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هدف این پژوهش ،مطالعهي جامعهشناختي رابطهي کارگران ،کارفرمایان و دولت در تنظيم روابط کار
صنعتي است .سؤال اصلي تحقيق این است که وضعيّت گفتگوي اجتماعي در روابط کار صنعتي کنوني ما
چگونه است؟ یافتههاي این پژوهش بر اساس روش تحقيق کيفي چندگانه و از طریق مصاحبهي عميق
فردي و گروهي متمرکز جمعآوري شده است .این یافتهها بيانگر آن است که در حال حاضر از یكسو
وجود تشکّلهاي مختلف کارگري و کارفرمایي ،ضعف هماهنگي در ميان آنها ،عدم تمرکز در ميان
تشکّلهاي کارگري و کارفرمایي و دستنيافتن به یك دستور مشترك ،عامل مهمّي در عدم برقراري
گفتگوي اجتماعي در محيط کار است .از طرف دیگر ،با استفاده از نظریّهي گفتمان ميتوان اظهار کرد که
توليد و درك مختلف معنایي از گفتگوي اجتماعي از سوي کنشگران مختلف در روابط کار صنعتي نيز
سبب کنشهاي متفاوت و متعارضي شده که گفتگوي اجتماعي را با چالش مواجه کرده است .نگرش
پدرساالرانهي کارفرمایان به کارگران ،وجود گفتگوي اجتماعي را به ضرر منافع جمعي ميداند و تشکّالت
مختلف کارگري نيز قادر نيستند دربارهي مسألهي مشترك خود به اجماع برسند .همين امر موجب طرد
گفتگوي اجتماعي شده است .همچنين منفعتطلبي کارفرمایان سبب شده تا هيچ تفویض اقتداري از سوي
آنها به کارگران در محيط کار صورت نگيرد .بهنظر ميرسد که کنشهاي دو طرف بر اساس اصل کنش
عقالني و منافع جمعي انعکاس یافته و اصل گفتگوي اجتماعي را نقض کرده است و به جاي آن که هر دو
طرف بخشي از منافع خود را معطوف به طرف دیگر نمایند تا منافع مشترك به حداکثر برسد ،درصدد به
حداکثر رساندن منافع خود هستند؛ پدیدهاي که به آن تنش و تضاد در روابط سازماني و صنعتي گفته
ميشود
واژههای کلیدی :روابط کار ،حلّ اختالفات کار ،گفتگوي اجتماعي ،سهجانبهگرایي.
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مقدّمه
رابطه و تعامل کارگران و کارفرمایان بهمثابه کنشگران اصلي در محيط کار ،از یكسو تعامل
امر اقتصادي و فرهنگي و از سوي دیگر تقابلها و تضادهاي احتمالي ميان کنشگران این دو حوزه
را نمایان ميکند .گفتگوي اجتماعي عرصهي تعامل و تقابل کنشگراني است که در حوزهي روابط
مطالعهي گفتگوي اجتماعي در محيط کار ،توجّه به فرهنگ و ارتباط تنگاتنگ ميان فرهنگ و
اقتصاد است .پرداختن به ميدان گفتگوي اجتماعي در روابط کار صنعتي ایران و بررسي ميداني
کنشهاي کنشگران صنعتي در فضاي گفتماني گفتگوي اجتماعي روابط کار صنعتي ،دغدغهي
اصلي محقّق در این تحقيق است .استفاده از نظریّههاي روابط سازماني ،حدوث ،پدرساالري و
گفتمان فوکو راهنماي تحليل روایتهاي موجود تعامل و تضاد کنشگران در این پژوهش خواهد
بود .یافتههاي این تحقيق وضعيّت گفتگوي اجتماعي در روابط کار صنعتي ایران و تحليل ميداني
این گفتگو ميان کارگران و کارفرمایان را توصيف ميکند و فهم روشني از وضعيّت کنوني روابط
کار صنعتي ایران و علل تعامل و تقابل احتمالي آنها ارائه ميدهد .بيشك این پژوهش ميتواند
ادبيّات جدیدي را در حوزهي روابط کار صنعتي توليد و وضعيّت گفتماني رابطهي کارگران،
کارفرمایان و دولت از منظر ميداني توصيف و تفهيم کند .اندیشههاي این تحقيق به توليد گفتمان
جدید گفتگوي اجتماعي در روابط کار صنعتي ایران کمك خواهد کرد.
بیان مسأله
گفتگوي اجتماعي بهمثابه رابطهي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي ميان کارگران و کارفرمایان در
نظام روابط کار صنعتي ایران با چالشهایي مواجه بوده است .اهمّيّت این گفتگو بدین سبب است
که اگر منافع متضاد و متفاوت این دو گروه تثبيت و به گونهاي حلّ و فصل نشود ،امکان توسعه و
کار مشترك ميان آنها -که به منافع جمعي کمك ميکند -وجود نخواهد داشت .در نهادهاي
مختلف کار صنعتي از جمله بنگاهها و سازمانهاي صنعتي ،کارگران و کارفرمایان منافع فردي و
گروهي را دنبال ميکنند .این تضاد و تفاوت حول دستمزدها ،ساعات کار ،شرایط کار و  ...شکل
گرفته و ظاهراً منافع مادّي هستند ،امّا این منافع مادّي در روابط فرهنگي و اجتماعي به گونهاي
حك شدهاند که نميتوان بهسادگي منافع مادّي متضاد افراد را با گفتگو به سود منافع جمعي تثبيت
کرد .تنشهاي ناشي از خاستگاههاي فرهنگي از جمله مذهب ،روابط قومي ،خردهفرهنگها ،زبان
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و ...ممکن است یکي از عوامل مهمّ عدم موفّقيّت گفتگوي اجتماعي ميان گروههاي موجود در
نظام روابط کار صنعتي باشند .دالیل اهمّيّت اساسي امر جامعهشناختي -فرهنگي در حلّ تضاد
منافع کارگر و کارفرما را ميتوان از نقد رهيافت جامعهشناسي فرهنگي -اقتصادي به نظریّههاي
نئوکالسيك اقتصادي دریافت که آن چه در روابط کار ميان کارگر و کارفرما وجود دارد ،تنها ناشي
ميآورند.
شکلگيري و نهادینه شدن گفتگوي اجتماعي براي مدیریّت اختالف در محيط کار ميان
کارگران و کارفرمایان اهمّيّت فراواني یافته است .امّا گاه یکي از طرفين ،قدرت چانهزني بيشتري
پيدا ميکند و در این گفتگو مسائل را به نفع خود پيش ميبرد؛ بهگونهاي که با وجود توافق و
گفتگوي ظاهري ،اختالف همچنان باقي ميماند .بنابراین در این جا گفتگوي اجتماعي نميتواند
فضاي تعامل در محيط صنعت را ميان طرفين نهادینه کند و بهرغم تفاهم ظاهري ،هرگونه مسائل و
مشکالت کارگاه به شکایت منجر ميشود؛ به عبارتي نوعي عدم اطمينان و اعتماد ميان طرفين
بهوجود ميآید .در ایران گفتگوي اجتماعي از طریق قانون کار یا روابط کار نتوانسته است تنش و
تضاد این دو گروه را سامان دهد .بنابراین حتّي فکر و فضاي گفتماني گفتگو ميان طرفين شکل
نميگيرد .تعداد زیاد شکایات ساالنهي کارگران از کارفرمایان در مراجع حلّ اختالف کار (حدود
 082هزار پرونده در سال  3100در مراجع حلّ اختالف کار در ایران طبق آمار و اطّالعات موجود
وزارت کار و امور اجتماعي) ،تنشهاي ناشي از کار و پایين بودن بهرهوري گواه این مدّعاست .امّا
در مقام مقایسه ،در کشورهاي صنعتي پيشرفتهاي همچون آلمان ،اتّحادیّهها ،انجمنها و تشکّلهاي
صنفي نيرومندي وجود دارند که نسبت به حقوق و وظایف اعضاي خود و طرف مقابل ،از آگاهي
و اطّالع کافي برخوردارند و حتّي کارگران نيز در مالکيّت بنگاه سهيم هستند .بنابراین گفتگو و
تعامل ميان طرفين راحتتر شکل ميگيرد .داشتن فرهنگ تعامل ،گفتگو و انجام کار گروهي در
شکلگيري گفتگوي اجتماعي در سطح اقتصادي امري اساسي است و با رواج این فرهنگ در
جامعه ،گفتگو و کار گروهي بنيان حلّ منافع متضاد کارگر و کارفرما ميشود .به تعبير بوردیو،
گفتگویي که یك رابطه را تداوم ميبخشد ،بهمثابه ميداني تلقّي ميشود که ذائقه و منش در این
ميدان (فرهنگ) شکل ميگيرد .ضمن آن که این ذائقهها نيز به گفتگو بهمثابه یك ميدان شکل
ميدهند .بسترهاي اجتماعي -فرهنگي گفتگوي اجتماعي در ایران نياز به مطالعه دارد تا مشخّص
شود رابطهي دو طبقهي کارگر و کارفرما بهمثابه دو گروه اجتماعي ،با منافع متضاد چگونه استقرار
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ميیابد .پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤال چگونگي تثبيت ،افزایش یا کاهش تنشها و
شکلگيري گفتگوي اجتماعي است .بنابراین مسألهي این تحقيق ،تحليل جامعهشناختي گفتگوي
اجتماعي در ایران با توجّه به روابط کارگري و کارفرمایي است تا به این سؤال پاسخ داده شود که
چرا گفتگوي اجتماعي و تفاهم ،در نظام صنعتي ایران شکل نگرفته است؟ یا به عبارتي ،وضعيّت

ضرورت و اهمّیّت تحقیق
با توجّه به جامعهشناسي فرهنگي و کار و اهمّيّت ماهوي موضوع ،از چند جهت ميتوان
ضرورت و اهمّيّت پژوهش حاضر را بيان کرد .مطالعهي اجتماعي -فرهنگي کار در رشتهي
جامعهشناسي در مقایسه با دیگر کشورها کمتر مورد توجّه اندیشمندان این حوزه قرار گرفته و این
امر موجب کمبود تحقيقات جامعهشناسي ،فقر معرفتي و ضعف توليد ادبيّات در این حوزه (روابط
کار) شده است .به لحاظ کاربردي نيز اندك مطالعات ميدانيِ صورتگرفته دربارهي گفتگوي
اجتماعي کار ،کمتر در شناخت درست رفتار کنشگران اقتصادي ،توليد گفتمان گفتگوي اجتماعي
و فرهنگ گفتگو در جامعهي کارگري استفاده شده و براي اصالح رویّههاي کنوني اقدام قابل
توجّهاي صورت نگرفته است.
