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Abstract
At the beginning of The Emergence of Capitalism, workers 'participation was
proposed as a solution to reform the Capitalisem, but the new view is that workers'
participation is also necessary for the flexibility of the labor relationship in response
to rapid changes in the labor market. , Including the emergence of new technologies,
globalization, the free movement of capital globally, and issues related to the "future
of work". The question of this essay is whether the participation of workers in the
management of the workshop can be used as a suitable solution for labor
relationship flexibility in responding to new labor market challenges, such as
globalization, rapid technological change? Descriptive methods have been used to
analyzing result of essay and Library research for data collection. The conclusion is
that the International Labor Organization, in response to labor market developments,
has always offered social dialogue as a solution. Decent work, equitable
globalization, the application of a human-centered view of the labor relationship,
and the resolution of issues related to the future of labor require the participation of
workers in the management of the workshop. Without workers' participation, future
labor relations will lead to inequality, the spread of poverty and economic insecurity.
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چکیده
در ابتدای شکلگیری نظام سرمایه داری مشارکت کارگران بهعنوان راهحلی بررای االر ن نظرام
سرمایه دار ی مطرن شد ،اما دیدگاه جدید برر ایرا ایرده میتنری اسرت کره مشرارکت کرارگران
همچنیا برای انعطافپذیر ی رابطة کار در پاسخ به تغییرات سرری برارار کرار ،ار جملره رور
فناوریهای جدید ،ج انی شدن ،تحرک آراد سرمایه در سطح ج انی و مسائل مرتیط با «آینرده
کار» ضرورت دارد .پرسش ایا تحقیق ایا است که آیا مشارکت کرارگران در ادار کارگراه مری
تواند بهعنوان راهکاری مناسب برای انعطافپذیری رابطة کار در پاسخگویی به چالشهای جدید
بارار کار ،مانند ج انی شدن ،تغییرات سری تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام ایرا تحقیرق
ار روش توالیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اط عات نیر کتابخانرهای اسرت.
نتیجه اینکه سارمان بیاالمللی کار در واکنش به تحوالت بارار کار همواره گفتوگوی اجتمراعی
را بهعنوان یک راهحل ارائه کرده است .کرار شایسرته ،ج رانی شردن منارفانه ،اعمراد دیردگاه
انسانمحور ی نسیت به رابطة کار و حل مسائل مرتیط با آیند کار مسرتل م مشرارکت کرارگران
در ادار کارگاه است .بدون مشارکت کارگران ،رابطة کار در آینده به نرابرابری ،گسرترش فقرر و
عدم امنیت اقتاادی منجر میشود.
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مقدمه
نظریة مشارکت کارگران در محیط کار به لحاظ تاریخی با پیدایش جوام سرمایهداری در اوایل
انق ب النعتی ،هم مان با میارره کارگران ج ت کنترد بر فرایند کرار و نیر دمکراتیر ه کرردن
مدیریت کارگاه تئور ی ه شد .ار آن هنگام ،کارگران در تامیمات در خاوص محیط کار خود در
ادوار مختلف در کشورهای با نظام سرمایهداری ،و سپس در کشورهایی برا نظرام سوسیالیسرتی،
مشارکت کردند (.)Bayat, 2001: 22
مف وم مشارکت در مدیریت در کشورهای مختلف به اشکاد متفاوتی گسترش یافته است تا اینکه
بتواند خود را با ال امات ،نیارهای و ضروریات اقتاادی و سیاسی سیستمهرای کشرورهای مختلرف در
طی رمان مطابقت دهد .مشارکت در ادار کارگاه به کارگران حس غرور ،کماد و تأثیرگذاری را تلقیا
میکند؛ به کارگران ایا امکان را میدهد که آرادانه خود را ابرار کنند؛ احساس تعلق خاطر بره محرل
کار و ابتکار و خ قیت را سیب میشود و بهطور ضمنی وضعیتی را بهوجرود مریآورد کره نماینردگان
کارگران ،تا حدود ریادی در فرایند تامیمگیریهای مدیریتی مشارکت میکنند.
نخستیا سند بیاالمللی در خاوص مشرارکت کرارگران در ادار کارگراه مقاولرهنامرههرا و
توالیهنامههای سارمان بیاالملل است .ار م متریا ایا اسناد مقاولهنامة شرمار  155سرارمان
بیاالمللی کار ماوب  1981است .در ماد  19دولتهای امضاکننده خود را متع د به تضرمیا
ایا امر میدانند که« :به نمایندگان کارگران اط عات کافی در رابطه برا اقرداماتی کره ار سروی
کارفرما ج ت تضمیا س مت و ب داشت شغلی انجام گرفته ،داده شود و میتوانند با نمایندگان
کارگران در سارمان در رابطه با چنیا اط عاتی مشروط بر اینکه موجب افشرای اسررار تجراری
نگردد ،مشورت نمایند.»1
کارگران و نمایندگان آن ا همچنیا باید در هریک ار جنیههای مرتیط برا امنیرت و سر مت
محیط کار ،حق باررسی و نی مشورت ار سوی کارفرما را داشته باشند .همچنیا کرارگران بایرد
در خاوص اقدام های مربوط به س مت و ب داشت شغلی آگاهی مطلر باشرند و آمرورشهرای
الرم در مورد س مت و ب داشت شغلی در محیط کار ارائه شود .ماد  12توالیهنامة شمار 167
سارمان بیاالمللی کار 2که مکمل مقاوله نامره اسرت ،ج ئیرات بیشرتری را در خاروص حرق و
موقعیت کارگران و نمایندگان یا هیأت های نمایندگی آن ا در خاوص امنیت و سر مت شرغلی
در محیط کار کارگاه مقرر داشته است .همچنیا پیشتر رهنمودهایی در مورد چگونگی برقراری
ارتیاط در درون کارگاه در توالیهنامة شمار  129ارائه شده است3.
___________________________________________________________________
 .1مقاولهنامة شمار  155سارمان بیاالمللی کار در خاوص س مت و امنیت شغلی و محیط کار ماوب .1981
 .2توالیهنامة شمار  164سارمان بیاالمللی کار در خاوص س مت و ب داشت شغلی ماوب .1981
 .3توالیهنامة شمار  129سارمان بیاالمللی کار در خاوص ارتیاط درون شغلی ،ماوب .1967
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ار اواخر دهة  60و اوایل دهة  70می دی اقتاادهای غربی وارد دور رکود اقتارادی گسرترده
شدند .در بحث ار دالیل ایا رکود ،بیشتریا تمرک بر تأثیرگذاری ن ادها کار بود .در سطح اقتاراد
خرد ،سیاستهای کین ی 1که به تحریک اقتااد و اشتغاد کامل کمک مریکررد ،برهتردری کنرار
گذاشته شد .حامیان بارار آراد دو راهکار خاوالیساری و مقرراتردایی را برای غلیه بر ایا بحران
ارائه دادند« .ن ادهای رسمی که بارار کار را تنظیم میکردند ،بهعنوان مجموعرهای ار موانر تلقری
میشود که بارار را ار دستیابی به تعادد کامل بارمیدارد» (.) Borjas 2000: 43
در ایا مقاله ایا پرسش اساسی مطرن میشود آیا مشرارکت کرارگران در ادار کارگراه مری
تواند به عنوان راهکاری مناسب برای پاسخگویی به چالشهای جدید بارار در اثر ج رانی شردن،
تغییرات سری تکنولوژیکی استفاده شود؟ فرض ایا است که مشارکت کارگران در ادار کارگراه
میتواند بهعنوان راهکاری برای پاسخگویی به چالشهای جدید بارار کار بهکار رود.
برای بررسی موضوع ،نخست مف وم مشارکت کارگران و اشکاد آن بحث میشود .سپس بره
مف وم انعطافپذیری بارار کار پرداخته میشود و در پایان ،تحوالت اخیرر مررتیط برا مشرارکت
کارگران در ادار کارگاه با نگاهی به اسناد سارمان بیاالمللی کار بحث میشود.

