
  
  

  
  
  

دالیل و : تحلیل تجربه و درك کارگران از شرایط کاري
 ها پیامد

  )هاي تولیدي پوشاك کرج کارگران بنگاه: مورد مطالعه(

  *حمزه نوذري
 11/3/1396:        تاریخ پذیرش7/10/1394: تاریخ دریافت

  
  چکیده
شناسی بر دو دسته  هها درباره شرایط کاري کارگران در حوزه جامع  پژوهش

ها با الهام از نظریه فرهنگ و   یک دسته از پژوهش: عمده متمرکز بوده است
اخالق پروتستانی وبر شرایط کاري را با توجه به عوامل فرهنگی و اخالق 

گیري از نظریه بیگانگی مارکس بر  دسته دیگر با بهره.   اند  ه کار دنبال کرد
این .   اند  ه سازد تاکید کرد رش بیگانه میشرایطی که کارگر را از روند کا

.   اند  ه ها شرایط کاري را از منظر تجربه و درك کارگران بررسی نکرد  پژوهش
هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربیات کارگران از شرایط کاریشان است؛ 

تواند تقویت کننده فرهنگ کار یا ایجاد کننده بیگانگی  شرایط کاري که می
این مقاله مبتنی بر پژوهشی کیفی است و سعی دارد تا با استفاده .   کارگر باشد

هاي تولیدي    نفر از کارگران بنگاه27هایی که از مصاحبه عمیق با   از داده

                                                
  nozari56@gmail.com                                        شناسی دانشگاه خوارزمی استادیار گروه جامعه  *
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را از شرایط  ، درك و تجربه آنان  پوشاك شهر کرج به دست آمده است
شرایط : دهد شرایط مادي شامل ها نشان می  یافته.   کاریشان آشکار سازد

: نامناسب فیزیکی و بهداشتی محل کار؛ شرایط اجتماعی و اقتصادي شامل
،   ها ، پایین بودن دستمزد   کارگر با همکاران حداقلی بودن مناسبات کالمی

هاي حداقلی و ساعات کار طوالنی باعث شده بیگانگی کارگر از   مرخصی
این شرایط از نظر .   د، خانواده و خویشاوندان شکل بگیر  ، همکار  روند کار

، تضعیف   زدایی از کار مولد هایی داشته است؛ از جمله اصالت کارگران پیامد
هم ریختگی ذهنی و خروج روزافزون  ، به  روابط خانوادگی و خویشاوندي

کارفرمایان شرایط اقتصادي جامعه مانند قاچاق گسترده .   کارگر از کار تولیدي
 و اجاره سنگین محل کار را علت اصلی پوشاك از خارج به داخل کشور
  .  دانند چنین مشکالتی براي کارگران می

،   ، فرهنگ کار  ، شرایط کاري  ، بنگاه تولیدي  کارگر : کلیديهاي هواژ
 ، شاغالن فقیر  بیگانگی

  
  بیان مسئله

یک : شناسی درباره شرایط کاري کارگران دو دسته تحقیقات وجود دارددر حوزه جامعه
 تحقیقات بر اخالق و فرهنگ نیروي کار تمرکز دارند و در پی شناسایی عوامل دسته

، بیگانگی کارگران از   دسته دیگر از تحقیقات.   خرد و کالن تضعیف کننده آن هستند
ترین مسائلی است که  اخالق و فرهنگ کار از جمله مهم.   اند  ه روند کار را بررسی کرد

یاستمداران قرار گرفته است و اغلب بر این نکته مورد توجه پژوهشگران و حتی س
روي دارد در توسعه جهت تاثیري که بر بهره تاکید شده است که اخالق و فرهنگ کار به

اند که  ه ها نشان داد اغلب پژوهش.   اقتصادي و دستیابی به رشد اقتصادي موثر است
هاي توسعه   با کشور سههاي توسعه نیافته در مقای فرهنگ و اخالق کار در میان کشور

هاي  اي که تغییرات اخالق و فرهنگ کار در کشور گونه یافته در سطح پائینی قرار دارد به



   
  
  
  

 233  ...     تحلیل تجربه و درك کارگران از شرایط کاري

که این خصلت در  در حالی. ها را فراهم کرده است توسعه یافته زمینه پیشرفت آن
در کشور ایران .   )1990،   هام فرن(هاي توسعه نیافته تحول چندانی نکرده است  کشور

این تلقی رواج داشته است که فرهنگ و اخالق کار در میان ایرانیان در سطح پایینی 
،   ما در سطح ملی شاهد نوعی بحران در تلقی از کار«اي که  گونه قرار دارد؛ به

،   معیدفر(» طور کلی اخالق و فرهنگ کار هستیم اندوزي انباشت سرمایه و به ثروت
هایی که درباره فرهنگ و اخالق کار در ایران صورت   ، پژوهش  بر این اساس). 1: 1380

معیدفر (اند  ، ضعف در این زمینه را یکی از علل توسعه نیافتگی ایران دانسته  گرفته است
،   اند  ه هاي خارجیانی که به ایران سفر کرد  در سفرنامه.   )1382؛ حبیبی؛ جعفري، 1380

مسئولیتی در  دلیل گریز از کار و بی  و بهنیروي کار ایرانی فاقد اخالق کار معرفی شده
هاي معاصر و در راستاي  در پژوهش.   انجام وظایف شغلی مورد انتقاد قرار گرفته است

، خصایص فرهنگ و اخالق کاري ایرانیان در نزدیکی یا دوري به سنخ   نظریه وبر
شود که  یگیري م آرمانی در اخالق پروتستان مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه

هاي آن قرار   فرهنگ و اخالق غالب ایرانی در تناقض با اخالق پروتستانی و ویژگی«
جوادي یگانه و (» داري باشد ساز شکل نگرفتن سرمایه تواند زمینه گیرد و این می می

، پژوهشگران را بر آن داشته   گسترش این طرز تلقی در جامعه ایران.   )1391،   همکاران
عبارتی   بودن فرهنگ و اخالق کار در میان ایرانیان را بررسی کنند بهاست تا پائین

دنبال تبیین عوامل اقتصادي سیاسی اجتماعی و فرهنگی فقدان انگیزه و  پژوهشگران به«
در این میان برخی .   )27: 1392،   قاضی مرادي(» اند ه اشتیاق به کار در میان ایرانیان بود

دانند و بر این  ائین بودن فرهنگ و اخالق کار موثر میتحقیقات عوامل کالن را در پ
اي در گذار از وضعیت سنتی به مدرن است که در  جامعه ایران جامعه«ایده هستند که 

جامعه از .   کند ، ناهنجاري و اخالقی پیدا می  هاي ارزشی ، جامعه بحران  این وضعیت
 شده و از طرفی دیگر هنوز به هاي پیشین زندگی مواجه  هایی در روش طرفی با تردید

هاي اخالقی شدیدي در این   الگوي نوین و جایگزین دست نیافته است؛ طبیعتاً بحران
بسیاري از معضالت فرهنگی ما از جمله ضعف وجدان و .   دوره بروز خواهد کرد
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برخی دیگر از .   )285: 1377،   معیدفر(» گیرد اخالق کار از همین موضوع سرچشمه می
دانند  قات عوامل متوسط و خرد را در نبود فرهنگ و اخالق کاري ایرانیان موثر میتحقی
همبستگی مثبت و «.   دنبال بیان رابطه همبستگی میان این عوامل و اخالق کار هستند و به

، احساس رضایت   ، تناسب شغلی  معنادار سطح وجدان کار با شیوه مدیریت مشارکتی
د عدالت سازمانی برقرار است و همبستگی منفی و ، احساس مثبت و وجو  درونی

» ویژه ابعاد رفتاري آن با سن و سابقه کاري کارکنان وجود دارد معنادار وجدان کار به
مطالعاتی که درباره فرهنگ و اخالق کار انجام شده چند .   )1381،  ساروخانی؛ طالبیان(

  :ویژگی عمده دارند
  .  گرایانه است ایین و کمیها از باال به پ رویکرد این پژوهش .1
هاي زندگی کارگران  ها مبتنی بر تجربیات عمیق و واقعیت ها و بررسی  تحلیل .2
  .  نیست

هستند که مانع جدي برسر فرهنگ و اخالق کار  بیگانگی و استثمار عوامل مهمی 
د تحقیقاتی که درباره بیگانگی از کار در ایران  انجام شده؛ ابعا.   آورند وجود می به

اند و کمتر درك و فهم نیروي کار از شرایط کاریشان   ه بیگانگی از کار را بررسی کرد
ها   بیگانگی از کار در برخی تحقیقات وجود دارد؛ اما بیشتر پژوهش.   بررسی شده است