رویكردهای نظری تحقیق
گفتگوي اجتماعي ميان کارگران و کارفرمایان یا دیگر شرکاي اجتماعي کار ،امروزه توجّهات
فراواني را به خود جلب کرده است؛ زیرا گفتگوي اجتماعي و پيشگيري مؤثّر و حلّ و فصل
اختالفات کار براي داشتن روابط استخدامي سالم و سازنده ،ضروري است؛ بهگونهاي که
فرایندهاي حلّ اختالف بهعنوان یك منبع مذاکرهي جمعي ،گفتگوي اجتماعي را تقویت ميکنند.
نگاهي کوتاه به بازار سرمایه بيانگر این واقعيّت است که نزاع و اختالف در ذات روابط شغلي
وجود دارد و مسألهاي اجتنابناپذیر است .اتّخاذ فرایندهاي پيشگيري ،حلّ اختالف و ایجاد فرایند
گفتگوي مؤثّر در به حداقل رساندن اختالفات کار و نتایج آن ،امري اساسي است( .سازمان
بينالمللي کار.)0-3 :0231 ،
اگرچه گروههاي زیادي در حوزهي روابط کار کوشيدهاند تا محيط کار را به محيطي دوستانه و
مسالمتآميز تبدیل کنند ،شکّي نيست که ماهيّت بازار کار صنعتي ،کنشگران این رابطه را با
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تضادهایي مواجه ميکند .پيشداوريها ،نگرشهاي منفي گذشته ،سوءتفاهم ميان کارگران و
کارفرمایان و برداشتهاي متفاوت از قوانين و مقرّرات کار ،موجب بروز اختالفات در محيط کار
شده است .برخورد مناسب و بهموقع براي حلّ اختالفات امري ضروري و اجتنابناپذیر است؛
زیرا وجود اختالف در محيط کار موجب گسترش اختالفات و در پي آن ،موضعگيري افراد دیگر
کار و ایجاد شرایط نامناسب براي فعّاليّت ميشود (بهشتي.)312 :3180 ،
هرچند ماهيّت تعامالت کارگر -کارفرما در اقتصاد مبتني بر بازار ،حاکي از اجتنابناپذیر بودن
اختالف است ،با گفتگوي اجتماعي مؤثّر ميتوان این اختالفات را تعدیل کرد و زمينههاي گفتگوي
اجتماعي را در سطوح فردي ،جمعي ،تشکّالت ،منطقهاي و  ...فراهم آورد .بنابراین ميتوان اظهار
کرد گفتگو در تالقي با واژهي اجتماع ،تالشي است براي پيوستن انسانها به یکدیگر و پلي است
براي برقراري ارتباط بيشتر ،تبادل بهتر اطّالعات ،قبول اندیشههاي نو و اظهار عقيده بدون
هيچگونه واهمه و ترسي .گفتگوي اجتماعي از دیدگاه حقوقي نوعي از مشارکت است (نصرتي،
 .)0 :3181سازمان بينالمللي کار ،گفتگوي اجتماعي را شامل هر نوع مذاکره ،مشاوره یا تبادل
اطّالعات ميان نمایندگان دولت ،کارفرمایان و کارگران دربارهي موضوعات و منافع مشترك و مورد
عالقهي طرفينِ گفتگو در خصوص سياستهاي اقتصادي و اجتماعي که ميتواند منجر به عقد
قرارداد دستهجمعي یا پيمان یا موافقتنامهي کارگاهي شود ،ميداند (کروویال.)3 :0222 ،
هابرماس ،نيز گفتگوي اجتماعي را نوعي توافق و اجماع سياسي بهشمار ميآورد (انصاري:3181 ،
 .)102بهطور کلّي گفتگوي اجتماعي به هر نوع مذاکره ،مشاوره یا تبادل اطّالعات ميان نمایندگان
دولت ،کارفرمایان و کارگران گفته ميشود که به موضوعات مربوط به کار ،شرایط اقتصادي و
اجتماعي ميپردازد (ساروش.)318 :0222 ،
واضح است که در صورت عدم گفتگوي اجتماعي مؤثّر ،اختالفات گسترش ميیابد .براي
پيشگيري از اختالفات کارگري و کارفرمایي یا حلّ و فصل آنها ،گفتگوي اجتماعي ميتواند
فضاي همگرایي و تعامل اجتماعي را در محيط کار افزایش دهد .این امر نيازمند قدرت برابر
طرفين ،ارزشهاي برابريخواه و محيطي مناسب براي تعامل و گفتگو است .در غير این صورت،
هر کدام از طرفينِ گفتگوي اجتماعي بهگونهاي متفاوت فضا را مصرف ميکنند و سبب تضاد و در
نهایت اختالف در محيط کار ميشوند .بنابراین شرکاي اجتماعي براي جلوگيري از اختالف باید به
گفتگو بپردازند .نهایتاً ميتوان اظهار داشت گفتگوي اجتماعي سهجانبه ميان دولت و سازمانهاي
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کارگري و کارفرمایي و دیگر سهامداران ،داراي سه فرایند داوطلبانهي تبادل اطّالعات ،انجام
مشاوره و مذاکره است (آمارو .)01 :0221 ،بيتردید شناخت موانع گفتگوي اجتماعي و ایجاد
شاخصهاي گفتگوي اجتماعي سالم و مطلوب ،نيازمند رعایت پيششرطهایي از جمله فضاي باز
سياسي است .روابط کار ،کنشگران و بازیگران گفتگوي اجتماعي و محيط اقتصادي ،در این تعامل
گفتگوي اجتماعي سهجانبه دارد.
نظریّههای مرتبط
نظریّههاي مختلفي راهنماي نظري محقّق در فرایند تحليل مصاحبهها بودهاند که به اختصار به
آنها ميپردازیم .بر اساس نظریّهي کثرتگرایي ،تفاوتهاي موجود در روابط کار یا موانع
گفتگوي اجتماعي ميان نيروهاي مختلف را ميتوان از طریق مباحثه در هر جایي که ممکن باشد،
برطرف کرد و زمينههاي عامي را براي نزدیکي این نيروها فراهم ساخت .در نقد دیدگاه یادشده
ميتوان گفت که این دیدگاه از دعوت به کثرتگرایي و ایجاد عرصهي عمومي پيشتر نميرود و
نشان نميدهد که چگونه ميتوان در عرصهي عمومي باب گفتگو را براي سازش تنشهاي سازمان
روابط کار باز کرد( .گریت.)333 :3008 ،
نظریّههاي سازماني روابط کار را ميتوان برحسب اندازهي سازمان تقسيمبندي کرد .در
سازمانهاي بزرگ به سبب وجود سلسلهمراتب سخت و خشك ،امکان گفتگو کمتر وجود دارد،
در حالي که این سازمانها درگير سازمانهاي غيررسمي نيز هستند .امّا سازمانهاي روابط کار با
مقياس کوچكتر بهتر ميتوانند با سازمانهاي غيررسمي خود رفتار کنند .در سازمانهاي روابط
کار با مقياس کوچكتر ،کارفرمایان امکان گفتگو با کارگران را از طریق مشارکت بهتر ميتوانند
فراهم آورند؛ زیرا امکان پرهيز از دیوانساالري و سلسلهمراتب سازماني بهتر فراهم ميشود
(مهرعليزاده.)3181 ،
دیدگاه پدرساالري اظهار ميکند که کارگران در نهایت انسان هستند و باید پاسخ نرمتري براي
ترغيب بيشتر به کار دریافت کنند .بنابراین کارفرمایان همانند پدري که به اخالق فرزندان خود
نظارت ميکند ،بر رفتار و اخالق طبقات جدید کارگر نظارت داشته ،هر رفتار نابههنجاري را از
جانب آنها برنميتابيدهاند و براي کنترل یا محدود کردن آن مانند مصرف مشروبات الکلي و
گذران بيش از حدّ اوقات فراغت ،تالش ميکردهاند (پوالرد.)13-031 :3021 ،
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نظریّهپردازان مکتب روابط انساني معتقدند انگيزهي اصلي در کار ،کنش متقابل انساني است نه
پول .سيورس ( )3081معتقد بوده که انگيزش تنها زماني مطرح ميشود که معنا از کار حذف شده
باشد .در آن صورت سه مشکل بروز خواهد کرد؛ نخست آن که عالقه موجب ایجاد نوعي نظریّهي
رمانتيك نسبت به کار ميشود به این معنا که در برخي مواقع نامتعيّن در همهي مشاغل عالیق ذاتي
ذاتي اهمّيّت ميیابد و همهي آن عالیق به خود شغل معطوف ميشود .سوم ،فعّاليّتها از این
دیدگاه ميتوانند بهطور عيني جدا از فردي که شغل را انجام ميدهد ،ارزیابي شوند که از عالیق
«ذاتي» برخوردار نيستند (گریت .)330 :3008 ،در این مکتب روشن شده که کارگران بيشتر بر
اساس منطق احساسها در مقابل منطق هزینه و کارایي ،کار ميکنند؛ کارگران بهوسيلهي
احساسهایي مانند خوبي و حقّ کار برانگيخته ميشوند ،حال آن که مدیران و سرپرستان به سبب
وضعيّت عيني خاص به احتمال زیاد ،بيشتر به فکر منطق هزینه و کارایي هستند.
