
ايجاد و  فرد    شخصیت  از  است  رضايت  اجتماعو  جا  عامل  ی نظر  ساختشکوفايی  و  ن  معه 

به فرد فراتر از توان او باشد يا کار برای او   واگذارشدهکه کار  عکس درصورتیاست و بههمدن ت
اين    زمینهدر همین  شود.  خیلی ساده باشد، احساس اضطراب و افسردگی در شخص ايجاد می

که   است  بررسی  قابل  کار چو شاخصه  هامؤلفهمهم  نیروی  امنیت شغلی  در   ست یهای  آيا  و 
که قرارداد کار فاقد شود يا خیر، و درصورتیو ضوابط رعايت می  معیارها  ينر ااک  قراردادهای

معیارهای امنیت شغلی باشد، چه ضمانت اجرايی برای مقابله با اين نوع قراردادهای کار وجود  
اداری    دارد؟ عدالت  ديوان  رويه  اسالمی  عنوان  بههمچنین  انقالب  رهاوردهای  از  و  يکی 

 خصوص چگونه است؟  سی در اينان اسو قانمقرر در  نهادهای
در   شغلی  امنیت  از  اول    وهلهمنشأ  منبعث  و    قانونگذار  ارادهقوانین  قوانین  اگر  است. 

حقوقی   در  بهنظامات  شغلی  امنیت  از  سطحی  رعايت  بر  مبتنی  که  شود  نگارش  نحوی 
ط ضمن  ون شراعنوبهود را ذهنی خ  یهاساخته  تواندینمکارفرما شک  بیباشد،  قراردادهای کار
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دنبال آن امنیت  بهبر کارگر شود و    کجانبهيدر قرارداد بگنجاند و خواهان تحمیل شرايط    عقد
حداقلی از شرايط مرتبط با امنیت شغلی را    قانونگذار  کهشغلی کارگر را متزلزل کند. درصورتی

دن به  تن دا  رما مجبور بهعنوان مقتضا و ذات اصلی عقد در نظر بگیرد، کارفهببرای کارگران  
اين صورت قراردادهای کار که مغاير نص صريح قانون باشد،  خواهد بو   شرايط قانونی د؛ در 

موارد  و    شودی نمنافذ نخواهد بود. امنیت شغلی فقط به استمرار شغل و تمديد قرارداد خالصه  
خ بر  در  نیز  را  اديگری  گرفت؛  مزاياواهد  که  ازآنجا  مرتب  ی ما  موارد  شساير  امنیت  با    لی غط 

امنیت شغلی در همین دو گزاره به   اغلب ، است به استمرار شغل و تمديد قراردادهای کار وط من
  یها هيروکالم و تمرکز بر    هاطال از حیث جلوگیری از    روازاين.  شودیمذهن عموم مردم متبادر  

شغل  یهامالک   نيتریاصلعنوان  بهرا    هادشدي   یهاگزاره،  يیقضا امنیت  بررسی  سنجش  ی 
کار    هشاخص  ن يترعمده.  کردم  یخواه قرارداد  خودکار  تمديد  و  شغل  استمرار  شغلی،  امنیت 

چنین    چراکه؛  خوردیممعمول در قراردادهای کار معین کمتر به چشم  طور  بهاست. اين مهم  
ست و کارفرما صرفاً برای يک کار معین و خاص  از وجه استمراری بودن به دور ا  قراردادهايی

تمديد شده    پیوستهدادهای کار معین  دی نیز قراراست. البته در مواررفته  گ را به خدمت    کارگر
 گونه نيا  اغلب اما    ،منظم و خودکار ادامه يافته است   طوربهاستمرار کارهای محوله    واسطهبهو  

و   امور  برای  م   یها ت یفعالقراردادها  ديگرشودیمنعقد  موردی  سوی  از  با    ،.  قرارداد  تمديد 
به عدکارگ  منوط  کااتما  مر  پروژه  م  برسد و مورد اصلی است   موردنظرر و  اتمام  به  کار  اگر   .

موضوع قرارداد مرتفع شده    گمانبیبینجامد،    موردنظرخدمات است به نتیجه    ارائهقرارداد که  
بود نخواهد  کار  در  قراردادی  تمديد  و  استمرار  فعل    روازاين.  و  بودن   موردنظراستمراری 

حال اين سؤال به   (.149  :1384)طباطبايی مؤتمنی،    کار است رداد  اشرط تمديد قر  نيتریاصل
متبادر   و    شودیمذهن  تخلف  مرتکب  کارگر  باشد و  داشته  بودن  استمراری  کار وجه  اگر  که 

از حیث اختیار    تواندیمارفرما  يا ک  شودی مسوء رفتاری نشده باشد، آيا قرارداد کار وی تمديد  
ارگر خودداری کرده و شخص ديگری  قرارداد با ک   تمديد  خود از  مدنظرو ساير شرايط خاص  

کند؟ وی  جايگزين  موضوعات    رسدیم   نظربه  را  و  کار  قرارداد  نوع  با  مرتبط  موارد  بايد 
کارآموزی و  آموزش  کار،  قرارداد  خاتمه  کار،  قرارداد  تعلیق  از  اعم    ی هامانیپو    مستحدثه 

 قرار داد. موردنظرکار را  یجمعدسته
است. موارد    گر جلوهنحوی خاص و متفاوت  به  مذکورکدام از موارد    در هر   امنیت شغلی 
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است. ضرورت دارد امنیت شغلی در هر کدام از موارد  شدهدر ضمن قانون کار تصريح  ادشدهي
ر توضیح داده شود تا نسبت امنیت  اختصاهبو در پرتو مواد قانونی مذکور در قانون کار    ادشدهي

بسته  قرارداد    شغلی  تشريح    دهعقدشنمبه  مخاطب  بر    ده شبرای  شغلی  امنیت  اطالق  وجه  و 
 مترتب شود.  ادشدهي شرايط 

سپس   و  بررسی  آن  جوانب  و  شغلی  امنیت  مفهوم  ابتدا  مبحث  اين  امنیت    یهامؤلفهدر 
 . شودیمشغلی بیان 

 امنیت شغلی . 1
 امنیت شغلی  مفهوم . 1-1

. هر دوی اين  است   ل شده تشکی   ، شغل   ه امنیت و از دو واژ که  است    ی امنیت شغلی اصطالح 
واژه  به   ها واژه  دو  اين  معنای  که  ازآنجا  مفهوم خاص خود هستند.  و  معنا  دارای  مستقل،  صورت 

مفهومی    بهتر آن است که برای بررسی   ، با معنای اصطالحی آنها نیست   ارتباط ی ب صورت مستقل،  به 
 شود.   قل بررسی ست ت م ر صو به آن    ه هند د ل ی تشک اصطالح امنیت شغلی، ابتدا معنای اجزای  

وجود دارد. يکی از اين    هاواژهمختلفی برای پی بردن به معنای    یها راهشناسی  در علم زبان
است.  هاراه مخالف  معنای  به  توجه  واژه بدين،  متضاد،  و  مخالف  واژه  يافتن  با  که  ترتیب 

بهتر  موردنظر مخالف   توانیم،  معنای  دريافت. حال  را  آن  امنی  معنای  متضاد  واژت و  ه خطر  ، 
 مفهومی است که در انسان احساس فقدان يا دوری از خطر را شکل دهد. ، است. امنیت 
وافی به    تواندیملیکن آن معنايی که بهتر    ؛مختلف معنا کرد  ی هاصورتبه    توانیمشغل را  

، شغل به  رسیفا  یهانامهلغت اشد، همان است که در ارتباط با دستمزد باشد. در  ادای مقصود ب
 ی هانامهلغت . اما تعريف شغل در  شودی متضاد با بیکاری باشد، اطالق  کار يا فعلی که منوع    ره

در حقوق کار شغل  ؛ با تعريف شغل در حقوق کار يک تفاوت جدی و اساسی دارد زبان یفارس
است   فعلی  يا  باشد.  کار  همراه  درآمد  و  دستمزد  با  منب  واقعدر  که  شغل  کار،  حقوق  ع  در 

 ت ديگر، منبع تأمین مالی افراد است. ارعببه درآمدزايی و
جدی،    صينقااز    تواندیمو اين  است  در قانون کار تعريف مشخصی از شغل ارائه نشده  

 تواندیمچگونه  ،ر قوانین نیابديک محقق مفهوم واقعی شغل را د  کهیزمانزيرا  ،اين قانون باشد
 . دپژوهش قرار دهبر اساس قوانین، امنیت شغلی را مورد 
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کارمندان    محافظت   ی ا معن   امنیت شغلی را به   توان ی م گفته،  پیش ر حال و با توجه به مطالب  ه   به 
 .  دانست جايگاه شغلی    دادن   از دست   و در نهايت   درآمد   و   حقوق   نوسانات   در برابر   و کارگران 

یط کار  است و تا حدودی به برداشت فرد از مح  یذهن  و  ین یع  بعد  دو  یدارا  یشغل  ت یامن
  کادرا   و  احساس  به  یذهن  بعد  و  سازمان  در  دکنندهيتهد   عوامل  نبود  به  ینیع  بعد  ارد.دبستگی  

  احساس   اين موضوع، در واقع  .کندیم  اشاره  ندهيآ  و  حال  در  اشتغال   جهت   در  یموانع  نبودن  از
  کاری،   محیط   در  است  ممکن  گاهی.  زندیم  رقم  او   برای   را  شغلی  امنیت   که   است  فرد  کادرا  و