گرایانه دارند و کمتر پژوهشی با رویکرد کیفی و  شناسی اجتماعی و کمی دورنماي روان
ضرورت و اهمیت دارد که فهم و .    کارگران را بررسی کرده استاز درون شرایط کاري

تفسیر کارگران از شرایط ایجاد کننده فرهنگ کار یا بیگانه کننده از روند کار بررسی 
پژوهش حاضر .   شود شدت احساس می همین دلیل خال مطالعه در این زمینه به ، به  شود

ل فهم و تجربه نیروي کار صنایع پوشاك از دنبا  از درون بهبا رویکردي کیفی و مطالعه
  :گونه بیان کرد توان سوال اصلی  تحقیق را این ، می  بر این اساس.   شان استشرایط کاري

  هاي پوشاك از نظر کارگران چگونه است؟  شرایط و محیط کار بنگاه) 1
  ند؟، کدام  ترین مسائلی که کارگران پوشاك در روند کار درگیر آن هستند مهم) 2
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، فرهنگ کار را   هاي تولیدي پوشاك  ، شرایط کاري در بنگاه  بنابر تجربه کارگران) 3
  تقویت کند یا بازتولید بیگانگی کارگر از روند کار است؟ 

هایی براي کار و زندگی کارگران  ، چه پیامد  هاي پوشاك  شرایط کار در بنگاه) 4
  ایجاد کرده است؟

  
  مرور تحقیقات

بیان شد درباره شرایط کارگران در محل کار دو دسته تحقیقات وجود گونه که  همان
دارد؛ یک دسته به فرهنگ و اخالق کار و دسته دیگر به بیگانگی در محل کار 

هرچند تحقیقی مشابه با این پژوهش یافت نشد، اما به تحقیقاتی که تاحدي .   اند پرداخته
 تحقیقی با موضوع بررسی اخالق کار و )1380(معیدفر .   شود ، اشاره می  شباهت دارند

هاي تولیدي صنعتی شهر  عوامل فردي و اجتماعی موثر بر آن در میان کارکنان واحد
این تحقیق اخالق کار را شامل چهار بعد دلبستگی و عالقه به .   تهران انجام داده است

وح جمعی و ، روابط انسانی با افراد در محل کار و ر  ، پشتکار و جدیت در کار  کار
رسد که میزان اخالق کار در میان کارکنان  داند و به این نتیجه می مشارکت در کار می

  .  ایران تقریبا متوسط و در آمریکا زیاد است
پژوهشی با عنوان وجدان کاري و عوامل اجتماعی تاثیرگذار  )1381(ساروخانی 

دهد همبستگی مثبت  نشان مینتایج تحقیق .   انجام داده است بر آن در صنایع پتروشیمی 
، تناسب   داري بین سطح وجدان کاري با شیوه مدیریت مشارکتی و تفویضی و معنا
  .  ، احساس رضایت درونی و عدالت سازمانی وجود دارد  شغلی

اي با عنوان فرهنگ و اخالق کار  مطالعه) 1391(جوادي یگانه و همکاران 
اند که  ه بندي رسیداند و به این جمع ه داداقتصادي ایرانیان در دوره مشروطه انجام 

کاري و  ، محافظه  ، سازگاري  گراییاي است از تقدیر ه اخالق اقتصادي ایرانیان آمیز



  
  
  
  
 1396 ، تابستان31شماره ، سال هشتم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     236 

خواهی و در مفاهیم مربوط به کار و تالش فاصله زیادي با روش و منش  امنیت
  .   کالونی وجود دارد- پروتستانی

  )1375(ت در برابر سنت یا بر فراز آن اي تحت عنوان صنع  هادي در مقاله فر
کند و  ، نقد می  اندیشه کسانی که معتقدند در ایران فرهنگ و اخالق کار وجود ندارد

معتقد است توسعه نیافتگی ایران ارتباطی با مسائل و موانع فرهنگی ندارد؛ بلکه واقعیت 
صادي بادآورده هایی با قدمت کهن و اقت چه گریبان توسعه در کشور این است که آن

گرفته است از یکسو شیوه تولید تحمیل شده و از سوي دیگر روشی است که ما خود 
بنابراین اقتصاد مبتنی بر نفت .   ایم ه هاي نفتی انتخاب کرد  براي زندگی در سایه دکل

  .  علت مهم ضعف وجدان و اخالق کاري ایرانیان است
توان به پژوهش  ، می   کار انجام شدهاز جمله مطالعاتی که درباره بیگانگی در محل

، از خود   این پژوهش با استفاده از روش پیمایش.   اشاره کرد) 2010(نبوي و همکاران 
نتایج نشان .   است ه  هاي دولتی اهواز بررسی کرد  بیگانگی را در میان کارمندان سازمان

گی رابطه مثبت و معناداري ، ناتوانی و ناهنجاري با از خود بیگان  معنایی دهد بین بی می
وجود دارد که در این میان ناهنجاري و ناتوانی بیشترین تاثیر را روي از خود بیگانگی 

  .   دارد
تحقیقی در خصوص ارتباط مشارکت اجتماعی و ) 1392(افراسیابی و همکاران 

دند که اند و به این نتیجه رسی ه بیگانگی از کار میان کارکنان شرکت برق فارس انجام داد
  .  ترین متغیر تبیین کننده بیگانگی شغلی است مشارکت مهم

شناختی تحقیقی با عنوان بررسی عوامل جامعه) 1392(رستگار خالد و همکاران 
اند که رابطه  ه  رسیداند و به این نتیجه ه مرتبط با بیگانگی شغلی در میان معلمان انجام داد

پذیري و رضایت از ، مسئولیت  ، حمایت اجتماعی  کت، مشار  هاي اعتماد معنادار بین متغیر
  .  زندگی با بیگانگی شغلی وجود دارد
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،   ، بیگانگی از خانواده  در تحقیق خود دریافت که از خود بیگانگی) 2009( 1اوسین
  .  تحرکی رابطه منفی معنادار با رضایت شغلی دارد ، فعالیت نداشتن و بی  قدرتیبی

هاي  عنوان فرآیندي در موقعیت اي در زمینه بیگانگی به عهمطال) 1972( 2شپارد
نتایج .   این مطالعه میان کارگران دو کارخانه صنعتی انجام گرفت.   کاري انجام داده است

ترین  عنوان مهم هنجاري به هدفی و بی، بی  دهد که رابطه مثبت بین ضعف نشان می
عنوان  هنجاري و ضعف به و بیعوامل تاثیرگذار بر روي ارزیابی خود در کار 

  .  هاي تاثیرگذار بر روي از خود بیگانگی شناخته شده است فاکتور
، فرسودگی و   اند که ارتباطات بیشتر ه به این نتیجه رسید) 2009(کیم و لی 

  .  )1392،   نقل از رستگار خالد و همکاران به ( دهد بیگانگی شغلی را کاهش می
  

  چارچوب مفهومی 
  .   ، فرهنگ کار و بیگانگی از کار  شرایط کاري: اصلی این پژوهش عبارتند از  مفاهیمی

تردیدي نیست که محیط وشرایط درون بنگاه مستقیما بر رضایت : شرایط کاري
ها در بررسی محیط کار بر شرایط فیزیکی   برخی دیدگاه.   و فرهنگ کار اثرگذار است

   ؛2000،   ؛ هدج2008،   بوکر(اند   ه کار تاکید کرد، نور و طراحی میحط   ، هوا  دما: مانند
تیلور و التون مایو شرایط کاري که بر بازدهی نیروي کار موثر است را .   )2003،   هانتر

، تقسیم کار و پاداش   ، فردي کردن کار  تیلور بهبود شرایط فیزیکی کار.   اند  ه بررسی کرد
هاي  داند و مایو در مقابل نظریه تیلور بر متغیر اقتصادي را در سودآوري بنگاه موثر می

اجتماعی در درون بنگاه تولیدي مثل روابط انسانی و عاطفی در بازدهی بیشتر کارگران 
هاي متفاوتی  با وجودي که این دو نظریه بر متغیر.   )115: 1385،  صبوري(کند  تاکید می

هاي تولیدي  غدغه سود صاحبان بنگاهاند اما هر دو  د  در بازدهی نیروي کار تمرکز داشته

                                                
1. Osin 
2. Shepard  
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 در کتاب کار و 1بریورمن.   اند  ه داشتند و شرایط کاري را از منظر کارگران بررسی نکرد
مسائل و مشکالتی که ) 1974(تباهی کار در قرن بیستم : داري انحصاري سرمایه

.    استکارگران در روند کار در قرن بیستم با آن مواجه هستند تحلیل و تبیین کرده
، نظارت و کنترل بر نیروي کار و استفاده مدیریت از   رابطه مدیریت و نیروي کار

زدایی از نیروي کار و سرانجام تباهی کار موضوعات  براي مهارت هاي علمی   روش
دهد که چگونه مدیریت با  عبارتی بریورمن نشان می به.   اصلی دیدگاه بریورمن است

