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  چکیده

هاي متفاوت است   اجتماعی در این پژوهش، عرصه کنش سازماننیتأممیدان 
 فعالیت هعی است و در حیط اجتمانیتأمها، سازمان  که یکی از مهمترین آن

جایگاه . پردازند این سازمان، کنشگران متعددي به مواجهه مثبت و منفی می
گذاري اجتماعی ایران، همراه با   اجتماعی در ساختار سیاستنیتأمسازمان 

سطح فراگیري و منابع مالیِ حاصل از تعویق میان پرداخت حق بیمه 
ان، به این سازمان موقعیت ممتازي شدگان و انجام تعهدات متقابل سازم بیمه

 نیتأمبخشیده است که کنشگران صاحب قدرت را به سمت ورود به میدان 
ها را در  گذاري ها، سیاست دهد، به این امید که منابع، دارایی اجتماعی سوق می

سازي  در چنین شرایطی پیاده. جهت نفع یا تشخیص خویش هدایت کنند
داف اجتماعی و یا تالش براي گریز از خطر هاي اجتماعی، پیگیري اه سیاست

بحران در منابع سازمان، همگی در گروي شناخت کنشگران عمده و ابزار 
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بنابراین مسئله اساسی پژوهش حاضر پی بردن به . هاست اعمال قدرت آن
 ها آنکارها و ابزارهاي هر یک از وسازاین میدان و کنشگران کلیدي کیستی 
 از و بوده کیفی پژوهش این روش. است اجتماعی نیه با سازمان تأمهدر مواج

 و متن تحلیل هاي تکنیک  از.است برده بهره میدانی و اسنادي روش دو هر
 بررسی ها و داده تطبیق و گردآوري در مصاحبه و کیفی محتواي تحلیل

 دو هر براي قطبی تک میدان تحلیل تکنیک نیز و ها داده تحلیل در انتقادي
 کنشگران مهمترین که داد نشان پژوهش هاي یافته. است شده استفاده بخش
 اجتماعی نی تأمسازمان و کارفرمایان کارگران، دولت، مجلس، نهادهاي میدان،

 در مواجهه براي خود خاص و متفاوت ابزارهاي از ها آن از یک هر که اند بوده
 نیأمت میدان .اند که تشریح آن در متن مقاله آمده است کرده استفاده میدان

کند؛ و این  تبعیت نمی گرایی جانبه در عمل از رویکرد سه ایران اجتماعی در
در  کارفرمایی و کارگري مسئله بیش از هر چیز ناشی از تضعیف نهادهاي

 نهادي مثابه تقویت مجلس به پیامد این مسئله،. بوده است ها سیاست و قوانین
  .ه استبود جانبه تخصصی و تضعیف بیشتر گفتگوي سه میانجی

 اجتماعی، دولت، نیتأم اجتماعی، سازمان نیتأممیدان :  کلیديهاي هواژ
  .مجلس، کارگر، کارفرما

  
  بیان مسئله

 پیري، هاي هایی همچون مستمري  اجتماعی در جهان کنونی با مزایا و حمایتنیتأم
 مزایاي بارداري، و بیماري کار، از ناشی غرامت حوادث بازماندگی، و معلولیت

این شکل مدرن ).  الف2015ایسا،  (ستا  شناخته شده بیکاري و مندي عائله يها کمک
 کشورهاي گیري شکل و طلبی استقالل نتیجه سو یکاز  اجتماعی، نی تأمهاي برنامه
 تأمین ملی هاي برنامه زمینه که بود بیستم قرن در جهانی، دوم جنگ از پس جدید

در  اجتماعی نیتأمترویج  دیگر يسو از کرد؛ و فراهم جهان سطح در را اجتماعی
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 هاي نامه مقاوله و ها سراسر جهان و سرایت آن به کشورهاي مختلف، مدیون سیاست
 حقوق از یکی عنوان به اجتماعی نی تأمشناختن رسمیت به واقع در. است المللی بین

 اجتماعی نی تأمگسترش در بسزایی تأثیر بشر، حقوق جهانی اعالمیه در بشر مبنایی
  .است هداشت

 عمومی  شوراي در1948 دسامبر 10 در بشر حقوق جهانی اعالمیه با تصویب
 و وضعیت به توجه بدون و تبعیضی هیچ بدون اجتماعی، تأمین ملل، حق سازمان
آن بر  تأکید اي که شد؛ اعالمیه شناخته بشر فراگیر حقوق از یکی عنوان به شرایط،
با این ). 2008گربر،  ( بودانسجام با ها  آنارتباط ناگسستنی ها و انسان ارزش و کرامت

پدیدار شد  جدیدي اقتصادي ها آغاز شد و پاردایم حال در ربع آخر قرن بیستم چالش
 هاي بحران  کنار وجود درغلبه این گفتمان،. کند محدود را دولت نقش کرد می تالش که

 از یاريبس در اجتماعی نی تأمپوشش در نقصان و جمعیت شدن پیر جهانی، مالی
 2015ایسا، (است شرایط سختی مواجه کرده بارا  اجتماعی تأمین هاي نظام کشورها،

  ).ب
 اجتماعی در ایران امروز از پشتوانه حقوقی و نیتأمهاي جهانی،  با وجود چالش

و به طور  (قانونی قابل توجهی برخوردار است؛ از قانون اساسی به مثابه قانون مادر
بر پایه . ساله توسعه هاي پنج  اجتماعی و برنامهنیتأم تا قانون ) این قانون29خاص اصل 

 نیتأمالمللی  همین قوانین، کشور ما از منظر شمول خدمات تعریف شده در حوزه بین
  .شود اجتماعی نیز در زمره کشورهاي سخاوتمند تلقی می

ها،  وضعیت امروز حاصل اقدامات تقنینی متعددي است که مهمترین آن
آهن سراسري در  اداره تقاعد و بعدها اداره کل بازنشستگی، طرح بزرگ راهگیري  شکل

نامه کارخانجات و   صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع، تصویب نظامسیتأسایران، 
.  صنعتی، تشکیل وزارت کار، صندوق بهداشت و صندوق تعاون بوده استمؤسسات

اي است که در  عی، تصویب الیحه اجتمانیتأمبا این حال نقطه عزیمت روایت تاریخی 
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 انجام گرفت؛ یعنی الیحه بیمه اجباري کارگران که براساس آن، کلیه 1322سال 
آهن که داراي   اقتصادي، صنعتی، معدنی، تجاري، باربري و راهمؤسساتکارخانجات و 

بیش از بیست نفر کارگر بودند، مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه 
  ).21: 1385پناهی،  (اي قرار دهند ا یک شرکت بیمه داخلی تحت پوشش بیمهایران ی

 و تشکیل صندوق تعاون و بیمه کارگران است؛ 1328نقطه عطف این روایت سال 
با پیدایش این صندوق مقررات بیمه اجباري به عموم کارگران و خانواده آنان تسري، و 

این .  از کار گسترش یافت؟؟؟؟؟شیهاي غیر نا اي به حوادث و بیماري تعهدات بیمه
ساز   اجتماعی در کشورهاي پیشرفته، زمینهنیتأمرخداد در کنار گسترش روزافزون 

هاي اجتماعی را تکمیل کرد و  گیري بیمه گیري قانونی شد که بناي در حال شکل شکل
زمان سا«به دنبال این قانون، .  بود1331آن قانون، قانون بیمه اجتماعی کارگران در سال 

گیري این سازمان که در  با شکل.  تشکیل شد1332در سال » بیمه اجتماعی کارگران
 اجتماعی است امور بیمه اجتماعی از نیتأمواقع تصویري از دوران جنینی سازمان 

صندوق تعاون و بیمه کارگران و شرکت سهامی بیمه منفک و در این سازمان متمرکز 
-50: 1382؛ اکبري، 23-21: 1385؛ پناهی، 45-42 :1375راد،  اعتضادپور و رجبی (.شد
پس از آن، سازمان با تغییرات قانونی متعددي روبرو شد و در این میان، در سال . )68

پس از آن غالب تغییرات قانونی . تغییر نام داد» سازمان بیمه اجتماعی« سازمان به 1342
 نیتأم قانون 1354ل  در سااین که تا ،مربوط به شمول و نرخ حق بیمه بوده است

شکل »  اجتماعینیتأمسازمان «شود و براساس ماده اول آن،  اجتماعی تصویب می
  .)1354 اجتماعی، نیتأمقانون  (گیرد می

هاي اجتماعی  هاي اجتماعی و سازمان بیمه اجراي این قانون سازمان بیمهبا 
عهدات و دیون و و کلیه وظایف و تشدند  اجتماعی ادغام نییان در سازمان تأمیروستا

به موجب این قانون . انتقال یافتسازمان ه ها ب مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آن
 که بار دیگر 1369 اجتماعی جدا شد تا در سال نیتأمخدمات درمانی از سازمان 
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 اجتماعی در طی عمر نیتأمدر واقع سازمان  .تعهدات درمانی به این سازمان بازگشت
 حقوقی و سیاسی متعددي ،یش، همواره در معرض تغییرات ساختارياي خو چند دهه

 وزارت کار یا رفاه؛ گاه  گاهقرار گرفته است؛ گاه ذیل وزارت بهداري بوده است،
هاي تحت پوشش آن نیز در طول زمان   گاه سازمان؛ گستره گروه وصندوق بوده

هاي   بیش از سازمان خوديا دههاین سازمان در عمر چند . تغییرات بسیاري کرده است
 شاید بتوان دالیل متعدد و متفاوتی براي این اهمیت .دیگر مورد توجه قرار داشته است

و توجه ویژه بیان کرد، برخی از این موارد که در نگاهی گذرا و به زعم پژوهشگران این 
 زیادي در اهمیت یافتن سازمان داشته است، به قرار زیر است؛ ممکن تأثیرپژوهش 

  .هاي زیر قابل نقد باشد و برخی دیگر، قابل بسط رخی از گزارهاست ب
گذاري سازمان تأثیررسد یکی از دالیل این توجه، سطح اهمیت و  به نظر می -

گذاري اجتماعی کشور باشد؛ به نحوي که در   اجتماعی در ساختار سیاستنیتأم
اي از موارد مهم  در پارههاي اجتماعی و یا بازنشستگی و  بسیاري از مواردِ مرتبط با بیمه

 اجتماعی را نادیده گرفت؛ چون در نیتأمتوان دیدگاه و رویکرد سازمان  قانون کار، نمی
شده، اندك نخواهد بود؛ چه از  هاي تدوین غیر این صورت شانس ناکام ماندن سیاست

  .ها حیث اجرا و چه از حیث پیامدهاي ناگوار و ایجاد تعهدات سنگین براي صندوق
د دیگر در این زمینه، نقش بنیادینی است که سازمان در پاسخگویی به برخی مور -

 بنیادهاي اگرچه  این قانون به عهده دارد؛29ویژه اصل  از اصول مهم قانون اساسی و به
 آن مجدد فراخوانی اما است، شده گذاشته انقالب از پیش در اجتماعی نی تأمسازمان

 انقالب از پس دوران در سازمان ترشدن رجستهب سبب اساسی، قانون 29 مهم اصل ذیل
  .است شده