  ی ادکنندهيتهد  عوامل  يا  کند  خطر  احساس  فرد  اما  باشد،  نداشته  وجود  یا ندهندک يتهد  عوامل
 (alexander et al., 2006: 25)  نکند خطر احساس فرد ولی باشد، داشته وجود
  نبايد   سازمان،  در  شغلی  تهديدکننده  عوامل  وجود  از  هکني ا  برافزون  اصوالًشغلی    امنیت   در
هم  شغل   خصوص  در  مانع   ننبود  از  احساس  و  ادراک  باشد،  خبری   وی   ذهن  در  بايد  فرد 
  خود   شغل  از   نگرانی  و  هراس  دچار   فرد   موارد،  اين  تحقق  عدم  صورت  در.  باشد  داشته  وجود

 . (52 :1391)کیومرثی،  شد خواهد آينده در
  کارکنان است که در شرايط معمولی، بدون تأمین آن،  یاهيپابه امنیت شغلی از نیازهای    نیاز

  ی امجموعهنخواهد بود. امنیت شغلی    ريپذامکانسانی  ح باالتر نیازهای انه سطو بامکان رسیدن  
از احساسات و ادراکات مربوط به داشتن شغلی مناسب و اطمینان از تداوم آن در آينده و نیز 

 . (59 :1378، رانهمکا)اعرابی و  در آن شغل است  دکنندهيتهديا ادراک عوامل  احساس
مطبر ابشده  بیانالب  اساس  داشت،ايد    ند يابر  هک   است   یحالت  ی شغل  ت یامن  احساس  ذعان 

  عامل   هک   ندک   ت يهدا  جهینت   نيا  به   را  او   ،یطیمح  و  یسازمان  ،یفرد  طيشرا  از  فرد   یابيارز
 تداوم  به  ندهيآ  در  و  حاضر  حال   در  تواندیم  او  و  کندی نم  دي تهد  را  یو  یشغل  ت ی امن  یخاص

  و   ضعف  احساس  و  نندهک دي تهد  عامل  از  فرد  یباي ارز  بنابراين.  شدا ب  داشته  نانیاطم  خود  اشتغال
  ؛ شودیمتلقی    یشغل  ت یامن  عدم  در  کنندهنییتع  عامل  دو  نندهک ديتهد  عامل  مقابل  در  یدرماندگ 

  با   مقابله  توان  و  دکن  یابيارز  دتريشد  را  ديتهد  ت ی ماه  و  دکنندهيدته  عامل  فرد  اندازه  هر  یعني
  احساس  از یدتريشد  درجات دچار  ند،کن احساس  خود رد را يیتوانا نيا ا ي باشد نداشته را آن

  یبرقرار  نیتضم  از  عبارت است   یشغل  ت ی امن  ،گريد  عبارتبه  .شد  خواهد  یشغل  ت یامن  عدم
  از   که  کسانی  دهدیم  نشان  تحقیقات   نتیجه  .(70  :1379انی،  )الو   سازمان  با  فرد  یاستخدام  رابطه
  دست  از  را  خود  شغل  که  کنند یم  اسساح   عبارتیبه  يا  ،ین یب شیپ  را  خود  شغل  دادن  دست 
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  روانی   فشار  تأثیر  تحت   ،دهندیم  دست   از  را  شغلشان  واقعاً  کهزمانی  با  مقايسه  در  داد،  خواهند
 .دارند قرار بیشتری

 هوم امنیت شغلی مف یهاشاخصه  . 1-2
اثر حقوق يا يک  آنکه در عالم حقوق يک مفهوم  ی  پرواضح است که هر اصطالحی برای 

و از    کردهها مفهوم خود را القا  آن   از طريقداشته باشد که    يیهاشاخصه  ست يبایم،  دکنايجاد  
ومی  است که مفه  یاين مفهوم، اثر حقوقی خود را خلق کند. امنیت شغلی نیز اصطالح  ررهگذ

انتها اين نتیجه حاصل آيد که مفهوم د  شو آن نیز مطالعه    یهاشاخصه  ست يبایمدارد و   تا در 
رهامن از  شغلی  ايگیت  خلق    تواندیم  هاشاخصه ن  ذر  حقوقی  اين  دکناثر  وجود   ها شاخصه. 

 از: اندعبارت هامؤلفهيا خیر؟ اين   است که آيا يک کارگر دارای امنیت شغلی  دهدیمنشان 
تمرکز تم  .1   از   تمرکز  اين  که  است  شغلی  ثبات  وجود  بیانگر   افراد   توسط  شغل   بر   رکز: 

  ؛دهدیم شکل را شغلی امنیت  از بخشی وکند می گیریافراد جلو  شدن دوشغله
  تخصصی   آن  حاصل   و  شغلی  امنیت  وجود  بیانگر  شغل  در  کمتر   جايی هجابثبات شغلی:    .2

 امنیت   از  بخشی  ،کردند  پیدا  و تخصص  رگیخب  شغل  يک  در  افراد  کهزمانی  و  است   خبرگی  و
 ؛ ردیگ یم ها شکلآن شغلی
  تي نها در    و  ودشمیر  اک  در  خالقیت   وزبر  موجب   شغل   در  رضايت رضایت:    .3
   ؛خواهد بود کارکنان شغلی  امنیت  بخشاستحکام، هات یخالق
  برابری   احساس  و  شودمیکار    در  فرد  دلگرمی  موجب   اقتصادی  رضايت درآمد مکفی:    .4

   ؛کندیم ايفا شغلی امنیت  در یمؤثر نقش احساس، . اينردیگ یم شکل کارکنان در
بودن  .5 ازعاطفی    به   که  است   کار  محیط  بودن  عاطفی  شغلی،  نیتما  یهامؤلفه  لهجم  : 

  را   خود  روان  و  کار شخصیت   از طريق  افراد  کهزمانی  .کندیم  کمک   ها انسان  سالم  روان  ساختن
 ؛ شودیم نیتأم نیز  هاآن شغلی امنیت  بخشند، تکامل
  بخشی   هدر نتیج  و  دهش  منجر  فشار شغلی   از  رهايی  به  کار  در  آرامش  احساس  آرامش:.  6

  ؛گرددیم نیتأم ، شودیمتهديد  شغلی فشارهای طريق از که  کارکنان  یشغل ت یامن از
  سازمانی   تعهد  آن  حاصل  و  شغلی  وجود امنیت   بیانگر  سازمان  به  فرد  شدن  وابسته  تعهد:  .7

 . (86 :1392)مرتضوی،  ت اس
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 اهمیت امنیت شغلی و قوانین مرتبط  . 2
کشورهای   در  براافتهي هتوسعامروزه  عموم    یدمنت ياضرسطح    ارتقایی  ،  بین  در  شغلی 

اين  شودیمشغلی برابر و کافی به موضوع ديگری که پرداخته   یها فرصت بر تأمین افزونمردم، 
در شغل خود پايدار بماند و با بهره بردن   تواندیم  است که فرد پس از ورود به شغل، چگونه

ای نیل به پاسخ اين  بر  رد؟ب ب  ی شغل را باالاز پايداری شغل، راندمان و بازده روانی و اقتصاد
از   علم    یاشاخهپرسش،  عنوان    یشناسجامعهاز  استفاده    یشناسجامعهبا    شايان .  شودیمکار، 

ابعاد   در شغل  پايداری  که  است  در    یادهگسترذکر  پايداری  ابعاد  از  يکی  امنیت شغلی  دارد. 
برای پی    یکن. لت ساو اساسی    مهم   عناصر   از  شغلی   کار، امنیت   ی شناسجامعهشغل است. در  

بنا    اگر  بنابراين  کار به دست داد.  یشناسجامعهبردن به میزان اين اهمیت ابتدا بايد تعريفی از  
مطالعه  یشناسجامعه  گفت   بايد  ،دشو   ارائه  کار  یشناسجامعه  از  تعريفی  باشد، بررسی و   کار، 
  و   معین  رکا  ایراج  برای  و  اندمتفاوت  وظايف  و  ابعاد  نظر  از  که  است   انسانی  یها گروه

  ی هاجنبه  با  ارتباط  و  کار  ماهیت   یو گستردگ   پیچیدگی  دلیلبه  البته  .اندآمده  هم  گرد  مشترکی
تعاريف  کدامچیه  حقوقی   و  اقتصادی  شناسی،روان   به   وافی  کار  یشناسجامعه  از  شدهارائه   از 

در    هدف  اينکه  برافزون.  بود  نخواهد  مقصود که  تحقیقاتی    به  یساشن جامعه  خصوصاغلب 
 . است  شده بررسی کمتر اداری کار در مورد و  بوده صنعتی کار   شناخت  متوجه ،رسدیمجام ان

 آن   نبود  که  است   يندیافر  ،است   شغلی  زندگی  ملموس  موضوعات  از  که  یشغل  ت یامن
 ندکشاب  چالش  به   را  هاآن  اي   کند  ديتهد  را  اشتغال  و  کار   یهاشاخص  ینینامع  زانیم  به  تواندیم
  ی ریکارگبه  ادامه  اجتماعی  علوم  متخصصان.  اوردیب  وجودبه  ی ناهنجار  ز يمتما  یاي زوا  در  و

 .دانندیم   انسان  در   شغلی  امنیت   و  انگیزه   رفتن   بین  از  عامل   را  ابزار کار   صورت به  انسانی   نیروی
  فرد  شخصیت   بر  مثبتی  تأثیرات  ،پذيرد  انجام  درست   و  مناسب   وضعیت   در  اگر کار  عبارتیبه
  ،باشد  داشته  مطابقت   افراد  استعدادهای  با  وبوده    مبتنی  آزاد  بر انتخاب  که  کاری  .گذاردیم  جاهب