، کار و کارگران را با سلطه و   داري انحصاري در سرمایه ی هاي علم  استفاده از شیوه
تحلیل بریورمن این موضوع را آشکار کرد که .   زدایی به تباهی کشانده است مهارت

داري  در سرمایه.   گروهی کوچک از مدیران به گروه بزرگی از نیروي کار سلطه دارد
ها نیز به زیر  گرفتند که آننام نیروي کار دفتري شکل  انحصاري کارگران جدیدي به

تباهی کار از دیدگاه بریورمن ریشه .   سلطه و کنترل مدیریت درآمدند و پرولتاریزه شدند
به  آالت و روش علمی  زدایی از نیروي کار دارد؛ روند کار با استفاده از ماشین در مهارت

کنواختی را چند فعالیت ساده تقلیل داده شده است و کارگران هر روز کار ساده و ی
در کتاب  )1979( 2بوراوي.   معناي تباهی کار و نیروي کار است کنند که به تکرار می

، معتقد است   هایی در فراگرد کار تحت سرمایه انحصاري دگرگونی: اي رضایت کارخانه
او این .   کنند تا سلطه و کنترل کارگران در محیط کارخانه با رضایت و توافق کار می

کنند؟  داري سخت کار می کند که چرا کارگران در نظام سرمایه رح میسوال را مط
توان تا  رسد که می او به این نتیجه می.   داند کوشی نمی بوراوي اجبار را عامل این سخت

مدیریت با ایجاد همکاري فعاالنه و مشارکت .   حدي شاهد رضایت در محیط کار بود
  .  بدیا هاي کارگران به سود دست می  در بازي
  

                                                
1. Braverman 
2. Burawoy 
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کارل مارکس و ماکس وبر دو تبیین متفاوت : فرهنگ کار و بیگانگی از روند کار
ماکس وبر در کتاب اخالق پروتستان و .   داري ارائه کردنددرباره کار در نظام سرمایه

داري تحول نگرش نسبت به فرهنگ و اخالق کار را مرهون پیدایش روح سرمایه
نظریه فرهنگ کار وبر در .   داند اي پروتستان و در غرب میه  هاي کالونیسم از فرقه آموزه

سرمشق بسیاري از تحقیقات انجام ) 1373(داري کتاب اخالق پروتستان و روح سرمایه
هاي  شده درباره بررسی شرایط کار از منظر فرهنگ و اخالق است؛ یکی از پرسش

وبر .   ط کار استاصلی این کتاب چگونگی تحول نگرش نسبت به کار و تغییر شرای
،  مورداك(هاي کالون کار تبدیل به شرافت و ارزش شد  معتقد بود که تحت تاثیر آموزه

هاي فرهنگی جدید که مبتنی بود بر  نظر وبر پروتستانیسم با تبلیغ ارزش به.   )217: 1992
، پرهیز از اسراف و اعراض از راکد   ، ریاضت و قناعت مادي  ، رقابت  کوشیسخت

، کار کردن و تولید را تشویق و تنبلی، سستی و فتور را تقبیح نمود و   اشتن سرمایهگذ
هاي معطوف به  کوشی در امور اقتصادي و کنش، فعالیت و سخت   را به تالشها انسان

شرایط کاري که در .   )49:   1381،   محسنی تبریزي(اهداف مادي تشویق و ترغیب کرد 
داران نیست؛  سطح باالیی قرار دارد فقط منحصر به سرمایهآن فرهنگ و اخالق کار در

تر جمعیت کارگري انتقال پیدا اخالق کار پروتستانی به قشر پائین«بلکه وبر معتقد بود 
جویی و مصرف عقالنی روش ، صرفه  رسند که کار سختها به این باور می کند و آن می

گیري از هاي زیادي با بهره پژوهش.   )1389،   عبادالهی؛ نجات(» شایسته زندگی است
،   تنظیمی، خود  نظریه فرهنگ و اخالق کار وبر انجام شده است که بر سخت کار کردن

میلر و (اند   ه انداختن لذت و ارزش ذاتی کار تاکید کرد ، به تاخیر   حداکثر استفاده از زمان
اما مارکس از اواخر قرن نوزدهم .   )1990،   هام ؛ فورن  1984،   ، هو؛ الیود  2002،   همکاران

از .   کند داري درك و تحلیل متفاوتی از آن ارائه می با بررسی روند کار در نظام سرمایه
براي فرهنگ و  خود بیگانگی و استثمار کارگر در روند کار و کارخانه مانع مهمی 

شناسی   جنبه آسیبها به  اساس مارکس و مارکسیست آید بر این  شمار می اخالق کار به
توان گفت مفهوم از خود  می.   اي توجه دارند فرهنگ و اقتصاد کار در نظام کارخانه
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به چرایی پائین بودن فرهنگ و اخالق کار در روند تولید  بیگانگی مارکس پاسخ مهمی 
تفاوتی یا دشمنی نسبت به کار  از نظر مارکس بیگانگی به مفهوم احساس بی«.   دهد می

.   شود دارانه اطالق میلکه به چارچوب کلی تولید صنعتی در محیطی سرمایهنیست، ب
 522: 1373،  گیدنز(» شود بیگانگی فقدان کنترل مادي کارگران بر محیط کارشان بیان می

بسنده نیست، جسم ما منابعی را که براي تولید  از نظر مارکس انسان موجودي خود). 
این محیط طبیعی نیز بدون دخالت بر  عالوه.   کند ید نمی، تول  ها احتیاج دارد مثل به آن

تنها باید براي بقا  انسان نه.   کند چه را که براي حیات به آن نیاز داریم تامین نمی بشر آن
در آن دخل و  ها جسمی  چشم امید به طبیعت داشته باشد، بلکه براي ارضاي نیاز

را کنند، بلکه براي بقا آن  طبیعت تغذیه نمی صرفا ازها انسانعبارت دیگر  به.   تصرف کند
ها این مبادله با محیط طبیعی را  یی را که از طریق آنها فعالیتمارکس .   دهند تغییر می
،   عالوه در حین تغییر محیط طبیعی براي بقابه.   نامد کنیم کار یا فعالیت مولد می حفظ می

ن واقعیت را که انسان سرشت خود سازیم مارکس دقیقا همی سرشت انسانی خود را می
 ویژگی   سازد ها را از طریق کار می  ها و ذهنیت ها آرزو  ها خواسته را براي مثال نیاز

ها و  ، خواسته  ها این اساس نیازبر ). 43: 1386،   سیدمن(شمارد می فرد آدمی  منحصر به
یرد و انسانی که نتواند گ هاي کار و تولید شکل می  هاي انسان با کار و در محیط آرزو
،   وسیله کار برآورده سازد، عمالً دچار بیگانگی از خود هاي خود را به ها و امید آرزو

شود و این وضعیت مانع جدي بر سر اخالق و فرهنگ کار  اش می روند کار و جامعه
ه ک ، کار فعالیتی اساسا بشري و تعریف کننده بشریت بشر است، زمانی  عبارتی به.   است

که مظهر خود  جاي آن اي براي معیشت نیست و کار به کار براي مزدبگیر جز وسیله
گیرد  شود و از خود بیگانگی شکل می انسان باشد تبدیل به بازار و وسیله معاش می

  .  )188: 1365،  آرون(
داري کارگر از کار آفریننده و آزاد که سازنده انسان است محروم  در نظام سرمایه

، انسان   هاي اقتصادي در این نظام نیاز.   کند  نیروي کار براي زنده ماندن کار میماند و می
ي ها فعالیتکنند که فقط در  در چنین وضعی مردم احساس می.   دارد را به کار وا می
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ویژه وظایف  که به شان مثل خوردن و آشامیدن آزادي عمل دارند؛ حال آنحیوانی
کنند؛ زیرا نه فرآیند تولید را  ر است احساس انسانیت نمیترین آن کا شان که مهمانسانی

نظر مارکس تاریخ بشر  به.   )159-158 :1371،   ترنر(را در کنترل دارند و نه محصول آن
اي دوگانه دارد یعنی از یکسو ناظر آفرینندگی انسان در طبیعت و از سوي دیگر  جنبه

ترین تحقیقاتی  از مهم.   ) 84 :1377،   رکوز(نمایانگر بیگانگی هر چه بیشتر انسان است 
است که ) 1964(، تحقیق بلونر    کننده کارگر انجام شده که درباره شرایط کاري بیگانه

هاي کاري که تکنولوژي  بلونر معتقد است در محیط.   شود ارجاعات بسیاري به آن می
ر شرایط کاريِ عبارتی د تري وجود دارد بیگانگی کارگر هم بیشتر است بهپیچیده