از دید فرهنگ سازماني ،فرهنگ بهعنوان انگيزهها ،ارزشها ،باورها ،هویّتها و تفسيرها یا
معاني وقایع مهمّي است که حاصل تجربهي عادي اعضاي سازمان یا جامعه است (هاس .ار و
دیگران .)121-180 :0223 ،فرهنگ سازماني را برآیندي از استراتژيهاي سازماني قلمداد ميکنند
(ساف فولد .جي .اس.)112 :3088 ،
از این دیدگاه ،بهطور خالصه سازمانها در جایي بهتر کار ميکنند که عقاید ،عملکردها و
اهداف اعضا و سازمانها با همدیگر سازگاري متقابل داشته باشند .باید توجّه کرد بسياري از
دیدگاههایي که داراي بهترین روش در زمينهي فرهنگ موفّق هستند ،تمایل دارند تصوّر کنند که
زیربناي فرهنگي شرکت آنها با فرهنگ کنوني یکي است و تنها یك فرهنگ وجود دارد (کارول؛
آلوسان .)3081 ،این دیدگاه چندان در پي آن نيست که توضيح دهد فرهنگ معاصر یك سازمان
چيست ،بلکه توضيح ميدهد این فرهنگ چه باید باشد .بنابراین ،دیدگاه یادشده در مسير یك خطّ
عملگرا اقدام ميکند؛ به این مفهوم که سازمان را در جهتي که براي تسهيل کارایي آن طرّاحي شده
است ،تغيير دهد نه برحسب شکل رایج فرهنگ و ارزیابي اهمّيّت آن (لورچ3082 ،؛ هاسارد و
شریفي.)3080 ،
هندي در بيان اهمّيّت فرهنگ سازماني چهار نوع فرهنگ را از هم متمایز کرده است؛ فرهنگ
مبتني بر قدرت ،فرهنگ مبتني بر نقش ،فرهنگ مبتني بر وظيفه و فرهنگ مبتني بر شخص (هندي،
 .)021 :3081در این وضعيّت فرهنگ به سریشم نگهدارنده و پيونددهندهي سازمان تبدیل ميشود
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و این همان عامل انسجامبخشي است که دورکيم از آن با عنوان سيمان اجتماعي یاد ميکرده که
بدون آن گروه اجتماعي نميتواند وجود داشته باشد .با این حال به جاي پذیرش فرهنگ بهمثابه
سریشم نگهدارندهي سازمان ،شاید بهتر باشد آن را بهمثابه نتيجهي اقدام اجتماعي تصوّر کنيم؛ به
این معنا که فرهنگ موجب نميگردد که مردم در سازمانها به شيوههاي خاصّي عمل کنند ،بلکه
سازماني رسمي ،معيّن ميکند.
تئوري حدوث ميکوشد نامحدود بودن اطّالعات منسوب به دیدگاه سيستمها را به سطح قابل
کنترل کاهش دهد .این تئوري این عمل را با تمرکز بر تعداد نامحدودي از مشکالت خاصّ
مدیریّت مانند ساختار مدیریّت ،مسألهي رهبري ،تنگناهاي سازماني و  ...انجام ميدهد .حدوث به
معناي سطح آزادي فزاینده مبتني بر اهمّيّت کنش تفسيري براي کنشگران نيست امّا در نهایت در
پي حذف آزادي است« .وودوارد» معتقد بوده اگرچه درجاتي از حدوث وجود دارد امّا تا آن جا که
مدیران ميتوانستند ميان صور مختلف ساختار سازماني دست به انتخاب بزنند ،تنها آنهایي
که بهترین ساختار را انتخاب ميکنند -که این انتخاب هم از سوي تکنولوژي توليد تعيين
ميشود -احتمال دارد به موفّقيّت نائل شوند .بنابراین حدوث اصالً به انتخاب نامحدود و سطح
عدم اطمينان ،منتهي نميشود .در واقع این بحث ميکوشد شرایطي را که تحت آن ،موفّقيّت
سازمانهاي خاصّي تعيين ميشود ،مشخّص کند و آن را احتماالً از بين ببرد (وودوارد.)3018 ،
بهنظر ميرسد عوامل محيطي عمالً ماهيّت سازمان را رقم ميزنند ولو این که ساختار سازماني ویژه
به ترکيب دقيق تأثيرات محيطي وابسته باشد .بهطور خالصه بهنظر ميرسد کنشگران انساني ،در
تئوري حدوث نقش بسيار اندکي ایفا ميکنند (دونالدسون.)3081 ،
اعتبار فوکو ( )3010 ،3011براي تئوري سازماني در چند حيطه برجسته است .نخست آن که
به عقيدهي او جامعهي معاصر و متناسب با آن سازمانهاي معاصر ،نه با توافق همگاني و فشار
آشکار سيستم قضایي حکومت ،بلکه بيشتر با سيستمهاي پنهان نظارت گروهي و مقرّرات که در
قالب دروني سازمانها ساخته شده ،اداره و نگهداري ميشوند .بنابراین کارگران مانند زندانيان
هميشه باید در پيش چشم کنترلکنندگان قرار داشته باشند و در همهي لحظات زندگي روزانه
قانون تنظيمشده از باال رعایت گردیده و به صورت مکتوب درآمده باشد؛ عينيّت به صورت منظّم
از سوي سازمان جزء جزء شده و از ترکيب آن اجزا ،دوباره یك مدل هنجارمند بهوجود آمده است
و هر کسي که از این مدل منحرف شود ،از سوي دانشمندان جامعه -قضاوت خود برگزیدهي
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هنجارمند -مشمول قطع عضو و اخراج ميشود .اهمّيّت کار فوکو در این جا ،در مقولهي قدرت
ناشي از مدل شبکهاي اوست (شریدن.)10 :3082 ،
همهي افراد انساني درون شبکهي روابط قدرت که آنها را توصيف ميکند ،برابر نيستند.
برعکس ،منابع قدرت بهطور نابرابر توزیع شده و این نابرابري اغلب با راهبردهاي مورد استفاده
زیردستان با بيچارگي تمام درون تارهاي قدرت به دام افتادهاند؛ زیرا تعيينناپذیري زندگي
اجتماعي نشان ميدهد که مقاومت و عدم هماهنگي امري جاودانه است .با این وصف این امر
براي فوکو ،صرفاً یك تسهيلکنندهي عملکردي نظم بزرگتر دیگري است .به این مفهوم که اگر
تنها مقاومت بهطور مداوم کاربرد نظم را محك بزند ،آیا نظم ميتواند تکامل بپذیرد و تأمين شود؟
(بارل )3088 ،آن چه ميتوان در دیدگاه فرامدرنيسم فوکویي بهویژه در زمينهي موضوع تحقيق بيان
کرد ،آن است که باید مسألهي گفتگو با موانع گفتگو را در هر جامعه بر اساس موقعيّت و زمينهي
تاریخي و فرهنگي همان جامعه بررسي کرد و اصول جهانشمولي که دیدگاههاي عقالني سازماني
بهکار ميبرند ،توسعهنيافتگي گفتگو را روشن نخواهد کرد .فوکو گفتمان را «رویّه»هایي ميداند که
به گونهاي نظاممند ،موضوع یا ابژههاي مورد نظر ما را ميسازند .او «حقيقت» را امري این
جهاني -و نه امري استعالیي -ميداند که توليد ميشود (بهيان .)13 :3188 ،در نتيجه ،ممکن است
شکلهاي خاصّي در حيطهي «حقيقت» قرار نگيرند و از آن بيرون نهاده شوند .مثالً رویّهي گفتگو
با کارگر ،از سوي سندیکاهاي کارفرمایي کنار گذاشته ميشود و آن را رویّهاي غيرعقالني و به
ضرر منافع کارفرما تلقّي ميکنند .از این رو ،گفتمان با قدرت ،آن هم قدرت کارفرما پيوسته است.
از نظر فوکو ،قدرت صرفاً سرکوبکننده نيست ،بلکه توليدکننده نيز است؛ بدین معنا که
توليدکنندهي تضاد ميان کارگر و کارفرماست .بهعالوه ،از این نظر توليدکننده است که چون
گفتمان منع گفتگو یا عدم پذیرش گفتگو صورت ميگيرد ،بيش از هر زمان دیگري بحث درباره
گفتگوي سهجانبه انجام ميپذیرد؛ بهعنوان نمونه ،طرح گفتگوي سهجانبه از سوي سازمان
بينالمللي کار به این دليل نيست که گفتگو در جریان است و باید توسعه یابد ،بلکه به این علّت
است که در بيشتر کشورها از جمله ایران ،گفتمان «منع گفتگو»ي سهجانبه غلبه دارد.
در نظریّهي گفتمان فوکو ،گفتگو و گفتمان ،فضاي ذهني و رواني مسلّط و زبان خاصّي است
که عدّهاي از مردم در دورهاي خاص با آن سخن ميگویند و ضرورت شناخت آن براي اصالح و
تغيير یا فعّاليّت در چارچوب آن ،انکارناپذیر و غيرقابل اجتناب است .با این تعریف ميتوان گفت
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وقتي از «گفتگوي سه جانبهي اجتماعي» بيشتر در ادبيّات مورد نظر سازمان بينالمللي کار سخن
ميگویيم ،در حقيقت فضایي ذهني و رواني است که باید موقعيّت «موجود» گفتگوي ميان سه
طرف یعني کارگر ،دولت و کارفرما را به سمت آن تغيير داد و لزوماً این «گفتگوي موجود یا
ممکن» نيست؛ به عبارت دیگر ،ممکن است ایجاد و از ميان بردن گفتمان بهراحتي و فاعالنه
که وظيفهي این تحقيق است ،باید فضاي ذهني و رواني مسلّط و زبان خاصّ گفتگوي سهجانبه را
فهميد .باید دریافت که کارگر و کارفرما با چه زباني با یکدیگر گفتگو ميکنند (با زبان قانون یا
سازش و درگيري و اعتصاب)؟ و چگونه ميتوان این زبان را تغيير داد؟ فقدان گفتمان «گفتگوي
اجتماعي» شرایطي است که فوکو آن را نخواهندگي و تقسيمبندي مينامد .در این معني گفتگو از
گفتگوي اجتماعي ،قبول عام (طرفهاي درگير) ندارد و سخني غيرقابل قبول و بيارزش است؛
سخني است که نه حقيقتي در آن است ،نه اهمّيّت و اعتباري در مرجع عدالت دارد و نه سندیّتي
براي اثبات اصالت یك عمل (گفتگوي اجتماعي) که با یك قرارداد (قرارداد سازش) حقيقت
ندارد؛ زیرا وجود گفتمان حقيقت است .چارچوب مفهومي فوق از تئوريهاي سازمان گریت الهام
گرفته شده است .این چارچوب ،طيفهاي مختلف نظریّهها از عدم انعطافپذیري و گفتگوي
اجتماعي تا انعطافپذیري و تمایل به گفتگوي اجتماعي را در برميگيرد .از سوي دیگر ،در این
چارچوب نظري زمينههاي ساختاري و کنشگران اجتماعي هر دو مدّنظر قرار گرفتهاند؛ بهگونهاي
که نظریّهي عامليّت -ساختار در آن نمود پيدا ميکند .محقّق در این پژوهش با بهرهگيري از این
چارچوب نظري ،طيف گستردهاي از تئوريها را بهعنوان راهنما و لنز نظري تحقيق مورد استفاده
قرار داده است.