مفهوم مشارکت کارگران
مشارکت کارگران 2فرایندی است که در آن کارگران ار طریق مشارکت در تامیمات مربوط بره
شرایط کاری خود کنترد کار و شرایط آن را بهدست میآورند ) .(Strauss, 2006در ایا فرایند،
کارکنان ال حیت تامیمگیری در مورد و ایف خود را با مافوق خود به اشتراک میگذارند .در
تحلیلی که ار مشارکت کارگران الورت گرفته استدالد شده کره در نتیجرة مشرارکت نرابرابری
سلسلهمراتیی بیا کرارگران و کارفرمایران برهدلیرل مشرارکت در تأثیرگرذاری و برخرورداری ار
اختیارات بهنوعی برابر میشود (.)Pereira & Osburn , 2007
مشارکت کارگران در شکل مشارکت مستقیم و غیرمستقیم ،شامل هیأت و یفة کرارگران و
مشاوره ،3نمایندگان کارگران ،4و طرنهای مالکیت س ام کارگران 5میشود .طرنهای مشرارکت
کارگران فرالتها و مشوقهای مساوی را تقویت مریکننرد کره سریب افر ایش تع رد و حفر
کارکنان میشود (.)Allen, 2015: 5
تعریف روشا و جام تر ی ار مشارکت کارگران در امور کارگاه ار سوی سرارمان بریاالمللری
کار ارائه شده است .در ایا تعریف مقرر شده« :مشارکت کارگران میتوان به شرکل گسرتردهای
___________________________________________________________________
1. Keynesian
2. Employee participation
3. employee’s task delegation
4. employee representations
5. shared ownership schemes
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تاور شود تا اینکه کلیة اشکاد مشارکت کارگران و نمایندگان آن ا در فراینرد تارمیمسراری را
شامل شود ،دامنة ایا مشارکت ار تیادد اط عات ،مشورتها ،تامیمگیریها ،تا اشکاد سارمان
یافتهتر مانند حضور نمایندگان کارگران در هیأت مدیره یا هیات نظارت یا حتی مدیریت توسط
خود کارگران (همانطورکه در یوگس وی سابق عمل میشد) را شرامل مریگرردد» ( khanka,
 .)2007: 220دالیل االلی برای مشارکت کارگران در ادار کارگاه بهطور خ اله ار سوی سارمان
بیاالمللی کار به ایا شکل خ اله میشود:
 کارگران ایدههایی دارند که میتواند مفید باشد؛
 کارگران درالورتیکه در خاوص دالیل و اهرداف و تارمیماتی کره در فضرای مشرارکتی
اتخاذ میشوند آگاهی یابند ،میتوانند به شکل عق نیتری کار کنند (.)Uma, 2015: 99
در دیدگاه سنتی نسیت به رابطة کار ،کارگران س می در مالکیت س ام و سود شرکت ندارند
و تن ا در قیاد انجام کار دستم د دریافت میکنند .به عیارت دیگرر ،سرود و ریران کارگراه تن را
متوجه کارفرماست و کارگر تن ا استحقاق دریافت م د ار کارفرماست .اما اید مشارکت کارگران
بهطور کامل ایا دیدگاه را تغییر میدهد و کرارگران را در ادار کارگراه و حتری در مرواردی در
سرمایه و سود محق میداند .ایا دیدگاه در قوانیا بسیاری ار کشورها وارده شده است.

خاستگاه و ضرورت مشارکت کارگران در رابطة کار
اندیشة مشارکت کارگران در ادار کارگاه در برخی نظریرههرای اجتمراعی االر نطلیانرة نظرام
سرمایهداری بهمنظور اال ن ایا نظام و جلوگیری ار به برابسرت رسریدن آن ابررار شرده برود
(رستمی .)6 :1376 ،توضیح اینکه در مراحل اولیة نظام سرمایهداری ،اندیشة غالب بر ایرا برود
که رابطة کارگر و کارفرما ،رابطة قراردادی است و فرض میشد که کارگر برهعنروان یرک طررف
رابطة کار ار قدرت چانهرنی برابر با سرمایهدار برخوردار بود و دخالت دولت در تنظیم رابطة کرار
پذیرفته نمیشد .بهدلیل موقعیت ضعیف کارگر بهعنوان یکی ار طررفیا قررارداد کرار ،در عمرل
ایا دیدگاه به اختیارات مطلق کارفرمایان و استثمار شدید کارگران منجر شد.
در واکنش به وضعیت ف کتبار طیقة کرارگر در ابتردای شرکلگیرری نظرام سررمایهداری ،دو
گرایش عمده غلیه یافت .گرایش نخست بر ایا باور بود که برای ب یود رندگی کارگران بایرد نظرام
سرمایهداری ار بیا برود .برخی دیگر ،ضما پذیرش نظام سرمایهداری ،راه چاره را در شرکت دادن
کارگران در سود کارخانهها و دخالت آن ا در اداره کارگاه میدانستند (ر.ک :عراقی.)62 :1396 ،
مشارکت کارگران در رابطة کار سیب میشود که دو طرف رابطة کار به هم ن دیرک شرده و ار
مسائل و مشک ت همدیگر آگاه شوند .در نتیجه درک ب ترر و اطمینران مشرترک مریتوانرد بریا
کارگر و کارفرما ایجاد شود .مشارکت کارگران در مدیریت سیب کاهش تنشهای النعتی میشرود
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و وفاداری کارگران را ب یود میبخشد .گفتوگوهای مداوم بریا مردیران و کرارگران سریب ایجراد
فضای اللح و آشتی در النعت میشود .مشارکت همچنیا موجب میشود که کارگران خرود را برا
فناوریهای جدید و سایر تغییرات بهمنظور ارتقای وضعیت رقابتی شرکت مطابقرت دهنرد .چ رار
هدف عمده برای توجیه مشارکت کارکنان در مدیریت ذکر شده است ،که عیارتاند:
 .1اب اری برای ارتقای رضایتمندی و ب یود شخایت فردی کارگر محسوب میشود؛
 .2بر ایا اساس میتنی است که کارگران باید در فرایند تارمیمسراری در خاروص کرار ار
حق ا ار عقیده به شکل گستردهای برخوردار باشند؛
 .3اب اری برای ب یود روابط النعتی محسوب میشود؛
 .4اب اری برای اف ایش کارامدی محسوب میشود (.)Clark, 1972: 625-639
همانطورکه استدالد شد ،در ابتدا مشارکت کارگران در ادار کارگاه بهعنوان راهحلی بررای
اال ن نظام سرمایهداری ارائه شد .اما در وضعیت کنونی مشرارکت کرارگران مریتروان راهحلری
برای انعطافپذیر ی رابطة کار و انطیاق شررایط کرار برا تحروالت سرری برارار کرار باشرد ،ریررا
«انعطافپذیری نیروی کار بهعنوان یک عامرل کلیردی در رقابرتپرذیری بنگراههرای اقتارادی
محسوب میگردد .ار سوی دیگر انعطافپذیری تا حدی ریادی متأثر ار قوانیا بارار کرار اسرت»
(اربابیان و میررایی .)23 :1390 ،امرور تغییرات گسرترده در حراد شرکلگیرری اسرت .تشردید
ج انی شدن ،تغییرات سری تکنولوژیکی ،بحث مقرراتردایی و بارگشت به االود دولت حداقلی
در رمینههای فعالیت اقتاادی بار دیگر غلیه یافته و بحث مقرراتردایی و انعطافپذیری بیشرتر
رابطة کار بهعنوان راهکاری اف ایش کارامدی پیشن اد شده است.

اشکال مشارکت کارگران در اداره کارگاه
مشارکت کارگران در ادار کارگاه را میتوان در قالب دو دستة کلی مشارکت مسرتقیم کرارگران
و مشارکت غیرمستقیم بررسی کرد.