اي در سازمان  مورد دیگر در این زمینه، حجم باالي افراد تحت پوشش بیمه -
 بسزایی بر تأثیروجود جمعیت چند ده میلیونی، که رویکردهاي مختلف سازمان، . است

به نماینده این گذارد، به این سازمان به مثا رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی آنان می
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در نهایت این نقش در کنار درآمد . جمعیت بزرگ، توان رایزنی باالیی بخشیده است
 و تعهدات یادشدهناشی از حق بیمه افراد تحت پوشش که به دلیل فاصله زمانی درآمد 

شود، توجه بسیاري از کنشگران صاحب قدرت را به  متقابل آن، سبب انباشت ثروت می
هاي قابل توجه   عالوه بر درآمد ناشی از حق بیمه، وجود دارایی.خود جلب کرده است
، )شستا ( اجتماعینیتأمگذاري  هاي متعدد آن و شرکت سرمایه سازمان ذیل هلدینگ

مندي از این سرمایه قابل توجه  بسیاري از بازیگران صاحب قدرت را به سمت بهره
 اجتماعی نیز نیتأمن عالی سویه نبوده است و گاه مدیرا این تمایل یک. دهد سوق می

مثابه ابزاري براي بازي موثرتر خویش در میدان استفاده  اند تا از این منبع به تمایل داشته
  .کنند

 نیتأماي را پیرامون سازمان  توان در بیانی ساده، عرصه با چنین توصیفاتی می
کدیگر اجتماعی تصور کرد که کنشگران مختلفی در آن به مواجهه مثبت و منفی با ی

پردازند؛ این عرصه، که به نوعی جوالنگاه کنشگران مختلف و نیز محصول آن  می
 اجتماعی است، در نیتأمهاي موجود در حوزه بیمه و  ها، ساختارها و رویه سیاست
هاي  تشریح نظري این مفهوم در بخش. نامیده شده است»  اجتماعینیتأممیدان «اینجا، 

  .بعد آمده است
 نیتأمر فضایی که ترسیم شد کنشگران متعددي وارد میدان به طور خالصه، د

ها و مواردي از این  گذاري ها، سیاست کوشند تا منابع، دارایی شوند و می اجتماعی می
بر این اساس فهم رفتار . قبیل را در جهت نفع و یا تشخیص خویش هدایت کنند

زي هر نوع سا کنشگران این حوزه از اهمیت باالیی برخوردار است و پیاده
گذاري اجتماعی و یا کوشش براي دستیابی به اهداف اجتماعی و نیز کوشش  سیاست

براي گریز از خطر بحران در منابع و تعهدات سازمان، همگی در گروي شناخت هرچه 
.  اجتماعی استنیتأمبیشتر کنشگران عمده و سازوکارهاي مواجهه آنها با سازمان 

این میدان چه کنشگران کلیدي ضر این است که بنابراین مسئله اساسی پژوهش حا
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ه با سازمان هکنشگران در مواجاین کارها و ابزارهاي هر یک از وسازنهادهایی هستند و 
  چیست؟ اجتماعی نیتأم

شناخت این مسئله در پژوهش حاضر براساس عملکرد گذشته این کنشگران در 
م این پژوهش، دستیابی به هدف از انجابنابراین . کارزارهاي مختلف انجام شده است

 نیتأمبا محوریت سازمان  ( اجتماعینیگذاري در حوزه تأم فهم بهتري از میدان سیاست
 تا 90هاي   بر سالتأکیدبا  (این میدانمناسبات قدرت میان کنشگران نیز و ) اجتماعی

  .بوده است) 94
  

  ادبیات و چارچوب نظري
توان متون و  ر عرصه جهانی، میبا اندکی جستجو در میان آثار مختلف موجود د

بسیاري از این مطالعات : هاي متعددي را درباره تأمین اجتماعی به دست آورد پژوهش
آینده سیاسی تأمین اجتماعی در اثر  (اند زنشستگی و سالمندي روي آوردهابه موضع ب

 و 2005؛ جمعیت شناسی و ریسک تأمین اجتماعی در اثر بورگمان، 2006گاالسو، 
؛ برخی به بازتوزیع درآمد ازطریق )2006ات نظام بازنشستگی در اثر بناویه، اصالح

؛ برخی به مطالعه توسعه )2005 (اند، همچون فولرتون و مست تأمین اجتماعی پرداخته
  ...و) 2008 (اند همچون میجلی و تانگ و تأمین اجتماعی روي آورده

همچون  (داخته شده استدر آثار داخلی بیشتر به کلیت نظام تأمین اجتماعی پر
که به کارکردهاي تأمین اجتماعی پرداخته و منطق محاسباتی آن را نیز ) 1385 (پناهی

که کلیات نظام جامع تأمین اجتماعی ) 1383 (قرار داده است؛ پناهی مورد نقد و ارزیابی
ن که به مدل نظام چند الیه تأمی) 1395 (پور را مورد مطالعه قرار داده است و یا گرجی

با این حال آنچه در آثار . .)اجتماعی رجوع کرده و آن را مورد بررسی قررا داده است
داخلی و خارجی، به نوعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی کنشگران و 

گذاري  تر سیاست البته در حوزه کلی. هاي متقابل موجود در این عرصه است کنش
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توان آثار متعددي را  هاي حوزه سالمت، می ویژه در رابطه با سیاست اجتماعی و به
نفع به بررسی کنشگران پرداخته و یا در بخش عمومی  برشمرد که با تکنیک تحلیل ذي

همچون سازمان توسعه و  (اند به نوعی آموزش هماهنگی و مدیریت تضادها پرداخته
حد اما در مورد تأمین اجتماعی این موضوع در ). 2005 و 2003همکاري اقتصادي، 

اطالع نویسندگان این مقاله، مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار نگرفته است و از این 
 .تواند راهگشا باشد منظر متن حاضر می

اي از  چارچوب نظري پژوهش حاضر به طور خالصه مبتنی بر پیکره درهم تنیده
عی گرایی، تضادگرایی و تحلیل میدان حوزه تأمین اجتما جانبه رویکردهاي نظري سه

در ادامه کوشش شده تا ابعاد مختلف این پیکره ابتدا با مفهوم میدان و سپس . است
جانبه میدان  مباحث نظري مرتبط با تضاد نیروها در این میدان و در نهایت نیروهاي سه

  :تشریح شود
تر میدان  یکی از مفاهیم محوري در این پژوهش، مفهوم میدان و یا به عبارت کامل

این مفهوم خود از بطن چارچوب نظري خاصی استخراج شده . استتأمین اجتماعی 
در ادامه این . کند است که قلمروي معناي مفهوم میدان را به سرحدات خود محدود می

 نیا در دانیم مفهوم: کنیم چارچوب یا رویکرد نظري پس زمینه میدان را تشریح می
 مورد ،یمتفاوت نسبتاً شکل هب اما شده گرفته تیعار) 1390 (ویبورد ازابتدا  پژوهش،
 پژوهش نیا در و،یبورد دانیم مفهوم از يریگ بهره نیبنابرا. است گرفته قرار استفاده

 آن متداول کاربرد از نجایا در دانیم. ستین يو یشناخت معرفت دستگاه رشیپذ يمعنا به
  .ستین دور چندان یفارس در

عالوه . است کینزد زین کیزیف در روین دانیم به ، میدان مورد بحث،گرید يسو از
 نیبنابرا. ستین ارتباط یب زین فوکو مباحث در روین و قدرت مناسبات بابر این، میدان 

                                                
-        عرصه، زمین یا محوطۀ بازي و مـسابقه؛ و در  :  برخی از معانی میدان در فرهنگ لغت معین از این قرار است

 .معناي عرصه نبرد است ویژه فردوسی، به اشعار به
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 در یاجتماع ي تأمینگذار استیس با مرتبط يروهاین که است يا عرصه نجایا در دانیم
 يراب یمشخص کامالً مرز توان ینم کیزیف در که گونه همان. کنند یم ینیآفر نقش آن
تأمین  يگذار استیس دانیم مرز زین نجایا دربه طریق اولی  شد، قائل روین دانیم

 نیبنابرا. ستین میترس قابل ،واضح و ساده خط کی با ها دانیم ریسا ازاجتماعی 
 فاصله با و ردیگ یم قرار یبررس يمبنا ،روهاین مجادالت محور و مؤثر هعمد يروهاین

  .شوند یم گذارده کنار یبررس از اثر کم ياروهین مجادالت، محور از گرفتن
 وقرار گرفته  استفادهمورد  ابزار کی مثابه بهبوردیو  دانیمواژه  نجایا در نیبنابرا

 اعتبار منکرنیز  ویبورد خود واقع در. ستین انطباق قابل دانیم ازوي  یتلق ابچندان 
 و شد یم منکر زین را خود به پرداز هینظر برچسب انتساب يو بود؛ اتشینظر یجهان
 نیا بر زین دانیم هینظر مورد در. کرد یم طرد را باشد نداشته یتجرب يمبنا که یناب هینظر
 تزر،یر (نیست ها میدان انیم روابط بر حاکم ،یخیتار ماوراء قانون نوع چیه که بود باور

 رتقد مناسبات بر اتکاء همه از شیب ،دانیم مفهوم از ما یتلق در). 691-692: 1387
 را دانیم از  خاصیریتصو ،ویبورد اتتأکید از یبرخ کردن برجسته با ما. است

 واردوي ) مهم بسا چه و (تأکید مورد هاي حوزه از یبرخ دین ترتیب بهب و میساز یبرم
 نمونه يبرا. میستین قائل ها آن يبرا یچندان تیعوموض خود بحث در که چرا م؛یشو ینم

 ازجمله یدانیم هر در قدرت نجایا در اما است قائل قدرت دانیم نام به یدانیم و،یبورد
 بحث وارد نجایا در گرید يسو از و است يجار یاجتماعتأمین  يگذار استیس دانیم

 ویبورد عالقه مورد مقوالت نیتر مهم از یکی که ها هیسرما همچون یمسائل مورد در
 يروهاین مثابه به نهادها و عامالن نقش بر تأکید با عوض در. شد مینخواه است،

. کرد میخواه کینزد) خصمانه لزوماً نه (نبرد دانیم ریتصو به را دانیم مفهوم ،یاجتماع
 قرار نیبد اند، شده برجسته ما یتلق در که را دانیم از ویبورد فیتعر ابعاد از یبرخ

  :است
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 دندار را خود خاص منافع و موضوعات ،يباز طیشرا ها دانیم از کی هر -
  ؛)138 :1385 فونتن، و رهیشو(

: 1387 تزر،یر (ردیگ یم نظر در کشمکش و نبرد هپهن اصوالً را دانیم ویبورد -
  ؛)682

 یجمع ای يفرد يا گونه به کوشند یم دانیم درون يها گاهیجا کنندگان اشغال -
  ؛)683 :1387 تزر،یر (بخشند بهبود ای حفظ را شان گاهیجا

؛ )140 :1385 فونتن، و رهیشو (است ندایم آن خیتار حصول دان،یم ساختار -
پذیرند، به  ها و رخدادهایی که در طول زمان در میدان صورت می بدین معنا که کنش