  اجتماعی   نظر  از   واست    فرد  رضايت  ايجاد  و  شخصیت  ساخت   در  مهمی  عامل  فردی  نظر  از
  به   واگذارشده  ارک   هک یدرصورت  عکسرب  شود.می  هاتمدن   ساختن  و  جامعه  يیشکوفا  موجب

  در   یافسردگ  و  اضطراب  احساس  باشد،  ساده   ی لیخ  او  یبرا  ارک  اي   باشد  او  انو ت   از  فراتر  فرد
بررسی   شود.یم  جاديا  شخص اساس  همین    کارکنان   ارتقای  چون  سؤاالتی  و  فرضیات  بر 
  اجرا   چگونه  و  ضوابطی  چه  براساس  اخراج  و  تنبیه  ؟ردیگ یم  صورت  يیهامالک   چه  براساس
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  ها ارگان  ديگر  و  کار   ارتزو  سوی  از  شده وضع  اتمقرر  رعايت   بوده،  مدنظر  همیشه   ؟شودیم
  يا   مستقیم  غیراصولی  یهاوهیش   به  کارگران  که  نکته  اين  بررسی  و  اخراج  و  استخدام  مورد  در

 . است  ضروری ،نشوند کار ترک  از ناگزير يا اخراج غیرمستقیم
مات،  اين صد  نيترعمدهداشته باشد.    در پیصدمات جدی    تواندیمامنی شغلی در جامعه  نا

است کار    نیروی  دنکرج  فل جامعه  و خالق  محققان  (345:  1395،  )عباسی  فعال    یهاب یآس. 
 :اند ازعبارت، هاب یآساين  نيترمهم. لیکن اندبرشمردهبرای فقدان امنیت شغلی را مختلفی 

 ؛ کاذب مشاغل افزايش و شدن چندشغله .1
 ؛ محوله وظايف در  و خطا اشتباه درصد افزايش .2
 ؛آن از ناشی یتگخس   و یعصب فشارهای شافزاي .3
 ؛اداری تخلفات رشد .4
 ؛ رجوع ارباب تکريم مفهوم شدن ضعیف .5
 ؛ نوآوری و ابتکار، کشف معاشرت، خالقیت، انگیزه کاهش .6
 ؛ تخريبی رفتارهای يشافزا .7
 ؛ خانواده در گسیختگیازهم و نابسامانی افزايش .8
 ؛ گروهی فعالیت  و اجتماعی مشارکت  کاهش .9

 ؛اقتصادی و  اجتماعی ائمرج افزايش .10
 ؛نفساعتمادبه آمدن پايین .11
 ؛ وکاری بازدهی  و یوربهره کاهش. 12
 . (45: 1382نیا، براتیمعنوی )  و مادی زيان و ضرر .13

شغلی   در    دارداهمیت    حدیبهامنیت  چنانچه  گفت،  بايد  به  یاجامعهکه  شغلی  امنیت   ،
در صنعت و رکود    یافتادگ عقب برای    را  ودخ  ست يبای ممعه  آن جا  شود،متروک تبديل    یبحث

زيرا اولین ثمره امنیت شغلی آن است که کارگران از لحاظ روانی با شغل    ،دکندر اقتصاد آماده  
ارتب برقرار  خود  مثبت  مثبت،    کننداط  ارتباط  اين  پیشرفت شغلی شود.    سبب   تواندیمو  شود 

در   اغلب  کارگران  که  يا    تلفمخ  یهابخشازآنجا  کار    دماتیخصنعتی  به  ،  شوندیممشغول 
اين    ،. از سوی ديگرونددیپیموقوع  بهدنبال پیشرفت شغلی، پیشرفت صنعتی و خدماتی هم  به

 . است  الشمسمن اظهرکشور از رونق اقتصادی تأثیرگذار است،   موضوع که رونق مشاغل در
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 ه قرارتوج   د ر قوانین نیز مو اين موضوع در  است  اهمیت باالی امنیت شغلی سبب شده        
 در)   1369  سال   ار ک   قانون   در   ا ي (  43  و   22  اصول   جمله   از )   ايران   ی اساس   قانون   اصول   گیرد. در 

 اصل  در.  است   شده   اشاره  ارگران ک  جمله  از  افراد  ی شغل   ت ی امن  مسئله  به( 32  تا  7  مواد   ،  دوم   فصل 
 نو مص   تعرض  از   اص اشخ  شغل  و   مسکن   حقوق،   جان،   ت،ی ثی»ح   : است   اساسی آمده   قانون  22

 ضوابط  از   کامل   اشتغال   به   دن ی رس   و   همه   برای   کار   امکانات   و   ط يشرا   ن ی تأم  43  در اصل   «. است 
 و  کار  ، د شو ی نم   اتی جزئ  وارد   اساسی   قانون  که  ازآنجا   . لیکن رود ی م شمار  به   کشور  اقتصاد   اساسی 
 رد   واست    ماده  203  شامل  کار  قانون .  است   مفصل   و   مستقل   قانونی  ازمندین   آن   به  مربوط   مسائل 

 .است   دهی رس  نظام   مصلحت   تشخیص  مجمع   ب يتصو   به   1369/ 11/ 28  خي تار 
 

 مصادیق امنیت شغلی   .3
رد که در آن مصاديق متجلی عنوان يک مفهوم در حقوق کار، مصاديقی دابهامنیت شغلی  

نمايان    شودمی را  خود  ديگربه.  گرداندیمو  شغلی    ،عبارت  مفهومبهامنیت    تزاعی، ان  یعنوان 
بارزترين مصداق امنیت شغلی نیز مرتبط با  به.  دسازیممتجلی    ديق،ب مصالا در قاخود ر تبع 

ع ابعاد و شرايط کار بايد  شرايط کار است. شرايط کار نیز ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. مجمو 
بابنحوی  به از  کارگر  اوالً  که  بیکار  باشد  و  خويش  اشتغال  ادامه  و  نت  مقطعی   کباره يشدن 

از آسودگی خاطر از تداوم اشتغال، شرايط    پسی  ته باشد و در ثانر داش طآسودگی خا  يش،خو 
فراهبه کارگر  برای  را  مطلوب  اشتغال  استانداردهای يک  حداقل  که  باشد  اين  نحوی  م سازد. 

استانداردها   و    تواندیمحداقل  شغل  مالی  مزايای  کار،    يیهامؤلفهشامل  شرايط  سختی  مثل 
و   متناسب  دردستمزد  باشد.  ا  ادامه  غیره  مجزا  قسمت  دو  سپس در  و  اشتغال  تداوم  به  بتدا 

 .شودیمشرايط مطلوب آن پرداخته 
 

 تداوم اشتغال   .1-3
محقق   صورتی  در  اشتغال  بدون    شودیمتداوم  و  قطعی  کار  قرارداد  قالب  در  کارگر  که 

یچ  هو بدون    وقفهیبارداد کار، در مدت زمان قرارداد،  يا حتی بدون پديده تعلیق قر   شرطشیپ
در مواقعی اين امکان  گذارد.  بو تمرکز خود را بر اشتغال    بپردازدبه اشتغال خويش    یا هیشحا

کن است منتسب به کارفرما يا امری خارج از وجود دارد که قرارداد کار معلق شود. اين امر مم
کارفرما کار    14ماده  .  باشد  اراده  »ديگو یمقانون  امور  بهچنانچه  :  مو واسطه  در    یآت  ادمذکور 
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  از و پس    ديآی درم  قیموقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعل  نیاز طرف  یکيام تعهدات  نجا
مزد( به حالت    شيو افزا  یلحاظ بازنشستگ   از)ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت  رفع آن
ر  د کاادر، تعلیق قراردر ماده مذکو   کاررفتهبه«. براساس ظاهر امر و ظاهر عبارت  گرددیاول برم

گرفته شده است. اما بايد گفت با توجه به    در نظرفع کارگر و با در نظر گرفتن شرايط وی،  به ن
بیان شده   کار  قانون  آتی  مواد  در  مثل سربازی،  تعلیق  که    است آنچه  در شرايطی  کار  قرارداد 

ی و  للحاظ سابقه شغو در اين مدت حقوق کارگر از  دهدیمادامه تحصیل، بیماری و غیره، رخ 
 .  دشو ، مرتفع است  ماند تا موردی که سبب تعلیق قرارداد شدهمیفوظ ستمزد، محد

تا حدودی تداوم اشتغال و   دتوانیمگرچه پديده تعلیق قرارداد کار به نفع کارگر است و  ا
اقتصادی   رکود  به  نهايت  در  امر  اين  کند،  تضمین  را  وی  شغلی  زيرا    ،شودیم  منجرامنیت 

نه اينکه حقوق يک    ،روابط کارگر و کارفرما باشد  کنندهمتعادل   بايدر  اد کادقرار  ،اس منطقبراس
 دو سالدر مدت  . کارفرمايی که  دشو طرف بدون در نظر گرفتن حقوق ديگری موضوع قانون  

و از طرفی ناچار است قرارداد وی را تا    دهدیموظیفه اجباری کارگر خود را از دست    ت خدم
تگی اضافه متحمل  سزنشه دستمزد و باايد بابت تعلیق هزينرفی بطگاه دارد، از  بازگشت معلق ن
انون برای ق  ،از کار کارگر نبرده است. از طرف ديگر  یابهرهکه در مدت تعلیق،  شود، درصورتی

اين معضل که کارفرما چگونه در مدت تعلیق، نیاز خود به نیروی کار را تأمین کند، تصمیمی 
ز مبهم است. مشخص نیست آيا  س از خاتمه تعلیق نیکار پ  عیت بازگشت بهاتخاذ نکرده و وض

استخدام    يیکارفرما جديد  نیروی  تعلیق،  مدت  در  اين  افزونو  ده  کرکه  برای    یانهيهزبر 
نیروی موجود را    تواندیمپس از خاتمه مدت تعلیق  زش نیروی جديد متحمل شده است،  آمو 