 .1مشارکت مستقیم
مشارکت مستقیم میتواند در معنای مضیق یا در معنای موس روی دهد .در معنای مضیق ،بره
االط ن دموکراسی در محل کار ،مسرتل م مشرارکت مسرتقیم (شخاری) تمرامی کارکنران در
تامیمات هستند که اغلب به محل کار یا روند کار شرکل مریدهرد ( Szelagowska-Rudzka,
 .)2015: 62مشارکت مستقیم (بهطور فردی یا گروهی) شیوهای برای اجررای و رایف ،و حتری
انتقاد ال حیتها و مسئولیت به کارکنان اجرایی است ،به همیا دلیل کارکنان به ن ادی بررای
تامیمساری مشترک در فعالیتهای سارمان تیدیل میشروند (.)Geary & Sission, 1994: 44
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مشارکت مستقیم کارکنان در معنای کلیتر بره مشرارکت جمعری و فرردی کارکنران در کلیرة
مراحل فرایندهای تامیمساری مربوط به عملکرد شرکت در کلیه سطون متفاوت سلسلهمراتیی
سارمانی خود اط ق میشود .بنابرایا بهطرور خ الره مریتروان گفرت در مشرارکت مسرتقیم،
کارکنان بهطور فردی یا گروهی در ادار کارگاه دخالت میکنند .در خاروص مشرارکت فرردی
کارگران ،میتوان تامیمگیری مشترک در خاوص شروع و پایان سراعت کرار و نحرو تقسریم
رورهای کاری هفته را مثاد رد و در مورد مشارکت مستقیم کارکنان بره شرکل گروهری ،بررای
نمونه میتوان به جلسات ،همایشها و کنفرانس با کارکنان بهمنظور تیرادد اط عرات و آگراهی
کارکنان ار وضعیت شرکت اشاره کرد.
همررانطورکرره برخرری نویسررندگان اسررتدالد کررردهانررد ،مشررارکت مسررتقیم کررارگران در
تامیمسار ی عمدتاً بر محوریت مشورت و رای نی (ترغیب کارگران به ارائة نظریات ،پیشن ادها و
ایدههای خود در خاوص موضوعات خاص هم بهالورت فردی و هم گروهی) و تفروی اختیرار
(تاررمیمسرراری مشررترک و تقیررل مسررئولیت برررای نتررای اقرردامات الررورتگرفترره اسررت
( .)Szelagowska-Rudzka, 2015: 61برای تشخیص سایر اشکاد مشرارکت مسرتقیم کرارگران
معیارهای مختلفی اعماد میشود .با توجه به محتروای تارمیم (مرواردی کره کارمنردان در آن
مشارکت داشتهاند) میتوان موارد ریر را در خاوص مشارکت کارگران را ار هرم تفکیرک کررد:
سارماندهی کار و شرایط کار (ار جمله شرایط اجتمراعی ،رنردگی ،سر مت و ایمنری) ،مردیریت
مناب انسانی ،فناوری تولید ،ساختار سارمانی و موضوعاتی با اهمیت استراتژیک ،بهعنوان نمونره
ادغام یا تغییر ساختار.
مشارکت مستقیم کارکنان همچنیا ار تغییرات مداوم اقتاادی -اجتماعی ار جمله افر ایش
تقاضا برای دانش در اقتااد ج انیشد مدرن ناشی میشرود ( Szelagowska-Rudzka, 2015:
 .)65به ایا دانش میتوان اغلب در سطون پاییا شرکت دست یافت (Wikinson, et al., 2013:
 .)22کارفرما میتواند پتانسیلها ی فکری را که تاکنون استفاده نشده است ،ار طریرق مشرارکت
کارگران در تامیمات سارمان فعاد سارد .در نتیجه هم آمراد و آرروهرای کرارگران را بررآورده
میکند و هم مان شرکت نی ار دانش الرم برای موفقیت برخوردار خواهد شد.

 .2مشارکت غیرمستقیم
مشارکت غیرمستقیم تحت عناویا مختلفی چرون رسرمی ،غیرمسرتقیم و ار ترأثیر متوسرط ترا کرم
طیقهبندی میشود .در ایا شیوه ،کارکنان برهطرور غیرمسرتقیم ،ار طریرق نماینردگان خرود کره در
شورای اجرایی یا هیأت مدیره انتخاب میشوند ،در ادار کارگاه مشرارکت مریکننرد ( Akkerman et
 .)al., 2015مشارکت غیرمستقیم مشابه اید مالکیت کارگران برر کارگراه اسرت ،بره اسرتثنای اینکره
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قدرت تأثیرگذاری عموم ًا در مقایسه با وضرعیت کره کرارگران مالرک کارگراه هسرتند ،کمترر اسرت.
مشارکت غیرمستقیم شامل حضور نمایندگان کارفرما در کمیترههرای مشرورتی مشرترک ،1شرورای
کارگران ،2عضویت کارگران در هیأت مردیره (مردیریت کرارگران )3و کمیترههرای مردیریت 4اسرت.
مشارکت مستقیم کارگران به معنای تعامل مستقیم بیا کارفرما و کارمندان در فرایند تارمیمگیرری
است ،درحالیکه در مشارکت غیرمستقیم ،کارفرمایان با نمایندگان کارگران تعامل دارند.
م متریا شکل مشارکت غیرمستقیم کارگران مشارکت در مدیریت کارگراه اسرت .برهطرور
سنتی مشارکت کارگران در مدیریت 5به مشارکت کرارگران در فراینرد تارمیمسراری سرارمان
اشاره دارد .نظام مشارکت بهعنوان «مشارکت کار» 6یا «مشرارکت کارکنران» 7در مردیریت نیر
شناخته میشود .در آلمان بهعنوان «تامیمگیرری مشرترک» 8معرروف اسرت ،درحرالیکره در
یوگسر وی برره آن «خودمرردیریتی» 9اطر ق مریشررود ( .)Veeraselvam, 2014: 70سررارمان
بیاالمللی کار کشورهای عضو را ترغیب میکند تا طرن مشارکت کارگران در مردیریت را ارتقرا
دهند .مشارکت کارگران در مدیریت به معنای درگیری ذهنری و عراطفی کرارگران در مردیریت
شرکت است .ایا شیوه بهعنوان مکانیسمی تلقی میشود که کارگران س می در تارمیمگیرری
های شرکت دارند (.)Veeraselvam, 2014: 70
نظام تامیم گیری مشترک در آلمان ار میانة سد نوردهم تا رمان حاضر توسعه یافته است.