روششناسی تحقیق
براي بررسي گفتگوي اجتماعي در روابط کار صنعتي و همچنين فهم بهتر نظرات نمایندگان
کارگران و کارفرمایان دربارهي چگونگي این گفتگو ،روش تحقيق کيفي بهکار گرفته شده است.
روش کيفي ،روش منظّم و ذهني براي توصيف تجارب زیستهي افراد و احساسات دروني
آنهاست (سعيدي و اکبري .)388 :0221 ،روشهاي کيفي از پارادایم یا سنّتي تفسيري ناشي
ميشود که اعتقاد دارد مردم موجوداتي اجتماعي هستند که بهطور فعّال دنياي پيرامون خود را
تفسير و تجربه ميکنند .بنابراین رفتار مردم را از طریق تفسير و شناخت آنها از وقایع و تجربيّات
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دنياي پيرامونشان ميتوان شناخت (پریسر .)3001 ،در این روش باورها و نگرشهاي مردم از
طریق مصاحبهي فردي و گروهي درك شده ،سعي بر این است تا محقّق بدون هيچگونه
پيشفرضي با موضوع یا واقعيّت مواجه شود و مخاطبان را درك و فهم کند نه این که آنها را
اندازه گيري نماید (کرسول .)3001 ،بنابراین براي پي بردن به شناخت و تفسير مخاطبان از
براي بررسي موضوع است .در این تحقيق ،کنشگران روابط کار صنعتي ایران (نمایندگان کارگر و
کارفرما و دولت) در بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفته و نمایندگان
مذکور در استانهاي تهران ،قزوین ،فارس ،گلستان ،مازندران ،کرمان ،قم و آذربایجان غربي در
بحثهاي گفتگوي همدالنه شرکت کردهاند .همچنين در تحقيق حاضر ،رابطهي کارگران و
کارفرمایان از طریق مصاحبهي عميق فردي یا گروهي بررسي شده است؛ بهگونهاي که با نمایندگان
کارگر و کارفرما و دولت (در مراجع حلّ اختالف) بهعنوان ابعاد اصلي گفتگوي اجتماعي ،مصاحبه
انجام شده و نحوهي تعامالت اجتماعي در محيط روابط کار صنعتي مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف ،مطالعه و اخذ عقاید و نظرات گروههاي مختلف (نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت) از
جمله نمایندگان کارگران و کارفرمایان در بنگاههاي اقتصادي ،انجمنهاي صنفي و شوراهاي
اسالمي کار و  ...است .دو تکنيك مورد مطالعه در این سطح ،گفتگوي اجتماعي همدالنه با
نمایندگان کارگران و کارفرمایان یا مسؤوالن عاليرتبهي دولتي (بهعنوان نمونه ،کمالي وزیر کار و
امور اجتماعي اسبق و یا معاونت روابط کار کنوني) به صورت فردي یا گروهي بر اساس دسترسي
به این گروههاست.
مصاحبههاي فردي با مخاطبان به صورت عميق و با استفاده از سؤاالت باز ،از سوي خود
محقّق انجام گرفته است .در این نوع از مصاحبهها ،محقّق و پاسخگو خود را به چارچوب خاص و
محدودي مقيّد و پايبند نميکنند ،بلکه محقّق موضوع را طرح و پاسخگو عقاید و نظرات خود را
دربارهي آن بيان ميکند .بنابراین ،محقّق در طرح پرسشها و پاسخگو نيز در پاسخ به آنها ،آزادي
کامل دارد؛ یعني ،محقّق بر اساس تجربهي زیسته و مطالعات اسنادي ،آن چه را که ضروري است
مطرح کرده ،در طرح سؤال خود هيچگونه محدودیّتي احساس نميکند و پاسخگو نيز در پاسخ به
سؤالها از آزادي کامل برخوردار است .محقّق در چنين مصاحبهاي ميتواند ایدههاي خود را در
هر پرسش کالمي بيان کند و سؤاالت خویش را با هر عبارتي که مایل باشد ،مطرح نماید .پاسخگو
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نيز ميتواند جواب خود را به هر صورت که مایل است و در هر لفظي که دوست دارد ،بيان کند.
(ساروخاني.)031 :3111 ،
در این تحقيق اطّالعات مورد نياز از محلّ بنگاههاي اقتصادي ،معادن زغال سنگ و جلسهي
گروهي متمرکز در محلّ ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعي (سالن جلسات) گردآوري شده است.
بخش خصوصي ،نمایندگان دولت در مراجع حلّ اختالف کار و استادان آشنا به مسائل کارگري و
کارفرمایي هستند .در این روش (کيفي) مخاطب و محقّق ،به مصاحبه و محتواي آن ساخت
ميدهند و صداهاي گوناگون مصاحبهشوندگان شنيده ميشود نه لزوماً به دليل محتوا یا معناي
عميقي که در گفتگوي اجتماعي وجود دارد ،بلکه براي شنيده شدن همهي صداها و مواردي که در
پرسشنامههاي کمّي قابل بيان نيستند .محقّق در خالل گفتگو و صحبتهاي مخاطبان ،موارد را
احصا و استفاده کرده است .در حقيقت ،در این جا گفتگو نوعي پروسه است که مفاهيم و معنا در
طول تحقيق خلق ميشود و نوعي رابطهي سوژه -سوژه وجود دارد نه رابطهي سوژه -ابژه .در
پایان هر جلسهي مصاحبه ،نکات اصلي یادداشتشده براي مخاطبان (مصاحبهشوندگان) خوانده
ميشد تا محقّق اطمينان حاصل کند که مفاهيم را درست فهميده و یادداشتبرداري کرده است.
بهعالوه ،در این شيوه که هدف از آن افزایش اعتبار کار بوده ،امکان افزودن مطالب جدید از سوي
مصاحبهشوندگان نيز وجود داشته است .هر مصاحبهي گروهي نيز در یك جلسهي یك تا سه
ساعته انجام شده و در مجموع بيش از دوازده مصاحبهي گروهي با تعدادي زیادي از نمایندگان
کارگران و کارفرمایان (حدوداً  12نفر) صورت گرفته است .جلسات گروه همانند سایر
مصاحبههاي کيفي یك تا سه ساعت طول ميکشد (باسول و کانون .)0221 ،در واقع روش گروه
متمرکز ،روش تحقيق کيفي است که طي آن گروه کوچکي از شرکتکنندگان براي گفتگو و بحث
دربارهي موضوعي خاص گرد هم ميآیند تا اطّالعات یا دادههایي توليد کنند (ال .پي وانگ،
 .)022-011 :0228تعداد جلسات بهطور کلّي بستگي به اشباع نظري اطّالعات دارد (اي .جي.
هالکامب و دیگران .)0221 ،در برخي مواقع چندین بار مصاحبهي گروهي الزم است تا اطّالعات
الزم با اطمينان ایجادشده کسب گردد (حق باقري و دیگران .)0221 ،محقّق در اکثر مصاحبهها
امکان برگزاري بيش از یك جلسه را با یك گروه مشترك نداشته و سعي کرده است در جلسهي
یك تا سه ساعته از نظرات و عقاید نمایندگان آگاه شود.
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بنابراین ميتوان گفت روش گروه متمرکز ،یك گردهمایي گروهي نيمهساختیافته است که از
سوي محقّق بهعنوان رهبر یا تسهيلگر ،هدایت و در شرایط غيررسمي براي جمعآوري اطّالعات
دربارهي موضوعي خاص برگزار ميشود (اسپيزال و رینالدي .)12-18 :0221 ،همچنين در تحقيق
حاضر ،انتخاب نمونهها بر اساس نمونهگيري هدفمند صورت گرفته است .نمونهگيري هدفمند
است .در این روش ،گروههاي شرکتکننده بر اساس معيارهاي از پيش تعيينشده دربارهي
موضوعي خاص یا سؤال تحقيق انتخاب ميشوند (ا .ج .اون ویگبيوز .)123-083 :0221 ،انتخاب
شرکتکنندگان در گروههاي کانوني ،بيشتر بر نمونهگيري هدفدار تکيه دارد (ایلز و هابرمن،
 .)3081در این تحقيق پژوهشگر ،شرکتکنندگان را بر پایهي طرح پژوهش و توانایي همکاري
آنان و همچنين مشورت با رؤساي روابط کار ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعي انتخاب کرده
است .شرکتکنندگان معموالً بر اساس توانایي خود در ارائهي اطّالعات مرتبط با عنوان مورد
تحقيق انتخاب ميشوند.
