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  چکیده

توجه در اقتصاد ایران است که همراهی قوي با محرومیت  هاي قابل اشتغال غیررسمی از بخش

ترین گزینۀ پیشِ روي  شوند، اشتغال غیررسمی مهم اجتماعی دارد؛ زمانی که زنان وارد بازار کار می

اي محرومیت ساز اشتغال غیررسمی و چگونگی هدف پژوهش پیش رو فهم سازوکاره. هاست آن

گیري از  روش پژوهش از نوع کیفی با بهره. برون رفت کارگران غیررسمی زن از این شرایط است

جمعیت مطالعه کارگران غیررسمی زن استان تهران هستند که از طریق . روش نظریۀ مبنایی است

یابی مصاحبۀ عمیق و نیمه فنون داده. اند شده نفر جهت مشارکت گزینش 32گیري هدفمند  نمونه

هاي  یافته. شده است کاوي از روش کدگذاري نظري بهره گرفته جهت داده. ساختاریافته است

دهد که اشتغال غیررسمی یک نوع سازوکار بقاگرایانه به شمار رفته و کارگران  پژوهش نشان می

انۀ حقوقی، اقتصادي، اجتماعی و غیررسمی زن با سرمایۀ تهی و تجربۀ کاستیِ قدرت در چهارگ

مانند و یا از آن  وارد این گستره شده، در آن می) سازي نارسایی قدرت بخشی رسمی(روانشناختی 

آگهی، آگاه  سازي، در یکی از مراحل پیش یابند، از سویی کارگران در چرخۀ غیررسمی خروج می

یۀ پژوهش، مدل قدرت بخشی بر پا. بخشی قرار دارند ماندگی، کنشگري، واپس روي و رهایی

کننده به کارگران در فرایند رسمی سازي و دسترسی  جمله سازوکارهاي کمکسازي از رسمی

  .تر به کف حمایت اجتماعی پایه است بیش

کارگر غیررسمی زن، بخش غیررسمی اقتصاد، اشتغال غیررسمی، کف : هاي کلیدي واژه

  ۀ غیررسمیساز، چرخ حمایت اجتماعی پایه، قدرت بخشی رسمی
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  مقدمه و بیان مسئله -1

چه موقعیتی در اجتماع دارد حق برخورداري از حقوق  این کههر فردي بدون توجه به 

اي چون حق بر آموزش، حق بر بهداشت، حق بر مسکن، حق بر اشتغال،  انسانی پایه

نظر هاي کافی براي زندگی را دارد، اما از  اردحق بر تأمین اجتماعی و در نهایت استاند

هاي  خورده است، مانند بیمه تاریخی بخش مهمی از این حقوق به اشتغال رسمی گره

فرایند . هاي بازنشستگی، مقررات کار و مانند آن بیکاري، بیمۀ تأمین اجتماعی، صندوق

با صنعتی شدن ) مشمولیت قانون کار(سازي اشتغال به شکل نوین و فراگیر خود  رسمی

وست که مفهوم طبقۀ کارگر، مشمولیت قانونی وي و خورده است و از همین ر گره

مندي اشتغال  فرایند صنعتی شدن دو روي سکه هستند، بر پایۀ همین ادبیات رایج مسئله

 1287سازي اشتغال و تصویب قانون وظایف در سال  غیررسمی را باید با فرایند رسمی

ان جهانی کارگران به سازم. ش.ه 1293و نیز پیوستن ایران در سال ) قاجاریه. (ش.ه

 1301فرایندي که با تصویب نخستین قانون استخدام کشوري در آذرماه . واکاوي کرد

. ش.ه 1309در  "صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع"دنبال شد و تصویب . ش.ه

اي که همراه با شروع  هاي اجتماعی در ایران است، دوره نیز به نوعی نسل اول بیمه

سازي طبقۀ کارگر در ایران است، در نهایت نیز در سال  مفهومفرایند صنعتی شدن و 

  .نخستین قانون جامع کار تصویب شد. ش. ه 1325

ها در  مندي اشتغال غیررسمی زنان را با مشمولیت قانونی آن مسئله گاناما نگارند

د و در پی فهمِ سازوکارهاي فرهنگی و اجتماعی نکن گسترة اشتغال جستجو نمی

، چون اشتغال رسمی نیازمند ندستهنان در گسترة اشتغال محرومیت ساز ز

تر حق حضور زنان در گسترة عمومی  هایی چون آموزش و در بیان کلی زیرساخت

هاي حضور زنان در گسترة  عنوان نمونه انقالب مشروطه ازجمله سرعت بخش است، به

و مانند  هاي مدنی در دسترسی زنان بر حق آموزش، حق بر رأي دادن عمومی و کوشش

اما مطالعۀ اسناد نشان  .هایی که تا دورة پهلوي هم ادامه پیدا کرد آن است، کوشش
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شدند و زنان  مند می زنان طبقۀ متوسط و طبقۀ باال از این حقوق بهره ،بیشترکه دهد  می

هاي پایین به سبب محرومیت از این حقوق مانند حق بر آموزش از گسترة  طبقه

یافت، از  ها ادامه می ساز و محرومیت ساز آن چرخۀ غیررسمی ماندند و مشارکت بازمی

هاي گوناگون  اي از زنان در گستره هاي ویژه همین رو فرایند غیررسمی شدن گروه

هاي آن پی گرفت،  هاي تاریخی و بازدارنده ازجمله اشتغال را باید در همین جنبش

با گسترة فقر و محرومیت ویژه آنکه گسترة اشتغال غیررسمی همراهی نزدیک و قوي  به

هاي قومی و نژادي  اجتماعی دارد و این بخش در برگیرندة کودکان، افراد ناتوان، گروه

  .هاي مهاجر و زنان فقیر است یا گروه

هاي گوناگون  شوند، اشتغال غیررسمی به سبب زمانی که زنان وارد بازار کار می

هاي  ها، یارانه مبود زیرساختساختاري و عاملیتی مانند مقررات پیچیده و مبهم، ک

هاي جنسیتی، قومیتی و  هاي تأمین اجتماعی ضعیف، مهاجرت، تبعیض ناکارآمد، شبکه

ترین گزینش پیشِ روي  هاي فنی و آموزشی الزم و مانند آن مهم فرهنگی، نبود مهارت

فروشی، فروشندگی، کارگري  خدمتکاري، دست :هاست و زنان وارد مشاغلی مانند آن

هاي غیررسمی، مترجمی در خانه، انجام امور حسابداري در خانه و دیگر  یديدر تول

. شوند شده است، می ها منتقل ها به خانه امور تخصصی که براي کاهش هزینۀ شرکت

قرار دارد و  140ایران از نظر شناسۀ مشارکت اقتصادي زنان در رتبه عنوان نمونه  به

گزارش (بازار کار را در اختیار دارند  درصد از 48/76درصد و مردان  2/17زنان 

جهانی شکاف جنسیت
1

بر پایۀ مرکز ملی آمار نیز، نرخ مشارکت اقتصادي در ). 2017، 

  .درصداست 8/81درصد و براي مردان  2/18براي زنان . ش.ه 1397سال 

پایمال  :کنند، مانند هاي گوناگونی را تجربه می کارگران غیررسمی زن دشواري

عنوان نمونه  شغلی، اخراج خودسرانه و نبود شرایط استاندارد شغلی، به شدن حق امنیت

مرکز (اند  از بیمۀ بیکاري استفاده کرده درصد2/3جمعیت بیکار تنها درصد 8/96از 

                                                     
1. Global Gender Gap Report
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 :و یا کارگران غیررسمی شرایط کاري غیراستاندارد و نامناسبی مانند) 1396آمار ایران، 

هاي روانشناختی،  هاي شغلی، خطر ابتال به آسیبتولید محصول در شرایط ناسالم، خطر

مسئلۀ دیگر کارگران غیررسمی . کنند پذیري و خطرهاي مالی را تجربه می آسیب

هاي  هاي بیکاري، بیمه بیمه :ها به کف حمایت اجتماعی پایه مانند دسترسی نداشتن آن

ر پایۀ گزارش ب. هاي ازکارافتادگی و در حقیقت پایمال شدن حق بقا است درمان، بیمه

جهانی عدالت
1

از . است درصد26نمرة ایران از نظر پایبندي به قانون کار  )2019(

 درصد 47، 1395-1384هاي  پوشش نظام تأمین اجتماعی براي شاغلین بین سال سویی

شمار جمعیت . ش.ه 1396بوده است و نکتۀ مهم این است که بر پایۀ سرشماري سال 

شده اصلی  نفر بیمه 1،863،358نفر است که از این تعداد  9،682،743فعال استان تهران 

مسئله مهم دیگري که کارگران غیررسمی با آن روبرو ). 1396مرکز آمار ایران، (هستند 

کشی، کار اجباري و مانند آن است؛  ها مانند بهره هستند، پایمال شدن حقوق اساسی آن

اري در مورد ساعت و روزهاي کاري، ک فریب: هاي گوناگون دارد مانند کشی شناسه بهره

کاري در مورد موقعیت و محیط  کاري در مورد محتواي قرارداد کاري، فریب فریب

کاري در مورد دستمزد و درآمد، خشونت و آزار نسبت به باورهاي  شغل، فریب

 11,4المللی کار  بر پایۀ گزارش سازمان بین. فرهنگی و مذهبی نیروي کار و مانند آن

، 2.اُ.سی(میلیون مرد و پسر قربانی کار اجباري هستند  9,5نفر زن و دختر و میلیون 

، اما باوجود شرایط دشواري که کارگران غیررسمی با آن روبرو هستند، حقوق )2013

ها مانند امکان گفتگوي اجتماعی جهت حقوق بنیادین کار دچار گرفتگی  مدنی آن

  .است

این  این کهی زن بایسته است و صرف بنابراین، پرداختن به کارگران غیررسم

ها آن نادیده  گستره از حاکمیت قانونی خارج است، به این معنا نیست که دشواري

بنابراین، با توجه به جستارهایی که گزارش آن رفت، در پژوهش پیش رو . گرفته شود

                                                     
1. World Justice project
2. C.O
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ها  هاي کارگران غیررسمی زن و واکاوي آن از یک سو، کوشش بر شناسایی محرومیت

سازي مفهومی قدرت بخشی است، به سبب  ز سویی دیگر تعهد به نوآوري و غنیو ا

پذیرتر هستند و از سویی  زنان با توجه به بافتار فرهنگی دیرین ایران آسیب این که

هاي اجتماعی  رسد که محرومیت واقعیت موجود در جامعه این است که به نظر می

مندي و  ده و در راستاي قاعدهکارگران غیررسمی زن کمتر شناخته و صداسازي ش

اي وجود ندارد، بنابراین، در این پژوهش کوشش  ها ادبیات یکپارچه قدرت بخشی آن

گیري از  ساز کارگران غیررسمی زن با بهرهزا و محرومیت شود تا سازوکارهاي آسیب می

اي براي تدوین الگوهاي  شناسی پژوهش کیفی کشف و توصیف شوند، سپس پایه روش

ها فراهم گردد؛ بنابراین به چگونگی قدرت بخشی  ر جهت زدودن آنعملی د

تواند در ترازهاي گوناگون فرایند  سازي پرداخته خواهد شد، سازوکاري که می رسمی

سازي  سازي کند، بنابراین در این پژوهش براي نخستین بار به غنی سازي را آسان رسمی

  .شود این مفهوم در گسترة اشتغال غیررسمی پرداخته می

  