در بدو تأسیس ،حق رأی کارگران در هیأت مدیر شررکت یرا شروراهای کرارگری در خاروص
ا ارنظر دربار اخراج کارگران ،ار مذاکرات دستهجمعی کار ناشی مریشرد .در آن رمران نظرام
تامیم ساری مشترک به موجب قانون ال امی نیود ،اما نوعی مذاکر دستهجمعی بیا کارفرمایان
و نمایندگان کارگران بود .مذاکرات برای تامیمساری مشترک به شکل گسترده توسرعه یافرت،
سپس ،قوانیا ایا شیوه را مدون کردند .ایا رویه در رمران تأسریس جم روری وایمرار ار سراد
 1918تا  1922و پس ار فروپاشی در ساد  1933و بار دیگرر ار سراد  1945ترا  1951الرادق
بود .رویة تامیم ساری مشترک توسط اکثریت کشورهای اروپایی مورد استقیاد قررار گرفرت ،و
همچنان در حاد گسترش است (.)Mcgaughey, 2016:1
در یوگس وی مدد دیگری تحت عنوان نظام خرودگردانی مردیریتی برهعنروان مردد بررای
مشارکت کارگران توسعه یافت« .تحت رهیری جورف تیتو 10،یوگسر وی ار نظرام برنامرهریر ی
___________________________________________________________________
1. joint Consultative committees
2. Works Councils
3. Worker Director
4. Management Committees
5. Worker's Participation in management
6. Employee Participation
’7. employee Participation
8. Co-Determination
9. Self-Management
10. Josip Tito
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متمرک اقماری شوروی سابق در ساد  1948جدا شرد و یرک نظرام اقتارادی را تحرت عنروان
خودگردانی کارگران توسعه داد .تمرک ایدئولوژیکی ایرا مردد برر توسرعة رهیرری و یرادگیری
مستمر در بیا تمامی کارگران ،جایگ یا کردن مالکان و بوروکراسی دولتی با کارگران توانمنرد
در رأس شرکتهای یوگس وی بود .با ایا حاد در طی رمان ایا ب رگترریا تجربره در رمینرة
توانمندساری کارگران ار بیا رفت .تا دهة  ،1980نظام مدیریت خرودگردان بره یرک تشرریفات
بوروکراتیک معیوب در ریر نقاب دموکراتیک تیدیل شده بود» (.)lynn et al., 2002: 797

انعطافپذیری رابطة کار
 .1مفهوم انعطافپذیری در رابطة کار
شای تریا تعریف ار انعطافپذیری رابطة کار ار سوی نظریهپرداران مکتب نئولییراد ارائره شرده
است .ار دیدگاه ایا مکتب انعطافپذیری رابطة کار مستل م آرادی کامل بنگاههای اقتارادی در
تعادد مداوم بارار کار ار طریق منحنی عرضه و تقاضاست (.)Atkinson, 1984: 14
ار دیدگاه سولو ( )1997بارار کار در جایی انعطافناپذیر است که سطح م ایا بسیار براال باشرد،
محدودیتهای ریادی بر آرادی کارفرما در اخراج و یا استخدام وجرود داشرته باشرد ،سراعات کرار
بهطور بسیاری سختگیرانهای به موجب قانون معیا شده باشد ،پرداخت م ایرایی سرخاوتمندانه در
برابر کار اضافی کارگر ال امی باشد ،اتحادیههای کارگری ار قدرت بریش ار انرداره بررای حمایرت ار
کارگران در برابر رقابت آراد برخوردار باشند ،یا مقرررات مربروط بره سر مت و ایمنری کرار بسریار
سختگیرانه باشد ( .)Solow, 1997: 189گارتنی و همکاران ( )2009انعطافپذیری برارار کرار را برا
استفاده ار شش شاخص اندارهگیری کردهاند :حداقل دسرتم د ،ه ینرههرای الرم بررای اسرتخدام،
ه ینههای اخراج کارگر ،مقررات استخدام و اخرراج ،مرذاکرات دسرتهجمعری در قالرب متمرکر و
خدمت نظام و یفه .هریک ار ایا شاخصهرا بریا  0ترا  10امتیاربنردی مریشروند ،نمرر براالتر
نشاندهند بارار کار انعطافپذیرتر است (.)Gwartney et al., 2009 : 45
بنابرایا ،میتوان استدالد کرد که انعطافپذیری رابطة کار به ایا معناسرت کره شررکتهرا
بتوانند به موجب قوانیا و مقررات ار حق تامیمگیری در خاوص استخدام ،اخرراج ،سراعات و
شرایط کار برخوردار باشند .بره عیرارت دیگرر ،رابطرة کرار در جرایی انعطراف دارد کره حرداقل
مقررات گذاری در رابطه با نیروی کار وجود داشته باشد و کارفرما میتواند بهطور یکجانیه دربار
دستم د ،شرایط اخراج تامیم گیری کند و ساعات کار را تغییر دهد .ار سوی دیگر ،بارار کار که
انعطافپذیری کمترری دارد ،تراب مقررراتگرذاری شردید دولتری ،ار جملره حرداقل دسرتم د،
محدودیت در خاوص اخراج ،و سایر محدودیتها در مورد قرارداد استخدام است.
چ ار جنیة متفاوت انعطافپرذیری رابطرة کرار کره برهطرور معمرود در مطالعرات سرارمان
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همکاریهای اقتاادی برشمرده است ،عیارتاند:
 انعطافپذیری کمی خارجی 1توانایی کارفرمایان برای تعدیل تعداد کارکنان برا توجرهبه نیارهای فعلی تولید است .بهعیارت دیگر ،ایا نوع انعطافپذیری مسرتل م سر ولت
در استخدام و اخراج کارگران است ،که خود را در جابه جایی کارگران بیا کارفرمایان
نشان میدهد (تغییرات شغلی خارجی).
 انعطافپذیری کمی داخلی 2به توانایی کارفرما در اال ن در تعداد و توری ساعات کاربدون آنکه در تعداد کارگران تغییری الرورت گیررد ،اطر ق مریشرود .ایرا شرکل ار
انعطافپذیری تحت عنوان انعطافپذیری در ساعات کار نامیده میشود.
 انعطافپذیری کارکردی ،3به توانایی کارفرمایان بررای انتقراد کارکنران خرود ار یرکفعالیت یا بخش به دیگری یرا تغییرر محتروای کرار آن را اطر ق مریشرود .ایرا نروع
انعطاف پذیری انعکاسی ار تحرک نیرروی کرار در درون یرک شررکت اسرت (گرردش
داخلی نیروی کار).
4
 انعطافپذیری دستم د کارفرما را قادر میسارد که دستم دها را ار طریق واکنش برهتغییرات در بارار کار و شرایط رقابتی تغییر دهد (.)Odgers, 2007: 2

 .2ضرورت انعطافپذیری رابطة کار
پس ار جنگ ج انی دوم ،دولتها در بیشتر کشورهای توسعهیافتره ،برر امنیرت شرغلی بریش ار
انعطافپذیری تأکید میکردند .بیشتر پیمرانهرای دسرتهجمعری نروعی امنیرت شرغلی را بررای
کارگران در بنگاهها تولیدی فراهم میآوردند .کارگران ار حمایت شغلی براالیی برخروردار بودنرد،
بهگونهای که براساس قانون ،کارفرمایان مل م به کسب مجرور دولرت بررای تعردیل نیررو بودنرد.
همچنیا برای کارگرانی که اخراج میشدند ،سیاستهای منفعل بارار کار ،بهخاوص طرنهرای
بارنشستگی پیش ار موعد در نظر گرفته شده بود .در دهههای  1980و ، 199سیاستهای مذکور
به چالش کشیده شد و بیشتر دولتها بهمنظور انعطافپذیری بیشتر ،به اال ن مقررات بارار کرار
خود پرداختند ( .)Vandenberg, 2008: 7-8اف ایش ب رهوری و ارتقای رقابت بیاالمللی ،ایجراد
تغییراتی در بارار کار و فرهنگ کار را اجتنابناپذیر کرده است و اف ایش رقابت در سطح بارارهای
ج انی ،ج انی شدن و بارسراری اقتارادی ،انعطرافپرذیری را در برارار کرار ضرروری سراخته و
سارمانها و بنگاههای اقتاادی ناچارند برای حف و بقای خود در الحنة رقابت ،ار انعطافپذیری
الرم برخوردار باشند (ابدی و رمانیان .)174 :1396 ،در نتیجه طی دو دهة اخیر بارارهرای کرار
___________________________________________________________________
1. External numerical flexibility
2. Internal numerical flexibility
3. Functional flexibility
4. Wage flexibility
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ج انی عمیقاً تغییر کرده ،منعطفتر ار قیل شده و رشد روراف ون بیاالمللی شدن فعالیرتهرای
اقتاادی بر ماهیت و نوع روابط کار تأثیر گذاشته ،مقررات و اسرتانداردهای اشرتغاد سر لترر و
بارارها رقابتیتر شدهاند .فناوری بهسرعت در حراد تغییرر اسرت؛ ارایرارو سرارمان کرار (شریو
سارماندهی کار) در حاد تغییر است .انواع مختلفی ار اشتغاد ور کردهاند که متفاوت ار اشتغاد
منظم و تمام وقت م دبگیری و حقوقبگیری هستند؛ مانند اشتغاد موقرت ،اشرتغاد پرارهوقرت و
اتفاقی (رمضانی.)2 :1385 ،
امرور کشورهای مختلف ت ش کردهاند ار طریق مقرراتردایی ار رابطرة کرار و کاسرتا ار
امنیت شغلی کارگران برارار کرار خرود را منعطرفترر کننرد .ایرا اقردامهرا هرم در کشرورهای
توسعهیافته و هم در حاد توسعه دنیاد شده است.