فعلی را بدون تعیین    دهيدوزشمآروی  یو ن  بازگرداندسابق را    ريا موظف است کارگ   کندحفظ  
دو نکته بايد مورد    کار و شرايط آنقرارداد  تعلیق    خصوصدر    رسدیم  نظربه.  دکنتکلیف رها  

گیرد قرار  اينکه    ؛توجه  بررسی  قانونگذار    رسدی م  نظربهنخست  و  کارشناسانه  مطالعه  بدون 
ابعاد   تکلیبه، صرفاً  موضوعتمامی  يا نشان دادعنوان رفع  کار،    یاچهره  نف  از قانون  مطلوب 

است.   داده  قرار  قانون  موضوع  را  قرارداد  کارشناسانه    کهیدرحالتعلیق  ايرادات  و  ابهامات 
شرايطی که تعلیق قرارداد به کارفرما تحمیل    کهدوم اين نکته. شودیم يده د زمینهمتعددی در اين 

يا سعیکندیم قانون  زدن  دور  نهايت سبب  در  راه  ،  يافتن  مورد  به  برای  یدر  اين  نبردن  کار 
کارفرما   رخ  شودیمتوسط  کارفرما  و  کارگر  واقعی  روابط  در  که  است  اتفاقی  همان  اين   .
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اين صورت  دهدیم در  برقرار    تنهانه.  کارفرما  و  کارگر  بین  زدن    ،شودینمتعادلی  دور  بلکه 
که نه کارگر    دکنیم  ی مسموم ايجادقانون و استفاده از خألهای قانونی و قضايی موجود، فضاي

دست   خود  حقوق  و    ابديیمبه  متعهد  کارفرمای  نه  در   ريپذت ی مسئولو  کار  ادامه  به  تمايلی 
 آوردیماين همان است که موجبات رکود بازار را فراهم  خواهد داشت و    یاآلودهچنین فضای  

 . دشویم منجرشغلی  یهات یموقعتزلزل و رکود بازار نیز در نهايت به 
 

 ر طلوب کا ط مای رش   .2-3
کار   امنیت شغلی شرايط مطلوب کار است. شرايط مطلوب  نحوی معلول بهمصداق ديگر 

شرط نخست،    ؛شودیمدو شرط مهم محقق  م اشتغال کارگر با  وم اشتغال است. تداوتدا  نتضمی
تع مثل  مبهمی  قوانین  که  شد  بیان  نیز  قبل  قسمت  در  چنانکه  است.  مطلوب  لیق  قانونگذاری 

ب اصاقرارداد  و  يد  حمايت  بهالح  دوم،  شرط  و  شود  استفاده  مرتبط  بیمه  قوانین  از  آن  جای 
اين صورت کارفرما به  . در  شامل شود  را  که هم کارگر و هم کارفرما  نحویبه  ،است   دوجانبه

و اين   شودیمدر پرتو قوانین متناسب ترغیب و تشويق    يیزااشتغالگسترش فعالیت و افزايش  
به ک   امر  بازار  کارگر  امدانجمی  رارونق  برای  مطلوب  ايجاد شرايط  نیز سبب  کار  بازار  . رونق 

ب  ،شودیم مناسبی  توان  از  مطلوب،  اقتصادی  چرخه  در  کارفرما  طرفی  از  تأمین زيرا  رای 
و از طرف ديگر،   ديآیبرممالی نیروی کار، مثل دستمزد، بیمه و ساير مزايای شغلی    یهانهيهز

متناسرگ کا   ره  ،بازار باشدوقتی رونق در   توان و تخصص خود مشغول  بب  ری  . در  شودیما 
تن  دلیل تقاضای کم برای نیروی کار از طرف کارفرماها، به هر کاری  به، کارگران  شرايط رکود

به آن    یاعالقهکه نه    اندمشغولاز کارگران به کاری    تعداد زيادیو در اين شرايط،    سپارندیم
. بنابراين در يک سیر منطقی، ابتدا بايد  انداندوختهمینه  زی در آن  مهارتصص و  خ دارند و نه ت

م  غال هم برای کارگر و هت م اشتغال فراهم شود و در گام دوم شرايط مطلوب اشوشرايط تدا
ايجاد   البته    شود؛کارفرما  است.  متناسب  و  صحیح  قانونگذاری  منطقی،  سیر  اين  آغاز  نقطه 

قانون را نیز مشخص  مر و مفید بر اجرای ت مسترری، تکلیف نظاقانونگذار بايد ضمن قانونگذا
 قانونی در بازار کار، رونق نگیرد.   یهات یمسئولفرار از و   یزيگرقانونتا  کند

 

 در تضمین امنیت شغلی ارداد کاراجزای قرتأثیر   .4
امنیت  با کارگر مصداق    مفهوم  ارتباط  امنیت شغلی در  نداردشغلی فقط در  بلکه    مورد ، 
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در اين قسمت  ،  مفهوم امنیت شغلیبررسی  . اينک پس از  ابديیمصداق  م و مو ما نیز مفهرفرکا
اين   و بررسی شود.  اين مفهوم در رابطه با اجزای قرارداد کار به تفکیک مطالعه  شودیمتالش  

شامل چون  اجزا  مدت    مواردی  قرارداد،  زير  بهکه    شودیمدستمزد    و  قراردادطرفین  ترتیب 
 .دشو میبررسی 

 

 هاو حقوق و تعهدات آن   ادقرارد   طرفین .4-1
قرارداد   طرفین  طرفین  طبیعتاً  هستند.  کارفرما  و  کارگر  کارکار،  تمامی   قرارداد  مثل  نیز 

حقوق   ديگر  تعهداتی  قراردادهای  حقوق  نددارو  کدام .  تعهد  هر  و  ديگری  تعهد  کدام ،    هر 
داد مختل  قرار  یعمولانونی و مکه سیر ق  ديآیم. لیکن گاهی مواردی پیش  است   یگريدحقوق  

. يکی از اين شوندیم در برخورداری از حقوق خويش، با چالش مواجه    ینوعبهده و طرفین  ش
ده  کرکار و با امعان نظر به اينکه قانون کار تالش    موارد اخراج است. با توجه به سیاق قانون

کابه بنابراين شرايط قانونی اخراج  یار  ما بسر رگر توسط کارفنحوی حافظ حقوق کارگر باشد، 
روزه کارگر را    15با اخطار قبلی    توانست یمکه قبالً کارفرما    است  یحالحدود است. اين در  م

اخر  ،کنداخراج   فعلی شرايط  در شرايط  کارفرما،  لیکن  برای  امر    ترسخت اج  اين  است.  شده 
کار   قانون  در  صحیح  اقتصادی  منطق  فقدان  و  تعادل  عدم  از    کارفرما قبالً  زيرا    دارد،نشان 

هر    ست انتو یم بود،    یابهانهبه  کافی  فقط  و  کند  اخراج  را  به   پیشروز    15کارگر  اخراج  از 
د و سخت شده است که در بسیاری از  محدوی  ااندازهکارگر اطالع دهد. لیکن اينک شرايط به  

کارگر   اخراج  قِبَل  از  کارفرما  متحمل    یهانهيهزموارد  امر  شودیمنامتعارفی  اين   تواندیم. 
 .دساز را فراهم  یزي گرنقانو  باسبا

قصور کارگر  نخست    ؛کارگر را اخراج کند  تواندیمدر شرايط فعلی کارفرما در دو صورت  
انجام وظا کار    27ماده    طابقماست.    محوله  فيدر  کارگر     لياز دال  یکيقانون  اخراج موجه 

خود    ریتفس  دتوانیمس  هر ک که    یاست کل  یاواژهقصور    محوله است.  فيقصور در انجام وظا
آن  را   باشداز  کار  27ماده    2تبصره    نامهنيیآ  لیدل  نیبه هم ،  داشته  تضییق و    قانون  در  سعی 

مفهوم   اين  حدود  قصور  نامهنيیآاين  مطابق    است.ده  کرتعیین  موجه    لیدل  تواندیم  یتنها 
کارگر   باخراج  که  تا    رمذکو   نامه نيیآگرچه  ا  باشد.هماهنگ  مذکور    نامهنيیآشرايط    اباشد 

ابهح از  ماده  دودی  مرز   27ام  آيا  تا کجاست؟  قصور  مرز  نیست  کاسته است، هنوز مشخص 
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بايد مبلغ خاصی خسارت    شود،  قصور کمی است يا کیفی؟ آيا برای اينکه قصور کارگر اثبات 
 ه شدهور کارگر، با معیار کیفی در نظر گرفتصاز بابت قصور وی به کارفرما وارد آيد يا اينکه ق

کارگر امور محوله از سوی کارفرما را به انجام رساند، در صورت   ر قرار است  اگ الً؟ اصاست 
يف قصور که مفهومی برخورداری از چارچوبی مشخص برای امور محوله، چه لزومی به تعر

کار بردن قصور در قالب  بهجای  به  توانست یم  27وجود دارد؟ ماده  ه  زمینانتزاعی است، در اين  
تفاده کند. اين امر هم در تشخیص معیار کیفی و کمی مفید عدمی اس فهوم  مم انتزاعی از  مفهو 

هم   و  ابعاد  تعیینچارچوب    تواندیماست  با  را  محوله  امور  در  .  دکنترسیم    یترروشنشده 
مرزی برای انجام يا عدم انجام امور    نامهنيیآمفهوم عدمی به اين معناست که قانون به کمک  

مرز، مصداق قصور و  يعنی عدم انجام رسیدن کارگر به اين    ؛رد گیب   در نظرکارگر  محوله توسط  
مرز   اين  باشد.  کارگر  اخراج  اقتصادی    یهافرمول  یریکارگ بهبا    تواندیممستلزم  و  رياضی 

،  lyon can)  بر جنبه حقوقی، جنبه اقتصادی نیز داردعالوهدست آيد. اصوالً قراردادهای کار  به
اصرار دارد جنبه حقوقی قراردادهای کار را برجسته   ارنگذنو اق یست چرا  خص ن. مش(163: 1990
از   تواندیمکار  و از آن سو به جوانب اقتصادی آن توجهی نداشته باشد. قصور در انجام  کند  

آن وجود    سازیحقوقیبنابراين لزومی ندارد اصراری به    ،اصول اقتصادی سنجیده شود  طريق
 داشته باشد. 