تعداد شرکتکنندگان بستگي به موضوع و حسّاسيّت پدیدهي مورد مطالعه دارد و نمونهگيري
و گردآوري اطّالعات تا اشباع نظري ادامه ميیابد .اشباع نظري بدین معناست که خصوصيّات یك
گروه یا طبقهي تئوریك به اشباع رسيده است (اس .ان حس بيبر)0228 ،؛ به عبارت دیگر ،این
حالت زماني است که جمعآوري دادههاي بيشتر ،موجب توسعه ،تعدیل ،بزرگتر شدن یا اضافه
شدن به تئوري موجود نگردد (ال کوهن و دیگران.)0221 ،
در نهایت باید گفت محقّق با مسائل کارگري و کارفرمایي بيگانه نبوده است؛ بهگونهاي که در
مأموریتهاي سازماني از کارخانجات ،معادن و  ...بازدید کرده و با مشاهدهي مشارکتي ،نظارهگر
گفتگوي اجتماعي ميان کارگران و کارفرمایان در ميدان کنش بوده است .از سوي دیگر ،تجارب
عملي محقّق یعني حضور در مراجع حلّ اختالف کار و ایفاي نقش بهعنوان نمایندهي دولت در
حلّ و فصل اختالفات کارگري و ارائهي مشاورهي حقوقي به شاکيان ،تجربهاي غني براي شناخت
زوایاي پنهان روند گفتگویي کارگر و کارفرما بوده است.
یافتهها
موانع گفتگوي اجتماعي در یك چشمانداز تاریخي و وضعيّت موجود تداوم داشته و مسألهي
گفتگوي اجتماعي در فرهنگ روابط کار نهادینه شده است .بنابراین راهکارهاي بينالمللي براي
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بهبود آن ،بدون توجّه به ریشههاي تاریخي و نهادي راه به جایي نخواهد برد .گفتگوي اجتماعي در
هر دوره تحتتأثير ویژگيهاي زمان تاریخي خود تحوّالتي را پشت سر گذاشته و قلمرو قدرت و
مقاومت کارگران ،کارفرمایان و دولت در محيط کار بوده است .این امر بيانگر آن است که
کنشگران روابط کار صنعتي ،موجوداتي منفعل و تحتتأثير شرایط صِرف محيطي نبوده و در
بدین معنا که در برخي مواقع از تشکّالت فرمایشي یا قوانين و مقرّرات حاکم بر جامعهي خود
پيروي نکرده و آن را به چالش کشيدهاند .این فضاهاي صنعتي ،عرصهي تعامالت اجتماعي در
ميان خود (کارگران) یا با دیگري (کارفرما) بوده است .روابط کار عرصهي تعامل و تضادها و
اختالفات کار است؛ یعني دو عنصر متضاد «تعامل» و «تضاد و اختالف» در فضاي روابط کار
صنعتي به بهترین شکل معنا ميیابد؛ به عبارت دیگر ،روابط کار صنعتي فضایي براي ارتباط و
معناسازي و کردارهاي فرهنگي متفاوت صنعتي است .این فضا ،در عين حال که در آن ،امکان
شکلگيري تعامالت اجتماعي وجود دارد ،عرصهي تضاد و اختالفات نيز است .کنشهاي جمعي
فرهنگي و اجتماعي و حتّي سياسي در این فضا شکل ميگيرند ،امّا این کنشها تحتتأثير فضاهاي
ساختاري اقتصادي و قانوني ،عرصهي تعامالت و تفاهمات اجتماعي را به نحو دیگري تعریف و
بازتعریف ميکنند؛ عرصهاي که از تعامل اجتماعي تا تضاد و مقاومت را در برميگيرد .آن چه در
این فضاهاي صنعتي مورد بررسي قرار گرفته و بيشترین اهمّيّت را براي محقّق داشته است،
شناخت فضاهاي گفتماني «گفتگوي اجتماعي» ميان کارگران و کارفرمایان است؛ فضایي فرهنگي
که با وجود اهمّيّت بسيار فراوان در تحوّالت سياسي و اقتصادي جامعه ،کمتر مورد توجّه
جامعهشناسان قرار گرفته است .از یكسو ،حاشيهنشينان صنعت (کارگران) نقش خود را در این
فضاي گفتماني به شکل دیگري بازنمایي ميکنند و از سوي دیگر ،ایدئولوژي حاکم بر این فضا،
بازتعریف دیگري از این فضا به کارگران نسبت به گفتگوي اجتماعي داده است.
در واقع ،گفتمان کارگري و کارفرمایي در ایران کنوني بهعنوان گفتماني حاشيهاي در گفتمان
بزرگ انقالب و جنگ قرار گرفته و به حاشيه رانده شده است .این فضاي گفتماني ،با وجود فضاي
تنشآميز و تضادهاي ناشي از کار ،نه تنها به فضاي جنبش اجتماعي و سياسي تبدیل نشده و امکان
ظهور نيافته ،بلکه تحتتأثير سياستهاي دولت ،استقالل خود را از دست داده است .شاید یگانه
وجه مشترك کارگران در مقابل این فضاي تضادآميز (ميان کارگران و کارفرمایان) اعتماد به شریك
اجتماعي دیگر یعني دولت آن هم نه براي ایجاد فضاي فرهنگي «گفتگوي اجتماعي» ،بلکه براي
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حلّ و فصل موقّتي اختالفات بوده است .در حقيقت ،ماهيّت این فضاي گفتماني به گونهاي بر ما
نمایان ميشود که فرهنگ «گفتگوي اجتماعي» ميان شرکاي اجتماعي و سهجانبهگرایي به فضایي
تضادآميز تبدیل شده و کنشگران اجتماعي جز در شرایط اجبار و فشار ،گفتگو را در کنش
زیستهي خود وارد نکردهاند و به تعبيري ،فرهنگ گفتگو در ميان آنها شکل نگرفته است .این
خود جاي داده است .شرکاي اجتماعي در عرصهي این گفتگو ،درك فرهنگي متفاوتي از فضا و
دیگر بازیگران و حتّي خود گفتگوي اجتماعي دارند و گفتگو به نوعي عرصهي نمایش آنهاست؛
فضاي گفتماني مردانهاي که در عرصهي آن ،گفتگوي اجتماعي تبيين ميشود و نمایندگان
سهجانبه ،درك متفاوتي از گفتگو و فرهنگ آن در محيط کار داشته ،بر اساس این بينش به گفتگو
ميپردازند .محقّق نتایج استخراجشده از مصاحبهها ،روایتها و بحثهاي گروهي متمرکز را مورد
بررسي قرار داده است .بهعالوه ،کنش زیسته و تجربهي عملي خودِ او در محيط کار نيز به تحليل
جامعهشناختي گفتگوي اجتماعي در روابط صنعتي کمك کرده است .نظریّهي گفتمان فوکو و
نظریّههاي مطرح در بحث فرهنگ سازماني روابط کار مك گرگور هم نقش مهمّي در تحليل دادهها
خواهند داشت.
 در فرایند تحليل مصاحبهها بر اساس چگونگي روابط متقابل کارگر و کارفرما ،نظریّهيکثرتگرایي و موضوع گفتگوي اجتماعي در محيط کار مورد بحث قرار گرفته است .بر اساس این
نظریّه ،سازمان صحنهي تضاد ،فعّاليّتها و جهتگيريهاي گروهى و فردى براى دستیابى به
اهداف ،منافع و ارزشهاي گروهى یا فردى است .این دیدگاه سه مفهوم «منافع»« ،تضاد» و
«قدرت» را بهعنوان واحدهایى مرتبط با هم و بهعنوان مفروضات بنيادى سازمان بيان کرده،
عالقهي افراد به اهداف سازمانى را در جهت اهداف فردى و گروهى خود مىبيند و تضاد را
چهرهي اجتنابناپذیر و جدانشدني سازمان ميداند؛ چنان که معتقد است بدون تضاد سازمانى،
بقاى کلّ سيستم تهدید ميشود .یافتههاي این تحقيق نشان ميدهد که نيروهاي مختلف درگير در
روابط صنعتي ،اساس یك گفتگو را در حرف پذیرفته امّا هيچگاه آن را عملي نکردهاند؛ زیرا منافع
کارگران و کارفرمایان و حتّي دولت در محيط کار متضاد است و نفع یکي در مقابل ضرر دیگري
قرار ميگيرد؛ بهعنوان نمونه ،یکي از نمایندگان کارگران ميگوید« :کارفرمایان نيز بهعنوان یکي از
ابعاد اصلي این پازل (گفتگوي اجتماعي) هرگونه گفتگو در محيط کار را در مقابل منافع خود
دانسته و با آن مخالفت ميکنن چرا که حفظ منافع در فضاي تضادآميز اهمّيّت اساسي دارد» (علي،
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نمایندهي کارگران تهران .)01/1/31 ،نمایندهي کارفرمایان نيز اعتقادي به گفتگو در ميدان واقعيّت
ندارد و مدّعي است« :این جلسات به این دليل است که فقط حرف زده شود و حتّي یك جایي هم
کارفرما هيچ چيزي دستش نيست .نباید توقّع داشت که همهي هزینهها را کارفرما بدهد» (زکریا،
نمایندهي کارفرمایان کرمان .)01/2/1 ،در گفتگوي سهجانبه ،نقش دولت تنظيم رابطهي کارگر و
طرفين امري مدرن و شيك ميداند« :بهنظر ميرسه گفتگو هنوز در اکثر کارخانههاي ایران با توجّه
به مسائل و مشکالت حقوق و دستمزد بهعنوان مسائل شيك نگریسته ميشود و اعتمادي به گفتگو
وجود نداره و مدیر منابع انساني پرداخت حقوق و دستمزد را نهایت گفتگو و عدم اختالف
ميدانند و این را امري منصفانه تلقّي ميکنن» (احمد ،نمایندهي کارگران خوي .)01/2/8 ،همچنان
که از مصاحبههاي نمایندگان کارگر ،کارفرما و دولت در این طيف فکري برميآید ،گفتگو در
روابط کار صنعتي ما نوعي مدگرایي و شيك پنداشتن امري مدرن است که از زبان به عمل تسرّي
پيدا نکرده و طرفين در نهایت ،گفتگو را پرداخت بهموقع حقوق و مزایا ميدانند.