هاي پژوهش پرسش-2

  پرسش اصلی

ساز براي کارگران غیررسمی زن چیست و چه زا و محرومیت سازوکارهاي آسیب

  هایی دارد؟ ویژگی

  هاي فرعی پرسش

ها و  بخش غیررسمی اقتصاد در ایران، در گسترة زنان، داراي چه ویژگی-1

  هاي درونی است؟ پویایی

  غال غیررسمی چیست؟آوري زنان به اشت هاي روي انگیزه-2

  هاي زنان در اشتغال غیررسمی چیست؟ چالش-3
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هاي پیشِ روي  سازوکارهاي زنان در اشتغال غیررسمی در واکنش به دشواري-4

  اند؟ خویش کدم

  پیامدهاي اشتغال غیررسمی زنان چیست؟-5

  اند؟ سازي در اشتغال غیررسمی زنان کدم هاي رسمی بازدارنده-6

  

  پیشینۀ پژوهش -3

بررسی وضعیت کیفیت زندگی کارگران غیررسمی زن بر اساس پژوهش صورت 

دهد که کیفیت زندگی زنان شاغل در  نشان می) 1396(گرفتۀ پور رضا و همکارانش 

بخش رسمی نسبت به زنان شاغل در بخش غیررسمی در سطح باالتري قرار دارد و 

شتن بیمه و مانند آن کارگران غیررسمی زن با مشکالتی چون نبود حقوق مکفی، ندا

  ). 1396پور رضا و همکاران، (روبرو هستند 

هاي  کارگران کارگاهبر روي ) 1395(هاي درویشی جم و همکاران وي  یافته

نبود احساس امنیت، نبود  :هایی مانند دهد که این کارگران تجربه خیاطی نیز نشان می

ها، ضعف  ها و نقش لیتهاي اجتماعی کارآمد، تعدد مسئو امنیت شغلی، نبود حمایت

پور،  درویشی فرد، جسک و فیضی(کنند  هاي اجتماعی و زندگی را تجربه می مهارت

1395 .(  

بر اساس پژوهشی روي دستفروشان زن در ) 1394(هاي رستمی  از سویی یافته

دهد که شمار زیادي از زنان در سنین جوانی قرار داشته و متأهل  شهر تهران نشان می

ها، تا حد زیادي به عهدة زنان نهاده شده  ه بار فشار اقتصادي خانوادههستند، چرا ک

است، از سویی درصد باالیی از افراد مورد مطالعه داراي تحصیالت دانشگاهی هستند و 

اند  ها براي تأمین معاش زندگی و از روي ناچاري به دستفروشی روي آورده آن

  ). 1394رستمی،(

یز بر اساس پژوهشی روي دستفروشان زن مترو ن) 1390(هاي حسین یزدي  یافته

در : جملههایی است از دهد که فروشندگی در مترو براي زنان داراي مزیت نشان می
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هاي  عنوان مشتري، نپرداختن مالیات، در امان بودن از نگاه دسترس بودن مسافران به

سویی دیگر هاي قطار و درآمد مناسب؛ از  آزاردهندة مردها و امنیت موجود در واگن

عنوان نمونه نگاه سرد و  هایی نیز هست، به ها داراي دشواري این شغل براي آن

هاي سرزنشگر دوستان و آشنایان، در معرض مبتال شدن به  تحقیرآمیز مسافران، نگاه

  ).1390یزدي،  حسین(هاي ریوي و مانند آن  بیماري

پرفرا
1

، بور
2

، فورکور
3

و سانچز مورال 
4

ي کارگران غیررسمی رو) 2019(پژوهشی  

توجهی از کارگران  دهد که تعداد قابل ها نشان می هاي پژوهش آن دهند، یافته انجام می

هایی چون کمبود مشتري، نبود توانایی در پرداخت بدهی، نبود  غیررسمی زن با چالش

هاي قانونی روبرو هستند و در  دسترسی به منابع مالی، کمبود تجهیزات سرمایه و چالش

نفره و زنان بیوه با  4تا  3هاي  سال، زنان داراي خانواده 60یان زنان باالي این م

پرفرا، بور، فورکور و (هاي بیشتري در بخش غیررسمی اقتصاد روبرو هستند  چالش

  ). 2019سانچز مورال، 

دهد که والدین  روي کارگران خانگی نشان می) 2018(نیز  5هاي سونسون یافته

ایان و خود این کارگران فهم پایینی از خطرات این کار بر کارگران خانگی، کارفرم

هاي  تواند بازدارندة پیشرفت سالمت و رفاه دارند، از سویی پرداختن به این کار می

همچنین . شود ها در مدرسه می فکري کارگران زن شود، چرا که بازدارندة حضور آن

ایف، از نظر عاطفی و دختران به سبب نبود دریافت آموزش و حمایت جهت انجام وظ

دهد که کار  هاي دیگر پژوهش سونسون نشان می یافته. جسمی در معرض خطر هستند

دهد مانند تحرك و استقالل،  هایی را هم در دسترس دختران قرار می خانگی، فرصت

آور و برابري جنسیتی بیشتر در جامعۀ مردساالر  عنوان نان نقش جدید در خانواده به

  ).2018(سوسنسون 

                                                     
1. Perprah
2. Buor
3. Forkour
4. Sanchez-Moral
5. Sevensson
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روي فروشندگان خیابانی ) 2014(1هاي پژوهش مارتینز، شورت و استرادا یافته

ها از نظر سن، وضعیت زناشویی، شمار روزهاي کاري مانند طبقۀ  دهد که آن نشان می

متوسط نیروي کار هستند، این گروه از فروشندگان خیابانی تحصیالت کمی داشته و 

بر درآمد باال، از وضعیت شغلی و استقالل کنند و افزون  هاي طوالنی کار می ساعت

  ). 2014مارتینز، شورت و استرادا،. (شغلی خود رضایت دارند

دهد،  پوست انجام می روي کارگران خانگی زن سیاه) 2013(اي  نیز مطالعه 2تال

در حوزة  این کهدهد، که تجربۀ کارگران خانگی به سبب  هاي پژوهش او نشان می یافته

هاي دیگر است، از سویی  گیرد گوناگون از بخش صورت می خصوصی کارفرما

کشی  هاي گوناگون بهره شکل درکارگران دانش کمی نسبت به حقوقشان دارند، بنابراین 

هاي کار طوالنی و نبود مزایاي  دستمزد کم، داشتن شرایط کار نامساعد، ساعت :مانند

  ).2013تال،(شغلی هستند 

باوجود گستردگی اشتغال غیررسمی و  دهد که پیشینۀ پژوهش نشان می

هاي علمی کمی نسبت به آن در ایران صورت گرفته و عمدة  هایش، پژوهش پیچیدگی

عنوان نمونه کارگران غیررسمی  هاي علمی نیز شکل نهادي و منظم ندارد، به این کوشش

ها در ایران به سمت مشاغل  گیري پژوهش هاي متفاوت دارند، اما جهت گوناگونی

سمی آشکار مانند فروشندگان خیابانی، برخی مشاغل حوزة کشاورزي و مانند آن غیرر

ها و مانند آن از  بوده است و گسترة کار غیررسمی مانند کارگران خانگی، بازاریاب

هاي صورت گرفته در سطح  اعتناي الزم پژوهشی برخوردار نیستند، هرچند در پژوهش

اند و موقعیت  یررسمی موردپژوهش قرار گرفتههاي گوناگون کارگران غ المللی گروه بین

. هاي گوناگون واکاوي شده است کارگران غیررسمی و بخش غیررسمی اقتصاد از سویه

گیري از روش کیفی، کارگران غیررسمی زن  در این پژوهش کوشش شده است با بهره

در واحدهاي اقتصادي گوناگون واکاوي شوند، چون تا زمانی که چگونگی اشتغال 

                                                     
1. Martinez, short & Estrada
2. Tolla
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گذاري در حوزة کارگري  درستی و عمیق کشف نشود، اصالح سیاست یررسمی زنان بهغ

  .غیرممکن و غیرمؤثر خواهد بود

  

  چارچوب مفهومی پژوهش-4

در پی  این کهتوصیفی که ویژگی استقرایی دارند و بیش از -هاي اکتشافی در پژوهش

هاي  بر اساس داده هاي نظري هاي موجود باشند در پی رسیدن به گزاره آزمودن نظریه

ها بر پایۀ آن استخراج  نظري که فرضیه چارچوبجاي  واقعی میدان پژوهش هستند، به

کنند، با این  مفهومی و مفاهیم حساس استفاده می چارچوبگردند، از  و آزمون می

ها، فهم و  کارگیري نظریه هدف که از کارهاي قبلی فراتر رویم، درواقع هدف از به

اهیم حساس جهت افزایش حساسیت نظري پژوهشگر خواهد بود، گیري از مف بهره

کند، در این  حساسیت نظري، پژوهشگر را توانا به گسترش یک نظریه مبنا محور می

پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، مفاهیم ستم جنسیتی و ستم اقتصادي نقش 

  .اند هاي پژوهش را داشته دهی به پرسش جهت

جنسیتیستم  

مند قدرت، کنترل و ارتکاب خشونت علیه دختران و  هاي نظام ستم جنسیتی روش

ستم جنسیتی پیامد فرایند اجتماعی روابط جنسیتی است . هاست زنان بر پایۀ جنسیت آن

هاي مسلط،  که هنجارهاي ویژة جنسیتی را براي امتیازدهی اقتصادي و اجتماعی به گروه

هاي  ن، محرومیت و زیان به گروهدهی و بازتولید کرده و سبب به حاشیه راند سازمان

هاي گوناگون دارد که در این پژوهش ستم  ستم جنسیتی ریخت. شود ستمدیده می

اي از روابط نابرابر قدرت  بر اشتغال غیررسمی موردنظر است؛ گستره تأکیدجنسیتی با 

بین کارگر و کارفرما که پیامد آن ستم اقتصادي روا داشته به کارگران زن است، زنانی 

جویانۀ تاریخی حق حضور در گسترة اشتغال را  که از یک سو در پی رفتارهاي پاسخ

اند، اما در بستر محرومیت ساز و متعارض اشتغال غیررسمی شکلی نوین از ستم و  یافته

  . کنند محرومیت از مزایا را تجربه می
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 هاي جنسیتی در جامعه است، بدین معنی که ستم جنسیتی بازنمودي از نابرابري