همه کارگران به یک «.   یابدتکنولوژیک بیگانگی کارگران در روند تولید افزایش می
هاي گوناگون قرار  اي از تکنولوژي ه اندازه از خود بیگانه نیستند؛ زیرا با طیف گسترد 

از نظر بلونر در شرایط کاري که در آن کار بر اساس .   )15: 1964،  بلونر(» دارند
،   صنایع تولید اتومبیل: یابد مانند، سامان می  اندهایی که به خط تولید مبتنی وژيتکنول

،   ناتوانی: از نظر بلونر از خود بیگانگی داراي چهار بعد است«.   بیگانگی بیشتر است
منظور از ناتوانی این است که اشخاص .   ، انزوا و بیزاري از خود  معنی و مفهوم بودن بی

گیرد که تخصصی  صورت می معنایی هنگامی ي خود را کنترل کنند؛ بیها الیتفعنتوانند 
دهد و  شدن و تابع مقررات اداري گشتن پیوند ارگانیک کارگران با جریان کار تقلیل می

اي جدید  صنایع کارخانه.   کند کارگر را در تعیین سهم خود در روند کار دچار اشکال می
دهد؛  معنایی را افزایش می، زمینه بی  ی شدن کارهاي یکسان و تخصص با فرآورده

هیچ عنوان  است که کارگر نسبت به اوضاع و احوال کار به احساس انزوا هنگامی 
احساس تعلق نکند؛ آخرین بعد یعنی بیزاري از خود ناشی از تاثیر ذهنی کار است، 

اي نداشته  جاذبه کننده نباشد و فعالیت برایش  هرگاه کار ِکارگر از نظر روحی ارضا
هایی  از جمله نقد.   )98: 1382،  توسلی(» کند ، احساس یکنواختی و حتی انزجار می  باشد

نظریه بلونر شده این است که نسبت دادن نتایج اجتماعی ناخوشایند به  که به
ي انسانی است که چه به عمد و چه از ها فعالیت، امتناع از بررسی   روح آالت بی ماشین
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نظر  به.   )105: 1382،   توسلی(عهده دارند   مسئولیت واقعی این نتایج را بهروي خطا
،    وضعیت صنایع  رسد عواملی  غیر از تکنولوژي مانند شرایط اقتصادي جامعه می
ساز کاهش فرهنگ کار و  تواند زمینه توجهی کارفرمایان به شرایط کاري کارگران می بی

  .  بیگانگی از کار باشد

  
  وهش روش پژ

دست آوردن فهم و درك  هاي اجتماعی به  هدف از کاربرد رویکرد کیفی در پژوهش
وسیله معانی است که افراد به آن  عمیق از یک مسئله خاص و یا یک واقعیت به

کند دنیا را از  محقق در رویکرد کیفی سعی می.   دهند ها نسبت می  موضوعات و موقعیت
هم فرهنگ و (روشی که معموال در مطالعه کار .   منظر مشارکت کنندگان درك کند
در تحقیق .    و پیمایشی بوده است به کار رفته کمی) اخالق کار و هم بیگانگی از کار

.   شود ها نادیده انگاشته می ، فهم و درك آن  شوند و غالباً نظرات  افراد به ابژه بدل می کمی
ها از شرایط  درك و فهم آناما تحقیق کیفی امکان شنیده شدن صداي کارگران و 

اي است که با روش کیفی  گونه طرح مسئله این پژوهش به. کند کارشان را فراهم می
براي تفسیر فهم کارگران از شرایط کارشان روش کیفی استفاده شده .   سازگارتر است

تر تري از مسئله روش کیفی مناسب  براي روشن شدن ابعاد دقیقبر این عالوه.   است
  .  است

  
  گیريجمعیت مورد مطالعه و روش نمونه

هاي تولیدي پوشاك جمعیت مورد مطالعه این تحقیق را تشکیل   کارگران مرد بنگاه
: این کهدالیلی صنعت پوشاك انتخاب شده، از جمله  براي فهم شرایط کار  به.   دهند می

) اي دارد ب ه پوشاك صنایع کاربر است و نیروي کار در ارزش افزوده نقش عمد) الف
گونه  روش انجام پژوهش این.   کمتر تحقیقی در این صنعت تولیدي انجام شده است
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بوده است که ابتدا با مراجعه به صنف پوشاك چند بنگاه تولیدي شناسایی شد؛ اما 
گیري ، فاقد مجوز هستند از نمونه  هاي فعال در این صنعت   برخی بنگاهاین کهجهت  به

گیري مستلزم استفاده از مطلعین یا مشارکت  کردیم این نوع نمونهگلوله برفی استفاده
.   شوند تدریج در مطالعه وارد می کنندگان اولیه جهت شناسایی موارد اضافی است که به

هاي تولیدي پوشاك از طریق صنف به دست آوردیم و در ادامه   ابتدا آدرس برخی بنگاه
شناسایی  رسمی  هاي غیر  ، سایر بنگاه  ایی شدههايِ شناس  وجو از کارگران بنگاه با پرس

در .   ها انتخاب شده است  نقطه اشباع نظري هم نقطه پایانی براي گردآوري داده.   شدند
 27بنگاه تولیدي پوشاك در سطح شهر کرج مورد مطالعه قرار گرفتند و با  11نهایت 

هایی چون   وجه به ویژگینفر با ت 27انتخاب .   نفر از نیروي کار مصاحبه عمیق شد
پس از مصاحبه با کارگران و . ، سابقه کار صورت گرفته است  ، تحصیالت  وضعیت تاهل

-نفر از صاحبان بنگاه 4تر با ابعاد مختلف مسئله با  ها و آشنایی دقیق  جهت تکمیل داده

یمه مصاحبه آزاد و ن.   نیز مصاحبه عمیق انجام شد) کارفرمایان(هاي تولیدي پوشاك  
هاي محیط کار و نگرش   یافته و عمیق با مخاطبان جهت دستیابی به تجربه ساخت 

مراحل انجام مصاحبه به این شکل بوده .   خاصشان نسبت به کار صورت گرفته است
،   یابی به نخستین اطالعات راجع به موضوع است که در ابتداي مصاحبه براي دست

 شوندگان  ها با مصاحبه  خوذ از مفاهیم و نظریهسپس سواالت ما.   سواالت باز مطرح شد
، پاسخ دهند و در ادامه سواالت   در میان گذاشته شد تا بر اساس تجربه کاریشان

  .  ها مطرح شد  هاي براي امکان بازنگري تجربه مواج
  

  ها  شیوه تحلیل داده
 بعد از تکمیل .  گیرد زمان صورت می ها در روش کیفی هم  فرآیند گردآوري و تفسیر داده

بار خوانده شدند  ها چندین ، مصاحبه  ها در قالب کلمات و عبارات و پیاده کردن مصاحبه
ترین هدف  مهم.   ، کدگذاري باز و محوري انجام شد  هاي معمول و با توجه به روش
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-دست آمده با یکدیگر و تدوین مقوله ، فهم متن و پیوند اجزاي به  کدگذاري خرد کردن

با کدگذاري تمامی .   )33 :1387،   فلیک( منظم کردنشان بر اساس روند زمانی است ها و 
ها به مقوالتی دست یافتیم که بستر تحلیل نهایی براي پاسخ به مسئله و  مصاحبه

  .  هاي تحقیق فراهم شد  سوال
  

  هاي پژوهش یافته
گران مرد صنعت نفر از کار 27هاي عمیق با   مصاحبه: مشخصات کلی مصاحبه شوندگان

ها از فرهنگ کار و  هاي اصلی براي تحلیل درك و فهم آن  ، داده  پوشاك شهر کرج
مردان .   دهد ، تشکیل می  آوردشرایطی که زمینه بیگانگی در محیط کار را فراهم می

نفر متاهل هستند،  12نفر مجرد و  15سال قرار دارند؛  50تا  16لحاظ سن در فاصله  به
 4نفر فوق دیپلم و 4نفر دیپلم  11نفر سواد ابتدایی و راهنمایی  8یالت لحاظ تحص به

  .  نفر لیسانس هستند
  
  ها ها و بستر زمینه

) ، روابط انسانی با سایر همکاران در محل کار  فضاي فیزیکی محیط کار(محیط کار 
ر را سازد و بیگانگی در محل کا ، دلبستگی و عالقه به کار را متاثر می  روحیه جمعی

اکثر کارگران پوشاك از محیط کار خود ناراضی بودند و معتقد بودند .   دهد کاهش می
 11بنگاه از  7.   تنها مطلوب نیست؛ بلکه امکانات اولیه را هم ندارد شرایط محیط کار نه

ها   بنگاه تولیدي در زیرزمین مناطق مسکونی و تجاري واقع شده بودند، اکثر این مکان
نوع شغل و استفاده از .   هاي کار درهم و برهم و شلوغ بود ی بودند فضافاقد نور کاف