گیرد و  دهند و در واقع ساختار میدان، به تدریج شکل می ساختار آن میدان شکل می
  .کند تغییر می
 در ییروهاین یتالق خیتار حاصل ما، یتلق در یاجتماع تأمین دانیم ،تینها در

. است شده بدل ي تأمین اجتماعیگذار استیسکنونی  نهاد به آن ندیبرآ که است گذشته
شان در کنار  نشینی در این میدان، نیروهاي متعدد صاحب قدرتی وجود دارند که هم

ها در طول تاریخ میدان،  برآیند همنشینی آن. میدان تأمین اجتماعی را پدید آوده است
تارها و فرهنگ خاصی شده است که از سوي قوانین و مقررات سبب پیدایش ساخ

  .شوند  تقویت و بازتولید می،رسمی و نیز عرف موجود در این میدان، حمایت
نشینی نیروها در چنین میدانی، حاصل تمایز میان منافع  با این حال برآیند و هم

جه شود بر تضاد بازیگران است که در چارچوب تحلیل میدان بیش از آنکه بر توافق تو
شناسان، به  رویکرد تضادگرایی از سوي بسیاري از جامعه. شود میان نیروها توجه می

شناسان،  با وجود این، برخی از جامعه. صورت کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است
تري قرار  تري بر این امر تمرکز کرده و این رویکرد را مورد بررسی دقیق به طور خاص

 کارل مارکس و رالف دارندورف و در دوارن متاخرتر ت این میان، شهردر. اند داده
 تاریخ اصلی محرکه نیروي مارکس تضاد را. رندال کالینز از سایرین بیشتر بوده است
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 ساخت در تغییر و دگرگونی هستند که باعث داند و بر این باور است که این تضادها می
دهد و آن را براساس  نی خود قرار میوي تضاد را در چارچوب ذه. شوند می اجتماعی

. کند دهد؛ و به این ترتیب تضاد طبقاتی را تشریح و تحلیل می نگرش طبقاتی توضیح می
این مسئله، همان نقطه عطف نقد دارندورف بر مارکس است که به باور وي مارکس به 

  ).1387ریتزر،  (گرایی در نظریه تضاد روي آورده است نوعی تقلیل
یز به نوبه خود توسط افرادي همچون آنتونی گیدنز به تقلیل روابط دارندورف ن
پرداز سوم در موارد  نظریه. هاي مسلط و غیر مسلط متهم شده است اجتماعی به گروه

پرداز بزرگ  هاي مهم وي با دو نظریه ، رندال کالینز است که یکی از تفاوتیادشده
هاي متعدد اجتماعی  ر حوزهپیشین، در این است که به بسط نظریه تضاد در سای

  ).1387ریتزر،  (پرداخت و عالوه بر آن، سطوح خرد را نیز به تحلیل تضاد وارد کرد
اي به بزرگان این عرصه است  پردازان تضاد، صرفاً اشاره این اشاره کوتاه به نظریه

، تبعیت یادشدهو در تحلیل و رویکرد ما به طور مشخص، از یکی از رویکردهاي 
کند  اي را فراهم می  در واقع تضادگرایی نه در مرکز بحث ما بلکه صرفاً زمینه.دشو نمی

گرا چندان مورد توجه   کنیم که در رویکرد وفاقتأکیدهایی  تا در این پژوهش، بر بخش
ذکر این نکته نیز در اینجا درخور توجه است که هیچ یک از . گیرند قرار نمی

ها بر اهمیت   آنتأکیداند و  ق در جامعه نبوده، منکر وجود وفایادشدهپردازان  نظریه
شاید آنچه سبب جذابیت بیشتر تضاد بر وفاق . تضاد، نافی وجود وفاق در جامعه نیست

ها در برابر تصویر ساکنی از واقعیت  شود، توان توضیح تغییر و دگرگونی پدیده می
  .گراست توسط رویکرد وفاق

گرفته و بر میدان تأمین اجتماعی تمرکز حال اگر بخواهیم از میدان عمومی فاصله 
کنیم، به ناگزیر باید به سراغ رویکردهاي نظري رفت که به تشریح نیروهاي مؤثر و 

یابیم که اگر چه اشکال  با اندکی غور در این حوزه درمی. اند فعال این میدان پرداخته
 است، یکی از مختلفی از مواجهه میان کنشگران اصلی میدان تأمین اجتماعی قابل تصور
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مهمترین این اشکال که به بند مفهوم و رویکردهاي نظري درآمده و در عرصه جهانی 
گرایی بر تعامل میان برخی از  جانبه در واقع سه. گرایی است جانبه شناخته شده، رویکرد سه

.  داردتأکید» کارفرما«و » کارگر«، »دولت«مهمترین کنشگران میدان تأمین اجتماعی، یعنی 
هاي اداره تأمین اجتماعی و نیز مدیریت   شیوه از تعامل که یکی از مهمترین شیوهاین

شود، در طول پژوهش بارها مورد اشاره قرار خواهد گرفت،  روابط کار در جهان تلقی می
  .از همین رو در این بخش به ارائه توضیحاتی درباره آن پرداخته خواهد شد

و یکی از اصول » گفتگوي اجتماعی«ال ترین اشک گرایی، یکی از مهم جانبه سه
توان به مثابه  این مفهوم را می. المللی کار است ي بنیادین سازمان بینها ارزشاي و  پایه

عنوان شرکاي  به) ها ازطریق نمایندگان آن (تعامل میان دولت، کارفرمایان و کارگران«
» ا موضوعات مشتركهایی براي مسائل مرتبط ب حل منظور یافتن راه برابر و مستقل به

هاي کارفرمایی  گرایی به مفهوم درگیرشدن سازمان جانبه به عبارت دیگر، سه. تعریف کرد
سازمان  (سازي است و کارگري، همراه با دولت در جایگاه برابر، در امر تصمیم

  .) الف2013المللی کار،  بین
  

  
  هاي تأمین اجتماعی کنشگران مؤثر در سیاست -1 شکل
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 منظم طور به دولت و کارگري و کارفرمایی هاي سازمان که نیست نامع بدان این
 هر دیدگاه که است این مستلزم بلکه باشند، داشته نماینده یکسانی اعضاي تعداد باید
 گرایی جانبه سه این بر عالوه. گیرد  قرار مالحظه مورد برابر طور به ها طرف از یک

 و نقش ها طرف از یک هر بلکه یست،ن بخش سه این هاي مسئولیت همسانی معناي به
  .) الف2013المللی کار،  سازمان بین (داراست را خود شفاف کارکرد

 سازمان 144 کنوانسیون ،»گرایی جانبه سه «مورد در مهم سند اولین واقع در
 کنوانسیون، این در. شد ابالغ و تصویب 1976 سال در که است کار المللی بین

 کنوانسیون. است شده طرح جانبه سه شوراي مورد در کار المللی بین استانداردهاي
 سبب کشورها از بسیاري در. است رسیده عضو دولت 128 تصویب به ،144 شماره
 آمده، کنوانسیون در آنچه از فراتر اي محدوده در موفقی اجتماعی گفتگوي گیري شکل
 سطح در تماعیاج گفتگوي تقویت در آن باالي پتانسیل از نشان مسئله این. است شده
 ملی سطح در اجتماعی گفتگوي و گرایی جانبه سه ارتقاي «کنوانسیون، هدف. دارد ملی

 سطوح ههم در کارفرمایی و کارگري هاي سازمان مشارکت از سازي اطمینان بوسیله
 بیانیه اساس، این بر» .است کار المللی بین سازمان استانداردهاي بر مبتنی هاي فعالیت
 از کار استانداردهاي مهمترین از یکی عنوان به را 144 کنوانسیون اجتماعی، عدالت
  .)2011المللی کار،  سازمان بین (داند می حاکمیتی دیدگاه

 آنجا تا است شده تأکید گرایی جانبه سه بر کار المللی بین سازمان مختلف اسناد در
: است آمده» اجتماعی گفتگوي «عنوان با 2013 سال در سازمان این ششم گزارشدر  که

 مستحکم اقتصادي رشد و هارمونیک صنعتی روابط براي »جانبه سه «اجتماعی گفتگوي
 کارکردهاي انجام براي آن از اغلب. است حیاتی امري روزافزون، پیچیدگی با جوامع در

 حالی در شود، می استفاده اجتماعی انسجام حفظ و انصاف ارتقاي توافق، ایجاد کلیدي
 تواند می که هایی سیاست کند؛ می پیاده و طراحی را اقتصادي و ماعیاجت هاي سیاست که
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 و گذاري سرمایه سطوح در جمعی زنی چانه ویژه، به اجتماعی، گفتگوي سطوح سایر با
  .)ب 2013المللی کار،  سازمان بین (شود همراه بخشی

 که کنند تلقی بر زمان فرآیند یک را اجتماعی گفتگوي است ممکن ها دولت
 تجارب که حالی در. اندازد می تأخیر به را ضروري عاجل اقدامات براي گیري متصمی
 هنگامی اجتماعی توافق کسب براي اجتماعی گفتگوي در زمان صرف که دهند می نشان

 منجر ضروري اصالحات و ها سیاست براي اي گسترده اجتماعی و سیاسی حمایت به که
 اصالحات روان و سریع اقدامات این، بر عالوه. است خوب گذاري سرمایه یک شود، می
 قابل رقابتی و اقتصادي دستاوردهاي تواند می زمان، در جویی صرفه ضمن زمان در

  .آورد بار به توجهی
 فوق هاي چالش وجود با حتی که باورند این بر کار المللی بین سازمان کارشناسان

 هاي گذاري سیاست وافقت ایجاد براي را فرصتی ملی، جانبه سه اجتماعی گفتگوي نیز
 میان گفتگوها این. است کرده فراهم گذشته دهه در مسبوق اجتماعی و اقتصادي
 وسیله به طرفه یک نظارتی کنش مانع بنابراین و کرده ایجاد مشارکت اجتماعی شرکاي
 وسیله بدین. اند داده کاهش را بازار بر مبتنی هاي سیاست منفی اثرات و اند شده ها دولت

 اند کرده ایجاد را توافقی هاي سیاست و اند کرده حمایت اجتماعی انسجام و لتعدا از
  .)ب 2013المللی کار، سازمان بین(

توان چنین گفت که چارچوب نظري این پژوهش، مبتنی  بندي مباحث می در جمع
سازد تا بتواند مواجهه  زمینه آن را رویکردي تضادگرا هموار می بر نگرشی است که پس

روها را بهتر توضیح دهد؛ بنابراین رویکرد تضادگرا به معناي پذیرش آن در سطح میان نی
شناختی و در راستاي تقویت  شناختی نیست بلکه این پذیرش در سطح معرفت هستی

بنابراین به تعبیر . روش پی بردن به رخدادهاي میان کنشگران حاضر در میدان است
تماعی به مثابه میدانی از نیروها است که دیگر، تمرکز پژوهش حاضر بر عرصه تأمین اج

 گیرند و فهم توازن و توافق نیروها گاه در تضاد و گاه در تعامل با یکدیگر قرار می
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در . هاي مواجهه است ها در لحظه در این میدان وابسته به توان و قدرت آن) کنشگران(
ها واجد  ز آناین میدان تعداد قابل توجهی کنشگر وجود دارند که تعداد محدودي ا