اند،  هاي قدرت بخش دچار محرومیت شده زنان و دختران از دسترسی به فرصت

هایی چون آموزش رشد دهنده و کیفی، دسترسی به منابع و امکانات و مانند آن،  فرصت

هاي  پنداشت(بنابراین ستم جنسیتی موضوعی است که از بعد ساختاري و فرهنگی 

توان به آن  می) ارهاي جنسیتیغیرقابل پرسش و عادات روزمرة ما نسبت به هنج

که ستم جنسیتی در تعامل با عوامل دیگري چون قدرت،  از سویی ازآنجایی. نگریست

کند، بنابراین ستم جنسیتی روا داشته بر پایۀ  طبقه، سن، مذهب و مانند آن عمل می

کند، بدین معنی که زنی که از طبقۀ  هاي گوناگون پیدا می هرکدام از این عوامل سنخ

دست با مهارت و سطح آموزش ناکافی و قومیت ویژه وارد پهنۀ اشتغال غیررسمی  یینپا

گوناگون از کارگر  ،شده به ويداشته شناسی ستم جنسیتی روا  شود، ریخت می

  .هاست غیررسمی بدون این ویژگی

هاي سوسیالیست بر دو مفهوم مردساالري و  در تبیین ستم جنسیتی، فمینیست

و در این کنند ان سیستم سلطه و بازتولید روابط بهره کشانه تمرکز میعنو داري به سرمایه

جایی که از یک سو زنان باید کارهاي  داري است، میان ستم مردساالري مقدم بر سرمایه

آور  ها را تربیت کنند، از سوي دیگر مردان نان کنند و آن زایی خانه را انجام دهند، بچه

خانواده حمایت کنند، بنابراین پدرساالري کار خانگی را  خانواده هستند و باید از اهالی

داند، درنتیجه زنان به بخش غیررسمی اقتصاد که با سرشت کار  نقش نخستین زنان می

پیوندند،  ها همخوانی داشته و از نظر زمان و مکان کار داراي نرمش هم هست می آن

خستین خود را نیز در خانه هاي ن دهد در کنار کار، نقش ها اجازه می نرمشی که به آن

درنتیجه دو واقعیت . داري است انجام دهند و چنین نرمشی در خدمت منافع سرمایه

توانند فعالیت کنند،  وجود دارد، از یک سو پدرساالري جاهایی را که زنان و مردان می

هاي اقتصادي به دو بخش رسمی و غیررسمی  کند و از سوي دیگر مکان گزینش می

کنند و شرایطی را براي  اند، بنابراین این دو واقعیت در یک زمان عمل می شده تقسیم

  .کنند وجود دیگري فراهم می
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 اقتصاديستم  

محرومیت از مزایا و منابع در یک روابط بهره  ،مفهوم اصلی نهفته در ستم اقتصادي

ه کشانه و قدرت نامتوازن است و نیروهاي کارساز بر ستم اقتصادي، تنگناهایی است ک

کنند، مانند بردگی، تفکیک و جدایی،  هاي ستم دیده عمل می خارج از افراد و گروه

ها، فساد دولتی و مانند آن  هاي شغلی، نابرابري در دسترسی به منابع و فرصت تبعیض

کاد(
1
هاي  هاي گوناگون داشته و در هر ریخت نمونه ستم اقتصادي ریخت). 2006،

کشی  هاي بهره ونه در پهنۀ اشتغال غیررسمی نمونهعنوان نم گوناگون وجود دارد، به

درآمد کم، ساعات کار طوالنی، محرومیت از نظام بیمه و تأمین  :اند از اقتصادي عبارت

تبعیض در  و کشی در کار، بدرفتاري اجتماعی، نداشتن امنیت و پایداري شغلی، بهره

دهاي سوء بر سالمت ستم اقتصادي داراي پیام. اشتغال بر پایۀ جنس، قومیت و مذهب

ستم  زیرشناختی، اجتماعی و مانند آن بوده و بازدارندة رشد نیروهاي  جسمانی، روان

کشی اقتصادي به فرودستی کارگران  بهره. اقتصادي و در اینجا کارگران غیررسمی است

دهد،  غیررسمی در روابط نابرابر قدرت در شرایط اضطرار، اجبار و تهدید شدت می

شوند و  بارمصرف بکار گرفته می عنوان نیروهاي یک بر پایۀ ضرورت بهکارگرانی که 

داراي قدرت، محدودیت و آزادي کم براي دگرگونی در محرومیت اقتصادي خود 

  .هستند

 تأکیدیافتگی کشورها  پردازان دوآلیستی به عدم توسعه در تبیین ستم اقتصادي نظریه

ها بخش  ي کارگران محروم کردند، آنها توجه مستقیمی به فقر و بیکار کنند، آن می

داري دیده و باور دارند این بخش یک تور  غیررسمی اقتصاد را جدا از بخش سرمایه

هایی  حمایتی را براي افراد فقیر، مهاجرین روستایی کم مهارت دیده، بیکاران و اقلیت

ن که جهت فراهم کرد) محرومیت مبتنی بر جنس، نژاد، طبقه(پوست  چون زنان سیاه

هاي نیرومند این نظریه  از ویژگی. کند کنند، فراهم می معیشت هر راهی را جستجو می

                                                     
1. Cudd
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هاست، نظریۀ دیگر  گذاري ها و ماندگاري آن در سیاست پرداختن به مسئلۀ نابرابري

شده و بر پایۀ این  گسترش داده) 1989(توسط کاستلز و پورتز ساختارگرایی است که

افزایش سود و کاهش هزینه مانند نیروي کار ارزان (داري باور بنیادین است که سرمایه

و از سویی ناهمخوانی قانون با شرایط کنونی، سبب گسترش بخش ) و ترجیحًا زنان

هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادي  بر پایۀ این نظریه، گروه. غیررسمی است

ررسمی آورند و رشد بخش غی پذیرتر هستند، به اشتغال غیررسمی روي می آسیب

  .هاي ساختاري است اقتصاد در پیوند با دگرگونی

دهد که نابرابري جنسیتی و اشتغال زنان در  شده نشان می مفاهیم حساس استخراج

جایگاه فرعی زنان در بخش  :بخش غیررسمی، تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند

ا، قراردادهاي ه هاي قانونی، سنت اقتصادي و عدم دسترسی به بازارهاي کار، بازدارنده

ها نشان  خوانش انتقادي نظریه. اجتماعی و سطح توسعه در یک کشور قرار دارند

هاي این پهنه  شوند و ویژگی دهد که زنان به سبب زنانگی وارد اشتغال غیررسمی می می

سازگار با نقش اصلی زنان در  ،وقت بودن، ناایمن بودن و شرایط دیگر آن چون پاره

 ،داري به کمک پدرساالري ه بیانی دیگر سلطۀ سرمایهگسترة خصوصی است، ب

داري سبب دگرگون  عنوان نمونه سرمایه دهندة حضور زنان در این پهنه است، به شتاب

شدن ساختارهايِ سنتی اشتغال و بر هم ریختن ِمفهوم زمان و مکان در تولید با هدف 

قیمت  نیروي کار ارزان عنوان کارگیري زنان به کاهش هزینه شده است که ازجملۀ آن به

  .بوده است

ها  ها بخشی از فرایند تولید را به خانه ها براي کاهش هزینه براي نمونه شرکت

اند و زنان در ازاي دریافت مزد اندك به این امور مشغول هستند و نقش مراقبتی  سپرده

همین دهد، از متن  عنوان نقش اصلی به این سرسپردگی اقتصادي مشروعیت می ها به آن

تردید است که مفاهیم محرومیت سازي مانند زنان سرپرست خانوار،  پنداشت غیرقابل

شود، زنان بدسرپرست و سرپرست خانواري که  یده مییزنان بد سرپرست و مانند آن زا

ها جهت معاش شده است، از همین  پهنۀ اقتصاد غیررسمی تبدیل به گریزگاهی براي آن
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کارگران غیررسمی زن فقیر هستند و این مهم سبب  رسد بیشتر روست که به نظر می

ها واژة غیررسمی با فقر و مفاهیمی مانند در حاشیه بودن شده است که در بیشتر زمان
1

 ،

محرومیت اجتماعی
2

و پرمخاطره بودن 
3

دیگر به نظر  عبارتی به. همسان گرفته شود 

براي  "ابله با فقرسازوکار مق"مثابۀ یک  رسد در ایران بخش غیررسمی اقتصاد به می

  .هاي محروم اجتماعی ازجمله زنان عمل کرده است گروه

  

  روش پژوهش -5

منظور شناخت و فهم عمیق نسبت به کارگران  شناسی این پژوهش که به روش

از روش نظریۀ  انغیررسمی زن صورت گرفته است، از نوع کیفی بوده و پژوهشگر

ها بیشتر  در این روش نظریه. نداگرفتهمبنایی جهت بررسی کارگران غیررسمی زن بهره 

هاي از پیش موجود  ها یا متغیرهاي نظریه از آنکه وابسته به ساختارهاي تحلیلی، طبقه

، )34: 1391استراوس و کروبین، (ها و زمینۀ پژوهش هستند  باشند، وابسته به داده

دارد شروع  اي که از قبل در ذهن گر کار را با نظریه بنابراین در این روش، پژوهش

کند و  کند، بلکه کار را در عرصۀ واقعیت و کنش با کارگران غیررسمی زن آغاز می نمی

کرسول(آورد، پدیدار شود  هایی که گرد می گذارد تا نظریه از درون داده می
4

 ،1394 .(

در حقیقت هدف از بکار گیري نظریۀ مبنایی این است که خأل نظري این حوزه تأمین 

  . شود

ژوهش جمعیت مورد مطالعه کارگران غیررسمی زن استان تهران هستند، در این پ

کارگرانی که اشتغال غیررسمی در واحدهاي اقتصادي رسمی یا غیررسمی دارند و از 

اند، افرادي که  شده گزینش ،نفر از جمعیت مورد مطالعه 32گیري هدفمند  طریق نمونه

داري، گالري  گري، پرستاري، کافه منشیکارخانگی، آشپزي، بازاریابی،  :به مشاغلی مانند

                                                     
1. Marginalized
2. Excluded
3. Precarious
4. Croswell
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داري، کار روزمزد کشاورزي و تدریس مشغول  داري، مشاوره، فروشندگی، صندوق

ها  ها تا اشباع نظري ادامه یافته است یعنی جایی که مصاحبه گزینش نمونه. هستند

تمالی گیري غیراح گیري هدفمند نوعی از نمونه نمونه. دهد تر را ارائه نمی اطالعات نوین

شود چون واحدها بر  گیري قضاوتی، گزینشی یا ذهنی هم خوانده می است که نمونه

  . شوند اساس قضاوت پژوهشگر ارزیابی می

ها، از  ها و گوناگونی براي شناسایی شباهتان رگپژوهش در پژوهش پیش رو،

ه ب انو پژوهشگر ندهاي ناهمگن پیش رفت هاي همگن آغاز کرده و به سمت نمونه نمونه

ها را به بیشینه  ها و رویدادهایی رفته است که امکان کشف گوناگونی سراغ جاها، آدم

در این بخش جهت دسترسی . ها و ابعاد غنی کند ها را از لحاظ ویژگی برساند و مقوله

ترین واحدهاي اقتصادي و  ترین و عمده ها نخست، طی مشاهدة اکتشافی، مهم به نمونه

را  انپذیري براي پژوهشگر یابی و دسترسی رین امکان دادهکارگران غیررسمی که بیشت

ها از فن مصاحبۀ عمیق و  در این پژوهش جهت گردآوري داده. داشتند، شناسایی شدند

ها از روش کدگذاري نظري  جهت واکاوي داده. شده است نیمه ساختاریافته بهره گرفته

کدگذاري "و  2"ريکدگذاري محو"، 1"کدگذاري باز"که در برگیرندة سه مرحله 

زمان با گردآوري  شده است؛ در این شیوه پژوهشگر هم است، بهره گرفته 3"گزینشی

جهت اعتبار یابی ). 1393فلیک،(کند  ها را نیز شروع می ها، کار واکاوي داده داده

بهره گرفته شد و طی آن از یک خبرة  "بررسی قابلیت اطمینان"پژوهش نیز از روش 

هایی انجام دهد تا  فته شد تا او نیز به برداشت خود کدگذاريپژوهش کیفی کمک گر

  .هاي کدگذاري بررسی شود ها و تفاوت در این میان شباهت

  