 و شلوغی فضاي  نظمی مواد اولیه چون پارچه و کوچک بودن محل کار دالیل اصلی بی
  .  داخل بنگاه تولیدي بود
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، کارگران را نسبت به کار دلسرد کرده   نبود حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی
یک «. ي تولیدي محل مناسبی براي گرم کردن و خوردن غذا ندارندها  است اکثر بنگاه

اندازیم و غذا  هاي اضافی زیرمان می  کنیم، پارچه هیتر توي کنج داریم که غذا گرم می
  .  )ساله 22وسط کار (خوریم  می

هاي تولیدي پوشاك خیلی آشکار بود و هر   بهداشتی نبودن محیط کار در بنگاه
.  شد تر بود وضعیت بهداشتی محیط کار هم کمتر رعایت می کوچکچقدر بنگاه تولیدي 

رم دستشویی  که وقتی می خوره طوري هم می یه دونه دستشویی داریم که آدم حالش به«
ایم مگه یه سیفون چقدر هزینه  بار به صاحب کارمان گفته چندین.   کشم هان نفس می با د

  .  ) ساله20اتوکش (»  به دستشویی فکر کنمتوانم گه اینقدر درگیري دارم که نمی داره می
کنم، یکبار یک نفر از طرف وزارت کار براي بازرسی  جا کار می  ماهه این6من «

آمد؛ یواشکی که صاحب کار متوجه نشه بهش وضع بهداشت را گفتیم، گفت باز خدا 
 را تو اش جا بازه همین صاحب کارتان سرمایه کنید و این را شکر کنید که دارید کار می

کنید، ما   نفر کار می5جا  خیلی گیر ندهید این.   بانک بذاره کلی براش سود داره
  .  ) ساله24کار  چرخ(هاي بزرگ به صاحب کار گیر بدیم  توانیم مثل جا نمی

عنوان   نفر نیروي کار داشتند؛ محل کوچکی به10دو بنگاه مورد مطالعه که بیش از 
بودند که هرچند امکاناتی مثل میز و صندلی نداشت، غذاخوري نیروي کار تدارك دیده 

لحاظ نیروي کار   به هرچقدر بنگاه.   هاي کوچک بود  تر از بنگاهاما مرتب و بهداشتی
نتایج نشان .   تر بود، امکانات رفاهی کمتر و بهداشت در سطح پایینی قرار داشت کوچک

  .  اي دارد ه م عمددهد عوامل محیطی درون بنگاه در بیگانگی از کار سه می
  

   نیروي کار با همکاران عدم ارتباطات کالمی
عنوان فعالیتی فردي   کارگران مخالف هستند و کار را به کارفرمایان با روابط کالمی

 و گفتاري باید کارش را  کنند که هرکسی بدون ارتباط یا حداقل ارتباط کالمی تلقی می
  .   بینشان حداقلی است  کنش کالمیهمه نیروي کار معتقد بودند.   انجام دهد
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هاري   جز ساعت نا دهند با هم صحبت کنیم، به نه کارفرما نه سرکارگر اجازه نمی«
توانیم تلفن جواب بدیم  کنه؛ ما در طول روز نمی اش بازي می هم که هرکی با گوشی آن
  .  ) ساله24وسط کار (

 کارگران را به  ط کالمیمحدویت کارفرما یا سرکارگر که نماینده او است ارتبا
توانند  ، نمی  کنند حداقل رسانده؛ کارگرانی که بیش از ده ساعت در بنگاه تولیدي کار می

  .   و بیانی خود را برطرف کنند هاي کالمی نیاز
،   زنند بینم کارشان طوریه که با هم گپ می کنم وقتی می به دوستام حسودي می«

هاي تعطیل که با  کنم روز ام که احساس می ه قدر عادت به کم حرفی کرد دیگه این
  .   ) ساله28چرخ کار (زنم  دوستام هستم کمتر حرف می

وري و عدم  کاهش بهره.   کارفرمایان دالیل خودشان را درباره این محدودیت دارند
هاي   هاي تولیدي براي مخالفت با کنش است که صاحبان بنگاه کنترل، دو مفهومی 

  .  کنند بیان می کارگران  کالمی
هر کسی باید سرش به کار خودش باشه؛ اگه همین محدودیت نباشه دیگه همه «

شه کنترلشون کرد  آید و نمی تولید پایین می.   شوند هاي خاله زنکی می  مشغول حرف
  .  ) نفر کارکن5کارفرما بنگاه تولیدي با (

 خارج از محیط طور کلی مناسبات و روابط اجتماعی کارگران با همکارنشان به
جهت ممانعت کارفرمایان وجود  اندکی به کار وجود ندارد در محیط کارشان هم ارتباط 

شود در چنین فضا و  اي است که ارتباط اجتماعی ایجاد نمی گونه دارد و شرایط به
  .  کند هاي ناخوشایند پیدا می ، کار جنبه  شرایطی
  

  شاغالن فقیر
عت در روز مشخص کرده است و اگر بنگاهی ساعات  سا8، ساعت کار را   قانون کار

ار در نظر گرفته شود؛ اما به جز دو  ، باید براي نیروي کار اضافه   کار بیشتري داشته باشد
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 ساعت در روز براي نیروي کار 10ها    نفر کارکن داشتند بقیه بنگاه10بنگاه که بیش از 
کار بدون حقوق   ساعت اضافه2 عبارت دیگر اکثر نیروي کار تعریف کرده بودند، به

 بعد از 7 صبح تا 8کاري از  هاي تولیدي بدون اضافه  ساعات کاري اکثر بنگاه. داشتند
  .  ظهر است

سه .   هاري داریم  عصر، یک ساعت نا7آییم سرکار تا   صبح می8ما ساعت «
  .                 ) ساله40،   کار چرخ(اي هم نداریم  ه ام همین جوري بوده چار ه تولیدي که کار کرد

قول کارفرمایان شناور تعریف  دو بنگاه تولیدي ساعت نیروي کار را منعطف یا به
در این دو بنگاه خبري از حقوق و دستمزد ماهیانه نبود، شکل کار به .   اند  ه کرد
عنوان  به. ، دستمزد تعیین کرده بودند  صورت بود که در مقابل مقدار کار مشخصی این
کار   هزار تومان به چرخ8ها براي دوخت یک شلوار مبلغ  ل در یکی از تولیديمثا

.   شود شود، بابت هر اتوي کامل به نیروي کار مبلغ هزار تومان داده می دستمزد داده می
  .  در این دو بنگاه براي نیروي کار بیمه وجود نداشت

 نفر قرارداد 5،    نفر8ز میان ا.    نفر قراداد مکتوبی نداشتند19 نفر نیروي کار 27از 
.    نفر قراداد مکتوب در اختیار داشتند3اي نداشتند و  کتبی را امضا کرده بودند، اما نسخه

، سود کارفرمایان را حاصل کار و تالش   شوندههاي تولیدي مصاحبه  نیروي کار بنگاه
اشتند و عنوان  ساعت کار اضافی بودن دستمزد آگاهی کامل د2دانستند و از  خود می

هاي تولیدي پوشاك حداقل دستمزد به نیروي کار  در بنگاه.   بردند استثمار را به کار می
 هزار 500 تا 200ها بین  کارها و برخی برش کار شود و فقط چرخ ساده پرداخت می

 هزار و چرخ کار 700 تا 600کار و اتوکش بین  وسط.   کردند تومان بیشتر دریافت می
با توجه به ساعت کاري و .   هانه داشتند تا یک میلیون و سیصد هزار دریافتی ما 900بین 

پذیر  فاصله مکانی بین خانه تا محل کار براي نیروي کار پوشاك، داشتن شغل دوم امکان
 ساعت رفت و آمد زمان دیگري براي 2 عصر و 7 تا 8 ساعت در محیط کار 11.   نیست

کردند که  ر مصاحبه شوندگان بر این موضوع تاکید میاکث.   گذارد شغل دوم باقی نمی
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-کند و با وام و قرض زندگی می هاي اساسی و اولیه را تامین نمی شان نیازدستمزد

  .  گذرانند
.   کند  نفري را تامین می3 درصد مایحتاج یک انسان با خانواده 40حقوق من «

دهم با   حقوقم بابت اقساط مینصف.   شوند و هنوز مستاجریم هامون دارن بزرگ می بچه
  .  ) ساله47کار  چرخ(ام هم رهن کامله   کنم خونه نصف حقوق دیگه زندگی می

هایم است که درس بخوانند؛ شغل خوبی داشته باشند که هم   تمام امیدم به بچه«
  .  ) ساله50چرخ کار (وضع خودشان خوب باشه و هم دست ما را بگیرند 

اي تامین هزینه یک خانواده و فراهم کردن امکان زندگی ها باید حداقل بر دستمزد
، پوشاك و مسکن اکثر   ها که خوراك آن«نویسد  آدام اسمیت می.   حداقلی کافی باشد