هاي قابل توجهی هستند به نحوي که همچون بررسی میدان در علم فیزیک، آن  قدرت
پوشی و صرف  هاي معدود بزرگتر قابل چشم هاي متکثر کوچک در برابر قدرت قدرت

هاي  رویکرد غالب نظري در این حوزه حاکی از این است که سازمان. نظر هستند
با این حال مطالعات . کنشگر مهم این حوزه هستندکارگري و کارفرمایی و دولت، سه 

گذاري ایران  اکتشافی حاکی از ضعف نهادهاي کارگري و کارفرمایی در سپهر سیاست
است؛ بدین ترتیب با تضعیف شدن این مسیر براي اعمال قدرت، احتماالً باید انتظار 

گذاري   سیاستداشت که کارگران و کارفرمایان براي مقابله با قدرت دولت، از رقیب
تر شدن نقش میانجی این نهاد  اجتماعی آن، یعنی مجلس حمایت کرده و سبب پررنگ

  .شوند
 رویکرد اي که باید پیش از ادامه مباحث تشریح شود این است که اتخاذ نکته

 میان متقابل کنش ابزارهاي یا تقابل از موارد متعددي ذکر تبع آن، به تضادگرا و
که  آنجا از بلکه نیست؛ توافق یا تعامل نبود معناي به ان،سازم در مختلف کنشگران

 همین به کند، می فراهم را کنشگران منافع میان تمایز بر تمرکز امکان تضادگرایانه دیدگاه
 تمایزات میان نشینی هم حاصل واقعیت، که حالی در. است شده اتخاذ رویکرد این دلیل

 علمی پژوهش هر همچون نیز حاضر پژوهش و است میدان این کنشگران توافقات و
به  داشت؛ چرا که خواهد را واقعیت از بخشی تنها بر ژرف نسبتاً تمرکز امکان دیگري،
 اي داعیه هاي یک پدیده، همه جنبه مالحظه و شناخت رسد که داعیه نظر می

  .بود خواهد سطحی کم دست یا و نیافتنی دست
  



 
 
 
 
 
 
  

 1396 زمستان، 79شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     90  

  شناسی روش
  ماهیت و روش پژوهش

بندي  از منظر دسته. استکیفی  کیفی، -بندي کمی از منظر دسته روش این پژوهش
 میدانی نیز پژوهش حاضر، ترکیبی از هر دو روش اسنادي و –هاي اسنادي  پژوهش

ي طولی و مقطعی، نیز ها روشبندي دیگر و از منظر انواع  در دسته. میدانی است
مانی چندساله را گیرد و بازه ز هاي طولی قرار می پژوهش حاضر در زمره پژوهش

  .گیرد دربرمی
  

  گیري ، نمونه آماري و شیوه نمونهجامعه آماري
  :بل تعریف استا در دو بخش ق،جامعه آماري پژوهش

 نیبخش اول شامل همه متون معتبر موجود در زمینه مناسبات میان سازمان تأم
یف و در امر سیاستگذاري مرتبط با وظا) ذینفعان و ذیمدخالن (اجتماعی و کنشگران

اساسنامه سازمان، سند راهبردي ها شامل   آننیتر اختیارات این سازمان است که مهم
 دولت و مجلس، يها ونیسیهاي مطرح شده در کم قوانین موجود، لوایح و طرحسازمان، 
هاي معاونت حقوقی و امور مجلس  هاي مختلف سازمان به ویژه آمار و گزارش گزارش

ت قدرت اکارکنان مطلع سازمان در زمینه تشریح مناسب ،بخش دوم جامعه آماريو  است
 .گیرد اسناد را دربرمیاز در سازمان و تفسیر برخی 

 90هاي   بیشتر معطوف به سالگونه که تشریح شد، ، همانقلمروي زمانی پژوهش

تا حد  تر موضوع بهتر و دقیق  با این حال جهت تشریح؛ مقارن با مجلس نهم است94تا 
  .اند گرفتهمورد بررسی تطبیقی قرار  از آن نیز هاي پیش ها، سال دادهبه  امکان و دسترسی
 بدین ترتیب که تعریف شده است؛سطح در چند گیري در مورد متون  روش نمونه

آمارهاي . ندا شدهخوانی  تمام ،هاي معاونت حقوقی سازمان ها و بولتن گزارش همه
اما در . ه استشدمطالعه  نیز ها و تذکرات مجلس موجود در مورد مکاتبات و پرسش
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هاي تکمیلی هستند، به  دیگري است که حاوي دادهمتون تر که شامل  سطح پایین
در بخش دوم، . اند شدهن کلیدي سازمان انتخاب ابه توصیه مطلعصورت هدفمند و 

 مطلعان کلیدي، انتخاب هدفمندِ گیري نمونهروش افراد، از گیري  نمونهیعنی 
در نهایت تعداد . بوده استاشباع نظري حد تا تداوم این کار و  )گیري نظري نمونه(

  . نفر رسید20مطلعان کلیدي در این پژوهش، به حدود 
 همچون مواردي، به )1985 (گوبا و در پژوهش کیفی، لینکلن) روایی (براي اعتبار

 نظر تبادل زوایاي مختلف، از بررسی مستمر، مشاهده پژوهش، محیط طوالنی با تماس
 کنند می اشاره اعضا سوي از کنترل و مراجع منفی، کفایت موارد تحلیل همتایان، با
در این پژوهش، از یک سو پژوهشگران با محیط پژوهش در ). 23: 1391زاده،  عباس(

اند تا برخی نتایج را با کارشناسان در میان  تماس هستند و عالوه بر این کوشش کرده
  .ها تدقیق کنند نبگذارند و موارد را براساس نظر آ

  
  مفاهیم پژوهش
 نیتأماي پیرامون سازمان   اجتماعی در این پژوهش، عرصهنیتأممقصود از میدان 

این کنشگران در نقاط مختلف . اجتماعی است که در آن کنشگران مختلفی حضور دارند
عمال اند و بر سازمان و نیز سایر کنشگران، با ابزارهاي مختلفی ا جغرافیاي میدان پراکنده

کنند، در این پژوهش  ها، به یکدیگر نیرو وارد می کنند یا به تعبیر ادبیات میدان قدرت می
نکته مهمی دیگر در  .شود، محل بحث است صرفاً نیروهایی که به محور میدان وارد می

ها، پژوهشگران  رو این است که در بررسی کنشگران و مسائل مرتبط با آن پژوهش پیشِ
 دولت، مجلس، هیئت امنا، کارگران و کارفرمایان و مواردي از این دست بارها از مفاهیم

 اجتماعی ناگریز از نیتأمها در ساختار میدان  استفاده از این عامل. ندا استفاده کرده
خوبی آگاهند که هیچ یک از عاملین  سازي بوده است و پژوهشگران خود به ساده

اند؛ اما علم را گریزي  راي تکثر نظر و عملدست و یکپارچه نیستند؛ بلکه دا ، یکیادشده
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سازي  بندي نیست و در صورتی که بخواهیم از خطر اندکی ساده سازي و طبقه از ساده
  . قابل شکسته شدن هستند، تا سطح فردیادشدهاجتناب کنیم، بازیگران 

، در مواردي که تنها »نمایندگان مجلس«یا » مجلس« بر استفاده از عنوان تأکید
بدین دلیل بوده است  اند، بیشتر ي از نمایندگان مجلس اقدام خاصی را انجام دادهتعداد

مجلس یا سایر نهادها را در آن مورد  کنشگري ظرفیت تا اند که پژوهشگران کوشیده
دهند؛ هرچند در واقعیت، این رخداد به دست جمع محدودي از افراد  خاص نشان

گیرد  در حالی صورت می» دولت«از عنوان گیري   از سوي دیگر بهره.انجام شده باشد
 دارند و بر این باورند که اگرچه تأکیدکه پژوهشگران بر تکثر قدرت در دستگاه دولت 

در مواردي از دولت یک رویکرد و یک صدا قابل شنیدن است اما در غالب موارد تمایز 
مختلف وجود هاي  منافع قابل توجهی میان بازیگران مختلف بخش دولت و یا در کابینه

آرایی دو  دارد و در مورد بحث این پژوهش نیز یکی از مصادیق بارز آن، صف
 نیتأموزارتخانه رفاه و بهداشت در ماجراي جدایی یا ماندن بخش درمان سازمان 

ها در  عالوه بر این تقابل دو وزارتخانه در نحوه و میزان ورود بیمه. اجتماعی بوده است
هاي مختلف  واردي بود که شکاف یا تمایز منافع میان بخشطرح تحول سالمت نیز از م

هاي دولت، مجلس و مواردي از  کوتاه آنکه برچسب. درک ترین شکل نمایان  را در ساده
دست قلمداد کردن  این دست به مثابه کنشگران اصلی میدان مورد بحث، به معناي یک

رد بحث نبودن این ها نیست؛ بلکه به معناي مو هاي مختلف ذیل این برچسب بخش
  .تمایزات درونی در این پژوهش بوده است

  
  ها داده لیتحل و يآور جمع
هاي  تکنیکگیري از  ها در پژوهش حاضر، بهره ي گردآوري دادهها روشترین  عمده

ها ساختاریافته نبوده و  مصاحبه. استو مصاحبه اسناد و تحلیل محتواي کیفی تحلیل 
هاي گردآوري شده از اسناد یا موارد  کردن خأل دادهبیشتر جهت تکمیل و تعدیل و پر
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ها با افراد مطلعی انجام شده است که از شرایط سازمان  این مصاحبه. ندا مبهم به کار رفته
هاي  هاي مدیریتی و نیز دسترسی به داده آگاه بوده و داراي سابقه قابل توجه در سمت

ها در این پژوهش نیز بیشتر مبتنی  تکنیک تحلیل داده. اند مهم در موضوع پژوهش بوده
بندي، بررسی انتقادي و شناسایی روایت کلی حاکم بر  ها، دسته بر مقایسه و تطبیق داده

  .بندي بوده است هر دسته
ها استفاده  تکنیک دیگري که در این پژوهش در دو سطح گردآوري و تحلیل داده

ها، منطق  ه گردآوري دادهشده است، تکنیک تحلیل میدان است؛ در واقع این تکنیک ب
پذیر کرده  ها را امکان ها، روایت خاصی از آن خاصی بخشیده و در بخش تحلیل داده

اي از آن در  تکنیک تحلیل میدان، ریشه در علم فیزیک دارد اما کاربردهاي پراکنده .است
کاربست این مفهوم در . ریزي نیز وجود دارد هاي مدیریتی و برنامه برخی از تحلیل

سی از مفهوم فیزیکی میدان رواج یافته است اما تنها کارکرد أاحت علوم انسانی به تس
شود و نیروهاي موافق و مخالف پدیده یا استراتژي  آن این است که نموداري کشیده می

بنابراین تحلیل میدان در . دنشو مورد بررسی در دو بخش موافق و مخالف قرار داده می
در رساله دکتري نگارنده، . شود یا جدول فرو کاسته میآنجا صرفاً به یک نمودار 
تري از این مفهوم ارائه شود؛ به همین دلیل تعریف  یافته کوشش شده تا شکل تکامل