  

                                                     
1.Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
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  هاي پژوهش یافته -6

هاي برآمده از میدان مطالعۀ کارگران  واکاوي داده: بخش نخست -1-6

  غیررسمی زن به شیوه نظریۀ مبنایی

گیري از کدگذاري نظري  آمده از میدان با بهرههاي بر در این بخش از پژوهش، داده

ها و  در سه مرحلۀ کدگذاري باز، محوري و گزینشی با هدف فهم باورها، ارزش

هاي  مقوله انهاي گوناگون تجربۀ کارگران واکاوي شدند و در نهایت پژوهشگر سویه

ماسکه شدن، عاملیت  شده که دربرگیرندة سرمایۀ تهی، تهی شدگی، شناسایی

 سازي است را بخشی رسمی بارمصرف و قدرت سازي، شهروند تبعی، سرمایۀ یک رسمی

ها پرداخته  در چارچوب ابعاد مدل پارادایمی ارائه کرده، که در ادامه به تفسیر آن

کنندگان براي فهم  جدول جمعیت شناختی مشارکت ،ها شود، قبل از پرداختن به یافته می

  :ودش ها ارائه می هاي آن تر گفته عمیق

  اي کارگران غیررسمی هاي زمینه ویژگی -1جدول 

سن
مهارت فنی 

اي حرفه

وضعیت 

آور اصلی نان
وضع مهاجرت نوع شغل مسکن

وضعیت 

تأمین 

اجتماعی

تعداد 

فرزند

وضع 

تأهل
تحصیالت

اطال

ع

رسان

کامپیوتر  30 کشاورز مهاجر از لرستان سرپرست خوابگاه خوابگاه فاقد بیمه - مجرد نسلیسا فوق 1

فاقد مهارت  32 متوفی مهاجر از ابهر آشپز کترینگ مستأجر فاقد بیمه - مجرد سوم راهنمایی 2

فاقد مهارت  34 کارمند بومی مشاوره ساعتی مالک
بیمه تبعی

- متأهل لیسانس فوق 3  

فاقد مهارت  27 بازنشسته مهاجر از مشهد
داري فروشگاه،  صندوق

تدریس خصوصی
مالک

بیمه تبعی 

پدر
- مجرد لیسانس فوق 4

خیاطی  40 بیکار مهاجر از کرمانشاه
خیاط در کارگاه 

تولیدي
مستأجر فاقد بیمه 2 مطلقه دیپلم 5  

23  

مدیریت 

/ پروژه

بازاریابی

کارگر مهاجر افغان
کارگر در کارگاه 

فروشندة مغازه/صنعتی
مستأجر فاقد بیمه - مجرد لیسانس 6

فاقد مهارت  27 بیکار نمهاجر افغا کارگر گلخانه مستأجر فاقد بیمه 2 مطلقه اول راهنمایی 7

ازکارافتاده  فاقد مهارت  26 مهاجر افغان
کارگر در کارگاه 

  صنعتی
فاقد بیمه  مستأجر   8  راهنماییسوم  مطلقه  1

ازکارافتاده  فاقد مهارت  23 مهاجر افغان فاقد بیمه  مستأجر  کارگر کارگاه صنعتی   9  سوم ابتدایی  مطلقه  -
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کارگر  فاقد مهارت  29   مهاجر افغان
کارگر در کارگاه 

  خیاطی
فاقد بیمه  مستأجر   10  چهارم ابتدایی  مجرد  -

  فاقد مهارت  38
کارگر 

روزمزد
  مهاجر افغان

کارگر در کارگاه 

  صنعتی
فاقد بیمه  مستأجر   11  سواد بی  متأهل  4

  فاقد مهارت  30
کارگر 

روزمزد
فاقد بیمه  مستأجر  فروشندة مغازه  مهاجر از لرستان   12  لیسانس فوق  مجرد  -

نظافتچی  فاقد مهارت  34   مستأجر  نظافتچی  بومی
بیمه کمیته 

امداد
  13  دبیرستان  مطلقه  1

بازنشسته  فاقد مهارت  45   مالک  نظافتچی/کار خدماتی  بومی
بیمۀ تبعی 

  همسر
  14  راهنمایی  متأهل  2

ازکارافتاده  فاقد مهارت  29 سالمندپرستار /نظافتچی  مهاجر از یاسوج   15  لیسانس فوق  مجرد  -  فاقد بیمه  مالک

راننده  فاقد مهارت  43   16  دبیرستان  متأهل  2  فاقد بیمه  مالک  فروشندة مغازه  مهاجر از سبزوار

کارگر  فاقد مهارت  35   17  سواد بی  متأهل  2  فاقد بیمه  مستأجر  نظافتچی/ پرستار بیمار  مهاجر از کرمانشاه

راننده  فاقد مهارت  32   افتچینظ  بومی
ملک پدر 

  همسر
  18  سوم راهنمایی  متأهل  4  فاقد بیمه

کارگر  فاقد مهارت  32   19  دیپلم  متأهل  2  فاقد بیمه  مستأجر  نظافتچی  مهاجر از کرمانشاه

بازنشسته  فاقد مهارت  60   مالک  نظافتچی  مهاجر از اراك
بیمه تبعی 

  همسر
  20  سواد بی  متأهل  4

-  فاقد مهارت  34 فاقد بیمه  مستأجر  نظافتچی  بومی   21  راهنمایی  مطلقه  2

بازنشسته  فاقد مهارت  43 فاقد بیمه  مستأجر  منشی  بومی   22  لیسانس فوق  متأهل  1

معلم  فاقد مهارت  21   مالک  شاپ شاغل در کافی  بومی
بیمۀ تبعی 

  پدر
  مجرد  -

دانشجوي 

  کارشناسی
23  

معلم  فاقد مهارت  21   مالک  بازاریاب تلفنی  مهاجر از سبزوار
 بیمه تبعی

  پدر
  مجرد  -

دانشجوي 

  کارشناسی
24  

  بومی  -  آشپزي  45
/ پرستار بیمار/ آشپز

  نظافتچی
  مستأجر

بیمه سالمت 

کمیته امداد
  25  دیپلم  مطلقه  2

کارگر  فاقد مهارت  30 فاقد بیمه  مستأجر  مترجم/منشی  مهاجر از اراك   26  لیسانس فوق  مجرد  -

کارمند  فاقد مهارت  39   مالک  مشاور تلفنی  بومی
تبعی  بیمه

  همسر
  27  لیسانس  متأهل  

متوفی  فاقد مهارت  25   28  لیسانس فوق  مجرد  -  فاقد بیمه  مالک  بازیگر تئاتر  مهاجر از همدان

  29  لیسانس فوق  مجرد  -  فاقد بیمه  مالک  گالري دار/مشاور  بومی  کار صنعت  کار قمعر  34

  متوفی  فاقد مهارت  42
/ساکن تهران

  مهاجر ازشهریار
  30  سواد بی  بیوه  3  اقد بیمهف  مستأجر  نظافتچی

بیکار  فاقد مهارت  26   31  لیسانس فوق  مجرد  -  فاقد بیمه  مالک  بازاریاب  مهاجر از رشت

بیکار  فاقد مهارت  31   32  لیسانس فوق  مجرد  -  فاقد بیمه  مالک  ظرف شور آشپزخانه  کرمانشاهمهاجراز
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آورند؟ چرا زنان به اشتغال غیررسمی روي می  

  سرمایه تهی: مقوله

مانند و یا  شوند، در آن می هاي گوناگون وارد اشتغال غیررسمی می زنان به انگیزه

و فقر  "سرمایۀ تهی"ها در مفهوم کانونی  شوند، که مجموعۀ این انگیزه از آن خارج می

زنان در سرمایۀ روانشناختی، سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ اقتصادي و سرمایۀ حقوقی 

ی، شرایط هاي دریافت شده از شرایط علّ دیگر مقوله اي که گونه فهم است، به قابل

ها و پیامدها و شرایط میانجی به این مفهوم بنیادین پیوند  ، کنش)بافت(اي  زمینه

ها نشان داد که شماري از کارگران مصاحبه  عنوان نمونه، واکاوي یافته به. دنخور می

نه بلکه بر پایۀ یک بایستگی ها در بازار کار نه بر پایۀ یک گزینش آگاها شده، حضور آن

اش را  و قرار گرفتن در یک بحران موقعیتی بود که چگونگی بقاي او و افراد وابسته

تحت تأثیر جدي قرار داده بود، بنابراین چندي از کارگران غیررسمی زن به سبب 

آور اصلی خانوار، جدایی و متارکه،  هاي موقعیتی مانند ازکارافتادگی نان تجربۀ بحران

هاي موقعیتی اعم از همیشگی و  آور اصلی خانوار و یا سایر بحران حران اقتصادي نانب

ها در بازار کار یک نوع سازوکار  در واقع حضور آن. یا گذرا وارد بازار کار شده بودند

اي بقاماندگی بود،  بقاگرایانه و یا مدیریت استراتژیک بحران موقعیتی و در حقیقت گونه

رفتار "توان گفت، اشتغال غیررسمی این سنخ از کارگران تا مرز اي که می گونه به

 9رسان  عنوان نمونه اطالع هاي بحرانی دچار فرودستی شده بود، به به موقعیت "بازتابی

  : بیان کرد

سالگی اومدم سرکار، شرایط زندگی سخت بود و بـدهی   19اولین بار در سن «

ـ     باال آورده بـودیم، از فامیـل   ودیم، بابـام بـه دلیـل مریضـی     هـا قـرض گرفتـه ب

  .»ما را تأمین کنه و ما هم هیچ پولی نداشتیم مخارجتونست  نمی

برخی کارگران دچار تهی شدگی در سرمایۀ روانشناختی شده بودند، بدین معنی 

شده ) نفس مانند عزت(هاي بنیادین قدرت بخشی روانشناختی  که دچار کاستی در هسته
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عنوان نمونه  ها در محیط کار شده بود، به ی بیشتر آنکش بودند و این مهم سبب بهره

  : بیان کرد 4رسان شمارة  اطالع

قـدر قـوي    ها آن ها هم هست، زن کاش اوضاع تغییر پیدا کنه، چون تقصیر زن"

خواهند، باید قوي باشند و خـود را مسـئول    ها اگر حقوق برابر می زن... نیستند 

  . "هاست د یک مرد مسئول زندگی آنفکر کنن این کهزندگی خود بدانند، نه 

هاي  حمایت(برخی کارگران غیررسمی زن دچار تهی شدگی در سرمایۀ اجتماعی 

کشی  بودند و این مهم سبب بهره) هاي اجتماعی ابزاري، اطالعاتی، عاطفی و شبکه

  : بیان کرد 5رسان شمارة  عنوان نمونه اطالع ها در محیط کار شده بود، به بیشتر آن

مـن  ...ها با ما ناسـازگاري داشـتند   کردم و آن خانوادة شوهرم زندگی می من با"