 تحليل دادهها بر اساس نظریّهي روابط سازماني :این نظریّه بر نوعي سلسلهمراتب سازمانيروابط کار و ایجاد نوعي عقالنيّت ابزاري به معني پيروي خشك کارگر و کارفرما از برخي اصول
سازماني بهمثابه مبناي پيشرفت تأکيد ميکند که خود مانع شکلگيري فرهنگ گفتگو در کارخانهها
و شرکتهاي بزرگ ميان کارگر و کارفرما ميشود؛ یعني ،مکانيزم گفتگو امري غيررسمي است که
در روابط سازماني تعبيه نشده است .در این فرایند کانالهاي رسمي اهمّيّت دارند ،امّا کانالهاي
غيررسمي ارتباطي مورد پذیرش قرار نميگيرند یا به حاشيه رانده ميشوند .مدیران نميتوانند
مستقيماً ارتباطات غيررسمي را ممنوع کنند .از این رو ،این نظریّه گفتگو را امري غيررسمي ميداند
که خارج از حيطهي رسمي و عقالني کار قرار گرفته است و با بياهمّيّت تلقي کردن آن ،ادبيّات
دیگري توليد ميکند؛ به عبارت دیگر ،در این نظریّه ،گفتگوي اجتماعي که بر اساس فرایندي
غيررسمي شکل گرفته و مورد موافقت کارفرمایان نبوده ،خارج از فرایند رسمي روابط متقابل
کارگران و کارفرمایان است .یکي از نمایندگان کارگران ،این امر را چنين تأیيد ميکند« :اگر
کارگري منضبط و وظيفهشناس باشه ،اختالف پيش نمياد که به شکایت کشيده شود» (رستم،
نمایندهي کارگران کرمان .)01/2/1 ،در این فضاي غيرتعاملي ،کارفرمایان نيز خود را نيازمند به
گفتگوي اجتماعي و تعامل با کارگران نميدانند و معتقد به طي کردن رویّههاي رسمي قانوني در
سازمان هستند؛ بهگونهاي که یکي از نمایندگان آنها معتقد است« :سرمایهگذار کاري به مسائل
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غيرقانوني نداره ،دنبال جار و جنجال نيست و ميخواهد کار رو تمام کنه و بره دنبال کارش»
(شهرام ،نمایندهي کارفرمایان کرمان.)01/2/1 ،
نگاه ساختاري قدرت نيز بيانگر آن است که رشد رویّههاي غيررسمي در سازمان نه بر اساس
نياز به گفتگو بلکه بر اساس عدم شرایط برابر ميان طرفين گفتگو است .نمایندهي دولت اینگونه
تعدّد بيکاران در سطح جامعه و از طرفي کمبود فرصتهاي شغلي موجود ،عمالً کارفرما اختيار
بيشتري در تعيين شرایط گفتگو دارد و این باعث ميشه کارگران که از نابرابري در این رابطه آگاه
شده و متوسّل به راهکارهاي فشار از جمله تحصّن ،دادخواست گروهي و یا عدم انجام وظایف
محوّله شوند» (الله ،نمایندهي دولت در شيراز .)01/1/1 ،مجموعه نظرات این گروه یا مقوله،
روشهاي حلّ و فصل اختالف کار را راههاي عقالني و منطقياي ميداند که در روابط سازماني و
بوروکراتيك عقالني تعریف شدهاند و گفتگو در این ميدان کنش جایي ندارد .بنابراین ،این
ایدئولوژي برساختهي کارفرمایان ،برخي نمایندگان کارگران را به این باور رسانده که رعایت
شرایط گفتگو و کار را منوط به طي کردن روشهاي قانوني بهعنوان راههاي منطقي حلّ اختالف
ميان نيروي عقالني و منطقي بدانند« :هيچ کارفرمایي نيست که بدون حکم رأي را اجرا کنه .باید
رأي قابل اجرا باشه» (علي ،نمایندهي کارگران تهران .)01/1/31 ،بازتعریف راههاي منطقي بهعنوان
تنها راه و مجراي رسمي کارفرمایان براي کارگران ،حق و حقوقي براي گفتگوي اجتماعي و
اظهارنظر در زمينهي مسائل و مشکالت محيط کار یا مذاکره و مشاوره ایجاد نميکند؛ بهعنوان
نمونه ،یکي از کارفرمایان بر اساس تجربهي کار در خارج از کشور معتقد است« :من در شرکت
ميتسوبيشي ژاپني بودم .قانون کار ژاپن کمترین حق را براي کارگر داشته ،نظرات نمایندهي
کارگران چون فنّي نيست خيلي نميتواند مشارکت کند» (شریف ،نمایندهي کارفرمایان کرمان،
 .)01/2/1در این دیدگاه نيز کارگران در گفتگوي اجتماعي نه تنها طرد ميشوند ،بلکه اعتقادي به
توانایي آنها براي مشارکت در امور بنگاه اقتصادي و در نهایت گفتگوي اجتماعي وجود ندارد.
شاید حرکت در لواي قانون و راهحلهاي منطقي ،مشروعيّت کارفرمایان را براي عدم گفتگو و
تفاهم با کارگران بازتعریف ميکند.
 تحليل دادهها بر اساس نظریّهي حدوث :بر مبناي این نظریّه ،گفتگو زماني صورت عينيميیابد که چاره یا راه حلّي جز آن وجود نداشته باشد .بر اساس این پيشفرض ،کارگران و
کارفرمایان زماني در ميدان گفتگو با همدیگر قرار ميگيرند که یك فضاي غيرتفاهمي اجبارآميز

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 16:22 +0430 on Friday April 16th 2021

ميگوید« :یکي از شرایط گفتگو فيمابين دو طرف وجود شرایط برابر است ،حال آن که با وجود

 ...............191فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی چهارم ،شمارهی ،1تابستان49

بهوجود آید و در غير این صورت هر دو طرف متضرّر خواهند شد .در واقع ،منافع طرفين
(عليرغم ميل باطني به گفتگوي اجتماعي براي حلّ و فصل مسائل و مشکالت خود و بنگاه
اقتصادي) امر گفتگو را قابل پذیرش ميکند .گفتمان «گفتگوي اجتماعي» در این فضا معنا ميیابد؛
یعني ،فضایي که از بازیگران در برابر صدمات به گونهاي مالیم و ناملموس حراست ميکند و
نهایتاً ،در این شرایط امکان بازتوليد گفتماني «گفتگوي اجتماعي» تبيين ميگردد .در این روابط
گفتماني ،اطّالعات و برداشتها براي رسيدن به فهم و تفاهم مشترك ردّ و بدل ميشوند و
مشروعيّت هرچند کوتاهمدّت بيش از هر چيز فرآوردهاي گفتماني است؛ به عبارتي ،این فضاي
گفتماني ناشي از توجيه همزمان اجبار و گفتگوي اجتماعي است .در حقيقت ،آن چه موجب ایجاد
این فضاي گفتماني ميشود ،اجبار و ترس نسبت به از دست دادن فضاي کنوني است .نمایندهي
کارفرمایان به بيان دیگر ميگوید« :نمایندهي کارگران و کارفرمایان در خصوص حلّ مشکل
اقتصادي همسواند و ميخواهند شرکت سر پا بماند» (صادق ،نمایندهي کارفرمایان کرمان،
 .)01/2/0استنباط محقّق این است که آنها در نظرات خود تردید داشتند .بنابراین تغيير این نظریّه
به یك فرهنگ گفتگوي اجتماعي ،مشکل بهنظر ميرسد .شاید خطر به چالش کشيدن منافع طرفين
از سوي طرف سومِ گفتگوي سهجانبه (دولت) ،سبب ایجاد این فضاي گفتماني «گفتگوي
اجتماعي» شده است .نمایندهي کارگران در این باره ميگوید« :تعهّدات دولت در بخش حاملهاي
انرژي و یارانه اجرا نشده و این سبب تنش است .هزینههاي سربار باال رفته .ما با کارفرما هماهنگي
کردیم که برخي را حذف کنيم و شما چي به ما ميدید؟ کارگر و کارفرما اگر بداند دو ریال بدهد
هفت ریال گيرش ميآید ،آن دو ریال را ميدهد» (رحمان ،نمایندهي کارگران خوزستان،
 .)01/0/00مصاحبهها حاکي از این بود که کارگران بيشتر از کارفرمایان ،خطر عدم گفتماني
«گفتگوي اجتماعي» در محيط کار را احساس کرده بودند .نمایندگان دولتيِ مورد مصاحبه به این
امر واقف نبوده یا به آن اعتقاد نداشتهاند .اگرچه این گفتگو با اجبار ،مشروعيّت موقّت ميیابد امّا
در صورت انجام گفتگوي اجتماعي ،رضایتي در آن دیده نميشود و طرفين فقط براي حلّ موقّت
مشکالت تن به این گفتگو ميدهند .بنابراین گفتگو شکل پایدار نميیابد.
 تحليل یافتهها بر اساس نظریّههاي قوّهي قهریّه از جمله نظریّهي لنين ،پدرساالرانه و نظایرآن :بر این اساس ،کارفرما خود را پدري ميپندارد که خير و صالح کارگران را بهتر از آنها ميداند
و هر واگذاري اختيار برابر با واگذاري بخشي از اقتدار اوست و از همه مهمتر آن که گفتگو منافع
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جمعي خانواده یا کارخانه را کاهش ميدهد یا به خطر مياندازد .همچنين این اعمال نيروي قهریّه
که به نيّت ایجاد نظم در کارخانه و حفظ منافع (بهزعم کارفرما حفظ منافع جمعي است) بهعنوان
تنها مکانيزم تنظيم روابط صورت ميگيرد ،مانع گفتگو است (گریت .)3081 ،در این ميدان
چگونگي پيدایش و توسعهي گفتگوي اجتماعي بهشدّت از عملکرد کنترل اجتماعي تأثير ميپذیرد.