دو توس رااخم  صورت  کارگر  مفهوم    کار  یانضباط  ه تیکم  طج  اين  جنبه    تواندیماست. 
منطق حقوقی داشته باشد و بررسی حقوقی اخراج بر اساس نقض مقررات انضباطی، به نظر با  

اقتصادیحقوق منطق  تا  اساس   .ی سازگارتر است  اين  منظر    بر  اين  کار،    توانینماز  قانون  به 
 . دکروارد  یاخدشه

 

 رارداد کار اجزای ق  سایر   .4-2
قرارداد، قرارداد   مبلغ  قرارداد،  مدت  مثل  اجزايی  ديگر  قراردادهای  تمامی  مانند  به  نیز  کار 

. نوع اول مدتی است که شود ی م اد کار به دو نوع تقسیم  مدت در قرارد مزايای شغلی و غیره دارد.  
به قرارداد و تأم شود  می دائم تلقی   نوع   آن هستند و ین مفاد  و طرفین تا زمان بازنشستگی ملزم 

حداکثر مدت موقت : » است   قانون کار قید شده  7ماده    1در تبصره    که   دوم، مدت موقت است 
و به   ه ی ته   ی دارد توسط وزارت کار و امور اجتماع  مررمست یغ ها جنبه  آن   عت ی که طب   يی کارها  یبرا 

غیردائم ردادهای است که آيا در تعیین مدت قرا  ید«. پرسش اين خواهد رس   ران ي وز  ات ی ه ب ي تصو 
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اقتصادی هم در نظر گرفته  وه عال  يا   يا خیر؟   شود ی م بر جوانب حقوقی، جوانب  در هیچ قانون 
چه معیارهايی حداکثر مدت قراردادهای کار را   که وزارت کار بااست  مشخص نشده    ی ا نامه ن يی آ 

 .رود ی م شمار  به جدی در قانون کار    ی هاصه ی نق و اين امر از   کند ی م تعیین  
. اين  شماردیبرمقانون کار ساير اجزای اين قرارداد را    10ار، ماده  کت قرارداد  بر مدونافز

 :باشد لي موارد ذ یحاو دي، بانیطرف قیبر مشخصات دقعالوهقرارداد کار : »ديگو یمماده 
 .ابديبه آن اشتغال  ديکه کارگر با یافهیوظ  ايحرفه   اينوع کار  -الف 
 احق آن.مزد مبنا و لو  ايحقوق  -ب 
 .هایمرخصو  التیار، تعطک ساعات  -ج 
 محل انجام کار.  -د 
 انعقاد قرارداد.  خيتار -ه 
 باشد. نیمدت مع یمدت قرارداد، چنانچه کار برا  -و 
 «.دينما  جابيمحل ، ا ايکه عرف و عادت شغل   یگريوارد دم -ر 

غیره    خصوص در   و  بازنشستگی  مرخصی،  دستمزد،  مثل  قرارداد  اجزای  نیز  ساير 
در همین چارچوب    بايد که شمول قرارداد بر اين اجز  است  ده  کر ی تعیین  ط ن کار ضواب قانو 

ايرادی را مطرح ساخت،    توان ی نم قانونی باشد. البته در تعیین معیار قانونی برای اين اجزا،  
اما در چگونگی تعیین اين معیارها بهتر است هم جنبه حقوقی و هم جنبه اقتصادی در نظر  

ش  ا شتن  ندا   ود.  گرفته  کار، ق توجه  قراردادهای  به  کار  حقوق  کار   تصادی  قانون  بسیار    در 
 مشهود است.  

 

  امنیت شغلی در پرتو قوانین مرتبط سیر تحول   .5
 غلی در قانون کار امنیت ش  .5-1

به شکل رسمی به تصويب مجلس شورای ملی رسید.    1325قانون کار اولین بار در سال  
حل اختالف و روابط کارگری    یهاوهی شکاری مزد  یرداد کار بکار قرا   اين قانون بیشتر به شرايط

ن آدر  مصاديقی مثل امنیت شغلی و انواع کار و کار موقت  رو  ازاينو کارفرمايی اشاره داشت.  
مجلس برای بار دوم مبادرت به وضع و تصويب    1337/ 12/ 26در  نگرفته بود.    رمورد اشاره قرا

غلی به انحای خاصی به تصويب رسید و  شضوع امنیت  قانون مو در اين  قانون کار جديد کرد.  
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قراردادهای کار    1337قانون کار مصوب    30به کارهای موقت و معین نیز اشاره شد. در ماده  
م پذيرش  معین  ماده    قانونگذارورد  در  و  گرفته  قانون  32قرار  فسخ    همین  موضوع عدم حق 
شغلی از منطوق اين    وضوع امنیت گفت م  ان تو یمت  أجربهذکر شده است و    يیتنهابهطرفین  

عاملی شد تا ساير مصاديق تحقق امنیت شغلی   کطرفهي جلوگیری از حق فسخ   ماده کلید خورد.
در   قوانی  هامقرره نیز  مورد  و  کار  بعدی  بگیرد.    قانونگذارکارگران و تصريح    همطالبن  در قرار 

طبیعت موقت    اکارهای ب  هچراک   ،شد  ترمتکاملموضوع امنیت شغلی    1369در قانون کار    ت ينها
حداکثر مدت برای    ادشدهيماده    1اين قانون تعريف شد و در تبصره    7برای اولین بار در ماده  

قانون کار    25ت وزيران شده است. ماده  أمنوط به تصويب هی  تمررمس یغ  هجنبکارهای موقت با  
  رو نازاياست.    1337صوب  قانون کار م   32از منطوق ماده    برگرفته  ینوعبهنیز    1369مصوب  

فسخ قرارداد   ،از سوی ديگرشد.    ترکاملو    ترجامع  رفتهرفتهمبانی امنیت شغلی در قوانین کار  
قانون کار تصريح   27ی بر انجام طريقیتی است که در ماده  نیز با رعايت حقوق کارگر و مبتن 

  ت نیز تسری مدت موق  گفت امنیت شغلی به قراردادهای  توانیمت  أجربه  رو نيازاشده است.  
 . کندیمخاطر را به کارگر القا  یآسودگ و حد قابل قبولی از  يابدمی

 

 امنیت شغلی در سایر قوانین   .5-2
ه  شد ت شغلی و فسخ قرارداد در ساير قوانین نیز تصريح  قانون کار موضوع امنی   جز به 

تولید   موانع  رفع  قانون  تاريخ  است.  شورای    1394/ 2/ 1در  مجلس  تصويب  اسالمی  به 
بند  ر  قرارداد    41ماده    2  ء جز   « ح » سید.  قانون شرايط و نحوه فسخ  که  را  اين  در مواردی 

باشد  نشده  تعیین  بن   ، مدت  در  است.  کرده  اضافه  کار  قانون  نیز    41ماده    3  ء جز   « ز » د  به 
قرارداد   کار(    ی نحو به فسخ  قانون  با  )منطبق  قرارداد  متن  در  به    ، باشد   شده   ی ن ی ب ش ی پ که 

 شده است. ر اضافه  قانون کا 
فسخ در قراردادهای    ین یبشیپقانون کار امکان    برخالفدر قانون رفع موانع تولید  رو  زاينا

   موقت در نظر گرفته شده است. 
موضوع تعديل نیروی  ، که در قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده است  موضوع ديگری

تعديل نیروی کار خود را    شرايطی حق   در ايان  کارفرم  41ماده    4  ء جز   « ح » کار است. مبتنی بر بند  
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که    1دارند.  است  طريقیتی  قديمی   قانونگذار اين  ساختار  از  ناشی  تولید  کاهش  جبران  برای 
کارف   ها کارگاه  گرفته است.  برای  به    تواند ی مکارفرما  رو  ازاين رمايان در نظر   ی هاحربه با تمسک 
 د را کاهش دهد. و روی کار خانونی نیجديد به شکل ق ی های فناور و استفاده از   ی نوآور 

تنظ موضوع  بر    9نیز در ماده    کشور   عيصنا   ی و نوساز  ل یاز مقررات تسه  ی بخش  میقانون 
 2. کرده است بیشتر تصريح   یوربهرهقای سطح کیفی و ارت منظوربهتعديل نیروی کار را 

 

 دیوان عدالت اداری  ت عمومیأهی یآرا امنیت شغلی در  بررسی . 6
در خصوص    کار   قرارداد   استمرار   حوزه   در   ی دار ا عدالت    ان و ي د   ی موم ع   ت أ ی ه   ی آرا 

دارند  استمراری  جنبه  که    قرار   گر ي کد ي   با   تعارض   در   و   اند متفاوت   ی جهات   از   ، کارهايی 
  ادشده ي در موضوع    ی عدالت ادار   وان ي د   ی آرا از    ی ثابت   ه ي رو   توان ی نم   که   ی نحو به   ، د ن دار 
ادار   وان ي د   اغلب کرد.    فا ی است  در    7ماده    2  تبصره   ت ی شمول   ی عدالت  کار  قانون 