تحوالت اخیر مشارکت کارگران در ادارة کارگاه
بیتردید مشارکت کارگران برای حف حرداقل حقروق کرارگران در وضرعیت برآمرده ار اقتاراد
ج انی کام ً ضرورت دارد .مفاهیمی چون ج انی شدن منافانه ،کار شایسته ،حقروق بنیرادیا
کار ،آیند کار و رویکرد انسانی محور نسیت به رابطة کار همگی مستل م مشارکت دادن کارگران
در ادار کارگاه است .د ر ایا قسمت تحوالت اخیر در خاوص مشرارکت کرارگران برا تکیره برر
اسناد و اقدامات سارمان بیاالمللی کار بحث و بررسی میشود.
 .1مشارکت کارگران از منظر مفهوم کار شایسته
شکلگیر ی مف وم کار شایسته را باید واکنشی در برابر ج انی شدن دانست که بره ایرا مف روم
بعد اجتماعی میدهد و رویکرد انسانمحور در ارتیاط با چالشهایی که ج انی شدن برر رنردگی
طیقة کارگر ایجاد کرده ،غالب میسارد .دبیرکل پیشیا سارمان ملل متحرد ،کروفی عنران ،1در
مواج ة کشورها با موج ج رانی شردن بارارهرا ار فعراالن اقتارادی مریخواهرد کره ار تارویب
مجموعهای ار اررشهای بنیادیا در حور حقوق بشر و استانداردهای کار حمایت کننرد .خروان
سماویا 2دبیرکل سارمان بیاالمللی کار ،قیل ار اج سیة هشتادوهفتم ایا سارمان ا ار داشت:
« ج انی شدن شکوفایی و نابرابری را به ارمغان آورده است ،که محدودیتهرای مسرئولیتهرای
اجتماعی جمعی را مورد سنجش قرار میدهد .»3در ژوئا  ،1999دبیرکل سرارمان بریاالمللری
___________________________________________________________________
1. Kofi Annan
2. Juan Somavia

 .3متا سخنرانی دبیرکل سارمان بیاالمللی کار در اج سیة هشتادوهفتم ایا سارمان در ژنو سوئویس در  1ژوئرا
 1999در سایت ریر موجود است:
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm (accessed on 30 July 2019).
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کار در پاسخ به ایا درخواست سند جامعی را در خاوص کار شایسته ارائه کرد 1.کرار شایسرته
ار سوی سارمان بیاالمللی کار بهعنوان «کار مولد برای رنان و مردان در شرایط آرادی ،برابرری،
امنیت و کرامت انسانی» (  ،)Anker, 2002: 12تعریف شده است.
سارمان بیاالمللی کار به تدری  ،با گذشت رمان و در پاسخ به واقعیات اقتاادی و اجتمراعی
خاالی که ار ج انی شدن ناشی میشد و بهدنیاد تحوالت که در اقتااد ج انی در دو دهة اخیر
بهوجود آمد و نی در ج ت کاستا ار نگرانیهای که ج رانی شردن ایجراد کررده برود ،در سراد
 1999اهداف ج انی سارمان را ایاگونه اع م کرد« :ارتقای شرایط کار برای مرردان و رنران در
ج ت دستیابی به کار شایسته 2در شرایط آراد ،برابرری و برا حفر عر ت و اعتمادبرهنفرس» و
بدیاسان الگوی کار شایسته شکل گرفت (بختیراری .)64 :1389 ،شاخارههرای کرار شایسرته
عیارتاند ار :داشتا فرالت کافی برای انجام کار ،انتخاب و انجام کار در شرایط آراد ،کرار مولرد،
امنیت کاری و شرافت کاری .شاخاة شرافت کاری با مف وم مشارکت کرارگران در کرار ارتیراط
مییابد ؛ به ایا معنی که شاخاة کرامت در کار مستل م ایا است که کرارگران قرادر باشرند ترا
ع یق خود را ابرار دارند و در تامیمگیری مربوط به شرایط کار مشارکت مؤثری داشته باشرند.
ار جمله آنکه کارگران بتواننرد ع یرق و منراف خرود را برهالرورت دسرتهجمعری ا رار کننرد
(بختیاری .)70 :1389 ،در حقیقت ،برنامة کار شایستة سارمان بیاالمللی کار پاسخی برینظیرر
در مقیاس ج انی به چالشهای ج انیساری ،اشتغاد ،سیاستهرای اقتارادی ،حمایرت ترأمیا
اجتماعی و گفتوگوی اجتماعی است .بدیاسان ،مشارکت کرارگران ار مؤلفرههرای االرلی کرار
شایسته است .تعدادی ار مقاولهنامرههرای بنیرادیا سرارمان بریاالمللری کرار در رمینرة آرادی
اجتماعات و شناسایی حق موثر بر مرذاکرات دسرتهجمعری کرار اسرت .کشرورهایی کره مقاولره
نامههای مرتیط با آرادی اجتماعات و حق بر مذاکرات دسرتهجمعری کرار را تارویب کرردهانرد،
متع د میشوند که در مقرراتگذاری و اجرا مطرابق برا مقرررات مقاولرهنامره عمرل کننرد .ایرا
تع دات ار سوی سارمان بیاالمللی کار پشتییانی میشود .ار کشرورهایی کره ایرا مقاولرهنامرة
بنیادیا را تاویب نکردهاند ،خواسته شده است که هر سراد گ ارشری را در خاروص وضرعیت
حقوق و االود مرتیط با ایا مقاولهنامه در درون سررمیا خود ارائه کنند .همچنیا ایا کشورها
مل ماند که موان تاویب ایا مقاولهنامهها و همچنیا حورههرایی را کره در آن نیارمنرد کمرک
هستند ،به سارمان اع م کنند .سارمان بیاالمللی کار همچنیا برر اجررای ایرا مقاولرهنامرههرا
نظارت دارد.
___________________________________________________________________
 .1سخنرانی آقای خوان سماویا ،مدیرکل سارمان بیاالمللی کار در اج سیة هشتادوهفتم سارمان بریاالمللری کرار
در ژنو سوئیس که در سایت ریر موجود است:
Available online: https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm (accessed on 30
July 2019).
2. Decent work
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مشارکت کارگران از دیدگاه اعالمیة اصول و حقوق بنیادین کارگران
در ساد  ،1998یک ساد پیش ار اجرای برنامة کشوری کرار شایسرته ،1در کنفررانس هشرتادودوم
سارمان بیاالمللی کار بیانیة االود و حقوق بنیادی کار 2به تارویب رسرید ،کره همرة  187عضرو
سارمان بیاالمللی کار الرفنظر ار سطح توسعة اقتاادی خود و همچنیا تاویب یا عدم تارویب
ایا اع میة بنیادیا ،مل م به اجرای آن هستند .بنابرایا در عمل تمام اعضای سارمان بریاالمللری
کار به الرف عضویت در ایا سارمان مل م به پذیرش االود و حقوق بنیادیا کار هستند.
مقاولهنامة بنیادیا سارمان بیاالمللی کار شامل هشت مقاولهنامه است که دو مقاولهنامة آن
مربوط حق مشارکت کارگران در ادار کارگاه است .ایا مقاولهنامهها عیرارتانرد .1 :مقاولرهنامرة
آرادی انجما و حفا ت ار حق سارمانیابی (شرمار  ،87ماروب )1948؛  .2مقاولرهنامرة حرق
سارمانیابی و چانهرنی جمعی (شمار  ،98ماوب .)1949
بررسی دو سند بنیادیا مربوط به حق بر سارمانیابی و چانهرنی جمعری نشران مریدهرد کره
سارمان بیاالمللی کار تن ا آن سارمان کرارگری را شرامل مریشرود کره کرارگران بتواننرد «بردون
هیچگونه تیعی یا مجور خاالی» آن را تشکیل دهند یا در آن عضو شوند (مقاولرهنامرة  87مراد
 ،)2آرادانه اساسنامهاش را تدویا کند (همان ،ماد  ،)3فارغ ار دخالتهای مستقیم یا غیرمسرتقیم
دولت آن را اداره کند (ماد  2مقاولهنامة شمار  )98و در عیا حاد هیچکس نتوانرد آن را منحرل
یا تعطیل کند (ماد  4مقاولهنامة شمار  )87را بهعنروان تشرکل معیرار و اسرتانداردی کره هردف
مقاولهنامه و توالیهنامههای خود قرار داده است ،معرفی میکند (خیرال ی.)18 :1395 ،
ار دیدگاه اع میة االود و حقوق بنیادیا کار مشرارکت کرارگران حقری بنیرادیا محسروب
میشود .نق ایا حق ار سوی دولت یا کارفرمایان نق حقوق بنیادیا کرار اسرت .بنرابرایا ار
دیدگاه سارمان بیاالملل ی کار مقولة مشارکت کارگران ،آنچنان اهمیت دارد که در ردیف حقوق
بنیادیا کار است و تمامی دولتها مل م به تحقق ایا حق هستند.