واقف نيست ،چنان چه بخواهد در این فرایند نظمپذیري دخالت داشته باشد ،موجب بينظمي
شده ،فضا را پرتنش ميکند و نظم حاکم را به چالش ميکشد .این گروه از کارفرمایان گفتگو با
زیردست را امري نامعقول ميدانند و همچون پدري بر همهي جنبههاي زندگي کارگران
زیرمجموعهي خود حکمراني ميکنند .نمایندهي کارگران اینگونه ميگوید« :در کشور ما آمرانه
گفتگو کردن و مدیریّت را با فرماندهي اشتباه گرفتن و سرپيچي توسّط کارگران به صورت امري
شده» (کمال ،نمایندهي کارگران تهران.)01/1/12 ،
یکي دیگر از نمایندگان کارگران دربارهي نگاه پدرانه به کار بهعنوان یکي از موانع گفتگوي
اجتماعي چنين ميگوید« :تا زماني که اراده نباشد نميتوان گفتگو کرد .تا زماني که پدر بخواهد و
پدرساالري را بخواهد گفتگو شکل نميگيرد .ما مثالً ندیدهایم که از ما استفاده کنند .کارفرما
دیدگاه ارباب -رعيّتي را ميخواهد با یك دیدگاه پذیرفتهي جهاني (که برد -برد است) جدا کند»
(علي ،نمایندهي کارگران تهران .)01/1/31 ،بهنظر ميرسد به عقيدهي این نماینده تا دیدگاه
ارباب -رعيّتي در ذهن کارفرمایان ما وجود دارد و آنها خود را پدري ميدانند که مصلحت
کارگران را بهتر از خودِ آنان درك ميکنند ،در این فضاي کنشي ،فرهنگ گفتگوي اجتماعي شکل
نميگيرد.
کارفرمایان ،گفتگوي اجتماعي را غيرمتعارف ميدانند و معتقدند عدم آشنایي کارگران با مسائل
و مشکالت کارگري موجب طرد آنها از تصميمگيري براي منافعشان شده است .یکي از این
کارفرمایان ميگوید« :نمایندهي کارگر پيشنهاد خاصّي نداره .نمایندهي کارگر قبلي فکر ميکرد باید
همه چيز را با زور ببرد جلو و جلوي اداره کار هم با قلدري حرف ميزد و بعد از یك سال فهميد
چطور برخورد کند و این نمایندهي جدید را یك ماه نصيحت ميکردم و ميگفتم تا هر کجا قانونيه
جلو بره» (اکبر ،نمایندهي کارفرمایان کرمان .)01/2/1 ،در مجموع ميتوان گفت کارفرما بهعنوان
پدري دلسوز و مقتدر ،کنترل امور را با حفظ منافع کارگران توجيه کرده ،گفتگوي اجتماعي را
امري نامعقول و نوعي بازي کودکانه در فضاي مدرن ميداند که منافع طرفين را تهدید ميکند.
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کارگران نيز بهعنوان کودکان نابالغ ،نسبت به منافع خود ناآگاه دانسته شده ،با این هژموني از فضاي
گفتماني طرد ميشوند.
 تحليل یافتهها بر اساس نظریّهي طرد اجتماعي :گفتگو نوعي نخواهندگي و طرد بهویژه ازسوي کارفرمایان است و به عبارتي نوعي کار غيرعقالني تلقّي ميگردد .در این راستا ،کارفرمایان
سوي آنان طرد ميشود .طرد اجتماعي نيز به معناي محروم شدن از مشارکت و گفتگو در نهادهاي
اجتماعي است؛ به عبارت دیگر کارفرما با ممانعت از هر نوع حضور فعّال کارگران در سرنوشت
خود ،آنها را از مشارکت اجتماعي فعّال طرد و منزوي ميکند .در این جا نيز کارفرما گفتگوي
اجتماعي را امري نامعقول و خارج از ارادهي طرفين ميداند؛ بهعنوان نمونه ،یکي از نمایندگان
کارفرمایان اظهار ميکند« :مسائل ارتباطي بين کارگر و کارفرما که از دست من و شما خارج است.
هنوز به آن مرحله مثل کشورهاي پيشرفته نرسيدیم و کاري از دست ما برنميآید» (جابر ،نمایندهي
کارفرمایان قم.)01/2/01 ،
کارگران نيز در این ميدان آغشته به ایدئولوژي ،خود زمينهساز طرد اجتماعي ميشوند و
کارفرما یا حتّي نمایندهي کارگران نيز این طرد و نخواهندگي را با نخواستن کارگر یا عدم ظرفيّت
او توجيه ميکند؛ بهعنوان مثال ،یکي از نمایندگان کارفرمایان معتقد است« :کارگران دنبال منافع
شخصياند و به مشارکت براي کار جمعي و حلّ مشکالت کاري ندارن» (اکبر ،نمایندهي
کارفرمایان کرمان .)01/2/1 ،نمایندهي کارفرمایان با بيان عدم اشتياق کارگران به گفتگو و منافع
جمعي ،به تثبيت ایدئولوژيِ عدم شناخت کارگران از فضاي گفتماني «گفتگوي اجتماعي» کمك
ميکند .نمایندگان دولت نيز طرد شدن کارگران در گفتمان «گفتگوي اجتماعي» را ناشي از
بياطّالعي و کمسوادي آنها ميدانند .به عقيدهي یکي از این نمایندگان ،طردشدگي کارگر و
نخواهندگي گفتگو گاهي ناشي از تضاد منافع است« :تضاد منافع کارگر و کارفرما در برخي موارد
مانع از انجام گفتگوست به این صورت که حقوق و مزایاي کارگر (مابهازاي دریافتي از بابت انجام
کار) جزء هزینههاي کارفرما منظور شده و به همين دليل عليرغم تمایل کارگر به ازدیاد دریافتي،
کارفرما سعي در کاهش هزینههاي مربوطه دارد لذا تا اندازهاي شرایط برد -برد از بين ميرود»
(الله ،نمایندهي دولت در شيراز .)01/1/1 ،نتيجه این که ،نخواهندگي و طرد ،تبدیل سوژهي فعّال
اجتماعي به ابژهاي منفعل است که خواسته یا ناخواسته کارگران در این فضاي گفتماني کنار
گذاشته یا به قول فوکو طرد و به حاشيه رانده ميشوند.
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 تحليل جامعهشناختي منفعتطلبي از عدم گفتگو :برخي اقتصاددانان نهادگرا معتقدندتوسعهي اقتصادي و بازار محصول کنشهاي طبيعي آدميان نيست ،بلکه نتيجهي طرّاحي آنهاست.
به تعبير آدام اسميت ،جامعهي سالم زماني بهوجود ميآید که انسانها به دنبال خير و منفعت خود
هستند .هرچه افراد جامعه به دنبال نفع شخصي خود باشند ،براي جامعه نتيجهي مطلوبي در پي
در محيط اقتصادي به این دليل با همدیگر یا با دولت و برعکس به گفتگو نميپردازند که در عدم
گفتگو منفعت اقتصادي وجود دارد و عدم گفتگو را امري منفعتطلبانه ميدانند .بنابراین خير و
منفعت شخصي را بر منفعت جمعي ترجيح ميدهند و با این تفکّر ،گفتگوي اجتماعي را به حاشيه
ميرانند؛ بهعنوان نمونه ،یکي از نمایندگان کارفرمایان ميگوید« :نماینده به خاطر نفع خودش مانع
سازش ميشود» (مراد ،نمایندهي کارفرمایان قم .)01/2/01 ،بهنظر ميرسد در عدم سازش نوعي
منفعتطلبي اقتصادي وجود دارد .نمایندهي کارفرمایان این عدم تمایل به گفتگو را با منفعت
سياسي مرتبط ميداند« :من ميخواهم یك مسؤوليّت بگيریم چند تا کارگر را تحریك ميکنند .تمام
تخطّيها ناشي از عدم یکپارچگي مسؤولين است .اگر حدّ و مرز شناخته شده باشد ،من مخالف
ایجاد تشکّل کارگري نيستم» (امير ،نمایندهي کارفرمایان ساري .)01/33/33 ،در تأیيد این مطلب،
نمایندهي کارگران نيز از تعطيلي عمدي بنگاههاي اقتصادي سخن ميگوید« :تعطيلي عمدي
کارخانههاي بزرگ براي استفاده از زمين آنها براي ساختوساز به دليل سود فراوان این کار»
(عظيم ،نمایندهي کارگران تهران .)01/1/1 ،ميتوان چنين استدالل کرد که سود ناشي از
ورشکستگي و فروش زمينهاي کارخانه بهتر از حفظ بنگاه با گفتگو است .مصاحبههاي
انجامشده بيانگر آن بودند که طرفين گفتگو ،منفعت شخصي را مانع گفتگوي اجتماعي و کنش
جمعي دانسته ،اظهار ميکردند که بازیگران حوزهي روابط کار در عدم گفتگوي اجتماعي ،به دنبال
نفع شخصي هستند و با استفاده از تنش ميان کارگران و کارفرمایان ،به بهترین نحو منافع اقتصادي،
سياسي و فردي خود را تأمين ميکنند.