  ی ي اما آرا   ، کند ی م   اتخاذ بر آن را    ی مبتن   ی ا ه ي رو و    داند ی م   ل ی کارگران را مستح   ی قراردادها 

 
  ی ها یها و فناوریورآ نو یمبنا  توانند بر یم انيکارفرما ،یمياز ساختار قد یناش دی منظور جبران کاهش تولبهحـ . 1

ون، کار و رفاه ات وزارت تعصور  اصالح ساختار انجام دهند، در آن  د،یتول   یريپذرقابتقدرت    شيو افزا  ديجد
 یکارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماع  ارگاه،ک  یجانبه )تشکل کارگرسهمکلف است طبق قرارداد    یاجتماع

تا شش  مدت  به  را  کارگاه  کارگران  ب  محل(  پوشش  تحت  ماه  و    یکاری ب   همیدوازده  دهد  اصالح    پسقرار  از 
به م توانند مطابق یم  انيکارفرما  ايجانبه به محل کار برگرداند و  هس قرارداد    ه درذکرشد  زانیساختار، کارگران را 

ه سوم قانون برنام  113کشور و اصالح ماده    عيصنا  یو نوساز   لیاز مقررات تسه  یبخش  میقانون تنظ  9  ادهمفاد م
قانون  ن و  آ  ی و اصالحات بعد  26/5/1382مصوب    رانيا  یاسالم  یجمهور  یو فرهنگ  یماعاجت  ،یتوسعه اقتصاد 

 عمل کنند.  26/6/1369مصوب  یکار یب   مهیب 

 ی تشکل کارگر  مشارکت با یصنعت  یهاشرکت یانسان  یروین ،یور و بهره یفیسطح ک  یمنظور ارتقابه» -9ماده . 2
  ی رویو مازاد، ن  ازین  مورد  یانسان  ی روین  نهیزم  در  نیطرف . درصورت توافق  گرددیص مهر شرکت مشخ  تيريو مد

که توافق    یگريبه وجه د  ايبابت هر سال سابقه کار در واحد    ايمزا  و  مزد  نياه آخرم  حداقل دو  افتيمازاد با در
ضوابط مطابق  ب   7ماده    «الف»  بند  شود،  پوشش    26/6/1369مصوب    یکاریب   مهیقانون    قرار   یکاریب  مهیبتحت 

دردرن یگیم ب   .  توافق  حصول  عدم  کارگر   نیصورت  موضوع  یتشکل  کارفرما،  و  ه  ب   نیطرف  رات نظ   اب   واحد 
و    تيريو سازمان مد  یو امور اجتماع  کار  معادن،  و  عيصنا  یها وزارتخانهدولت )   ندگانيمتشکل از نما  یکارگروه

 تهیاحاله و حسب نظر کم   یو کارگر  يیکارفرما  یعال  یها تشکل  و  یاجتماع  نیکشور( و سازمان تأم  یزيربرنامه
مازاد  کارگران  م  پرداخت  با  مذکور،  سنوات  کقرر  حق  قانون  بند  ادر  ضوابط  مطابق   مه یب   قانون  7ماده    «الف» ر 

 . رندیگ یقرار م یکار یب   مهیتحت پوشش ب  26/6/1369مصوب  یکاریب 
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صادر شده است که    قرارداد کار کردن    ی تلق   ی با استمرار   رت ي در مغا   ی عموم   ت أ ی از ه   ز ی ن 
  و   ان ی ب   ک ی ک تف به زه  حو   ن ي ا   ی آرا .  برد ی م   سؤال   ر ي ز   ی نوع به و  کند  می اول را نقض    ه ي رو 

 .  شود می   ح ي تشر 
 

عمومی  أهی  آرای  در  کار  یقراردادها  شدن  یتلق  موقت  .6-1   وان ی دت 
 ی ادار عدالت 

 می دیوان عدالت اداری ت عمو أ هی   1375/ 8/ 12مورخ    179رأی شماره    -6-1-1
قانون کار مصوب سال   7ماده    2مستفاد از مفهوم مخالف تبصره  »:  یعموم  تأیهمتن رأی  

ص  ست ا  نيا  1369 ذکر  در  کارمورت  قرارداد  در  تنظ  ،دت  و    یمیقرارداد    یردائمیغموقت 
 « .شودیداده نم صی مورد اعتراض خالف قانون تشخ دستورالعمل نيخواهد بود بنابرا 

 شرح و بررسی 
بندهای    یهامؤلفه در  موقت(،  )مدت  معین  کار  قراردادهای  با    21ماده    «هـ »و  «د»مرتبط 

کار   مادهو  قانون  ت  قانون  25  همچنین  و  آن  بکار  است.    طوربهصره    21ماده  صريح ذکر شده 
»انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت    «د»قرارداد کار است. بند    هخاتمگويای طرق  

  « هـ »و بند    کندیمو عدم تجديد صريح يا ضمنی آن« را يکی از طرق خاتمه قرارداد کار عنوان  
م که  قراردادهايی  در  کار  ک »پايان  به  معین  ربوط  کار  اار  قرارداد  از طرق خاتمه  را يکی  ست« 

و تبصره آن هم مبتنی بر اين گزاره است که در قراردادهای کار معین    25ماده  .  کندیمعنوان  
موقت(،  )م ندارد.    ک يچی هدت  را  ديگر  طرف  با  توافق  بدون  قرارداد  فسخ  حق  طرفین  از 

تشخیص و   یهاتأیهت  یدر صالح  رارداد همق  هکطرفيناشی از فسخ    هایرسیدگی به اختالف
 حل اختالف قرار گرفته است. 

مواد    کدامچیه هی  ادشدهيقانونی  از  رأی  نشده  أدر  لحاظ  اداری  عدالت  ديوان  عمومی  ت 
نیست. در اين رأی صرفاً طريقیت    مذکورمبتنی بر مواد قانونی    اين رأی  رسدیم  نظربهست.  ا

گرفته و مبنای اصلی صدور رأی بوده    کید قرار ر مورد تأقانون کا  7ماده    2مذکور در تبصره  
  ، است   7ماده    1منطقی تبصره    هدنبالقانون کار      7ماده    2است. اين در حالی است که تبصره  

اداریديو ولی   عدالت  تبصره    ان  وجود    2صرفاً  با  است.  داده  قرار  رأی  مالک صدور  اين را 
برا  تواندیمکارفرما   کار  قراردادهای  معیبا وضع  تمديی مدت  متوالی  دن و  بارهای  برای  ،  آن 
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عدم تجديد    در خصوصپس از اتمام کار    بودن کار را از بین ببرد و  (استمراریدائمی )  هجنب
  رسدیم  نظربهکند.    بهرهیبدام کند و وی را از بسیاری از مزايای قانونی کار  قرار کار کارگر اق

مد  منظوربه  قانونگذار قراردادهای  از  سو اينکه  موقت  در    دهنش  هاستفادءت  مستمر  کارهای  و 
قرارداده نشودضمن  واگذار  کارگران  به  مقطعی  به    ،ای  منوط  را  قرارداد  مدت  حداکثر  تعیین 

تا حدودی از    شود یم  سبب   اين کار   ت وزيران کرده است. أو تصويب هی پیشنهاد وزارت کار  
ارفرما ديگر  ک از شود،  الیتی احرکه مستمر بودن فعزمانیتضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.  

قرارداد   کارگر  با  کندنبايد  منعقد  موقت  آ  ،مدت  قرارداد  انعقاد   یزمايشمگر  امکان  عدم  کار. 
مستمر از ضوابطی که در قانون کار    هجنبن برای کارهای دارای  قرارداد مدت موقت با کارگرا

دلیل بدون  قرارداد  تمديد  و عدم  تعلیق  اخراج،  از  ذکر  برای جلوگیری  است   موجه  به    ،شده 
متبادر   کار.  شودیمذهن  طبیعت  اگر  افزود  بايد  ادامه  شود  یدر  قلمداد  کارفرما  مستمر   ،

رداد کارگر را مختومه تلقی و قرا   ردهک کار عمل    قانون  27خالف طريقیت ذيل ماده    تواندینم
  منظور بهشغلی    مستمر حداقلی از امنیت در کارهای با طبیعت    رسدیم  نظربهکند. از اين حیث  

ذکر    شايان است.    گفتهشیپفاقد موارد    ادشده يی  اما رأ  ، شده است   مش خاطر کارگران لحاظ ارآ
اين رأی هی پرتو  امنیت  ت عمومی ديوان عدالت  أاست در  از حیث  ابهام ديگری  نقاط  اداری 

رار  تکچرا  مبتنی بر اين رأی روشن نیست  .  خوردیمن نیز به چشم  بر آشغلی و مزايای مترتب  
فرار از شمولیت مزايای قراردادهای دائم توسط پیمانکاران   منظوربهموقت که  تادهای مدقرارد

بدون   تواندیمکارفرما    سازوکارين  فاقد ايراد و اشکال شناخته شده است؟ با ا   ،شودیموضع  
 در قانون کار، به شکل دلبخواهی قرارداد کار کارگر را فسخ کند و    27طی طريقیت ذيل ماده  

پر کارفرمايان،    ه ميجرداخت  نهايت  برای  وسیعی  عمل  اختیار  چنین  بخرد.  جان  به  را  اندک 
رند با مزد کمتر و مزايای  ها مجبو و آن   کندیمابزاری است که فشار بیشتری به کارگران وارد  

آسودگی خاطری بابت تمديد و استمرار قرارداد کار    گونهچیهحداقلی برای کارفرما کار کنند و  
باخود   رأی    رسدیم  ظرنبهشند.  نداشته  با صدور  اداری  عدالت  امنیت    تنهانه   گفتهش یپديوان 