 خاص پژوهشگران حاضر از تحلیل میدان از یک سو مدیون ادبیات خاص ژیل دلوز
نفع در  يگیري از تحلیل ذ در خوانش میشل فوکوست و از سوي دیگر بهره) 1389(

دلوز مفهوم قدرت را که یک مفهوم . ها در فیزیک ریزي و البته بازخوانی میدان برنامه
و از . کند اي و پر تکرار در ادبیات فوکو است به مفهوم نیرو در فیزیک تشبیه می پایه

از سوي دیگر تحلیل . کند مفاهیم ریاضی همچون توپولوژي و بردار نیروها استفاده می
کوشد تا موافقان و مخالفان  ف به یک سیاست و یا برنامه خاص است و مینفع معطو ذي

  . ها مشخص کند نفعان و اهمیت برنامه براي آن برنامه را با توجه به دو معیار قدرت ذي
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پژوهشگران حاضر، میدان را نه معطوف به یک برنامه خاص، بلکه به جدال میان 
دانند؛ از سوي دیگر جهت قرار گرفتن  میها به هم  آن) نیرو (کنشگران و اعمال قدرت

شناسی، شیوه تحلیل نیروها را نه بر مبناي تحلیل  بیشتر مفهوم میدان در ساحت جامعه
و نه در ) شود نفع استفاده می که در تحلیل ذي (نگري هاي آینده سناریو و سایر تکنیک

و » تجربه«ي ، بلکه بر مبنا)که در کار دلوز مرسوم است (منطق فلسفی و منطقی آن
ها، در  بنابراین تحلیل میدان در اینجا در سطح داده. شود نگر انجام می صورت پس به

کند که ناشی از  هایی هدایت می ها، ما را به سمت گردآوري داده سطح گردآوري داده
ها،  اعمال قدرت کنشگران بر یکدیگر باشد؛ سپس با گردآوري ابتدایی این داده

ها با یک قید دیگر نیز همراه  در ادامه گردآوري داده. شود  میکنشگران اصلی شناخته
ها هدفمندتر و با سرعت بیشتري انجام شود و آن قید  شوند تا امکان گردآوري آن می

هاي معطوف به کنشگران اصلی گردآوري شود؛ مگر آنکه در  این است که صرفاً داده
ري مورد غفلت قرار گرفته ها، مشخص شود که کنشگر مهم دیگ میانه گردآوري داده

 .شود باشد که در این صورت آن کنشگر نیز به فهرست کنشگران مورد بررسی اضافه می
هاي به دست آمده، داستان میان  شود تا بر مبناي داده ها نیز، کوشش می در تحلیل داده

 که توان روایتی را بیان کرد بدین ترتیب در پایان می. این کنشگران تشریح و ترسیم شود
  .شود شان تشریح می ها و ابزارهاي کنش در آن کنشگران مختلف و کنش

 بخواهیم از چه نوع تکنیک تحلیل این کهها بسته به  نحوه گردآوري و تحلیل داده
 این پژوهش از ،برمبناي تعریف پژوهشگران. میدانی استفاده کنیم متفاوت خواهد بود

توان یک قطبی، دو قطبی، یا چند قطبی در  یها را م میدان و تکنیک تحلیل میدان، میدان
ها امري ذاتی و ماهوي نیست  باید توجه داشت که تعداد قطب در میدان. نظر گرفت

بلکه یک امر نسبی، فرضی، و تحلیلی است و انتخاب چند قطبی بودن میدان، به هدف 
 دهیم و  بررسی قرارمبدأزمانی که بخواهیم یکی از کنشگران را . پژوهش ارتباط دارد

هاي سایر کنشکران را نسبت به آن کنشگر خاص استخراج کنیم، از تکنیک تحلیل  کنش
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کنیم و زمانی که بخواهیم این کار را براي دو یا تعداد  میدان تک قطبی استفاده می
استفاده ... بیشتري از کنشگران انجام دهیم از تکنیک تحلیل میدان دو قطبی، سه قطبی و

هاي کنشگران موجود نسبت به یکدیگر براي ما مهم  ه همه کنشکنیم و زمانی ک می
 روشن است که با افزایش .کنیم باشد، از تکنیک تحلیل میدان چندقطبی استفاده می

هاي متعددي  تر، زمانبرتر و دشوارتر خواهد شد؛ چرا که کنش ها، روند کار پیچیده قطب
 و مالحظه و در نظر گرفتن شود از سوي کنشگران و در راستاهاي متفاوت انجام می

شدن پارامترها و  دلیل اضافه سو کاري دشوار و از سوي دیگر به ها از یک همه آن
بنابراین در مورد . شود هاي ناهمسان، امکان تحلیل منسجم، محدودتر می داده

هایی که کالن مقیاس نیستند، پیشنهاد بر استفاده از تکنیک تحلیل میدان تک  پژوهش
  .قطبی است

گذاري میدان، یک میدان  ژوهش پیشِ رو با توجه به هدف پژوهش و نامپ
 اجتماعی، به عنوان نیتأمدر نظر گرفته شده است که براساس آن، سازمان قطبی  تک

ها، قرار گرفته است و بدین ترتیب، نسبت میان کنشگران با سازمان و  مبدأ نسبیِ بررسی
نشگران با هم در صورتی مورد بررسی البته کنش میان سایر ک. شود برعکس مشخص می

صورت ) سازمان (گیرند که به نوعی تعامل براي اعمال کنش بر کنشگر محوري قرار می
در واقع این تعامالت، اعمال نوعی نیروي غیرمستقیم بر کنشگر محوري است و . گیرد

  .ماند قطبی باقی می از این رو در چارچوب میدان تک
 هاي دولت و مجلس م دسترسی به بسیاري از کنشالزم است متذکر شویم که عد

هاي  بودن برخی جلسات رسمی و نیز به دلیل تعدد و تکثر کنش به دلیل غیرعلنی(
هاي دولت و مجلس در الیه تاریک  شود که برآیند کنش سبب می) غیررسمی و غیرثبتی

  .دوش کندتواند نتایج پژوهش را مخ و پنهان مورد بررسی قرار نگیرد و این مسئله می
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  ها یافته
 اجتماعی که در نیتأماین است که در کنار سازمان  این پژوهش حاکی از هاي یافته

 کنشگران کلیديمحور میدان قرار دارد، نهادهاي مجلس، دولت، کارگران، و کارفرمایان 
داراي تفاوتی جدي با میزان و نوع اثرگذاري این کنشگران از منظر . این میدان هستند

 در زیر برخی از مهمترین ابزارها و مواجهات کنشگران مختلف در این . هستندیکدیگر
 نیتأمنکته در خور توجه این است که در اینجا سازمان . گیرد میدان مورد بحث قرار می

اجتماعی به مثابه محور بحث قرار گرفته و تعامالت نیروها میان این سازمان و سایر 
  .تکنشگران مورد بحث قرار گرفته اس

  مجلس
 از ، اجتماعینیمواجهه با سازمان تأم  در،در این میان، مجلس بیش از سایر نهادها

 از مکاتبات و تذکرات :ت استفاده کرده استري کارها و ابزارهاي متعدد و متنوعوساز
یا تغییر و   طرح و، ارائهگرفته تا جلسات حضوري و مکالمات شفاهی و در سطح باالتر

مکاتبات که یکی از ابزارهاي رسمی نمایندگان مجلس براي جهت   ....تعدیل لوایح و
گیري بوده است و  هاي سازمان از خردترین سطح تا سطوح باالي تصمیم دادن به رویه

. سهم بسیار زیادي از تعامالت و یا مقابله با سازمان را به خود اختصاص داده است
ی از آن است که آمار هاي مختلف مجلس حاک بررسی آمارهاي مکاتبات در دوره

به نحوي که مکاتبات . مکاتبات از مجلس پنجم تاکنون همواره افزایشی بوده است
البته .  برابر این مکاتبات در مجلس پنجم بوده است4مجلس نهم با سازمان، بیش از 

روایت دیگري را به همراه ) هاي مجلس نه دوره (بررسی این مکاتبات به تفکیک سال
بیشتر بوده ) 1390تا سال  (هاي قبل و بعد از آن  از سال1385مار سال  آمثالًدارد و 

  . است1393 مورد از آن سال 9000است؛ با این حال رکورد میزان مکاتبات با بیش از 
مکاتبات نمایندگان کل  درصد از 18بیش از ها حاکی از آن است که  بررسی

ده و ب»امور پرسنلی و اشتغال« مربوط به 1394 تا 1390هاي  مجلس با سازمان، طی سال
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جایی، ابهایی براي اشتغال، ج نامه نامه و توصیه است که مهمترین مصادیق آن معرفی
  .بازنگري در آزمون و مواردي از این قبیل بوده است

 95نگاهی دیگر به آمارهاي پاسخگویی به مکاتبات حاکی از این است که بیش از 
توان   میحاًیمنفی بوده است که تلوپاسخ  اتبات،ي سازمان به مکها سخادرصد از این پ

هاي نمایندگان در این مکاتبات به  آن را بدین صورت تفسیر کرد که محتواي خواسته
جداي از تفاوت ماهوي میان مکاتبات و . زعم سازمان نابجا و نابحق بوده است

 حالی که تذکرات، تفاوت موضوعی و محتوایی آن نیز قابل توجه است؛ به نحوي که در
حدود یک پنجم از مکاتبات به بحث پرسنلی و اشتغال مربوط بوده، اما در تذکرات 

  .خبري از این موارد نبوده است
  

 
  دانیم در مجلس قدرت اعمال يابزارها -2 شکل
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 اجتماعی، از نیتأمبیشترین تذاکرات در تاریخ مجلس شوراي اسالمی به سازمان 
ل آخر عمر این مجلس بوده است که این دو سال با آنِ مجلس هشتم و به ویژه دو سا

 61 قرار دارد که 1392پس از آن سال .  مورد تذکر همچنان رکوردار هستند84 و 82
  )1نمودار شماره : نک (.تذکر نصیب سازمان شده است

یکی از قدرتمندترین و اثرگذارترین ابزارهاي مجلس که پیامدهاي بسیار مهمی بر 
یکی . صارف سازمان دارد، تدوین طرح و یا اصالح و تغییر لوایح استویژه م درآمد و به

ها  دهد، تجزیه و تحلیل طرح از مصادیقی که در اسناد موجود این اثرگذاري را نشان می
 305 در مجموع براساس آمارهاي موجود،: و لوایح ارائه شده در مجلس ششم است

مجلس  نهایی تصویب به آن مورد 390 شده که ارائه این مجلس به الیحه 466 و طرح
بوده است که از این  سازمان به مرتبطکامالً  مورد 24 ها وصولی اعالم از و رسیده است

  .رسیده است مجلس نهایی تصویب به مورد 15 میان
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ین تأمسازمان : منبع ،سال تفکیک سازمان به مجلس نمایندگان تذکرات -1نمودار
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گیري از ابزارهاي رسمی، ابزارهاي غیررسمی مجلس نیز در عمل  عالوه بر بهره
گیرد؛ این موضوع که غالباً در تعامالت حضوري باواسطه و  بسیار مورد استفاده قرار می