  . ")فالح آمدیم(هم بعد از مدتی با شوهرم از کرمانشاه به تهران 

شدگی در سرمایۀ اقتصادي در دو برخی دیگر از کارگران غیررسمی هم دچار تهی

) بافی اشتغال مانند قالب هاي مبتنی بر بازار عنوان نمونه فقدان مهارت به(سوِیۀ رفتاري 

 این کهباشد و یا  اشتغال نقش فرعی زن می این کهعنوان نمونه باور به  به(و نگرشی 

عنوان نمونه  بهبودند، ) زنان توانا به ایجاد دگرگونی در موقعیت اقتصادي خود نیستند

  : بیان کرد 14اطالع 

.»اي بلد نبودم من بخش خدمات رفتم، چون هیچ کار دیگه«

هاي در خورنگرِ دیگر در کارگران غیررسمی بود،  از ویژگیرمایۀ حقوقی تهیس

منظور از سرمایۀ حقوقی میزان آگاهی کارگران نسبت به حقوق ازجمله قانون کار 

ها نشان داد که کارگران زن از نظر آگاهی حقوقی در یکی از مراحل  است، واکاوي یافته

شماري از کارگران در مرحلۀ . ندگانۀ چرخۀ اشتغال غیررسمی قرار داشت 5

در این مرحله کارگران . سازي بودند نسبت به رسمی )عقالنیت بازتابی("آگهی پیش"

شماري دیگر از کارگران در . نسبت به حقوق اساسی خود در کار آگاهی نداشتند

نسبت به حقوق اساسی خود در در این مرحله کارگران. بودند "آگاه ماندگی"مرحلۀ 

دانستند که کار کردن در یک شرایط غیررسمی ممکن  هی پیدا کرده بودند و میکار آگا
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دانستند چگونه باید  ها نمی ها داشته باشد، اما آن است چه سود و یا زیانی براي آن

  . شرایط خود را دگرگون کنند

 )عقالنیت تطور یافته("کنشگري"چندي دیگر از کارگران غیررسمی در مرحلۀ 

شده  ها، هنجارها و باورهاي فرد حاصل مرحله دگرگونی در سامانۀ ارزشدر این . بودند

کرد، در واقع این مرحله  بود و کارگر جهت بهتر شدن شرایط کاري خود کوشش می

شامل دگرگونی در آگاهی و عمل بود، در این مرحله کارگران غیررسمی نسبت به 

اهی یافته و به یک حقوق اساسی خود و نیاز به نگهداشت کرامت انسانی خودآگ

هاي درونی و بیرونی خود  مایه بازسازي شناختی دست پیدا کرده بودند و بر پایۀ بن

شماري دیگر از کارگران غیررسمی در . کوشش در جهت دگرگونی شرایط خود داشتند

بودند، در این مرحله کارگران جهت بهتر )عقالنیت واپس روي("واپس روي"مرحلۀ 

هایی کرده بودند، اما چون به نتیجۀ دلخواه  کوشش ،سازي سمیشدن شرایط کاري و ر

برگشت کرده بودند، اما درنهایت "آگاه ماندگی"نرسیده بودند دوباره به مرحلۀ 

رسیده بودند و  )بخش عقالنیت رهایی("بخشی رهایی"کارگرانی بودند که به مرحلۀ 

د محرومیت سازي خود این آگاهی ژرف را به دست آورده بودند که چگونه از فراین

  :بیان کرد 6رسان  عنوان نمونه اطالع پیشگیري کنند، به

اگـر از همـۀ کارگرهـا بپرسـید     ...کارگرها حقوقشون براشـون روشـن نشـده   "

دونند حق سنوات دارند، حق اوالد دارنـد، حـق بیمـه دارنـد، حـق عیـدي       نمی

ه جا همینه چیـزي  هم این کهاما به دلیل ترس از اخراج، عدم آگاهی و ... دارند

  ."گننمی

طورکلی فهم سرمایۀ تهی و چهارگانۀ آن، دریافت بنیادین در چگونگی  به

آوري کارگران غیررسمی به اشتغال غیررسمی است، مفهومی که به فهم سنخ  روي

شناسی کارگران غیررسمی، چرخۀ اشتغال غیررسمی، چگونگی کردارها وگونه شناسی 

عقالنیت بازتابی، عقالنیت د، عقالنیتی که در پیوستاري ازنمای ها یاري می عقالنیت آن

  .قابل دریافت استبخش روي و عقالنیت رهاییتطوریافته، عقالنیت واپس
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هاي کارگران غیررسمی زن در گسترة اشتغال غیررسمی چیست؟ چالش  

  شدگیتهی: مقوله

وعی کارگران غیررسمی زن از کف حمایت اجتماعی پایه محروم بودند و به ن

هاي  شدگی بدین معنی است که کارگران از کمینهکنند، تهی را تجربه میشدگی تهی

شده محروم بودند و این تهی  کف حمایت اجتماعی پایه که براي کارگران در نظر گرفته

بدین معنی که کارگران در یک  شدگی عینیتهیشدگی دو سویۀ ذهنی و عینی داشت، 

سترسی به مزایاي مبتنی بر اشتغال محروم بودند و روابط سلطه و محرومیت ساز از د

ساز و فرودستی موقعیت در به معناي نهادینه کردن روابط محرومیت تهی شدگی ذهنی

  : بیان کرد 7رسان  عنوان نمونه اطالع بهاست،  کارگران

دادنـد کـه خیلـی     هـزار تـومن مـی    900هزار تومن و مـاهی   30توگلخونه روزي «

دادنـد و آخـر سـال     ، مثالً ماهی دویست یا سیصد هزار تومن مـی دادند دیر می دیربه

  .»گفتند باید بارها به فروش برسه تا بتونند حقوق ما را بدهند کردند و می تسویه می

ها  عنوان یک چالش جدي بود، آن ناامنی تجربۀ دیگر کارگران غیررسمی به

ل، نبود امنیت شغلی، ناامنی هاي گوناگونی از ناامنی ازجمله نبود امنیت در اشتغا ریخت

هاي صورت گرفته،  در مصاحبه. کردند شغلی و ناامنی بر پایۀ جنس را تجربه می

ها از قراردادهاي بلندمدت کاري و  کردند، چون آن کارگران امنیت اشتغال را تجربه نمی

سندرم "روابط اشتغال با ثبات و منظم برخوردار نبودند و به نوعی کارگران غیررسمی 

کردند، سندرم اخراج بدین معنی است که کارگران غیررسمی زن  را تجربه می"خراجا

به سبب نبود امنیت شغلی و یا تهدیدهاي روا داشته توسط کارفرما جهت اخراج، یک 

هاي دیگر  نشخوار ذهنی و نگرانی پیوسته نسبت به گمانِ اخراج شدن داشتند، از ویژگی

، احساس ناایمنی، ناامیدي و مانند آن بود سندرم اخراج ترس، نگرانی، اضطراب

  : بیان کرد 7رسان  عنوان نمونه اطالع به ،)کشی سالمت روانشناختی بهره(

گرفتند، شـاید   هم رو نمی کرد، کارگرها پشت کار کسی رو دعوا می آگه صاحب«

  .»کردند ممکن است، اخراج شند فکر می
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در محیط کار بود که ) HSE(1زیست و محیطسویۀ دیگر امنیت، ایمنی، بهداشت

نبود آن سالمت جسمانی، روانشناختی، ذهنی و اجتماعی کارگران را تحت تأثیر قرار 

عنوان نمونه، چندي  محل کار ایمن نبود به ،در شماري از واحدهاي اقتصادي. داده بود

شونده، در واحدهایی مشغول به کار بودند که ساختمان و  از کارگران غیررسمی مصاحبه

ها با وظایف گماشته شده وجود  أسیسات مقاومت کافی را نداشتند و یا تناسب تواناییت

جایی وسایل سنگین  ها، خدماتی مانند جابه عنوان نمونه ممکن بود به خانم نداشت، به

ها نبود و یا کارگران خانگی به سبب در  وزن با توانایی جسمی آن داده شود که هم

رسان  عنوان نمونه اطالع ها درخطر بود، به سالمت آن، بودن دائممعرض مواد شوینده 

  : بیان کرد 21

گیر را با وایتکس ترکیب کردم که سرویس بیشتر تمیز بشه و برق بزنـه و   جرم«

  . »صاحبخونه خوشش بیاد، اما یه دفعه حالم بد شد

هاي دیگر کارگران غیررسمی زن در  در کنار ناایمنی محیط کار، ازجمله تجربه

سویۀ آن  تجربۀ خشونت بود، این خشونت سویۀ سه گانه داشت، یک ،ارمحل ک

خشونتی بود که ممکن بود کارفرما به کارگر روا دارد، سویۀ دیگر آن خشونت کارگران 

نسبت به هم و سویۀ سوم، خشونتی بود که مشتري به کارگر غیررسمی زن وارد 

هایی که زنان مورد  هاي گوناگون دارد و ازجمله خشونت خشونت ریخت. کرد می

عنوان نمونه  کردند، آزارهاي جنسی در محیط کار بود، به مصاحبه به آن اشاره می

  : عنوان کرد 25رسان  اطالع

تـونی   سـاله رفـتم، بـه مـن گفـت اینجـا مـی        75یه جا براي پرستاري پیرمرد «

خوام که به من محرم بشه و من هم بهش  روزي بمونی، من خانمی رو می شبانه

زنـه و   سم، من ناراحت شدم اصالً چه حقی داره که اوالً این حرف رو مـی ر می

  .»کنه خواد چرا از پرستارها سوءاستفاده می آگه زن می

                                                     
1. Safty, Healht & Environment
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. هاي صورت گرفته کارگران به دو گونه خشونت جنسی اشاره کردند در مصاحبه

ازاي بود یعنی خشونتی که کارفرما در  "این به ازاي آن"یک گونۀ آن، خشونتی جنسی 

بود، بدین  "خشونت خصمانه"گونه دیگر . داد انجام آن، قول مزایایی را به کارگر می

شدت  که این مسئله به نحوي گونه که الگوي گفتار، رفتار و محیط کار جنسی بوده، به

  : بیان کرد 26رسان  عنوان نمونه اطالع کرد، به کارگران زن را آزرده می

ردات تو قسمت بازرگانی بودم، من رو به اسـم  یه جایی توي شرکت صادرات و وا«

گري گرفته تا کـار آبـدارچی    کردم، از منشی مسئول بازرگانی گرفتند، اما همه کار می