قدر از حاصل کارشان سهم ببرند که خودشان  باید آن) کارگران(کنند  مردم را تامین می
.   )96: 1981،   اسمیت(» شته باشند، بپوشند و سرپناهی دا  حدي قابل قبول بخورند هم به

گذارند درآمد متناسب با  که براي کار می  شوندگان توقع داشتند در قبال زمانیمصاحبه
هاي تولیدي که جز کارگران مولد   نیروي کار بنگاه.   هاي زندگی داشته باشند حداقل

 با کارفرما هستند در عین شاغل بودن احساس فقر و محرومیت دارند؛ چرا که خود را
بینند که دستمزدشان کنند و وقتی می ها مقایسه می  یا دوستان شاغل در سایر سازمان

نیروي کار .   گیرد ، احساس فقر و نابرابري در فرد شکل می  نسبت به دیگران کمتر است
اش در جامعه با  ، منزلت اجتماعی و پایگاه اقتصادي  جایگاه خود را با توجه به شغل

سطح .   کند ، فرد احساس فقر و بیگانگی می  کند و در صورت شکاف رزیابی میدیگران ا
کاري بدون  کاري و یا اضافه ، نبود اضافه  پایین معیشت نسبت به دیگر اقشار جامعه

نام  اي به ه ساز بروز پدید، فاصله بین حداقل دستمزد و خط فقر نسبی زمینه  دستمزد
یکی از کارگران .   هاي تولیدي پوشاك شده است بنگاهشاغالن فقیر در میان نیروي کار 

  : گوید خصوص می در این
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هاي غیر تولیدي چند   بینم فردي در یک سازمان تولیدي یا شهرداري یا شرکتمی
اصال کار تولیدي .   کشد که یک سوم ما زحمت نمی گیرد در حالی برابر ما حقوق می

  .  ) ساله25کار  برش(اشتباهه 
گري و خرید  وندگان در مقایسه شغل خود با اکثر مشاغل مانند واسطهمصاحبه ش

نویسد دستمزدي که  می) 161: 1393(اسوندسن .   کنند فروش در بازار احساس فقر می
کنیم، ظاهرا به این دلیل برایمان مهم است که ارزش ما  در مقایسه با دیگران دریافت می

  .  دهد را در سلسله مراتب اجتماعی نشان می
جا نیستم دوستی دارم که قرار یه ماشین  یه چند وقت دیگه بیشتر این«

  .  ) ساله23کار  وسط(دار بخریم با هم بریم کار کنیم  سردخانه
هاي تولیدي پوشاك باعث شده، ترك شغل و   مسئله شاغالن فقیر در میان بنگاه

ها و  کار م در میان وسطتغییر شغل ه.   ها زیاد باشد تر تغییر شغل خصوصا در میان جوان
  .  ها زیاد شده است کار ها و هم اخیرا در میان چرخ کار برش

توانیم براي بیش از  مانند، ما هم نمی آیند خیلی کم میهایی که براي کار می جوان«
  .  )کارفرما(خواهند برن تو کار خرید و فروش   ماه روشان حساب کنیم اکثر می6

دنبال اولین فرصت است که شغلش را عوض کند  به ساله که 27کار  کارگر برش
 950کنم خیلی نگران ضعف مالی و حقوق پائینم هستم با  دارم ازدواج می«گوید  می

  ».  اي ندارم ه با این وضعیت آیند.   توانم اجاره بدم هزار تومان نمی
  
  ها پیامد

  زدایی از کار مولد اصالت
اً ارزش اضافی تولید کرده و سرمایه را از نظر مارکس کار مولد آن است که مستقیم

، کاري مولد است که ارزش اضافی   عبارتی تنها به.   )269: 1391،   پوالنزاس(افزاید  می
، تبلیغات و بازاریابی حسابداري و مشاعل   مزدبگیران در تجارت.   کند تولید می
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هاي تولیدي  در بنگاه.   )270: 1391،   پوالنزاس(کنند  چنینی ارزش اضافی تولید نمی این
کارگران این صنعت با .   کنند ، کارگران ارزش اضافی ایجاد می  پوشاك بیش از تکنولوژي

کنند و نقش  را مستقیما به کاالي تولیدي قابل مصرف تبدیل میکار بر روي پارچه آن
 عبارتی سهم عمده در به.   تکنولوژي در ایجاد ارزش اضافی کمتر از نیروي کار است
نیروي کار که در اقتصاد .   ایجاد ارزش اضافی در این صنعت وابسته به نیروي کار است

، در دریافت دستمزد و سود ناشی از تولید نهایی کاال در   باالست  واجد مقامی   مولد
بر این رابطه استثماري بین کارگر مولد پوشاك و کارفرما  عالوه. پایگاهی پایین قرار دارد

هاي پایین شرایط را براي از خود بیگانگی    شرایط نامناسب کار و دستمزد.  وجود دارد
روز از تعداد کارگران عالقمند به کار تولیدي  وجود آورده است و روز به کارگران به
هاي مادي کار مولد را   بر آن تغییرات ارزشی و فراگیر شدن ارزش عالوه. شود کاسته می

  .  ي و منزلتی قرار داده استکم ارزش و در مرتبه پایین درآمد
خواهند  پذیرند شوهرانشان کارگر تولیدي باشند، همه می دختران امروزي نمی«

بگویند همسرانشان کار درست و حسابی دارند؛ کار تولیدي را درست و حسابی 
  .  ) ساله28کار  چرخ(دانند  نمی

هاي منفی جامعه   ها با نگاه کارگران تولیدي پوشاك بر این باورند که نوع شغل آن
گیرند که چرا سراغ کار با  همراه است و در میان اقوام و دوستان مورد سرزنش قرار می

  .  اند   منرلت بیشتري  نرفته
  

  بهم ریختگی آرامش ذهنی
پایین بودن دستمزد نیروي کار مسئله اساسی است که دامنگیر بسیاري از مشاغل است؛ 

عنوان مثال دو  به. براي ترمیم معیشت خود دارنداما برخی مشاغل زمان و فرصت کافی 
شان توجه  ها این فرصت را داده است تا به ابعاد دیگر زندگی شغله بودن معلمان به آن
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 ساعت کار و 13نیروي کار مولد صنایع پوشاك با .   )1393،   زاده؛ فرجی قادر(نمایند 
  .  ندارندزمان رفت و برگشت به محل کار زمان دیگري براي شغل دوم 

زنند، اما زمان دیگري  که ماشین دارند در رفت و آمد به محل کار مسافر می آنهایی
  .  ) ساله29کار  برش(غیر از این براي شغل دوم نیست 

 ساعت جایی براي روابط مناسب 12کمبود مالی و خستگی ناشی از کار بیش از 
  .  گذارد با خانواده باقی نمی

توانند خیلی تو خونه  ن پائینه و کارشان طوریه که نمیکسانی مثل من که درآمدشا
انتظارات خانواده و . شوند رو می که تو خونه هستند دائماً با مشاجرات روبه باشند، زمانی

ام من همین  ام گفته ه به  خانواد.   ریزه هم می ها ذهن من را به ناتوانی در عملی کردن آن
 48کار  چرخ(تونه انجام بده  اده بره هر کاري میخواد آز قدر توان دارم هرکی بیشتر می

  .  )ساله
ام  ه وضعیت نامناسب مالی و شرایط کاري فشار روحی زیادي به خودم و خانواد«

من هم نه وقتش دارم نه  . وآمد دارند کنه؛ فامیل و آشنایان کمتر با ما رفتوارد می
کار  چرخ(اید نصف روز بخوابم ام و ب هم خیلی  خسته یک جمعه دارم که آن.   اش هزینه

  .  ) ساله43
  

  تضعیف روابط خانوادگی
اما هم .  روز مرخصی سالیانه براي نیروي کار در نظر گرفته شده است30در قانون کار، 

ها معتقدند که چنین مرخصی در کارشان  هاي تولیدي و هم کارفرما  نیروي کار بنگاه
  .  وجود ندارد

داي نکرده مرگی باشه؛ البته عروسی هم نصف مرخصی که خیلی کمه، مگه خ«
یعنی . رویم  روز هم مرخصی نمی15شه مرخصی گرفت شاید در طول سال  روز می

خواهی صاحب کار میگه بازهم دودره بازي و فرار از  گذارند وقتی مرخصی می نمی
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 26کار  برش(» خوام مرخصی استحقاقی بگیریم بروم خونه بخوابم کار، من اصال می
  .  )هسال

، اوقات فراغت را کاهش داده و مشکالتی در   زمان طوالنی کار و نبود مرخصی
هاي  مناسبات خانوادگی خصوصاً براي افراد متاهل ایجاد کرده است که این امر پیامد