اعالمیة سازمان ب ینالملل ی ک ار در خو وع ع دالت اجتم اعی ب رای
جهانیسازی عادالنه
سارمان بیاالمللی کار به اجماع اع میة «عدالت اجتماعی برای ج انیسراری منارفانه» 3را در
 10ژوئا  2008تاویب کرد .ایا اع میه سومیا بیانة االود و سیاستهایی است کره ار رمران
تشکیل ایا سارمان در ساد  1919در اج سیههای سارمان بیاالمللی کار به تاویب میرسرد.
___________________________________________________________________
)1. The Decent Work Country Programme (DWCP
2. The Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
3. The ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization
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ایا اع میه میتنی بر میانی اع میة فی دلفیرا  1944و اع میرة االرود و حقروق بنیرادیا کرار
 1998است .اع میة ساد  2008بیانگر چشماندار معاالر و یفة سارمان بیاالمللی کار در عار
ج انی شدن است.
با تاویب ایا اع میه ،سارمان بیاالمللی کار در فرایند ج انی شردن ،عردالت اجتمراعی را
برجسته کرد و آن را ارتقا داد .برای دستیابی به ایا هدف ،ایا سارمان مکلف شرد کره دسرتور
کار شایسته را توسعه دهد .ایا اع میه مف وم کار شایسته را که ار ساد  1999توسرط سرارمان
بیاالمللی کار ایجاد شده بود ،ن ادینه میکند و آن را در هستة االلی سیاستهای سارمان برای
رسیدن به اهداف خود قرار میدهد .ایا اع میه در یک مقط حساس سیاسری رور یافرت و
انعکاسی ار اجماع گسترد ج انی در مورد ل وم ایجاد یک بعد اجتماعی قوی در فرایند ج رانی
شدن برای دستیابی به نتای ب تر و عادالنه برای همه است (.)Ilo, 2008: 1
ایا اع میه ج انشمولی دستورالعمل کار شایسته را بیان میکند :کلیرة دولرتهرای عضرو
سارمان باید سیاستهای را دنیاد کنند که بر اهداف استراتژیک-اسرتخدام ،حمایرت اجتمراعی،
گفتوگوی اجتماعی و حرق در کرار -میتنری باشرند ( .)ILO, 2008:2ار دیردگاه ایرا اع میره
گفتوگوی اجتماعی و رویة سهجانیهگرایی بریا دولرتهرا و سرارمانهرای نماینرد کرارگران و
کارفرمایان در داخل و در بیرون ار مررها اکنون برای دسرتیابی بره راهحرلهرا و ایجراد انسرجام
اجتماعی و حاکمیت قانون اهمیت ریادی دارد ( .)ILO, 2008: 7بررای ارتقرا ،احتررام و تحقرق
االود و حقوق بنیادیا کار ،بر آرادی اجتماعات و شناسایی مؤثر حق بر مذاکرات دسرتهجمعری
برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی در روند ج انی شدن تأکید میکند (.)ILO, 2008: 11

گفتوگوی اجتماعی (درگیر شدن ط ریین رابط ة ک ار در جاتی ات و
چارهجویی برای حل مشکالت رابطة کار در جوامع امروزی)
یکی ار ویژگیهای سارمان بیاالمللی کار ،ادار سارمان به شکل سهجانیهگرایی است که شرامل
نمایندگان دولتها ،کارفرمایان و نمایندگان کارگران است 1.استدالد شده که تأسریس سرارمان
بیاالمللی کار ،بر مینای ساختار سهجانیهگرایی ،عمدتاً در شناسایی و اشاعة گفتوگوی ج رانی
نقش داشته است .اساسنامة سارمان بیاالمللی کار بر مجموعهای ار ایدهها و توافقرات ار جملره
اینکه «کار نیاید الرفاً بهعنوان یک کاال محسوب گردد»« ،حق برر اجتمراع بررای کلیره اهرداف
مشروع توسط کارگران و همچنیا کارفرمایان»« ،پرداخت دستم د کافی بررای اشرتغاد ج رت
حف استاندارد معقود رندگی همانطورکه در آن کشور و در آن رمان درک میشرود» ،میتنری
___________________________________________________________________
 .1ماد  7اساسنامة سارمان بیاالمللی کار
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است .اساسنامة سارمان بیاالمللی کار چندیا بار اال ن و باربینی شد که آخریا مورد آن ساد
 1972است .اع میة مربوط به اهرداف و مقاالرد سرارمان بریاالمللری کرار (اع میرة فی دلفیرا
( 1)1944تع د خطیر و م م سارمان بیاالمللی کار را ج ت پیشیرد برنامههای ج رانی در بریا
ملتها را تاًیید میکند .یکی ار ایا برنامهها که سارمان بیاالمللی کار به آن متع د است « :بره
رسمیت شناختا حق مذاکر جمعی ،همکاری مدیریت و کرارگران در ب یرودی مرداوم کرارایی
تولید ،و تشریک مساعی بیا کارگران و کارفرمایان در ت یه و اجرای معیارها و اقدامات اجتماعی
و اقتاادی» است.
ار نظر باریگران ،گفتوگوی اجتماعی ممکا است سهجانیه یرا دوجانیره باشرد و مریتوانرد
دامنة وسیعی ار باریگران را نی در برگیرد .با ایا حاد ،در معنای خاص خود فرایندی است کره
نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و دولت را شامل میشود .گفتوگوی اجتماعی سهجانیره شرامل
مشارکت دولت است و بیشتر با موضروعات سیاسری سرروکار دارد و هردف ار آن دسرتیابی بره
اجماع و اطمینان ار انسجام سیاست در موضوعات اجتماعی و اقتاادی است کره برر اشرتغاد و
بارار کار تأثیر میگذارد .در گفتوگوی اجتماعی سرهجانیره ،اغلرب ار سیسرتم مرذاکر رسرمی
«پیمانهای اجتماعی» یا توافقنامههای عمومی استفاده میشود ،بهطور معمود یک دستور کرار
گسترده چندموضوعه را پوشش میدهد که امکان معامله بیا مناف مختلف شرکتکننردگان را
فراهم میکند ( .)Avdagic et al., 2005; Fajertag & Pochet, 2000اشکاد ترکییی ،مانند سره
جانیهگرایی بع و باریگران جامعة مدنی در سادهای اخیر در حراد شرکلگیرری اسرت ( ILO,
 .)2013: 12گفتوگوی اجتماعی همچنیا میتواند دوطرفه ،یعنی بریا نماینردگان کرارگران و
کارفرمایان یا بیا دولت و یکی ار ایا دو طرف باشد .درالورتیکه گفتوگوی اجتماعی به شکل
دوجانیه و بیا نمایندگان کارگران و کارفرمایان به آن «چانهرنی دستهجمعی» 2میگویند.
مقاولهنامهها و توالیهنامههای سارمان بیاالمللی کار (برای مثراد مقاولرهنامرة شرمار 150
دربار مدیریت کار) 3مقررات و رهنمودهای تفضیلی را دربار چگونگی اقردام دولرت در تنظریم
حورههای که بهطور خاص مرتیط با رابطرة کرار هسرتند (ماننرد آرادی اجتماعرات) ،همچنریا
چگونگی توسعة گفتوگوی اجتماعی در حورههای م م سیاستگذاری (مانند استخدام) را مقررر
داشته است .شایان ذکر است که مقامات دولتی نهتن ا در گفرتوگوهرای اجتمراعی سرهجانیره
ذینف اند ،بلکه مسئولیت چارچوب حقوقی ،ساختارهای ن ادی و سیاستهرای برارار کرار را برر
ع ده دارند (.)ILO, 2013: 13
گفتوگوی اجتماعی به فرایند جمعی و نه فرایند فرردی اشراره دارد .سره سراروکار در ایرا
___________________________________________________________________
1. Annex Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organisation
(Declaration of Philadelphia).