  .»و بعد یکی از همکاران اونجا به من پیشنهاد نامشروع داد و من اومدم بیرون

ی شدگی و چالش اساسی کارگران غیررسم شدگی نقطۀ مقابل غنیطورکلی تهی به

ها، فرصت رفتنِ زنان به  پذیر کردن منابع و فرصت زن است، چالشی که با غیر دسترس

اي که اشتغال غیررسمی شکلی نوین  گونه سازد، به همراه با دشواري میرا طبقۀ متوسط 

از تبعیض جنسیتی را ایجاد کرده و تصور اشتغال راهی براي برابري جنسیتی را به 

و ) عدم تبعیض در مزایا(م رفاه پذیري مبتنی بر اشتغال کشد، چراکه دو مفهو چالش می

هاي جدي فردي  هاي برابري جنسیتی با بازدارنده عنوان شاخص بخشی زنان به قدرت

هاي جنسیتی،  یافتگی فرهنگی زنان براي در هم شکستن کلیشه عدم توسعه(

ترسی به نبود دس(و ساختاري ) کشانه و مانند آنشدگی نسبت به شرایط بهره تسلیم

عنوان نمونه دستمزدهاي پایین و ناتوان  به. روبرو است) ها و مانند آن منابع و فرصت

افزایی اقتصادي  اندازهاي بلندمدت مالی، مقولۀ توان انداز و چشم شدن زنان در امر پس

  .کارگران غیررسمی را با مشکل جدي روبرو ساخته است

ان زن چیست؟واکنش خویشاوندان به اشتغال غیررسمی کارگر  

  ماسکه شدن: مقوله

ماسکه شدن به معناي این است که کارگران غیررسمی در عرصۀ خویشاوندي  

کردند، که نقش واقعی خود را در پهنۀ اشتغال غیررسمی از دیگران  اي عمل می گونه به
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براي نمونه کارگرانی که موقعیت فرودستانه در بازار  هاي گوناگون پنهان کنند، به انگیزه

بهره  "گیر ماسکۀ ضربه"دادند از  ار، با توجه به باورهاي فرهنگی، داشتند، ترجیح میک

گرفته و موقعیت شغلی خود را از دیگران پنهان کنند، چون ممکن بود با داوري و در 

بیان  13رسان  عنوان نمونه اطالع به. ها با سرزنش اجتماعی روبرو شوند شماري زمان

  : کرد

کنند، مـا آگـه    ها فکر می ها یه اخالقی دارند، ترك تیم و تركما اصالتاً ترك هس«

هیزي داریم، من زندگیم در این دنیا  کنیم و چشم کنیم دزدي می ها کار می خونه

کـنم، مـن حوصـلۀ     کنند من در تولیدي کار مـی  طوري شد، خانواده فکر می این

  . »ها را ندارم، اما دوستانم در جریان هستند حرف آن

گرفتند، بدین معنی  بهره می "ماسکۀ وانمود سازي"از کارگران نیز از  برخی دیگر

مشاغل "قدرت شدگی خود را در  که اوضاع خوب است، تا موقعیت فرودستی و بی

  : بیان کرد 6رسان  از خویشان پنهان کنند، براي نمونه اطالع "پست شده

کنیم و بـین   یهاي حرف در بیار داریم، همه یک جا زندگی م شدت فامیل ما به«

مـن تنهـا   . سـواد اسـت، روشـنفکر از آب در اومـده     بی این کهها پدر من با  آن

هاي خـانوادة مـا بسـته     دختري بودم که از فامیل به دانشگاه رفتم و چون فامیل

کـارگري  (کـه بـراي کـار     بودند، خیلی خانوادة من را سرزنش کردنـد و وقتـی  

  .»گفتند مدن به پدر و مادرم میاو رفتم، می می) غیررسمی در کارگاه صنعتی

هاي گوناگون یادشده، فرایند محروم شدگی کارگران  بندي اما معناي اصلی صورت

و اجراي نقش واقعی خویش در عرصۀ خویشاوندي  "بودن واقعی"زن از حق بر 

است؛چنین فرایند محروم شدگی، ایستایی در مسیر رشد و ناتوان کردن زنان از به 

از . کت مؤثر و درونی سازي تصویرسازي منفی از خود استتصویر کشیدن مشار

اي از زوال سرمایۀ فرهنگی خویشاوندي است،  ها، گونه بندي سویی دیگر این صورت

یا روابط "فاصلۀ خویشاوندي"گیري از ماسکه ها بازتابی از دیگر بهره عبارت به

گوناگون هاي  گیري از ریخت همچنین بهره. ساختگی در فضاي خویشاوندي است
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دهندة حضور ایدئولوژیک زن در گسترة اشتغال غیررسمی است،  ماسکه، نشان

  .کند اي که چگونگی روابط سلطۀ خویشاوندي را نمایان می گونه به

شده توسط کارگران غیررسمی زن چیست؟ کار گرفتهه راهبردهاي ب  

  سازي عاملیت رسمی :مقوله

ساز ساختاري،  د راهبردهاي رسمیسازي بدین معنی است که در نبو عاملیت رسمی

هاي کاري جهت دستیابی به کف حمایت اجتماعی  کارگران غیررسمی زن در محیط

کشی روا داشته  و رویارویی با محرومیت ناشی از کار و بهره) سازي فرایند رسمی(پایه 

این سازوکارها ، گیرند سازي بهره می هاي گوناگون سازوکارهاي رسمی شده، از سنخ

کار  ازجمله سازوکارهاي به. شود ها پرداخته می د که در ادامه به آننهایی دارگونه

راهبرد بود، این راهبرد به معناي "داري راهبردهاي خویش"شده توسط کارگران گرفته

کشی روا داشته در  غیرفعال و پرهیزمداري است که کارگر غیررسمی در برابر بهره

ند، بدین معنی که برخی کارگران غیررسمی در گرفت گسترة اشتغال از آن بهره می

دهند، شغل را رها کرده و یا  رویارویی با شرایط محرومیت ساز شغلی ترجیح می

 نمونه عنوان به،)رها کردن شغلی راهبرد مقابله با شرایط کار(نشین شوند  خانه

  :کرد بیان 4رسان اطالع

تونستی از زیر کار  زدي می میمدیر فروشگاه آدم خوبی بود، اما اگر با او الس «

  .»در بري و من تصمیم گرفتم بیام بیرون

شماري  .گرفتند می بهره زنی چانه گوناگون سازوکارهاي از کارگران از دیگر برخی

گرفتند، این راهبردها به  بهره می "پذیر زنی توافق سازوکارهاي چانه"از  از کارگران

هاي روا داشتۀ شغلی کوشش  محرومیت ها در رویارویی با معناي این است که آن

ها و کارفرما منجر  زنی بهره بگیرند که به یک توافق نسبی بین آن کردند، از فنون چانه می

براي نمونه  د،نسازي دست یاب اي که به مزایاي بیشتري در فرایند رسمی گونه شود، به

  : بیان کرد 6رسان  اطالع
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ثالً من با کارفرما حرف زدم و گفتم دو طرف مقصرند، هم کارگر هم کارفرما م«

  . »شم، آگه کار اشتباهی کردم به من بگیدخوام تحقیرشم، توهین نمی

گرفتند  بهره می "پذیر زنی غیرتوافق سازوکارهاي چانه"برخی دیگر از کارگران از 

کردند، از  هاي روا داشتۀ شغلی کوشش می به این معنا که در رویارویی با محرومیت

ها و کارفرما منجر  د، اما این فنون به یک توافق نسبی بین آننزنی بهره بگیر فنون چانه

، ندها همچنان از دسترسی به کف حمایت اجتماعی پایه محروم بود شد، بنابراین آن نمی

  : بیان کرد 12رسان  عنوان نمونه اطالع به

بخـواه  خواهی  من براي بهتر شدن حقوقم تقاضا کردم، اما گفتند همینه آگه می«

خواهی نیا و من چون در نقطۀ ضعف بودم، به من دیکته شد که هـر   و اگر نمی

  .»گیم باید گوش کنی چی می

زنی بهره نگیرند،  دادند از فنون چانه در نهایت برخی کارگران بودند که ترجیح می

سازي سازوکارهاي  تهی"دیگر به نوعی در این سنخ از کارگران غیررسمی با  عبارتی به

  : بیان کرد 18رسان  عنوان نمونه اطالع روبرو بودیم، به "زنی توافق پذیر هچان

نیسـت و کـار کـردن زن را    ) نظافت منـزل (شوهر من راضی به کار کردن من «

ها، تصمیم گرفتم که برم  دوست ندارد، مادر من مریض شد و براي تأمین هزینه

مهمـه و همـۀ   سرکار چون داروهاي وي گران است و مادرم بـراي مـن خیلـی    

  .»زندگی من مادرم است

بود که داراي دو  "اي سازوکارهاي مقابله"جمله سازوکارهاي دیگر کارگران از

گونۀ فعال و غیرفعال است، گونۀ فعال بدین معنی است که کارگران غیررسمی زن از 

اي چون اعتصاب جهت کاهش محرومیت از مزایا در محل کار  سازوکارهاي عملی ویژه

  : بیان کرد 27رسان  براي نمونه اطالع گرفتند، بهره می

مـون گفـت همـه اعتصـاب کنیـد،       شش ماه حقوق نگرفته بودیم، مدیر داخلی«

و سرکار نیایید، بعد مـا ایـن   ) محل کار مشاورة تلفنی(ها را جواب ندهید  تلفن

  .»ها را به موقع بدهند کار رو کردیم؛ این اعتراض باعث شد، حقوق
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کردند از راهکارهاي دیگر  دین معنی است که کارگران کوشش میگونۀ غیرفعال ب

گرفتند و  عنوان نمونه شماري از کارگران فنون خود مراقبتی را به کار می بهره بگیرند، به

کردند از  با نگهداشت رفتارهاي عقالیی شده و نگهداري مرزهاي فردي کوشش می

کردند،  رگران کوشش میرسیدن آسیب به خود جلوگیري کنند و یا چندي از کا

مسیریابی شغلی هدفمند داشته و با افزایش آگاهی و مهارت، زمینۀ گذر خود از اشتغال 

غیررسمی به رسمی را فراهم کنند و در این میان کلیشه شکنی جنسیتی را نیز در خود 

هاي فرهنگی و اجتماعی که سر راه  کردند بر بازدارنده کردند و کوشش می تقویت می

 "سازوکارهاي هیجان مدار"ازجمله سازوکارهاي دیگر کارگران . بود چیره شوندها  آن

منفی بدین گونه که در برابر پایمال شدن حقوق، در دو گونۀ مثبت و منفی بود، 

ناگویی هیجانی، عواطف منفی، نشخوار فکري و هاي منفی چون  کارگران هیجان

یه روز یه «: بیان کرد 6رسان  اطالع عنوان نمونه کردند، به پنداري را تجربه می فاجعه

ریختم و مهرداد  کارگر سر من داد زد و من نتوانستم تحمل کنم و فقط اشک می

اومد دلجویی کرد و رانندة کارخانه اومد دلجویی و مهرداد یه نخ سیگار داد ) کارفرما(

  . »که آروم بشم

معنوي گرایی اما شماري دیگر از کارگران از سازوکارهاي هیجانی مثبت چون 

  : بیان کرد 20رسان  گرفتند، براي نمونه اطالع بهره می

االن شـوهرم نابینـا   . باید دارو داري رو تحمل کنی و باید از خدا تشـکر کنـی  «

هـزار   600سال تونست کار بکنه و االن ازکارافتاده است و ماهی  8است، فقط 

هـم دیگـه   االن حقوق شوهرم هست و خـدا رو شـکر، خـودم    . گیره تومن می

  .»روم ها می کمتر براي نظافت خونه

سازي را در پیوستاري از  توان سازوکارهاي عاملیت رسمی در یک بیان کلی می

بندي  سازوکارهاي رشد یافته و رشدنیافته و ناشی از عوامل فرهنگی و اجتماعی گروه

ارهاي کارگیري سازوک آنچه در کارگران غیررسمی قابل دریافت بود، برجستگی به. کرد

توان گفت زنان در برابر شرایط بهره کشانه پایبند به  اي که می گونه رشدنیافته بود، به
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توان تفسیر کرد آن دسته از  اي که می گونه هاي جنسیتی و پذیرش سلطه بودند، به نقش