کار   ،ان با تکیه بر رأی ديوانبلکه مجالی فراهم کرد تا کارفرماي  ، شغلی کارگران را تضمین نکرد
ن  و فشار مضاعفی بر کارگران وارد کنند. با اين رويه ديگر کارفرمايا  ردهک خود را قانونی تلقی  

مستمر را    یهاجنبهقراردادهای دائم با کارگران ندارند و حتی کارهای دارای    دبه انعقاتمايلی  
. با اين کار  کنندی می کار معین تنظیم  زمانی کوتاه مدت و در قالب قراردادها  یهابازهدر  نیز  
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خگويی به بدون پاس  توانندیمها  و آن   ابديیمچشمگیری افزايش    طوربهاختیار عمل کارفرمايان  
ها را مجبور به انجام کار و  ند، قرارداد کارگران را لغو يا آناناظر قراردادهای دائمی  همراجعی ک 

قرارداد   و    کارفرما  موردنظرشرايط    درانعقاد  شغلی  امنیت  از  چنین وضعی صحبت  در  کنند. 
ی  دالت ادار. با اين حال ديوان عشودیمتمديد قراردادهای کارگران امری تهی از مفهوم تلقی  

استمراری را    هجنبکارهای دارای    ،يیهاسوءاستفادهدر راستای جلوگیری از چنین    ست نتوایم
یودی مثل »ذات استمراری بودن برخی  و با ذکر ق  بزنداز اطالق موجود در رأی خود تخصیص  

کارفرمايان   دست  قراردادهای  را  مشاغل«  چنین  انعقاد  رأی کندکوتاه    هيکسو ياز  از  مستفاد   .  
؛  «خواهد بود  یردائمیغموقت و    یمیقرارداد تنظ  ،کر مدت در قرارداد کارذدر صورت  »  ادشدهي

آن    روازاين رگر آن را امضا کند، موقت و مدت ذکر شود و کامطلقاً  هر قرارداد کاری که در 
است.   کارفرمايان    رونيازاغیردائم  از  نیز    توانندیمبسیاری  را  کارهای مستمر    ی بندزمانحتی 

 ند. ورزمبادرت  اردادهای موقت با کارگران رانعقاد قنند و به ک 
 

 ی عدالت ادار   وان ی د   ی عموم   ت أ ی ه   1378/ 5/ 16مورخ    238شماره    ی رأ   . 6-1-2
مجمع    1369قانون کار مصوب    7ماده    2مفهوم مخالف تبصره  : »ت عمومیأمتن رأی هی

قت خواهد ر مدت مو که قرارداد کار در صورت ذک   دارد  نيمصلحت نظام داللت بر ا  صیتشخ
که ذکر مدت را در   1376/ 5/ 26مورخ    17190بخشنامه شماره    ریمفاد قسمت اخ  نيبنابرا  ؛ودب

 م یتنظ  1373/ 2/ 15/ن مورخ  35722  شنامهر بخکار که قبل از صدو  یقراردادها  ديتجد  اي  ديتمد
کرده   مدت دائم محسوب  نییمذکور را با وجود تع  یو قراردادها  یشده است، فاقد اعتبار تلق

 .« شودیمداده  صیتشخ الذکرفوقتبصره  به شرحکم قانونگذار ح  ريت، مغااس
 شرح و بررسی 
کرد قراردادی که    شانخاطرنت عمومی ديوان عدالت اداری بايد  أهی  یرأدر خصوص اين  

از وجه موقت بودن    ،شودیم و عرفاً پس از پايان مدت قرارداد تمديد    شده  موقت منعقد  طوربه
مشخص مبتنی بر استمرار کار، قرارداد نیز استمراری تلقی طور  هب  چراکه؛  رسدیم  رنظبهخارج  

مستمر    هجنبها  طبع آن قانون کار، کارهايی که    7ماده    2مبتنی بر تبصره  . توضیح آنکه  شودیم
تلقی   دائمی  باشد،  مستمر    رونيازا.  شود یمداشته  کار  ذات  که  موقت  مدت  قراردادهای  در 

 دفعاتبه و آن را    ردهمبادرت ک ارش قراردادهای مدت موقت  گ فرما به نولی کار  ،بیايد  حساببه
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الت اداری جهت  . اطالق در نظر ديوان عدرسدیم نظربهموقت بودن خارج  هجنبتمديد کند، از 
که   قراردادی  هر  شدن  تلقی  کارگران شودیموضع    دارمدتموقت  حقوق  تضییع  موجب   ،

کارفرما صبه  ،شودیم که  با  نحوی  زرفاً  مدت  از  مذکر  را  آن  قرارداد  در  بودن    ه جنبان  دائمی 
متصور    چیه و    کندیمخارج   کارگر  برای  شغلی  امنیت  که شودینمنوع  است  در حالی  اين   .
متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصريح شده   فقطنهعقود قانون مدنی » 220بر ماده مبتنی 

ه به موجب عرف و عادت يا به موجب  ک تايجی هم ه کلیه ن؛ بلکه متعاملین بدينمایماست ملزم 
قانون مدنی را مستحیل در    220اگر منطوق ماده    .«باشندیمملزم    شودیمقانون از عقد حاصل  

تمديد عرفی قراردادهای کار موقت پس    میاب يیدرم  ،قراردادهای کاری در نظر بگیريم  روابط و
. دائمی تلقی شدن قراردادهای  دبخشیمدن  مراری بو از اتمام مدت زمان، به قرارداد خصلت است

نیز مورد تأکید واقع   1337کار مدت موقت در صورت تمديد عرفی قرارداد کار در قانون کار  
کاری    هرابطبه    تمديد قرارداد مدت موقت   چند بارحوی که اگر کارفرما پس از  نبه  ،شده بود

تمديد قرارداد کار    چراکه  ،کردیميت  ج را رعا، بايد مقررات مربوط به اخرادادیمکارگر خاتمه  
اين رويه که در سالیان قبل نیز    رفت یم. انتظار  دیبخشیمدائمی بودن    هجنبمعین به آن قرارداد  

کار    ،بوده  هياالرعالزم  قانون  اصالح  از  شود  همپس  کار    چراکه  ،رعايت  صراحت  بهقانون 
مبنی بر دائم تلقی نشدن    ونی ديوانکن   هيرو  ،مغاير آن وضع نکرده است. از سوی ديگر  یاهيرو

حقوق   مغاير  است،  شده  تمديد  کراراً  که  معینی  کار   رسد یم  نظربهافراد    همکتسبقراردادهای 
 نظربهقانون اساسی هم    43فعلی ديوان عدالت اداری مغاير اصل    هيرو  (.253:  1389)عراقی،  

از    چراکه  ،رسدیم ک   یکشبهرهبا عبارت »جلوگیری  تعارار ديگریاز  در  است. مبتنی بر   ض« 
کارگران  بهکارفرمايان    ادشدهي  یرأ از  منفعت    کنندیم  یکشبهرهراحتی  و  سود  کسب  و 

توجه به    .دهندیمحداقل امنیت شغلی افراد جامعه ترجیح    حداکثری خود را بر منافع حاصل از
رما  فرگر و کاری بین کاو نگاه مبسوط به واقعیت روابط قراردادی و کار  شرايط اجتماعی فعلی

در مواردی که روابط قراردادی نابرابر است، تمهیداتی انديشیده شود که هم در    کندیماقتضا  
هم امنیت شغلی حداقلی برای کارگران را تضمین کند.   راستای رعايت مواد قانون کار باشد و

فعلی   شرايط  شغلی  توانینمجد  بهدر  امنیت  و  کارگر  خاطر  آسودگی  از  ز  سخن  به  بان  وی 
 رد.  ک جاری 
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 تلقی شدن قراردادهای کار در رویه دیوان عدالت اداری  دائمی .6-2
 ی لت ادار عدا   وان ی د   ی عموم   ت أ ی ه   1392/ 3/ 27مورخ    214شماره    ی رأ   . 6-2-1

هی رأی  »أمتن  عمومی:  به  ت  صورت    ی هاپروندهشکات    نکهيانظر  به  تعارض  موضوع 
کار   به  اشتغال  پ  اندداشتهمستمر  ر  شیو  قطع  کاراز  کار    ،یابطه  انجام  مشغول  قرارداد  بدون 

قانون کار مصوب سال     7ماده    2حکم مقرر در تبصره    قيکارکرد آنان از مصاد  ني، بنابرا اندبوده
 « ... شودیم یلقت ی مئبوده است و کار آنان دا 1369

 شرح و بررسی 
اين   خصوص  گفت  أهی  یرأدر  بايد  اداری  عدالت  ديوان  عمومی  ال  اشتغ  که  ازآنجات 

است   طوربه گرفته  قرار  تأکید  مورد  کارگران  برای  ازاينمستمر  و    رو،  بودن    دارمدتموقتی 
استمرار در انجام کار،   رونيازاشده است.  در نظر گرفته    ی فرعوجهعنوان  به،  قراردادهای کار

از قسم  ت  وجه اول دائمی تلقی شدن قراردادهای کار مدت موقت در نظر گرفته شده است. 
استمراری    ،کنندیمکه نوع و ذات فعالیتی که کارگران به آن مبادرت    ديآیمرب  مذکوری  اول رأ
که وجه استمراری بودن   شدینميد قرارداد کار مدت موقت تمد ،نبود طور نيااگر  چراکه ،است 

عبارت    ،کندیم ديگر که استمراری بودن کار را نمايان  حائز اهمیت    هنکتبر آن مستولی شود.  
رابطهاز    شیپ» کار  یکار  قطع  انجام  مشغول  قرارداد  بدون  رأی  اندبوده،  در  که  است  ت أهی« 