2. Collective Bargninng
)3. Labour Administration Convention, 1978 (No. 150
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رمینه بهکار میرود :تیادد اط عات ،مشاوره ،مذاکره و حل اخرت ف .1تیرادد اط عرات اساسری
تریا فرایند گفتوگوی اجتماعی و شرط م م برای گفتوگوی اجتماعی کارامد اسرت .مشراوره
اب اری است که ار طریق آن شرکای اجتماعی اف ونبر به اشتراک گذاشرتا اط عرات ،در مرورد
موضوعات مطرنشده نی گفتوگو میکنند.
سارمان بیاالمللی کار شرایط اساسی را که برای گفتوگوی اجتمراعی مرؤثر ضررورت دارد،
مشخص کرده است ( .)Ghellab, 2016; Rodgers, 2003ایا پیششرطها عیارتاند:
 .1احترام به حق بنیادیا آرادی اجتماعات و مذاکرات دستهجمعی کار (پایههای دموکراتیک)؛
 .2اراد سیاسی و تع د به مشارکت در گفتوگوی اجتماعی ار سوی کلیة طرفیا؛
 .3سارمانهای کارگری و کارفرمایی قوی و مستقل (مشروعیت شرکای اجتماعی)؛
 .4رفیت فنی ،اط عات ،شایستگی ،و دسترسی به اط عات مربوطه؛ و
 .5حمایتهای سارمانی و حقوقی مناسب برای تحقق استانداردهای الرم بهمنظور مشرارکت
و قواعد مداخله در فرایند مذاکرات (رسمی و غیررسمی).
برخی ار استانداردهای سارمان بیاالمللی بهطور خاص مرتیط با گفتوگوی اجتماعی است،
ریرا ایا استانداردها عناالر و االود اساسی را مقرر می دارند که برای اجرایی کردن گفتوگروی
اجتماعی ضرورت دارد:
2
 .1مقاولهنامة آرادی اجتماعات و حمایت ار حق بر سارماندهی  (1948شمار  )87؛
3
 .2مقاولهنامة مشاور سهجانیه (استانداردهای بیاالمللی کار)  (1976شمار  )144؛
 .3مقاولهنامة مذاکر دستهجمعی کار  (1981شمار 4)154؛
 .4مقاولهنامة نمایندگان کارگران  (1971شمار 5)135؛
 .5مقاولهنامة نمایندگان کارگران  (1971شمار 6)135؛
 .6توالیهنامة همکاری در سطون تع د( شمار  )94ماوب .71952
با ایا حاد در برابر گفتوگو اجتماعی کارامد ،چالشهایی نی وجود دارد .ار جنیة باریگران،
چالشها عیارتاند ار :غلیة دولت در فرایند گفتوگوی اجتمراعی یرا مداخلرة نراروای دولرت در
فرایندهای داوطلیانه (مانند مذاکرات دستهجمعی)؛ محدودیتهای حقوقی بر اعماد حرق آرادی
اجتماعات و حق بر مذاکرات دستهجمعی کرار؛ تضرعیف یرا ارهرمگسریختگی افراطری شررکای
___________________________________________________________________
 .1کلیة اشکاد گفتوگوی اجتماعی میتواند غیررسمی و موقت یا رسمی و ن ادینه باشد .با ایرا حراد ،در واقعیرت
گفتوگوی اجتماعی اغلب ترکییی ار ایا دو را شامل میشود (.)ILO, 2013
)2. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87
)3. Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144
)4. Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154
)5. Workers’ Representatives Convention, 1971 (No. 135
)6. Workers’ Representatives Convention, 1971 (No. 135
)7. Co-operation at the Level of the Undertaking Recommendation, 1952 (No. 94
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اجتماعی (ار جمله اردیاد اتحادیههای رقیب)؛ عدم احترام به توافقات؛ فرهنرگ روابرط مردیریت
کار بر مینای تقابل؛ پایگاه اجتماعی ضعف ،که بهطرور خراص بره تضرعیف انعکراس نماینردگان
گروهها و ع یق (برای مثاد عدم حضور جوانان ،رنان ،کارگران م اجر و خویشفرمایان ،کارگران
بخش غیررسمی اقتااد و غیره) در ساختار اتحادیه منجر میشود که ایا خرود برارار کرار را برا
معاییی مواجه میکند .در ایا رمینه بهطور خاص برخی گرروههرای کرارگری (ماننرد کرارگران
پارهوقت ،کارگران مستقل یا خویشفرما و کارگران خانگی) در اعمراد حقروق جمعری خرود برا
دشواریهای روبهرو هستند1.

مشارکت کارگران از منظر آیندة کار (تغییر نگاه سنتی به رابطة کار)
مف وم «آیند کار» 2بیانگر فرالتی برای تکامل نیروی کار و محل انجام کار است .ایا تکامل در
قالب دو نیروی قدرتمند شکل میگیرد :بهکارگیری گسترد هروش مارنوعی در فراینرد کرار و
توسعة نیروی کار هم در شکل خویشفرمایی و هم در قالب نظام کارگر و کارفرمرایی .کرارگران
خویشفرما شامل دسته ای ار کارگران ار جمله پیمانکاران مستقل ،اشخاص غیرکارگر ،و کسانی
است که بهطور موقت برای کارفرماهای متعددی کار میکنند ،بدون آنکه بهطور دائمری متع رد
به کارفرمای مشخای باشند (.)Schwartz, et al., 2017
آیند کار در نتیجة پیشرفتهرای تکنولروژیکی ،تغییررات جمعیتری (ار جملره م راجرت و
پناهندگی) ،تغییرات ریستمحیطی و تشدید ج انی شدن ،گفت وگوی اجتمراعی را مترأثر مری
سارد .برای درک رابطة بیا گفتوگوی اجتماعی و محرکهای تغییر در دنیای کرار کره پیشرتر
اشاره شد ،کار آینده ار پن بعد که سارمان بیاالمللی کار آن را را تعریرف کررده اسرت ،ارریرابی
میشود:
 .1ایجاد شغل؛
 .2کیفیت مشاغل؛
 .3نابرابری در م د و درآمد؛
 .4گفتوگوی اجتماعی و روابط النعتی (.)ILO, 2018: 4
انق ب چ ارم النعتی هم در سطح خرد و هم در سطح کر ن گفرتوگروی اجتمراعی را برا
چالش مواجه میکند  .در سطح کر ن ،چرالش مربروط بره چگرونگی مردیریت ترأثیر تغییررات
تکنولوژیکی است تا اینکه ار دوقطیی شدن کرار در اقتارادهای الرنعتی جلروگیری شرود و در
کشورهای در حاد توسعه برنامهری ی برای مدد رشد پایدار الورت گیرد .در بیا تمام کشرورها
___________________________________________________________________
 .1برای مطالعة تفضیلی در ایا خاوص ر.ک.ILO, 2017 :
2. The future of work
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ایا دغدغه وجود دارد که درآمدهای حاالل ار رشد در بعد اجتمراعی بره منارفانهترریا شریوه
توری شود .ممکا است ضرورت داشته باشد که قراردادهرای اجتمراعی چندبعردی (نره مشرابه
پیمانهای اجتماعی سنتی) بیا دولتها و شرکای اجتماعی مرذاکره شرود ،برا ایرا هردف کره
شکاف بیا م ارت و برابری را که ممکا است در نتیجة تغییرات تکنولوژیکی تشدید شرود ،پرر
کند ( .)ILO, 2018: 5در سطح «خرد»  ،یکی ار چالشهای م م ،سرارماندهی ،خردماتدهری و
نمایندگی ار سوی میلیونها جمعیت انیوه کارگری است که تمایل دارند کار خرود را برهعنروان
بخشی ار گسترش اشکاد غیراستاندارد کار به رسمیت بشناسند (.)Irani, 2015
مقابله با ایا چالشها بیتردید مستل م سارش بیا ن ادهای گفتوگوی اجتماعی و شررکای
اجتماعی است .بیان شده که سارمانهرا ی کارفرمرایی ممکرا اسرت الرم باشرد کره بره سرمت
خدمات محوری حرکت کررده و امکران عضرویت بررای انرواع جدیرد مشراغل را فرراهم سرارند.