 گاه به یادشدهتعامالت . یابد گاه از اثرپذیري بسیاري برخوردار است واسطه بروز می بی
هاي مندرج در این  شود؛ دسترسی به داده  اعمال فشار نیز کشیده میزنی و سطح چانه

یباً ممکن نبوده است اما براساس تقرتعامالت به دلیل ماهیت غیررسمی بودن 
گرفته غالباً به دو نوع کلی قابل تفکیک هستند؛ یکی مسائل مرتبط با  هاي انجام مصاحبه

ائل موردي و گاه در حد انتخاب نیازهاي حوزه انتخاباتی نمایندگان و دیگري، مس
گیري نمایندگان مجلس از این ابزار متفاوت  میزان بهره. مدیران سطوح مختلف استانی

گري برخی از مدیران سازمان، در تشدید این  رسد تمایل البی بوده است و به نظر می
  . داشته استتأثیرموضوع 

  دولت
 در تغییر اخیر، دهه چهار در اجتماعی نی تأممیدان در تغییرات مهمترین از یکی
 قانون براساس است؛ بوده میدان دولتی کنشگر همان یا سازمان فرادست وزارتخانه

 جدید سازمان و منتزع مختلف هاي وزارتخانه از مختلف هاي بخش اجتماعی، نیتأم
 با 1355 سال در. بود گرفته قرار اجتماعی رفاه وزارت نظارت تحت اجتماعی، نیتأم

 به اجتماعی نی تأمقانون در وزارتخانهاین  وظایف کلیه اجتماعی، رفاه ارتوز انحالل
 سال در. شد تبدیل صندوق به نیز سازمان و یافت انتقال بهزیستی و بهداري وزارت
 این. شد تشکیل بهزیستی و بهداري وزارت ذیل اجتماعی نی تأمسازمان دیگر بار 1358

 قانون تصویب با  کار و امور اجتماعی بود و تابع وزارت1383 تا 1369 از سال سازمان
 نی تأمو رفاه وزارت مجموعه زیر ،1383 سال در اجتماعی نی تأمو رفاه جامع نظام

 رفاه و کار تعاون، وزارت ذیل تاکنون 1390 سال از نهایت در و گرفت قرار اجتماعی
دان، رفتارهاي با این حال، با وجود تغییر ماهیت این کنشگر در می. داد قرار اجتماعی

  .همسان متعددي از آن بروز یافته است
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هاي کمتري براي  ظرفیتاز دولت اگرچه به لحاظ تنوع ابزارها، نسبت به مجلس 
اي در  گونه فشار قانونی بر سازمان برخوردار است، جایگاه و نسبت دولت و سازمان به

اي  گونه  داده است؛ بهچیدمان میدان سامان گرفته است که آن را در جایگاه فرادست قرار
نگرد و استقالل اداري یا مالی آن را  که سازمان را در جایگاه زیرمحموعه خود می

نشینی با این  از سوي دیگر ماهیت دولت در هم. دهد چندان مورد توجه قرار نمی
کند، ابزارهاي ناآشکارتري  جایگاه که برخی از دستاویزهاي قانونی نیز با آن همراهی می

هاي آن در دولت  دهد که مهمترین جلوه ي اعمال قدرت در اختیار دولت قرار میرا برا
 ابزار در این زمینه، تغییر در مدیریت سازمان و انتخاب نیتر مهم. دهم نمودار شد

خصوص وزیر تعاون،  این مسئله امکانی را در اختیار دولت و به. تر است مدیري همراه
البته .  بگذاردتأثیرهاي سازمان  ا بتواند بر سیاستدهد ت کار و رفاه اجتماعی قرار می

کند؛ قانونگذار، هیئت امنا  تغییر مدیر عامل و هیئت مدیره، از مسیر هیئت امنا عبور می
کند تا نیرویی براي  را به عنوان کنشگري واجد قدرت قابل توجه، تعریف و ایجاد می
د؛ روح قانون بر تحدید مداخالت دولت در امور مختلف سازمان، ایجاد کن

 دارد و حضور با اهمیت سه کنشگر کارگر، کارفرما و تأکیدگرایی در هیئت امنا  جانبه سه
هاي مختلف از جایگاه خود در چیدمان  ها در دوره اما دولت. کند دولت را تضمین می

اند با ابزارهاي مختلف از قدرت مستقل این کنشگر  میدان استفاده کرده و کوشیده
هاي منتهی به بازه مورد بررسی پژوهش، تغییرات  کی از این اقدامات در سالی. بکاهند

 در 1389اساسنامه سازمان به شکل کنونی بود؛ در واقع به بیان ساده تغییرات سال 
 اجتماعی، دولت و به طور خاص وزارت رفاه را در جایگاه نیتأماساسنامه سازمان 

 اساسنامه، اعضاي 7دهد؛ بنا به ماده   میوچراي هیئت امنا قرار چون قدرت مسلط و بی
  .ها به پیشنهاد وزیر رفاه خواهد بود  نفر آن6 نفر هستند که 9هیئت امنا، 
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از این رو هیئت امنا با سهم باالي وزیر رفاه در آن و امکاناتی که تبصره سوم این 
دولت گذاري قدرتمندي را براي تأثیرگذارد، امکان و ظرفیت  ماده در اختیار وي می

هاي مالی و عملکرد  ها، راهبردها، صورت در حالی که تمام سیاست. کند فراهم می
باید توسط ... هاي هیئت مدیره و  سازمان و نیز عزل و نصبهبودجساالنه و برنامه و 

کنشگر هیئت امنا مورد بررسی قرار گرفته و مصوب شود، به صورت بالقوه بدل به 
دولت یازدهم هم با وجود نقد دولت قبل و . شود ن میگلوگاهی دولتی براي مهار سازما

هاي  ، هیچ یک از ظرفیت1 شخص وزیر رفاه بر سهم باالي کارگران در سازمانتأکید
. قانونی دولت را در این زمینه محدود نکرد و هیچ اصالحی در اساسنامه صورت نداد

 این دوره تعامل کند در  میتأکید که وزیر رفاه همان گونههرچند ممکن است در عمل 
میان کارگران و دولت در بهترین وضعیت خویش قرار داشته باشد اما به هر حال از 

  2.ایم منظر قانونگذاري، شاهد تغییر در خور توجهی در اسناد قانونی پیشین نبوده
یکی دیگر از امکاناتی که قدرت قابل توجهی به دولت در مواجهه با سازمان 

مطالبات . هاي خود به سازمان است دادن بدهی هاي بازپس هبخشیده است، بازي با شیو
عنوان   که همواره بخشی از آن به3معوق سازمان از دولت مبلغ بسیار قابل توجهی است

هاي منابع آن سازمان  بینی  اجتماعی و مبناي پیشنیتأمیک ردیف در بودجه سازمان 
                                                

-ه و مدیرعامل شرکت رود که وزیر رفاه در جلسه مراسم تودیع و معارفه هیأت مدیر  این تاکید تا آنجا پیش می
پایگـاه  (کنـد   اسـتفاده مـی  » امـوال کـارگران  «گذاري تأمین اجتماعی، هنگام بحث از اموال شستا، از تعبیر        سرمایه
 ).1395رسانی تأمین اجتماعی،  اطالع

-  اي مثل امروز رابطه مناسب و نزدیک بـین وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی و        در هیچ دوره  :  وزیر رفاه
 تأمین اجتماعی با جامعه کارگري وجود نداشته است و در حال حاضر در بهترین وضـع از نظـر تعامـل                سازمان

).1395رسانی تأمین اجتماعی،  پایگاه اطالع(مناسب با کارگران قرار داریم 
-   54 مطالبات سازمان از دولت را بالغ بر 1392 سید تقی نوربخش مدیر عامل سازکان تأمین اجتماعی در سال 

بنـا بـه سـخنان    .  میلیارد تومان ماهانه بر این مطالبات تاکید کرد1000هزار میلیارد تومان اعالم کرد و بر افزایش        
 برابري یافته است 10 مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، افزایش 1392 سال منتهی به سال 7مدیرعامل سازمان، در 

 )1392رسانی تأمین اجتماعی،  پایگاه اطالع(
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دهی بسیار کمتر از تخمین  گیرد، در حالی که دولت با مقاومت خود و بازپس قرار می
  .کند ریزي را مخدوش می بینی و برنامه سازمان، همواره این پیش

  

   
اي نیز، مداخله دولتمردان محلی به شکل محسوسی بر رویه  سطوح منطقهدر 

 گاه با واحدهاي استانی، به مثابه. گذارندتأثیرشعبات استانی و شهرستانی سازمان 
مداخالت پرسنلی دولتمردان و نمایندگان . شود واحدهاي اجرایی دولتی برخورد می

شود؛ به نحوي که شواهد متعددي از مداخله نمایندگان  مجلس نیز به کرات مشاهده می
و فرمانداران و استانداران در انتخاب روساي شعب و مدیران استانی و شهري و ارتقاء 

شود، دولت از  نیز مشاهده می) 3 ( که در شکلن گونههما .برخی از پرسنل وجود دارد
مسیر هیئت امنا، اعمال قدرت مستقیم و : کند سه مسیر به سازمان اعمال قدرت می

  ...)ها، ادارات کار و همچون استانداري (هاي محلی اعمال قدرت ازطریق حکمرانی
عددي را به هاي خود در میدان مورد بحث، ابزارهاي مت دولت براي پیشبرد خواسته

 هیئت طریق از خود هاي خواسته پیشبرد :از اند عبارت موارد این از برد که برخی کار می
 شفاهی و فشارهاي سیاسی، هاي توصیه و تذکرات پرسنلی، و مدیریتی تغییرات امنا،

  ).3نک به شکل  (...و معوق مطالبات پرداخت در تحدید یا تسهیل
شود و  یدان به صورت ناآشکار انجام میهاي دولت در این م البته غالب کنش

رسد بخشی از  به نظر می. هاي متعددي روبروست بنابراین رصد کردن آن با دشواري

 سازمان بر دولت قدرت اعمال يرهایمس -3شکل 

 دولت

 هیئت امناء

 اي منطقهسطوح

ان تأمین سازم
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دهد که از  ها رخ می ها و هلدینگ مبارزه و کشمکش میان نیروها در پشت صحنه شرکت
ز یک سو سازمان در آن بخش از میدان، کنشگر توانمندي نیست و از سوي دیگر یکی ا

 وزیر کنونی کار تأکید. هاست مهمترین پیامدهاي آن تغییرات در سطوح مدیریتی شرکت
 اجتماعی، حیات خلوت هیچ کس نیست، آن هم در زمان نیتأم دیگر سازمان این کهبر 

 این نکته است که زمانی شستا دییتأانتصاب هیئت مدیره شستا، دست کم به معناي 
ها و   چه سطحی از شرکتاین کهفارغ از . ه استاي از دولتیان بود حیات خلوت عده

 این نکته در کنار دییتأاند،  هاي دولت قرار داشته طی چه مدت، تحت سلطه بازي
هاي  هاي مدیران و هیئت مدیره و نیز فقدان کنش اختیارات دولت در عزل و نصب

 حدي مبتکرانه یا سیاستگذارانه از سوي سازمان، همگی از ظرفیت باالي دولت و تا
  ).همان (داردمجلس در بازي و ضعف کنشگري سازمان در این زمینه حکایت 