رنگ شدن حضور در میان  با کم. اجتماعی و تربیتی ناخوشایندي را در پی داشته است
هاي عاطفی   و مرد عمال نقش پر رنگی در برآوردن نیازخانواده مسئولیت زن بیشتر شده

  .  شود همسر و فرزندان ندارد که این امر منجر به بیگانگی از اطرافیان می
هایمان حرف بزنه؛ من   ها و خانواده  خواد درباره بچه رسم خونه همسرم می تا می«

هام  وانش که با بچهریزه  نه وقتش دارم و نه تهم می خوام بشنوم ذهنم به اصالً نمی
اند؛ اما  ه تربیت پناه برد هام به دوستانی بی  دونم بچه می. دوست باشم و صحبت کنم

» شم  همسرم را دعوا کنم؛ واقعاً دارم داغون میاین کهآید جز  کاري از دستم بر نمی
  .  ) ساله48کار  چرخ(

ارم؛ کسی کس را ند ام و حوصله هیچ گردم خیلی خسته وقتی به خونه بر می«
  .  ) ساله30کار  برش(» خوابم خورم و می هام صحبت کنه یه غذایی می کنه با جرات نمی

، پایین بودن   جهت نامناسب بودن محیط فیزیکی و اجتماعی کار بیگانگی از کار به
 و فردي کردن کار؛ بیگانگی از  دلیل نبود ارتباطات کالمی دستمزد؛ بیگانگی از همکار به

، نداشتن وقت و زمان کافی براي   ها سبب درآمد پایین براي رفع نیاز منوع بهخانواده و ه
ارتباط و تعامل با خانواده و اطرافیان در میان کارگران تولیدي وجود دارد که مانع 

، ساعات کار مفید نیروي کار تولید   بزرگی براي فرهنگ و اخالق کار است با وجود این
اي است که  گونه اش به ه کارفرما یا نمایند  نظارت دایمیپوشاك پائین نیست، نوع کار و

قول خودشان زمان پرتی  ها نیروي کار مشغول کار مفید هستند؛ به  در تمامی ساعت
  .  ندارند
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  ورود نیروي کار به مشاغل غیر تولیدي
هاي روزانه در  آمد و هاي تولیدي پوشاك که با خستگی ناشی از رفت  کارگران مولد بنگاه

ي معمول و روزانه خود ادامه ها فعالیتسیر طوالنی محل کار تا محل سکونت به م
این . هاي بهتري دست یابند هاي شغلی یا درآمد  ، بسیار سخت است به پیشرفت  دهند می

دهد با  هایشان را نمی  هاي ناچیز که کفاف زندگی خود و خانواده کارگران با دستمزد
انداختن  ها جهت راه  انداز درآمد ی براي پساندک ، شانس   شرایط کاري سخت

  .  وکاري مستقل براي خود دارند کسب
شه؛ اوایل   خودم یک تولیدي پوشاك بزنم کمتر میاین کهروز امیدم براي  روزبه«

قدر  توانم براي خودم کار کنم، اما آن کردم بعد از چند سال می تر بودم فکر می که جوان
 45کار  چرخ(» اندازي براي این کار ندارم ی شدم که دیگه پسهاي اولیه زندگ درگیر نیاز

  .  )ساله
هاي   جذابیت رسمی  ، بخش غیر  براي نیروي کار جوانِ صنعت تولیدي پوشاك
گونه راه پیشرفتی  هاي پایین هیچ بیشتري دارد، چرا که شغل تولیدي پوشاك با دستمزد

انداز پیشرفت  گري چشم ولیدي یا واسطهت دهد؛ اما در بخش غیر ها قرار نمی در برابر آن
  .  وجود دارد

گفتند یک کار ثابت داشته باش و آشنایی با یکی خاطر فشار خانواده که می من به«
 هزار 300کار که  جا پیشرفتی نداره؛ فوقش بشی چرخ از دوستام آمدم تولیدي اما این
 7، تو بازار   د و فروشخوام برم توي کار خریگیره، میتومان از من بیشتر حقوق می

جا درآمد داره؛ تازه الزم نیست از صبح تا شب کار کنی   اندازه یک ماه این روز کار کنی
  .  ) ساله22کار  وسط(» سودش هم یکی دیگه ببره

دنبال فرصتی هستند که وارد بخش خدماتی  از مصاحبه شوندگان به بیش از نیمی 
وساز و کاسبی پیدا   توي ساختمثالً آشنایی قول خودشان یک گري شوند؛  به یا واسطه

هاي پائینش و شرایط کار  ، کار تولیدي با درآمد  نظر کارگران تولیدي پوشاك به.   کنند
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ها و امکانات   فرصت رسمی  هاي غیر  ، سرافکندگی و فرودستی است، اما بخش  نامناسبش
شاغل خدماتی و خرید و تمایل نیروي کار به م.   کند هاي بهتري فراهم می و درآمد

  .  ، در حال گسترش است  کند ، که به اعتقاد کارگران ثروت و پیشرفت ایجاد می  فروش
  

کارفرمـا یـا    : فراهم کننده شرایط نامناسب کار و بیگانه کننـده از کـار           
  ساختار اقتصادي

به هاي تولیدي پوشاك مصاح   نفر از کارفرمایان بنگاه5براي عمق بخشیدن به پژوهش با 
هاي   ، ترکیه و عراق هزینه   واردات گسترده پوشاك از چین  کارفرمایان.   عمیق انجام شد

ترین دالیل  را مهم) رقابت در فروش(سنگین اجاره محل کار و دغدغه بازاریابی 
  .  دانند وجود آمدن شرایط نامناسب کارگران می به

هاي  رخصی بدم یا مثل روزهاي اجاره زیاد است؛ ببینید اگه من بخواهم م  هزینه«
» ها تعطیل کنم بابت هر روز باید یک میلیون اجاره از جیبم بدم  تعطیل مثل دولتی

  .   )کارفرما(
رفتم ام را تبدیل به پول نقد کنم می تونستم تولیدي را بفروشم و سرمایه اگه می«

 نه غصه دغدغه نه غم دستمزد آخر ماه کارگر و بیمه وساز راحت و بی تو کار ساخت
  .  )کارفرما(بازاریابی و واردات و  نه غصه اجاره محل کار 

وساز دارند  اکثر کارفرمایان تمایل به انتقال از شغل تولیدي به خدماتی و ساخت
ها  هاي آن   مهارتاین کهقول خودشان تحقق آن چندان هم ساده نیست؛ از جمله  اما به

و بم بخش مسکن آشنا نیستند؛ مسئولیت بیشتر در زمینه پوشاك است و چندان به زیر 
 بتوانند شغل خود را بدون تحمل خسارت این کهتکفل و تامین معیشت خانواده امکان 

، تمایل و قصد تغییر    اندك است؛ اما با وجود این یا زیان درآمدي انجام دهند بسیار
زدي کارگران کارفرمایان خود را مسئول  شرایط نامناسب کاري و دستم.   شغل را دارند
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اند   ه ها نکرد که توي شرایط نامناسب اقتصادي کار تولیدي را ر دانند و معتقدند همین نمی
  .  شایسته تقدیر هستند و کارگران باید شاکر باشند

.   تونیم دغدغه شرایط کارگر داشته باشیم قدر زیاده که نمی ن مشکالت کار ما آ«
و بازاریابی و فروش از طرف دیگه، یا باید هاي سنگین از یک طرف  تولید با هزینه

ها ارتباط خوبی داشته باشی تا بتوانی تولیدات را  دار مغازه داشته باشی یا بتوانی با مغازه
فروشند، کالهت پس  بفروشی وگرنه با این همه واردات از چین که به اسم ایرانی می

  .  )کارفرما(معرکه است 
هاي قاچاق  ، بازاریابی و رقابت با کاال  لدغدغه کارفرمایان متوجه اجاره مح

 با تحلیل مصاحبه.   هاي آنان است خارجی است و کمتر مشکالت کارگر در اولویت
، اجاره   هاي قاچاق دهد شرایط اقتصادي مانند رقابت نابرابر با کاال کارفرمایان نشان می

رفرمایان براي اي است که کا گونه هاي فروش کاال به  سنگین محل کار و دشواري
ها توجه نمایند و کمتر دغدغه کارگران مورد  دهی و ماندن در بازار ناچارند به آن سود

، انگیزه کارفرمایان را نیز براي خروج از تولیدي   شرایط دشوار.   گیرد توجه قرار می
که یک صنعت از نظر اقتصادي تحت فشار رقابت  هنگامی .   پوشاك تقویت کرده است

گیرد و بیشترین ترس کارفرمایان از اجاره  بهاي  هاي قاچاق قرار می با کاالنابرابر 
گیرند و شرایط کاري درون بنگاه  ، کارگران بیشتر تحت فشار قرار می  سنگین است