ارگیري سازوکارهاي رشد یافته شده بودند، کسانی بودند که کب ،کارگرانی که موفق به

فرد خود  هاي کهن و قدرت بازسازي هویت منحصربه کشیدن پنداشتقدرت به پرسش 

  .را پیداکرده بودند

گري در اشتغال غیررسمی کارگران چیست؟ شرایط میانجی  

  شهروند تبعی: مقوله

شهروند تبعی بدین معنی است، که کارگران غیررسمی زن از حقوق کامل یک 

اي که  گونه ت، محروم بودند، بهشهروند که ازجملۀ آن دسترسی به حق کار شایسته اس

شد، چون نقش  نقش زن در ساختار اشتغال فرعی و تنها بر پایۀ ضرورت تعریف می

دیگر، موقعیت  عبارتی هاي مراقبتی در گسترة خصوصی بود، به اصلی وي انجام نقش

شده بود، بدین معنی  فرعی زنان در بازار کار در هر دو سویۀ خُرد و ساختاري نهادینه

شدند، براي نمونه  در بازار کار دیده می "سرمایۀ انسانی دم دستی"عنوان  کارگران بهکه 

  : بیان کرد 10رسان  اطالع

هـا تـوان    کار براي خانم فایده نداره، چون خسـته میشـه، مـریض میشـه و زن    «

االن کار کردن براي من سخته و دیگه دوست ندارم بیام سرکار چـون  ... ندارند

ها مثل خانم قلنـدري کـه    کنه، بعضی خانم کمرم خیلی درد میرم  ها که می شب

خدا زن را خلق کرده براي کار خونـه و نـه   ...خیلی بدهی دارند، باید کار کنند

  . »محیط کار

هاي شهروند تبعی زنان، نهادینگی موقعیت تبعی زنان در نظام تأمین  یکی از نمونه

گسترة اشتغال و رفاه اجتماعی نهادینهاجتماعی است، بدین معنا که نقش تبعی زنان در 

  : بیان کرد 27رسان  عنوان نمونه اطالع شده است، به 

شوند بـراي حقوقشـون    ها، شوهر یا پدر دارند و تا حدودي تأمین می چون زن«

کنند، چون کار براي زن نیست و یا شاید کار را براي خودشون مهم  مطالبه نمی
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مرد وحشتناکه، من خیالم راحته که شوهرم و یا دانند، االن این شرایط براي  نمی

  .»کنه و آگه زن سرپرست باشه وحشتناکه پدرم حمایتم می

طورکلی شهروند تبعی دو محور اصلی خود یعنی حقوق و وظایف  به

کشد، زمانی که زنان از حقوق خویش ازجمله اشتغال  را به چالش می) ها مسئولیت(

شود، این مهم چالشی دوم در موضوع وظایف  نمیمند  گونه که شایسته است بهره آن

رسد  از سویی به نظر می. کند زنان نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و مدنی ایجاد می

در محرومیت شدگی از حقوق، ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی نقشی مهم دارند، 

جایگاهی  ویژه در گسترة اشتغال عنوان نمونه هنوز جایگاه زنان در سپهر عمومی به به

شود، که این خود بر پایۀ تعریف ذاتی حق که به معناي قدرت و  فرعی پنداشته می

شدگی است، بر همین اساس گسترش اشتغال  قدرت اي از بی امتیاز است، گونه

نماید، از  به نگهداشت الگوهاي جنسیتی در اشتغال کمک می این کهغیررسمی افزون بر 

  .زند جدیدي از نابرابري و سلطه دامن می هاي گیري ریخت سویی دیگر به شکل

پیامدهاي اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد براي کارگران زن چیست؟  

  بارمصرف سرمایۀ یک: مقوله

بارمصرف، بدین معنی است که زنان  مثابۀ سرمایۀ یک کار غیررسمی زن به

گون و بر هاي گونا شوند و به سبب صورت گذرا به دست کارفرماها بکار گرفته می به

به بیانی دیگر، . هاي فردي کارفرما ممکن است، شغل خود را از دست بدهند پایۀ سلیقه

مانند که موازنۀ سود و زیان کارفرما را بر هم نزنند،  ها تا زمانی نزد کارفرما می آن

دچار فروکاستی "بارمصرف سرمایۀ یک"بنابراین اشتغال زن و سرمایۀ انسانی زن تا حد 

هاي ناشی از آن  سته به یادآوري است که برخی باورهاي فرهنگی و بازدارندهشد، بای می

د، براي نمونه ننز بارمصرف در بازار کار دامن می نیز به فرودستی زنان تا حد سرمایۀ یک

هاي شغلی و مادري کارگر  بدین معنی که مسئولیت، "کارگرمادر-تنیدگی کارگر زن"

تواند به یک  طور اثربخش نمی اي که وي به گونه شود، به تنیده می غیررسمی زن درهم
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طور پیوسته یک بحران مزمن و نبود تعادل را در  هاي خود برسد و به موازنه بین نقش

اي که در این شرایط بحرانی مزمن و نظم  گونه کند، به جریان زندگی روزانه تجربه می

هزینه بیشترین  نیافتگی وضعیت زنان، دیگري و در اینجا کارفرما با هدف کاهش

زنان  ،ستیزگاهی ناتمام همثاب کنند، شرایط بحرانی مزمن زنان به برداري را از وي می بهره

کارهاي اثربخش جهت  را در موضع مغلوب شدگی، هشدار و ناتوان از بکارگیري راه

  : بیان کرد 5رسان  دهد، براي نمونه اطالع برون رفت از بحران قرار می

هـا بـا    گذاشتند و من شـب  ها نمی دادم، بچه منزل انجام میتو خونه که کار در «

مـن زمـانی کـه کارگـاه هـم      ... ها بیدار نشـوند  کردم که بچه نور گوشی کار می

ام هسـتم،   روم، یک پام خونه است و یک پام کارگـاه و همـش نگـران بچـه     می

  .»فعال است و ممکن است بالیی سر اون بیاد چون بیش

اي براي شرایط بهره کشانه از نیروي  اشتغال غیررسمی پهنه رسد بنابراین به نظر می

برداري قرار  کار است، نیرویی که با هدف انباشت سرمایه توسط کارفرما مورد بهره

لواي اصل سودآوري ذبح  ، درگیرد و در آن تعهدات قانونی و انسانی به نیروي کار می

دست  به رتش ذخیرة کار دستعنوان نیروي مازاد و ا شود و کارگران غیررسمی به می

  .زند قیمت نیز به آن دامن می سازي و بازارهاي ارزان شوند و فرایند جهانی می

سازوکار برون رفت زنان از اشتغال غیررسمی چیست؟  

  سازي بخشی رسمیقدرت: مقوله

سازي بدین معنی است که برخی کارگران غیررسمی با  بخشی رسمیقدرت

هاي گوناگون روانشناختی، اجتماعی، اقتصادي و  یهقدرتمند کردن خویش در سو

شد و به مزایاي بیشتر کف  سازي آسان می ها در جهت فرایند رسمی حرکت آن ،حقوقی

شد، در واقع فرایند  ها کاسته می یافته و از شدت سلطه به آن حمایت اجتماعی پایه دست

هستۀ اصلی  ها بود، سازي شکست در چرخۀ محرومیت ساز آن رسمی ،بخشیقدرت

هاي  واکاوي یافته. بخشی فرایند آگاهی بخشی زنان نسبت به حقوق خود بوداین قدرت
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کارگران غیررسمی نشان داد که اشتغال غیررسمی همراه با کاهش قدرت بخشی 

ترین منبع قدرت بخشی  روانشناختی در زنان بود، کارگران غیررسمی مهم

امید به  و آوري، استقالل نفس، تاب مادبهنفس، اعت دربرگیرندة عزت شان روانشناختی

ها خصمانه بوده و  زندگی در معرض خطر فرسایش قرار داشت، چون محیط کاري آن

ترین اصل و بنیاد حقوق بشر نبود،  عنوان مهم همراه با نگهداشت کرامت انسانی به

به  هرچند شماري از کارگران غیررسمی باتجربۀ کارآمدي و رها شدن از وابستگی مالی

بخشی هاي قدرت اي از پیشران گونه ،دیگران و تجربۀ حضور در گسترة عمومی

 "سازي روانشناختی  قدرت بخشی رسمی"کردند، در واقع  روانشناختی را تجربه می

سازي و  هاي روانشناختی از سازوکارهاي مهم حرکت در فرایند رسمی تقویت بنیان

رسان  تسلیم است، براي نمونه اطالعپذیري چون  دوري گزینی از سازوکارهاي سلطه

  : بیان کرد 16

خرج خانواده اسـت   کار من کمک این کهکنم غیراز اآلن که مدتی است کار می«

ام خیلی بهتـر شـده مـن زمـانی کـه       روحیه.... در روحیه من تأثیر گذاشته است

سـابیدم و دائـم بـه     شستم و مـی  خونه بودم چون مشکل وسواس دارم، دائم می

دادم، اما چون وقتم سرکار صـرف میشـه، دیگـه وقـت      ها گیر می و بچهشوهرم 

  .»کنم، مثل قبالً ًبشورم و بسابم نمی

نیز کارگران "سازي اجتماعی قدرت بخشی رسمی"در گسترة اجتماعی و

هاي اجتماعی در دسترس  گیري مناسب از سرمایه سازي و بهره غیررسمی توانا به شبکه

هاي نخست به  پذیري این گروه از کارگران از همان سال جامعهاین کهویژه  نبودند، به

هاي قراردادي  اي که هژمونی نقش گونه نمود، به ها در این گستره کمک می ماندگاري آن

ها نشان داد  که واکاوي یافته فهم بود، درحالی و مرسوم زنانگی در این گروه از زنان قابل

رویی با سازوکارهاي سلطۀ اشتغال ترین راهبرد در جهت چگونگی رویا مهمکه 

است، بدین معنا که با فرایند  "سازي خُرد کارگران غیررسمی شبکه"غیررسمی کارگران 

ها با  ها صورت بگیرد و آن سازي خرد بین آن آگاهی بخشی کارگران غیررسمی، شبکه
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گذاري  سازي و به اشتراك تجمیع سرمایۀ گروهی، تقویت صداسازي، حساس