 تحليل جامعهشناسانهي فرهنگ حاکم بر روابط کار :فرهنگ کار بهعنوان شيوهي زندگي،نقشي بنيادي و زیربنایي در ارتقاي سطح پویایي جوامع دارد .با نهادینه شدن فرهنگ کار ،کار
بهعنوان یك ارزش تلقّي ميشود و همهي افراد جامعه در سطوح مختلف ،کار کردن را در مسير
توسعهي موزون جامعه دانسته ،از طریق عملکرد صحيح به توسعهي اقتصادي جامعه کمك
ميکنند .به گفتهي یکي از نمایندگان کارفرمایان« :اگر فرهنگ را توسعه دهيم و براي کار ارزش
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قائل شویم نه حاشيه ،مسائل و مشکالت حل ميشود ،گفتگو شکل ميیابد» (شریف ،نمایندهي
کارفرمایان کرمان .)01/2/1 ،آن چه در وجود کارکنان یك سازمان ارزش و نگرش تلقّي ميشود و
مورد پذیرش جمعي قرار ميگيرد ،فرهنگ کاري حاکم بر آن سازمان یا گروه را تبيين ميکند .این
فرهنگ ميتواند خواهان گفتگو یا مانع گفتگوي اجتماعي شود .فرهنگ گفتگو و تعامل اجتماعي و
فرهنگي را چنين نقد ميکند« :آن فرهنگي که کارگر و کارفرما حقوق همدیگر را به رسميّت
بشناسند ،صورت نگرفته و کارفرما به دنبال سود و منفعت بيشتر و کارگران به دنبال پول بيشتر
و کار کمتر هستند» (کمال ،نمایندهي کارگران تهران .)01/1/12 ،یکي از نمایندگان کارگران هم
دربارهي عدم یادگيري فرهنگ کار اینگونه ميگوید« :فرهنگ اجتماعي ما از ]حاصل[ محيط
خانواده است و یاد نگرفتيم که چطور گفتگو کنيم .مثالً بين پدر با فرزند ،محصل با معلّم ،حکومت
با مردم نوعي گفتگوي اجتماعي مدام صورت نميگيره و تصميمگيري در دولتها بدون توجّه به
مردم صورت ميگيرد و این منجر به اعتراض مردم ميگردد» (کمال ،نمایندهي کارگران تهران،
 .)01/1/12یکي از نمایندگان دولت نيز فرهنگ کالن جامعه را که بر فرهنگ کار اثرگذار است،
چنين نقد ميکند« :به نظر من در کشورمان فرهنگ گفتگو وجود نداره .وقتي در مجلس ما گفتگو
صورت نميگيره و افراد نماینده با هم درگيرند چه انتظاري از کارگران و کارفرمایان ميتوان
داشت» (اصغر ،نمایندهي دولت در کرمان.)01/2/1 ،
فرهنگ حاکم بر روابط کار ما ،انجام کار یدي را مذموم تلقّي کرده و سبب عدم مشارکت
کارگران در محيط کار شده است .همچنين ،پرداخت بيبرنامهي منابع مالي به کارگران آنها را از
انجام کار بازميدارد؛ بهعنوان نمونه ،یکي از نمایندگان کارفرمایان ميگوید« :با بيمهي بيکاري
عادت ميکنه به تنبلي» (حسام ،نمایندهي کارفرمایان قم .)01/2/01 ،این سخن را ميتوان چنين
استنباط کرد که کارگران با تأمين آسان منابع مالي از طرف دولت ،حاضر به مشارکت در محيط کار
نيستند؛ فرهنگ مذاکرهي دستهجمعي نيز به وجود نميآید و چانهزني و گفتگوي اجتماعي نهادینه
نميشود .بر اساس فرهنگي که بر جامعهي کارگري ما حاکم شده است ،کارگران نه تنها حاضر به
مذاکره با کارفرما نيستند ،بلکه او را رقيب خود بهشمار ميآورند و کارفرما نيز جایگاه خود را
باالتر از مذاکره با کارگران ميداند؛ بهعنوان مثال ،یکي از نمایندگان دولت ميگوید« :از بين بردن
فرهنگ هميشه مظلوم کارگر و هميشه ظالم بودن کارفرما در مراجع حلّ اختالف ،چون در ذهنيّت
هيأتها این رواج دارد ،رأي دوبله صادر کردن عليه کارفرما احساس گناه به آنها دست نميدهد»
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(مختار ،نمایندهي دولت در شيراز .)01/1/0 ،نگاه بدبينانه به کار و سرمایه ،نوعي فرهنگ ضدّ کار
و مشارکت را در بنگاههاي اقتصادي ایجاد کرده است؛ بهگونهاي که این فرهنگ ،کار را نوعي ضدّ
ارزش و کارفرما را نوعي غاصب ميداند .طبيعتاً در چنين فضایي ،گفتمان فرهنگي گفتگوي
اجتماعي مجالي براي رشد و گسترش و نهادینه شدن نميیابد .از سوي دیگر ،فرهنگ جامعه و
سطح کالن و گفتگوي اجتماعي در سطح خرد نيز متأثّر از این فرهنگ است.
 تحليل اجتماعي عمومي شدن فرهنگ تضاد و فقر معرفتي نياز به گفتگو :فرهنگ عدم گفتگودر کنش روزمرّهي ما امري عادي است .درگيري کارگران با مسائل و مشکالت معيشتي ،درگيري
کارفرمایان با مسائل اقتصادي بنگاه و تضاد منافع سبب شده است تا عدم گفتگو در محل کار امري
عادي ،تلقّي و توصيف شود؛ چنانکه بسياري از نمایندگان کارگران یا کارفرمایان و حتّي دولت
اعالم ميکردند که گفتگو به دليل تضاد منافع در محل کار بيمعني است و طبيعي است که
گفتگویي صورت نگيرد .اینان تضاد را جزئي از شرایط کار بنگاههاي صنعتي ميدانستند .بهعنوان
نمونه ،به عقيدهي یکي از نمایندگان کارگران« :کارفرما با کارگر تعامل ندارد .دنبال این هستند که
سر قانون کاله بگذارند» (حسن ،نمایندهي کارگران کرمان .)01/2/1 ،نمایندهي کارفرمایان نيز
اینگونه بر این ادّعا صحّه ميگذارد« :همهي بحث ما سر پوله .این که بگيم همه با هم خوب
هستن ،این منطقي نيست .دعوا بر سر پوله و اختالف ایجاد ميکنه .این که تعامل داشته باشيم،
چيزي حل نميشه» (نظير ،نمایندهي کارفرمایان کرمان .)01/2/2 ،نمایندهي کارگران هم با اشاره
به عادي بودن تعارض و اختالف در محيط کار ،حقّ شکایت در مراجع حلّ اختالف را از حقوق
طبيعي کارگران ميداند و ميگوید« :حقّ شکایت از ابتدا حقّ قانوني در تمام دنياست .این بدترین
حالت است که کسي شکایت نکند .ما باید با شيوههاي درست اقتصادي ،اقتصاد را به صورتي
درآوریم که همه راضي باشند و الّا محيط پرتنش است و طبيعي است که شکایت ميکنند .مثل این
است که در کالنتري را ببندند و بگویيم شکایت نداریم و افراد باید با تعامل فرهنگي مشکل خود
را حل کنند» (کمال ،نمایندهي کارگران تهران .)01/1/12 ،ميتوان گفت کارگران و کارفرمایان ما
هنوز درك درستي نسبت به گفتگوي اجتماعي پيدا نکرده ،گفتگو را فقط در پرداخت یا عدم
پرداخت حداقلهاي قانوني خود ميدانند و منافع مادي را یگانه منبع ایجاد تضاد بهشمار ميآورند.
اگرچه ایجاد تضاد در محيط کار طبيعي است ،امّا استفادهي طرفين گفتگو از این منابع متضاد در
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جهت مثبت فراگرفته نشده و آنها با گفتمان تضاد ،عدم فراگيري گفتگوي اجتماعي را توجيه
ميکنند؛ چنانکه گویي در کنش زیستهي خود هيچگونه گفتگوي اجتماعي را تجربه نکردهاند.
بحث و نتیجهگیری
نابههنجار ،پرتنش و تضادآميز است .در این فرهنگ ،گفتمان «گفتگوي اجتماعي» به حاشيه رانده یا
امري ثانوي تلقّي ميشود .تجربهي زیسته و مشاهدات ميداني محقّق بيانگر آن است که گفتگوي
اجتماعي یا تضادها و تجمّعات ناشي از کار ،در مسائل اقتصادي و رفاهي تجلّي یافته ،به سياست
تسرّي نميیابد و نشاني از همراهي سياسي کارگران و کارفرمایان در حمایت از همصنفان خود
دیده نميشود یا این همراهي اندك است .نوع شغل اعمّ از معدن و  ...نيز این کنش را تغيير نداده
و تعامالت صنفي در نهایت تحت نظارت حاکميّت سياسي و عملکرد ضعيف تشکّالت ،ميداني
براي نهادینه کردن گفتگوي اجتماعي نيافته است.
توصيف و فهم یافتهها نشان ميدهد که در حال حاضر از یكسو ،وجود تشکّلهاي مختلف
کارگري و کارفرمایي و عدم هماهنگي در ميان آنها ،عدم تمرکز در ميان تشکّلهاي کارگري و
کارفرمایي و دستنيافتن به یك دستور مشترك ،عامل مهمّي در عدم برقراري گفتگوي اجتماعي
در محيط کار است .از سوي دیگر ،با استفاده از نظریّهي گفتمان ميتوان اظهار کرد که توليد و
درك مختلف معنایي از گفتگوي اجتماعي از سوي کنشگران مختلف در محيط کار صنعتي نيز
سبب کنشهاي متفاوت و متعارضي شده که گفتگوي اجتماعي را با چالش مواجه کرده است.
همچنين یافتهها نشان ميدهد که نگرش پدرساالرانهي کارفرمایان به کارگران ،وجود گفتگوي
اجتماعي را به ضرر منافع جمعي ميداند و تشکّالت مختلف کارگري نيز قادر نيستند دربارهي
مسألهي مشترك خود به اجماع برسند .همين امر ،موجب طرد گفتگوي اجتماعي شده است.
بهعالوه ،منفعتطلبي کارفرمایان سبب شده تا هيچ تفویض اقتداري از سوي آنها به کارگران در
محيط کار صورت نگيرد .بهنظر ميرسد که کنشهاي دو طرف بر اساس اصل کنش عقالني و
منافع جمعي انعکاس یافته و اصل گفتگوي اجتماعي را نقض کرده است و به جاي آن که هر دو
طرف بخشي از منافع خود را معطوف به طرف دیگر نمایند تا منافع مشترك به حداکثر برسد،
درصدد به حداکثر رساندن منافع خود هستند؛ پدیدهاي که به آن تنش و تضاد در روابط سازماني و
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صنعتي گفته ميشود .از سوي دیگر ،گفتگو تنها در موارد اجبار (اورژانسي) امکان صورتبندي
ميیابد و گفتمان «گفتگوي اجتماعي» جز در شرایط اجبار مشروعيّت پيدا نميکند.
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