  
   ابزارهاي اعمال قدرت دولت در میدان-4 شکل

  
  کارگران و کارفرمایان

 مجرایی که شرایط حضور کارگران و کارفرمایان را براي حضور قدرتمند در نیتر مهم
رسد براساس باورهاي علمی و  ر میدر واقع به نظ. کند، هیئت امناست میدان فراهم می
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نفعان اساسی  مثابه ذي عرفی و نیز برخی مستندات قانونی حضور این دو کنشگر به
گذاري فراگیرتر و  تر و سیاست  اجتماعی براي کارایی مطلوبنیتأمروابط کار، در میدان 

 توانست چنین شرایطی را فراهم هیئت امنا می. تر در این حوزه ضروري است منطقی
گذاري  کند تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور در آن بتوانند در سیاست

هاي  ویژه در سال به (اما چیدمان اعضاي هیئت امنا. گذارندب تأثیر اجتماعی نیتأمسازمان 
گیرند و  شدت در حاشیه قدرت قرار می ، به نحوي بوده است که این نمایندگان به)اخیر

هایی شخصی که در  جهت توانایی گذاري نخواهند داشت، مگر بهیرتأثوزن چندانی براي 
اهمیتی   اساسنامه سازمان، بی7در واقع تبصره سوم ماده . این پژوهش محل بحث نیست

جلسه هیئت امنا با : کند و ناکارایی آراي نمایندگان کارگر و کارفرما را گوشزد می
یابد؛ یعنی با صِرف حضور   نفر قطعیت می5ي موافق رأ عضو رسمیت و با 6حضور 

توان جلسه رسمی تشکیل داد و مصوبه صادر کرد و الزامی به  نمایندگان وزیر رفاه می
  .حضور سایر نمایندگان نیز نیست

 با از دست دادن توان خود در این رسد نهادهاي کارگري و کارفرمایی، به نظر می
گاه از طریق لف سازمان و با مدیران سطوح مخت گاه ازطریق ارتباطات مستقیم هیئت،

، )ها استان (اي در سطوح منطقه .برند  امورات خود را پیش می،مجلس و دولت
صورت خرد و انفرادي به واسطه حاکمان محلی همچون استاندار و  کارفرمایان به

را دنبال از سازمان هاي خود  فرماندار و امام جمعه و البته نمایندگان مجلس خواسته
صورت انفرادي ظرفیت محدودي دارند و بعضاً از  کارگران بهکه لی کنند، در حا می

  .برند ، موارد خویش را به پیش میطرف نمایندگان مجلس
با این حال، کارگران از ظرفیت باالیی براي تجمع و اعتراضات تشکیالتی 
برخوردارند و با وجود موانع متعدد بر سر فراگیري سندیکاهاي کارگري و یا اعتصابات 

بند موجود نیز در موضوع مورد بحث در این پژوهش  هاي نیم ترده صنفی، تشکلگس
اند و ابزار تجمع را به عنوان ابزاري براي رساندن صداي خود به  نمایی کرده بارها قدرت
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یکی از مهمترین . اند ها انتخاب کرده گذاري بر سیاستتأثیرگوش سیاستگذاران و 
 کار و تشکیل قانون تصویب سالروز ان در مراسم هزار نفري کارگر5مصادیق آن تجمع 

تجمع از این بود؛ کارگران در  اجتماعی نی تأمسازمان ساختمان دور به انسانی حلقه
 اجتماعی را به نی تأمسازمان هاي بخش تمام اداري و مالی دولت خواستند تا استقالل

  ).24 نیتأمهاي ایلنا، اعتدال، و  خبرگزاري (رسمیت بشناسد
به ویژه در بهار سال  (کارگر جهانی روز قانونی مراسم در  بر این، کارگرانعالوه

با تجمع بسیار گسترده در تهران، بر مسائل متعددي در ارتباط با حقوق خود ) 1394
 اجتماعی نیتأمدر قانون کار و » گرایی جانبه سه« بر تأکید کردند که در این میان تأکید

بنابراین یکی از مهمترین . انان این گردهمایی بودهاي سخنر یکی از مهمترین گزاره
هاي صنفی  ابزارهاي اعمال قدرت کارگران در وضعیت کنونی تجمع و حمایت تشکل

 اجتماعی نیست و گاه علیه نیتأمها به نفع سازمان  گیري البته همواره این موضع. است
و  بر سازماندر برا کارگران این سازمان بوده است که برخی از مصادیق آن تجمع

برخی از  آور و یا اعتراض زیان و سخت مشاغل دسته در آنها نکردن اعتراض به لحاظ
هاي اخیر بوده  کارگري در سال اصناف با اجتماعی نی تأمتعامل به صنفی هاي تشکل
هاي اخیر حاکی از  مرور اخبار و رویدادهاي اعتراضات مختلف کارگري در سال. است

 و از این تجمعات و اعتراضات کارگري در برابر مجلساین است که بخش اعظمی 
ها و لوایح، مصوبات مختلف، مطالبات معوق و یا  کار و در اعتراض به طرح وزارت

  .مشکالت خاص گروهی از کارگران بوده است
سازي  رسد دشواري حضور نمایندگان کارفرمایان در سطوح تصمیم به نظر می

ها  هاي مطلوب آن مسیر دیگري براي پیشبرد سیاست اجتماعی، سبب یافتن نیتأممیدان 
همراه کردن نمایندگان مجلس و دولتمردان براي فشار بر : در این میدان شده است

 نیتأمها، از یک سو گسترش مباحثی پیرامون مغایرت  حاصل این همراهی. سازمان
در میان  بر سازمان به عنوان یکی از موانع اشتغال تأکیداجتماعی با توسعه و یا 
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ها و لوایحی است که  نمایندگان مجلس و دولت است و از سوي دیگر تعدد طرح
  .کنند  تعهدات مالی را براي سازمان ایجاد میژهیو بهتعهدات و 

ها صاحب قدرت بیشتري هستند، با  از آنجا که کارفرمایان در برخی از میدان
ایه اقتصادي خود کنشگران گیري از سرم  اجتماعی با بهرهنیتأمتضعیف شدن در میدان 

هایی هستند که بر  خوانند؛ یکی از این کنشگران، شرکت دیگري را به این میدان فرامی
 اجتماعی و احقاق نیتأممبناي مشاوره به کارگران و کارفرمایان براي آگاهی از قوانین 

 کوشد تا هاي حقوقی می این کنشگر که با تکیه بر اهرم. گیرند ها شکل می حقوق آن
شود که خود، سابقه  ضعف کارفرمایان را در میدان جبران کند، گاه از افرادي تشکیل می

کار در سازمان را دارند و با قوانین و مقررات موجود در این زمینه و نیز با سازوکارها، 
ها در  آن. خالهاي قانونی و نقاط قوت و ضعف سازمان در این زمینه نیز آشنا هستند

ترین  کنند و در بدبینانه صویر، به کارفرمایان مشاوره حقوقی ارائه میترین ت بینانه خوش
در هر صورت این . دهند ها نشان می هاي دور زدن قانون را به آن تصویر، گاه راه

گیرند و همکاري برخی از   گاه در برابر سازمان قرار می،کنشگران به لحاظ منافع متمایز
  . با منطق بازي نیروها در میدان استها مغایر کارکنان سازمان با این شرکت

ترین ابزارهایی است که کارفرمایان براي تقویت  اي یکی دیگر از متداول گریز بیمه
اي که هم به سازمان و هم به کارگران، زیان  کنند؛ گریز بیمه خود در میدان استفاده می

کردن کارگران، گاه از طریق بیمه ن: شود هاي مختلف انجام می رساند، به شیوه جدي می
 محوریت ... . اجتماعی ونیتأمگاه با احتساب حق بیمه حداقل دستمزد براي سازمان 

اي در اینجا به  از همین منظر گریز بیمه. بازي بر گردآوري منافع بیشتر متکی است
له در میدان و افزودن بر واز وظایف مح) کارفرما (باز زدن یکی از بازیگران معناي سر

 حداقل بیمه حق کارگران یا یا احتساب نکردن بیمه طریق ها از آن. تمنافع خود اس
کاهند و بر  اي خود در میدان می از سهم هزینه اجتماعی، نی تأمسازمان براي دستمزد

  .افزایند منافع خود می
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   اهرم اعمال قدرت کارگران و کارفرمایان در برابر سازمان-5 شکل

  
   اجتماعینیتأمسازمان 

 اجتماعی و اشاره به برخی از ابزارها و نیتأماختن به کنشگران مختلف میدان پرد
، ممکن است سبب این تصور پیشسازوکارهاي مورد استفاده این کنشگران در سطور 

 اجتماعی در این کارزار، منفعل است و نیتأمدر ذهن مخاطب شده باشد که سازمان 
داشته است؛ در حالی که مهمترین خواهی در این میدان ن کوشش چندانی براي سهم

 اجتماعی در قلمروي مورد بررسی این پژوهش، در واقع خود نیتأمکنشگر میدان 
 اجتماعی واجد هویتی است که در نیتأمسازمان .  اجتماعی بوده استنیتأمسازمان 

 خوبی از سایر کنشگران، بارها با نسبتاًطول عمر خود کسب کرده است و با شناخت 
هاي ناشی از تهاجم سایر کنشگران را به   توانسته است آسیب،بل توجهکنشگري قا

با این حال . حداقل کاهش دهد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهد شد
هاي سازمان در سطور باال، فراهم کردن شناخت بهتري از میدان  دلیل نپرداختن به کنش

هاي سازمان در جایگاه کنشگر محوري  شو توان و چیدمان کنشگران براي فهم بهتر کن
  . اجتماعی بوده استنیتأممیدان 

 تجمع

گریز 

هیئت  مجلس دولت
 امنا

شکایا

شرکت 
 مشاوره

کارگرا
ن

کارفرما
یان

ابزارهاي مشترك 
کارگران و 
 کارفرمایان
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   اجتماعینیتأممرور سند راهبردي سازمان 
مرور اسناد مربوط به فرآیند نگارش برنامه راهبردي سازمان تأمین اجتماعی، 

هاي آن، خاطرنشان  نکات مهمی را درباره موقعیت سازمان و یا برخی از کنشگري
 هاي بیمه هاي حمایت و خدمات هارائ در محوریت«اس اسناد موجود براس. کند می

، در کنار مواردي »سازمان رسانی خدمات شبکه گستردگی«و » کشور سطح در اجتماعی
 قابل توجه  ِ»ذخایر واسطه به ملی اقتصاد در آفرینی نقش توان از برخورداري«همچون 

 عرصه در مناسب قانونی بالقوه اختیارات و ها ظرفیت بودن دارا«سازمان، 
 خریدهاي و تولید هاي ظرفیت وجود«و نیز » اجرا و گیري تصمیم گذاري، سیاست

 در ملی هاي گذاري سیاست عرصه در گذاريتأثیر قدرت و درمانی خدمات راهبردي
هاي مختلف اقتصادي، سیاسی،  اي را براي سازمان در عرصه شرایط ویژه» سالمت حوزه

  ).1394عوامل محیطی برنامه راهبردي،  ( فراهم آورده استسالمت و اجتماعی کشور
با این حال سازمان تأمین اجتماعی با مشکالت و تهدیدهاي اساسی و جدي 