چشم   به  اداری  عدالت  ديوان  نشان  خوردی معمومی  عبارت  اين    موردنظر کار    هددیم. 
  رسد یم  نظربه.  اندبودهاستمراری بوده است که کارگران حتی بدون قرارداد مشغول انجام آن  

انجام کار مشغول    مدت موقت   قرارداد  کارگران در قالب  اتمام    اندبودهبه  به  که مدت قرارداد 
ی بوده است،  و مصاديق کار جار  هامؤلفهاما قرارداد تجديد نشده است و حسب اينکه    ،رسیده

انجام دادن کار توسط کارگران بدون داشتن قرارداد    روازاين.  انددادهکارگران کار خود را ادامه  
ين است که ابتدا کار و قرارداد مدت معینی وجود داشته است  ا  دهندهننشااولی  کار به طريق  

کار   به  مشغول  کارگران  کارگ   اندشدهکه  نیز  قرارداد  آن  پايان  با  اکنون  کما  و    السابق یفران 
ت عمومی  أ. در اين رأی، هیانددادهفعالیت شغلی خود را حسب جاری بودن مصاديق کار ادامه 

اد عدالت  در  ديوان  ا  هلهواری  و  ساول  کرده  احراز  را  شغلی  فعالیت  بودن  سپس تمراری 
ديوان ت عمومی  أرای قبلی، هیرا دائمی در نظر گرفته است. در آ  ن قرارداد کاردائرمدار بر آ

اداری،   عنوان   مطلقاًعدالت  قرارداد  کردن  تلقی  موقت  موجب  را  کار  قرارداد  در  مدت  ذکر 
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ن دائمی  ستمراری تلقی شدن کار و پیرو آاک  را مال  ذات کار  جوهر و  یرأاما در اين    ،کردیم
 . کندیمانگاشتن قرارداد کار عنوان 

 

 گیری  جه ینت
بد از  مناسب  شغل  داشتن  اساس  يهیاتحق  جمله  از  انسان  ترين یو  هر  و    یحقوق  است 

 یکسب درآمد و امرار معاش راه  یو برا  است   شده  ینانسان در جامعه با کار عج  یاتاصوالً ح
بدون در نظر گرفتن لزوم استحکام و    یحق  یناما صرف وجود چن .دکردن وجود ندارر  جز کا

   .يکديگرندزوم الزم و مل  یشغل یت داشتن کار مناسب و امن  .یست ن یثبات در شغل افراد کاف
و    به   توجه   با  کارگر  کاری  روابط  و  توسعه حقوق  و  تعديل  کار  قانون  پرتو  در  تاکنون  اينکه 

در پرتو    تواند ی م ديوان عدالت اداری    رسد ی م   نظر به   ، ت س شغلی حل نشده ا   یت کارفرما از حیث امن 
امله برد برد، عائدات کار  طرفین قرارداد کار را به نقطه تعادل برساند، تا در مع   ه خواست ايجاد توازن،  

  از طريقبه هر دو طرف برسد. البته نبايد از نظر دور داشت که ديوان عدالت اداری در مرحله اول  
صادر  را آ  که  در    تواند ی م   ، د ن ک ی م يی  جديدی  قضايی  در    خصوص ادبیات  شغلی  امنیت  موضوع 

رويه  وحدت  آرای  توسط  دوم  مرحله  در  و  کند  ايجاد  موقت  مدت    ی نوع به که    قراردادهای 
  بخش در توسعه و تحول روابط قانونی کار ثمر   تواند ی م ، است متداول    ی ها ه ي رو و متمم   کننده ل ی تکم 

امنیت شغلی را نمايان کند و ابهامات    ی ها مؤلفه تا حدودی،    تواند ی م ين رويه قضايی  را بناب   واقع شود. 
مرتبط با قراردادهای    . مرجع رسیدگی به دعاوی د ساز امنیت شغلی را مرتفع    خصوص متداول در  

قانون تشکیالت و    10ماده    2اما وفق بند    ، ت حل اختالف کارگر و کارفرماست أ اول هی   وهله کار در  
حل    ی ها ت أ ی ه قطعی   ی آرا اداری، مرجع رسیدگی به اعتراض حاصل از   ت درسی ديوان عدال دا آيین  

دالت اداری مرجعی است که  اختالف کارگر و کارفرما، ديوان عدالت اداری است؛ بنابراين ديوان ع 
 خود تئوريزه کرده است.    ی آرا موضوع حاضر را تا حدودی در    خصوص قضايی در    ی ها ه ي رو 

مناسبی باشد. اين   ی ها مؤلفه که واجد مبانی و   رسد ی م وب ل مط  نقطه رتی به صو امنیت شغلی در 
و   و    درجه در    ها مؤلفه مبانی  قوانین  پرتو وضع  در  در  شوند ی م اد  ايج مناسب    ی ها مقرره نخست   .

متمرکز و منسجم متجلی نخواهد شد.   طور به باشد، موضوع امنیت شغلی   مبهم شرايطی که قوانین ما  
ین سابق يا استفسار از مجلس و تفسیر قوانین عادی توسط  ن وضع و اصالح قوا ا  در اين صورت ي 

  یرأ از قابلیت تفسیر به  موجود را رفع و مواد قانونی را    های ابهام   تواند ی م تا حد زيادی    قانونگذار 
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ند که با  ا نگاه اين مراجع قضايی چنین طريقیتی طی نشود، آ شدن توسط مراجع مختلف دور کند. اگر  
نامتعارف از   ی ها برداشت قانونی و جلوگیری از    های رفع ابهام  ر خصوص د وحدت رويه   ی آرا  ه ارائ 

. در اين بین  کنند ی م عه جلوگیری  و از تضییع حقوق بسیاری از افراد جام   رند ی گ ی م مواد قانونی را  
ودن  ب   االتباع الزم متفاوت ديوان عدالت اداری و عدم اهتمام شعب به    ی ها ه ي رو کرد    خاطرنشان بايد  

ع أ هی   ی آرا  از  م ت  بسیاری  سردرگمی  و  آرا  تشتت  موجب  خود  برای  موضوع    نفعان ی ذ ومی  به 
د مفاهیم موافق و مخالف ماده  ابتدا باي   رسد ی م   نظر به حاضر خواهد شد. در خصوص امنیت شغلی  

  ن شغلی مبتنی بر آ  ی ها ت ی فعال نحوی استخراج شود تا جوهر و ذات  به آن    ی ها تبصره قانون کار و  7
  یها سنجه و    ها مالک بعد ديوان عدالت اداری به کمک کارشناسان خود    ه وهل   ر شود. د   ی بند سته د 

نوع    منظور به الزم   بودن  يا موقت  تا مشاغل  به ی را  شغل   ی ها ت ی فعال استمراری  تئوريزه کند  نحوی 
ان از  اي کارفرم دست    شود ی م   سبب قرار گیرند. اين کار    ادشده ي   ی بند دسته مشمول قراردادهای کار در  

تا حد زيادی کوتاه شود و  مستمر    ه جنب ردادهای موقت مکرر در کارهای دارای طبیعت و  ا انعقاد قر 
ديگر    رو ن ي ازا گران در قراردادهای کار تحمیل کند.  بر کار   ی ا ه ي کسو ي پیرو آن کارفرما نتواند روابط  

رداخت  پ بدون    تواند ی نم ا  ها دلبخواهی نخواهد بود و کارفرم ن آ اخراج کارگران و اتمام قرارداد کار  
و متوالی کارگران را ناديده بگیرد و برای    چندساله   خسارت و طی تشريفات قانونی زحمات بعضاً 

امنیت شغلی حداقلی    توان ی م . در اين صورت  کند   ی کش بهره ان  کارگر از  کسب سود و منفعت بیشتر 
 برای کارگران متصور بود.  

آرا  بر  دائرمدار  شد  سعی  پژوهش  اين  ديوا أهیی  در  عمومی  رويه   نت  اداری،  عدالت 
. تتبع در آرای مندرج در پژوهش حاضر نشان  شودقضايی ناظر بر موضوع امنیت شغلی تحلیل  

اما   ،واحدی پیروی نکرده است   هيروی در موضوع امنیت شغلی از  ديوان عدالت ادار  دهدیم
 ناو ي د  یعموم  تأیه  3/1392/ 27مورخ    214شماره    یرأاستدالالت مندرج در    رسدیم  نظربه

ادار ساير    ترمستدل و    تریقو ی  عدالت  در  مذکور  استدالالت  هیاز  ديوان أآرای  عمومی  ت 
ار را وجه اصلی دائمی تلقی شدن قرارداد کار استمرار در انجام ک   چراکه  ،است   عدالت اداری

است.   کرده  ب  تواندیمديوان    هيرواين    رسدیم  نظربه  رونيازاعنوان  جامعیت  تری  یشاز 
با  و  شبرخوردار  پويايی  استمرار    شکبید  و  تحقق  به  در   یهامؤلفهآن  شغلی  امنیت  اصلی 

کرد. خواهد  کمک  موقت  ديگر  قراردادهای  سوی  اسال  ،از  به  جمهوری  همواره  ايران  می 
اشتغال و امنیت شغلی پیوسته    حوزهکار در    یالمللنیب  سازمان  یهانامهموافقت و    هانامهمقاوله
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بوده و    توجهیبکار    یالمللنی بسازمان    یهانامهمقاولهعدالت اداری به    ديوان  متأسفانه  ماا  ،است 
منطوق و  مفاد  از  متفاوت  مسیری  واصله  شکايات  به  رسیدگی  سازمان    یهانامهمقاوله  در 

 کار را در پیش گرفته است.    یالمللنیب
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