اتحادیههای النفی ممکا است مجیور باشند تغییرات سرارمانی را انجرام دهنرد و راهیرردهرای
ابتکاری را برای گسترش اعضای خود بهکار گیرند .همچنیا سرارمانهرای مترولی گفرتوگروی
اجتماعی ،در مواق الرم ،باید امکان مشورت با باریگران جدید را فراهم کنند تا اینکه نترای آن
سارمانهای کارگری و کارفرمایی را منتف سارد (.(IOE, 2017: 6
سارمان همکاری و اقتاادی و توسعه 1بر نقش گفتوگروی اجتمراعی برهعنروان ابر ار م رم
سیاستگذاری تأکید میکند ،ریرا به شکل مؤثر و کارامدی به انطیاقپذیری با چالشهای مرتیط
با آیند کار کمک میکند .گفتوگوی اجتماعی به تاحیح ناکارآمدیهای بارار منجر مریشرود،
ه ینة تیادالت را کاهش میدهد ،نابرابری اجتماعی را محدود میسارد ،جو اجتمراعی را ب یرود
میبخشد و به اال حات ب تر منجر میشود .ایا سارمان تأکید میکند که در آینرد برارار کرار،
برای اینکه گفت وگوی اجتماعی کارامد باقی بماند ،هم باید منعطف باشد (برای اینکه بهسررعت
به شوکها و چرالشهرا ی جدیرد پاسرخ دهرد) و هرم بره شررکای اجتمراعی بیشرتریا میر ان
خودمختاری و خودسارمانی را اعطا کند ).)OECD, 2017: 25
آیند کار بیتردید فرالتها و چالشهایی را ایجاد میکند .آیند کار باید بره شرکلی باشرد
که امنیت اقتاادی ،برابری فرالت و عدالت اجتماعی را برای همه فراهم آورد .برهعیرارت دیگرر
باید بارار کار به الورتی شکل گیرد که ب ترریا منراف را بررای کارفرمایران ،کرارگران و جامعره
داشته باشد .مشارکت باریگران ،به باری برد-برد منجر مریشرود ،بره ایرا معنرا کره هرم بررای
کارگران و هم جامعه و همچنیا بررای مشراغل مفیرد اسرت .در ن ایرت مشرارکت بره کراهش
نابرابری ،کاهش می ان فقر و ایجاد محیط کار ایما منجر میشود.

___________________________________________________________________
)1. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD
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نتیجهگیری
ایجاد تعادد بیا انعطافپذیری بارار کار ار یک سو و امنیرت شرغلی در نتیجرة تغییررات سرری
تکنولوژ یکی بارار کار و تشدید ج انی شدن ضرورت دارد .در ایا رمینه مدد مشارکت کرارگران
در ایا تحقیق پیشن اد شده است .سارمان بیاالمللری کرار در اسرناد و گر ارشهرای خرود در
خاوص تحوالت جدید بارار کار بر مشارکت کارگران تأکیرد داشرته و آن را برهعنروان یکری ار
راهکارهای ج انی شدن منافانه و حل مسائل مربوط به آیند کار ارائه کرده است.
در نتیجة مشارکت کارگران ،بیگانگی بریا نیرروی کرار و سررمایه ار بریا مریرود و امکران
تغییرات در رابطة کار با توجه به ضروریات اقتاادی با مقاومت کمتری ار سوی کارگران روبرهرو
می شود ،ریرا در ایا وضعیت کارگران سرنوشت خرود را ار سرنوشرت کارگراه جردا نمریداننرد.
همچنیا قوانیا کار را که اغلب بدون در نظر گرفتا واقعیتهای کارگراه ،تغییررات در شررایط
کار را مقید به شرایط سختگیرانهای میکنند ،منعطف میسارد .در مجموع ،در نتیجة مشارکت
کارگران ،تامیمات مرتیط با رابطة کار واق بینانهتر میشود و مقیولیت بیشتری پیدا میکند.
سارمان بیاالملل کار در برابر تغییرات سری اقتاادی و تکنولوژیکی و در نتیجره تغییررات
گسترده در بارار کار مف وم جدید ار کار تحرت عنروان کرار شایسرته را ارائره کررده اسرت .کرار
شایسته ار دیدگاه سارمان بیاالمللی کار به معنای ایجاد فرالتهای اشتغاد ،کرار مولرد ،آرادی
در انتخاب شغل ،برابری در کار ،امنیرت شرغلی و ایمنری کرار و کرامرت انسرانی در کرار اسرت.
بنابرایا عناالر چ ارگانة کار ار دیدگاه ایا سارمان شرامل اشرتغاد ،حمایرت اجتمراعی ،حقروق
بنیادیا کار و گفتوگوی اجتماعی است .در اسناد سارمان بیاالمللی کار بر مشرارکت کرارگران
بهعنوان یکی ار حقوق بنیادیا کارگران و یکی ار راهکارهای ج انیساری منافانه تأکیرد شرده
است .سارمان بیاالمللی کرار مشرارکت کرارگران را برهعنروان راهکراری بررای پاسرخگویی بره
چالشها ی مرتیط با کار آینده ارائره کررده اسرت؛ برا ایرا توضریح کره تغییررات تکنولروژیکی،
دیجیتالی شدن ،تغییرات جمعیتی و رشد ج انی شدن بارار کرار در آینرده را مترأثر مریسرارد.
فقدان مشارکت کارگران سیب اف ایش نابرابری ،اف ایش فقر و عدم امنیت اقتاادی میشود.
اگر در ابتدا ،توجیه ل وم مشارکت کارگران بر ایا اسرتدالد میتنری برود کره االر ن نظرام
سرمایهدار ی و ار بردن استثمار طیقة کارگران مستل م مشارکت کارگران در ادار کارگاه اسرت،
اما در حاد حاضر توجیه مشارکت کارگران بر انعطافپرذیری بیشرتر رابطرة کرار در انطیراق برا
تحوالت سری بارار کار ،برای مثاد ور فناوریهای جدید ،تشدید ج انی شدن ،آرادی حرکت
سرمایه ،در سطح ج انی است.
مشارکت شرکای اجتماعی در طراحی و تامیمگیری دربار سیاسرتهرا و شرکل دادن بره
دنیای کار و تعییا ج تهای الرم بهمنظور سیاستگذاری ضرروری اسرت .در نتیجرة مشرارکت
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باریگران اجتماعی ،آگاهی آن ا اف ایش مییابد و به شکل مؤثر و سری تر واکنش نشان میدهرد.
سارمان بیاالمللی کار نی در پاسخ به تحوالت سری بارار کار ،گفتوگوی اجتمراعی را همرواره
بهعنوان یکی ار راهحلهای انطیاق بارار با تحوالت جدید اقتاادی پیشرن اد داده اسرت و حتری
در مواردی ورود باریگران ثالث مانند جامعة مدنی در ایا گفتوگو را ترغیب میکند .ار دیردگاه
سارمان بیاالمللی کار ،گفت وگوی اجتماعی ار شرایط اساسی تحقق کار شایسته و ج انی شدن
به شکل منافانه و همچنیا ار حقوق بنیادیا کار محسوب میشود .دولتها نیر بررای تحقرق
گفت وگوی اجتماعی کارامد ،باید محیطی را ایجاد کنند که کارفرمایان و کارگران بتواننرد حرق
بر سارماندهی ،مذاکرات دسرتهجمعری و مشرارکت در گفرتوگروی اجتمراعی را اعمراد کننرد.
بنابرایا دولتها نی در شکلگیری مف وم مشارکت نقش بسیار حیاتی دارند.
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