قدرت (سازي  خٌرد خود در جهت دستیابی به حقوق بیشتر در فرایند رسمیهاي  سرمایه

سازي قدرت  هایی به غنی دست یابند، از سویی تشکیل چنین شبکه) ساز بخشی رسمی

عنوان نمونه امکان  گونه که به تواند کمک کند، بدین بخشی اقتصادي کارگران می

  . هاي خُرد افزایش یابد دوقاندازي صن ها به اعتبارات از طریق راه دسترسی آن

هاي کارگران زن نداشتن آگاهی به قوانین کار  ترین ویژگی جمله مهماز سویی از

کردند و همین نبود  تصور می"تنها دریافت دستمزد"ها قانون کار را تا حد  بود و آن

د زنی مؤثر ازجمله در فقر ماندگی را تشدی آگاهی و به دنبال آن نبود سازوکارهاي چانه

هاي حرکت در فرایند  سازي رسد آگاهی بخشی قانونی از زمینه کرد، اما به نظر می می

  : بیان کرد 22رسان  سازي است، براي نمونه اطالع رسمی

دونستم مزایاي شغلی چیه، فقـط دنبـال    من زمانی که وارد کار شدم اصالً نمی«

اي  یواش یه عده یواش. این بودم که یه شرایط ثابت براي کار کردن داشته باشم

بعد به ایـن فکـر کـردم، آگـه بیمـه بـودم       . به من گفتند خودت روبرو بیمه کن

توانستم از یه سري خدمات پزشکی استفاده کنم و یـا اگـر کسـی در آینـده      می

  .»منت پول بگیرم تونم بی نباشد، می

سازي و چهارگانۀ آن سازوکاري یکپارچه در فرایند  بخشی رسمیطورکلی قدرت به

سمی شدن است؛ بدین معنا که کارگران غیررسمی با قدرتمند شدن در این چهارگانه، ر

درواقع درست است که در نبود دست آورند،  سازي را به قدرت حرکت در فرایند رسمی

هاي شغلی و کار شایسته اندك است، اما این  رشد اقتصادي امکان دسترسی به فرصت

دگی کارگران غیررسمی نیست، بلکه کارگران مهم به معناي سکوت، تسلیم و درخودمان

هاي کارساز در  توانند کنشگري هاي گوناگون می بخشی در سویهغیررسمی با قدرت

که کارگران غیررسمی  نحوي جهت رسیدن به کف حمایت اجتماعی پایه داشته باشند، به

ادامه  در. بخشی برسند آگهی و آگاه ماندگی به مرحلۀ کنشگري و رهایی از مرحلۀ پیش

  .شود به مدل پارادایمی برآمده از نظریۀ مبنایی پرداخته می 1در شکل 
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  مدل پارادایمی برآمده از نظریۀ مبنایی 1شکل 

پدیده 

  :محوري

سرمایه 

تهی

  

  :شرایط علی

  روانشناختیمحرومیت - 

  اجتماعیمحرومیت  - 

  اقتصاديمحرومیت  - 

  حقوقیمحرومیت  - 

  

  سازوکارها/ ها استراتژي

کارهايسازو - 

غیرفعال و  سازوکار/يدار شیخو

جایی شغلی، ترك  جابه(پرهیز مدار 

  )نشینی شغلی و خانه

  یزن چانهافتهیرشدنيسازوکارها- 

رتوافقیغی زن چانهيسازوکارها

ریپذ 

زن چانهسازوکارهايسازي تهی

سکوت کردن، (پذیر ي توافق

سکوت گردن نهادگی، سکوت 

  ...)دوستانه و

  قابلهي مسازوکارها- 

ي فعال ا مقابلهي سازوکارها

  )اعتصاب(

رفعالیغيا مقابلهيسازوکارها

)مراقبتیفنون خود(

  ي هیجانیسازوکارها- 

ي هیجانی منفی سازوکارها

  )ناگویی هیجانی(

مثبت هیجانیيسازوکارها

  )معنوي گرایی(

  :پیامدها

یۀ سرمامثابه بهزن  -

بارمصرف کی

  ماسکه شدن -

تهی شدگی -

تله ماندگی پیوسته  -

ۀ غیررسمیچرخدر 

  فقر ماندگی -

تنیدگی کارگر -

کارگرمادر-زن

  

  بستر و شرایط دخیل

  شهروند تبعی-

مثابه سرمایۀ انسانی دم دستی زنان به  

ه انبار ذخیرة کارمثاب زنان به

  

  بستر حاکم

  گرا بازار کار تبعیض -

  هاي رفاهی تبعی ساز نظام-
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  گیري بحث و نتیجه -7

کارفرما و کنشگري -فهم ماهیت روابط سلطه و محرومیت ساز، ماهیت روابط کارگر

هاي مهم این پژوهش و هدف  ها، از موضوع وناگون تجربۀ آنهاي گ کارگران و سویه

هایی به روابط سلطه در گسترة اشتغال  غایی آن بود که چه سازوکارهایی و چه جریان

در مدل پارادایمی برآمده از . دنکن ساز کمک میعنوان یک گسترة محرومیت غیررسمی به

که  سرمایه تهی و چهارگانۀ آن .سرمایۀ تهی است ،هاي میدان محور، پدیدة محوري داده

در برگیرندة سرمایۀ تهی روانشناختی، سرمایۀ تهی اجتماعی، سرمایۀ تهی اقتصادي و 

سرمایۀ تهی حقوقی است، نقش بنیادین در نهادینه کردن روابط سلطه دارد، مفهومی که 

شده و در اینجا کارگران  قدرت کردن افراد به حاشیه رانده هاي بی به تفسیر روش

گري، سرمایۀ تهی روانشناختی با محوریت عدم خود تعیین. کند غیررسمی یاري می

سرمایۀ تهی اجتماعی با محوریت نبود پیوندهاي اجتماعی پرمایه، سرمایۀ تهی اقتصادي 

هاي اقتصادي و سرمایۀ تهی حقوقی با  شدگی در رفتارها و نگرشبا محوریت تهی

مفاهیم پرمایه در چگونگی فهم بازتولید سلطه محوریت نبود آگاهی به حقوق خود، از 

اي که توسط دیگري مورد  در افراد دچار محرومیت و غیررسمی شده دارند، سرمایه

  .گیرد برداري قرار می بیشترین بهره

در کنار سرمایۀ تهی که افراد را به دایرة محرومیت اجتماعی و غیررسمی شدن 

در کدام مرحله از مراحل آگاهی اعم از  ین کهاکشاند، افراد بر پایۀ آگاهی بخشی و  می

بخشی قرار دارند،  آگهی، آگاه ماندگی، کنشگري، واپس روي و در نهایت رهایی پیش

بینی  سازي قابل پیش از دایرة محرومیت و حرکت در فرایند رسمی شانرفتشانس برون

که فهم به  سازي است، بدین معنیبخشی از مفاهیم بنیادین فرایند رسمیآگاهی. است

موقعیت خود حتی بدون تأثیر در ستم ساختاري، به ساختاربندي فهم کارگران از خود 

کند، بازسازي معنایی که در متن ستم شکل نگرفته است و  و جهان پیرامون کمک می

ساز نسبت به افراد را از فهم سادة شرایط به سطح باالتري از اندیشۀ انتقادي و فرضیه
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سازي در هر  بخشی رسمیکند، این فهم هستۀ اساسی قدرت ت میجهان پیرامون هدای

قدرت تسهیل (و موقعیتی ) قدرت ایجاد تغییر شرایط در کارگران(اي  دو سویۀ رویه

  .خود است) هاي ساختاري سازي در بازدارنده

شده در روابط گر جهت کاهش سلطۀ تجربه و در نهایت مفهوم مهم هدایت

این مفهوم بر پایۀ . سازي استرمایی قدرت بخشی رسمیکارف-ساز کارگريمحرومیت

سازي هدف آن بخشی رسمیدر فرایند قدرت. سرمایۀ تهی و از دل آن زاده شده است

سویۀ قدرت بخشی  بخشی چون نارسایی یکهاي گوناگون نبود قدرت است که سنخ

 بخشیرتسازي، نارسایی سه سویۀ قد بخشی رسمیسازي، نارسایی دوسویۀ قدرت رسمی

بخشی سازي به سمت قدرت سازي و نارسایی چهارسویۀ قدرت بخشی رسمی رسمی

 سازيبخشی رسمینارسایی قدرت. سازي و کاهش دایرة محرومیت هدایت شوند رسمی

شدگی کارگر در یک، دو، سه و چهار سویۀ روانشناختی، اجتماعی، به معناي تهی

را براي بازتولید و نهادینه شدن روابط  که زمینه اي اقتصادي و حقوقی است، نارسایی

سازي بخشی رسمیقدرت. کند سلطه و نابرابري در گسترة اشتغال غیررسمی فراهم می

عنوان یک فرد هوشیار نسبت به وضعیت خود و  فرایندي است که در آن کارگر به

ۀ تواند از درجۀ محرومیتش کاسته و از حاشی تفسیر تیزنگر روابط سلطۀ ساختاري، می

غیررسمی به متن رسمی جامعه حرکت کند و به دستاوردهاي بیشتري در فرایند رسمی 

  .سازي دست پیدا کند

شده در این پژوهش، به فهم کارگران غیررسمی و  در نهایت مدل پارادایمی معرفی

 "سرمایۀ تهی"هستۀ بنیادین این مدل پارادایمی . نماید ها یاري می گونه شناسی آن

شوند و از  که از یک سو کارگران با سرمایۀ تهی وارد این گستره می است، بدین معنا

شوند و روابط  سویی دیگر در ساختاري تهی شده از حمایت کارگري مشغول به کار می

روابطی که همراه با فهم پیوستۀ ناامنی، . کنند نوینی از سلطه و نابرابري را تجربه می

در حقیقت سرمایۀ تهی خود . ستشدگی توسط دیگري ا اضطراب وجودي و تعیین

اي از تضاد اجتماعی در پهنۀ محرومیت اجتماعی شده است،  تبدیل به ایجاد گونه
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اي که فهم اشتغال غیررسمی در بستري از سرمایۀ تهی و روابط سلطه قابل  گونه به

اي جهت تبیین چگونگی  عنوان هسته مفهوم بنیادین سرمایۀ تهی به. دریافت است

خشی ب ، به تولید مفهوم دیگري چون قدرتساز این گسترهحرومیتفرایندهاي م

هاي نابرابرساز این گستره کمک  عنوان سازوکاري جهت شکست جریان سازي بهرسمی

در چهارگانۀ روانشناختی،  ،افراد دچار محرومیتقدرت اي که هر چه  گونه نماید، به می

هاي  آگاهی و کنشگري ،ترتیزنگراجتماعی، اقتصادي و حقوقی افزایش یابد و به بیانی 

ها در جهت حرکت در فرایند  ها پرمایه شود، نیروي آن بخش آن آگاهانه و رهایی

ها از عاملیت تهی شده به عاملیت رهاساز دگرگون  یابد و آن سازي افزایش میرسمی

گاه ها مقهور ساختار، گذشته و ناهشیار نبوده و دید بنابراین در این مدل انسان .شوند می

بنیادین به انسان این است که وي قدرت کنشگري و دگرگونی شرایط را هرچند اندك 

اي که کارگران  گونه سازي دارد، به و بر پایۀ قدرت حرکت خود در فرایند رسمی

کارفرمایی یاري -توانند به کاهش شدت توزیع نابرابري قدرت در روابط کارگري می

  .نمایند
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