ها به گواه اسناد موجود که حاصل نظرات کارشناسان و  روبرو است که برخی از آن
  :مدیران مختلف سازمان است، به قرار زیر است

 رکود«، » متعدد مغایر با اصول و مبانی تأمین اجتماعیها و لوایح قوانین، طرح«
که در کنار وضعیت نامساعد » کشور در اقتصادي کالن هاي شاخص ناپایداري و تورمی

، سازمان را در تنگناي درآمدي »اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی بخش گسترش«اشتغال و 
عادل قواي بازیگران خوردن ت هم به و »گرایی جانبه سه اصل تضعیف«دهند،  قرار می

مرتبط با  گیري تصمیم در گانه دولت، کارگر، و کارفرما به نفع افزایش قدرت دولت سه
عدم انطباق تصور عمومی «، »سازمان اداري استقالل شدن مخدوش«سازمان و به تبع آن 

که البته این تصور در میان کنشگران اصلی نیز » ها و تعهدات سازمان از نسبت دارایی
عوامل محیطی برنامه  (...دهد و دارد و زمینه فشار بر سازمان را افزایش میوجود 

 ).1394راهبردي، 
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اي براي  مفاهیم مندرج در سند راهبردي سازمان تأمین اجتماعی تنها بیانگر برنامه
پیشبرد مسائل درون سازمان نیست بلکه خود به مثابه ابزاري براي پیشبرد برخی از 

ترین نمود این مسئله، وجود برخی از  مهم. طوح فراتر بوده استهاي خود در س خواسته
در این . ات در پیشانی سند راهبردي و در بیانیه مأموریت سند راهبردي استتأکید

بخش از سند مواردي که کارشناسان سازمان بر مخدوش شدن آن در سازمان اذعان 
ن بخشی از هویت سازمان عنوا اي در بیانیه مأموریت و به دارند، به شکل هوشمندانه

سازمان تأمین [ نهاد این«: اند  در این گزاره جمع شدهیادشدهموارد . درج شده است
 و کارفرما کارگر،-گرایی جانبه سه براصل و است مالی و اداري استقالل داراي] اجتماعی

 مصاحبه با). 4: 1394سند برنامه راهبردي سازمان تأمین اجتماعی،  (»دارد اتکا -دولت
ها کامالً آگاهند که قید این موارد در سند  دهد که آن کنندگان این سند نشان می تدوین

کننده موجود و یا مداخالت قدرت در این زمینه   چندانی بر قوانین مخدوشتأثیربرنامه، 
ندارد اما آگاهانه بر این تالشند تا با تکرار آنچه آن را اصول درست در این زمینه 

  .نها در اسناد مختلف، بستري براي اصالح قوانین فراهم آورنددانند و درج آ می
ساله خود چند  در زمینه تعامل با کنشگران نیز سازمان در برنامه راهبردي پنج

ها به قرار زیر  سه مورد از مهمترین این برنامه. برنامه را براي این کار طراحی کرده است
  :است

 ولتد با ارتباطی نظام سازي پیاده و تدوین -

 نگهبان، شوراي اسالمی، شوراي مجلس با ارتباطی نظام سازي پیاده و تدوین -
 رهبري دفتر و تشخیص مجمع

 1395 (کتاب برنامه راهبردي (قضائیه هقو با ارتباطی نظام سازي پیاده و تدوین -
  ).69: 1394، )1399تا 

  
  



 
 
 
 
 
 
  

 1396 زمستان، 79شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     110  

   اجتماعی در اجرانیتأمکنشگري سازمان 
کننده موجود از ابزار متعددي در برابر دو کنشگر  ایتسازمان به دلیل قوانین حم

اصلی کارگر و کارفرما برخوردار است، با این حال در بیشتر مواقع مواجهه سازمان به 
کارفرمایان توسط بازرسان سازمان به طور مستمر رصد . نفع کارگران است تا کارفرمایان

عدول کارفرمایان از قوانین موجود  سازمان بالفاصله بعد از شناسایی معموالًشوند و  می
 ها، یا بخشودگی و ها کند و ابزارهاي متعددي همچون جریمه ها برخورد می  با آن،مرتبط

بسیاري از شکایات و . آورد فراهم میرا آنان  برابر در براي سازمان کنترل ابزار
 یا هاي کارفرمایان از سازمان نیز مربوط به همین شیوه مواجهه سازمان و گالیه

ها به ویژه در  در برابر کارگران نیز بازرسی. هاي موجود در این زمینه است گیري سخت
مند هستند،  شدگان خاص که به نوعی از بیمه همراه با نوعی حمایت بهره مورد بیمه

 سرعت به قطع امتیازات افراد متخلف امري بسیار متداول است که پس از شناسایی به
شود که  این مورد نیز با اعتراضات متعددي روبرو می. شود منتهی می) ازنظر سازمان(

  .سازوکار قانونی پیگیري آن در سازمان تعریف شده است
گیري دو بخش   اجتماعی سبب شکلنیتأمفشار نمایندگان مجلس بر سازمان 

ي صحنه، این جلودر  .جلوي صحنه و پشت صحنه در کارزار این دو بازیگر شده است
داده است و در  پاسخ را نهم مجلس نمایندگان مکاتبات از درصد 99 از بیش سازمان

توان از عدم رضایت  است؛ اما در پشت صحنه نمی بوده منفی ،پاسخ درصد موارد، 95
به محض اعالم تذکر نمایندگان در . شان مطمئن بود هاي غیررسمی نمایندگان از خواسته

 شواهد براساس روبرو شده ومجلس، بالفاصله با واکنش رسمی و غیررسمی سازمان 
نکته مهمی که  .است نمانده پاسخ بدون تذکري هیچ اخیر سال ده در کم دست موجود

هاي مطرح شده در  دهد توجه به سوال تاحدي وضعیت پشت صحنه میدان را بروز می
 براي توجهی قابل فعالیت مجلس، در سؤال شدن وصول محض به .مجلس است

 در آن طرح از ممانعت یا و آن از انصراف کننده، طرح ایندهنم اقناع آن، به پاسخگویی
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 کنشگري در پشت صحنه میدان به. شود می انجام علنی صحن مهمتر آن از و کمیسیون
 ها سال از یکی  در همه موارد سازمان موفق عمل کرده است و درباًی تقربوده که نحوي

) مورد 155 (مورد 150 از بیش به وصولی هاي سوال شمار که) هفتم مجلس سوم سال(
 این از یک هیچ نهایت در که کند کنش اي گونه به است توانسته این سازمان نیز رسیده
 کردن همراه موارد غالب ممکن است در  اگرچه.نرسد مجلس علنی صحن به ها پرسش

اما همواره چنین نبوده  گیرد، انجام قانونی یا منطقی توجیه طریق از مجلس نمایندگان
  .است

 این در گذاري سیاست هاي عرصه بر بیشتر گذاريتأثیر امکان که دیگري مورد
 و گیري تصمیم محافل در فعال حضور کند، می فراهم سازمان براي را میدان
 ارشد مدیران و معاونین مدیرعامل، متعدد حضور. است دولت و مجلس گذاري قانون

 حاکی دولت تخصصی هاي کمیسیون و اسالمی شوراي مجلس هاي کمیسیون در سازمان
 برابر در و حاکمیتی هاي عرصه در بودن اثرگذار و فعال براي سازمان کوشش از

 بار 100 از بیش 94 تا 90 هاي سال در یادشده افراد. است بوده قدرت صاحب کنشگران
 حاضر دولت تخصصی هاي کمیسیون در بار 130 حدود و مجلس هاي کمیسیون در

 و هشتم هاي مجلس در حضور این البته. اند پرداخته سازمان ضعموا تبیین به و اند شده
  .است بوده نهم مجلس از بیشتر هفتم

  
  گیري بحث و نتیجه

رویکردهاي نظري غالب موجود که در چارچوب نظري پژوهش نیز مورد بحث قرار 
 دارند که به تبع آن مهمترین کنشگران میدان تأمین تأکیدگرایی  جانبه گرفت بر سه

در حالی که . اعی شامل دولت و نهادهاي کارگري و کارفرمایی خواهند بوداجتم
پیوند میان . هاي پژوهش حاکی از روند دیگري در واقعیت جامعه ایران است یافته
یکی آنکه : شود پذیر می ها و چارچوب نظري پژوهش، با تشریح دو نکته امکان یافته
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 اذعان خود اما است قائل گرایی جانبه سه ايبر که اهمیتی وجود با کار المللی بین سازمان
 گرایی، جانبه سه هاي پتانسیل از کامل برداري بهره در کشورها از بسیاري هنوز که کند می
 از بسیاري در که دهد می نشان سازمان این تجارب. اند مواجه متعددي مشکالت با

 گذاري سیاست رد را اي حاشیه نقشی حالت، بهترین در جانبه، سه مؤسسات کشورها،
 هاي سیاست گیري شکل در هایشان خروجی اغلب، و دارند اندکی منابع کنند، می ایفا

ها نیز   که در یافتههمان گونه این که نکته دوم .شود می گذاشته کنار اقتصادي و اجتماعی
اي بوده است که  ها در ایران به گونه تا حدي مورد اشاره قرار گرفت، قوانین و سیاست

اند؛ این مسئله در تغییرات رخ داده در  اي کارگري و کارفرمایی تضعیف شدهنهاده
با تضعیف شدن این نهادها، مجلس به مثابه نهادي . ترکیب هیئت امنا نیز نمایان است

یکی از تبعات این رخداد، . میانجی بار تضعیف این نهادها را به دوش گرفته است
ان نیروهاي میدان بوده است که تحلیل فاصله گرفتن از گفتگوي تخصصی و صنفی می

  .سازد ها، این موضوع را نمایان می مکاتبات مجلس نیز در بخش یافته
گذاري مستقیم در میدان  بدین ترتیب کارگران و کارفرمایان از جریان سیاست

گیري این دو کنشگر  اند؛ این مسئله، سبب بهره  اجتماعی تاحدي کنار گذاشته شدهنیتأم
هاي قانونی مجلس و  گیري از ظرفیت تر شده است، از بهره  غیرمستقیماز مسیرهاي

گیري از اقدامات گروهی و تجمعات  گرفته تا بهره) به ویژه در سطوح محلی (دولت
 اجتماعی، میدانی از نیروها و نیتأمها، میدان  در مجموع براساس یافته. گسترده کارگران

ها، مجلس، دولت،  حب قدرت آنهاي متعدد است و مهمترین کنشگران صا کنش
 اجتماعی هستند که در این پژوهش با محور نیتأمکارگران، کارفرمایان و سازمان 

 هاي مرتبط با سازمان، مشخص شد  اجتماعی و تمرکز بر کنشنیتأمقراردادن سازمان 
ها و اعمال نیروها را در برابر سازمان از خود  ترین کنش که مجلس، بیشترین و متنوع

گیري از ابزارهاي متعدد توانسته است خود را در جایگاه  دهد و با بهره  مینشان
  )6 شکل :نک به (. اجتماعی قرار دهدنیتأمترین کنشگر میدان در برابر سازمان  فعال
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