توجه کرد و آن این است که  کند، اما در این میان باید به نکته مهمی  بهبود پیدا نمی
نامناسب کاري به شرایط اقتصادي مانع از توجه به هاي شرایط  نسبت دادن همه مولفه

برخی شرایط که کارگران .   هات کارفرمایان در نحوه مدیریت بنگاه تولیدي است اشتبا
، کافی نبودن امکانات بهداشتی و   مناسب) کالمی(اند مانند نبود شرایط انسانی   ه بیان کرد

عهده  گی از کار کارگران را بهرفاهی خطاي کارفرمایان است که مسئول نتایج بیگان
  .  دارند
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  گیرينتیجه
ساز عدم عالقه و در این مقاله شرایط کاري کارگران بنگاه تولیدي پوشاك که زمینه

، همکار و جامعه است در   و بیگانگی از کار) فرهنگ و اخالق کار(دلبستگی به کار 
، اقتصادي را شامل   بندي شدند که هم شرایط مادي و هم اجتماعیچند دسته طبقه

شرایط نامناسب فیزیکی و بهداشتی محل کار؛ شرایط : شرایط مادي شامل: شود می
، پایین بودن    کارگر با همکاران حداقلی بودن مناسبات کالمی: ، اقتصادي شامل  اجتماعی
این شرایط از نظر کارگران .   هاي حداقلی و ساعات کار طوالنی  ، مرخصی  ها دستمزد

، تضعیف روابط خانوادگی و   زدایی از کار مولد هایی داشته است از جمله اصالت پیامد
شرایط .   هم ریختگی ذهنی و خروج روزافزون کارگر از کار تولیدي ، به  خویشاوندي

عالقه و وابستگی کارگران را به نوع ) ، اجتماعی و اقتصادي  مادي(نامناسب کاري 
ش داده است، اما ساعات کار مفید کارگران کم نشده کاه) طور مطلق نه کار به(کارشان 

،   اي است که کارگران این صنعت گونه و نوع کار تولید پوشاك به نظارت دایمی .   است
کنند و   تقریبا تمامی ساعات را بدون وقفه کار می.   ساعات کاري مفید زیادي دارند

ي براي انجام دادن دارند و دائما ، سرکارشان کار زیاد  قول خودشان زمان پرتی ندارند به
  .  اي در ارزش افزوده دارند ه ترتیب سهم تعیین کنند مشغول کار هستند و به این

اغلب تحقیقاتی که درباره فرهنگ و اخالق کار انجام شده مشارکت و عدالت 
.   )1381،   ساروخانی؛ طالبیان(اند  سازمانی را باعث گسترش فرهنگ و اخالق کار دانسته

هاي تولیدي پوشاك که اکثرشان کمتر از ده نفر کارکُن دارند مشارکت و  اما در بنگاه
اي است که فرهنگ کار کاهش یافته است  گونه عدالت موضوعیت ندارد؛ بلکه شرایط به

و بیگانگی از ) نه کاهش ساعات کار مفید، بلکه کاهش عالقه به کار و روابط انسانی(
در مواجهه با شرایط نامناسب کاري .   وجود آورده است بهکار و همکار و خانواده را 

،   اند  ه اي در محل کار و زندگی اجتماعی خود شد ه اغلب کارگران دچار مشکالت عمد
کنند تا  هایی را دنبال می دنبال خروج از کار تولیدي هستند و راهبرد تر بهکارگران جوان
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،   گري روي بیاورندروش و واسطه، خرید و ف  در اولین فرصت به مشاغل خدماتی
ها به  کارگرانی که تجربه کاري بیشتري در بنگاه تولیدي داشتند اظهار داشتند که امید آن

بهبود شرایط کاري و اقتصادیشان در کار تولیدي بسیار کمتر شده است و روابط 
شان ، فشار و تعارض خانوادگی در زندگی  شان نابسامان شدهخویشاوندي و خانوادگی

هاي پژوهش نشان  یافته.   شوند اي که با مشکالت زیادي مواجه می گونه افزایش یافته، به
علت شرایط نامناسب کاري کاهش یافته است و کار  دهد اعتبار و منزلت کار مولد به می

  هاي اقتصادي زیادي براي جامعه این موضوع پیامد.   مند کمتري دارد، عالقه  مولد
.   زا زدایی از کار مولد و کاهش رشد اقتصادي اشتغال رد؛ از جمله اصالتآووجود می به

هاي اقتصادي  ها و ضرورت اي است که نیاز گونه هاي تولیدي به شرایط کاري در بنگاه
بر آن  عالوه.   نام شاغالن فقیر هستیم اي به ه سازد و شاهد پدیدکارگر را برآورده نمی

هاي  که کارگران در فضاي کوچک و بسته با حداقلاي است  گونه شرایط کاري به
و هم از نظر  کنند که هم از نظر جسمی   ناچیز کار می بهداشتی و ارتباطات کالمی

اي باشد که کارگر ارتباطات  گونه اگر شرایط کاري به.   شوند روحی بسیار ضعیف می
گونه که کیم و   همانشود  با همکاران داشته باشد کمتر دچار بیگانگی از کار می کالمی

، فرسودگی شغلی را کاهش   رسیدند که ارتباطات بیشتربه این نتیجه ) 2009(لی 
آمد از منزل تا محل کار وقت  و هاي پائین و ساعات طوالنی کار و رفت دستمزد.   دهد می

 گذارد در نتیجه کارگران که کارگر به خانواده و دیگران بیندیشد باقی نمی آزادي براي آن
اي  ه ، در زمینه خانوادگی نیز دچار مشکالت عدید  بر محل کار و در روند تولید عالوه

کارگران بنگاه تولیدي پوشاك اغلب شرایط کاري خود را با سایر مشاغل .   شوند می
کنند در مقایسه با مشاغل خدماتی و خرید و فروش احساس نابرابري و  مقایسه می

کارگران مولد هستند و سهم زیادي در ارزش افزوده که جز فرودستی دارند در حالی
کنند نسبت به ساعات کاري که مشغول  این کارگران احساس می.   محصول نهایی دارند

ترین مرتبه قرار دارند در چنین شرایطی که  ها و سود در پائین فعالیت هستند در دستمزد
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ي خود را بازیابد و تواند نیرو ها از حداقل زندگی کمتر است کارگر نمی دستمزد
  .  گیري شاغالن فقر استمایحتاج خانواده را تامین کند که نتیجه آن شکل

گونه بیان کرد که  توان این هاي این پژوهش بر اساس چارچوب نظري را می یافته
ساز بیگانگی از شرایط نامناسب کاري مانع جدي بر سر فرهنگ و اخالق کار و زمینه

شود و سپس در  رگر تولیدي پوشاك از درون تولید آغاز میبیگانگی کا.   کار است
کارگري که شرایط نامناسب کاري را تجربه .   دهد ي روزانه دیگر رخ میها فعالیت

-شود و سپس این روند در عرصه خانواده و سایر افراد ادامه می کند از کار بیگانه می می

شود؛  هاي استفاده نمی وژي پیشرفتهاي تولیدي پوشاك از تکنول اگرچه در بنگاه.   یابد
زیاد بود و این ) عدم عالقه و نبود روابط انسانی و روحیه جمعی(اما بیگانگی کارگران 

هاي  هاي کاري که تکنولوژي پیشرفت که بیگانگی در محیط) 1964(هاي بلونر  با یافته
آن روابط انسانی و اگر چه شرایط کاري که در .   ، همخوانی ندارد  وجود دارد باالتر است

میان کارگران وجود دارد، از نظر کارگران شرط الزم در کاهش  رسمی  ارتباطات غیر
نتایج نشان .   اما شرط کافی نیست.   )نظریه مایو(بیگانگی و گسترش فرهنگ کار است 

هاي تولیدي  اي است که صاحبان بنگاه گونه دهد که شرایط اقتصادي کشور به می
اندیشیدن به بهبود شرایط کارگران را ندارند و این مسئله در  وقت و توان ) کارفرمایان(

گیري شرایط اقتصادي که کارفرمایان در شکل.   اولویت کاري کارفرمایان قرار ندارد
قاچاق گسترده پوشاك از خارج به : اند از جمله  ه شرایط نامناسب درون بنگاه اشاره کرد

ها را از بهبود شرایط   رقابت در بازار فروش ذهنیت آن، اجاره سنگین محل کار و  داخل
براي بهبود شرایط کاري کارگران موانعی است که کارفرما .   کار کارگران دور کرده است

وجود  ، شرایطی که کارفرما باید به  وضع بهداشتی محیط کار: باید برطرف کند مانند
ها و  فع برخی موانع مانند دستمزد کارگران و ر هاي کالمی بیاورد مانند توجه به نیاز

در تعمیم نتایج حاصل از این .   گردد هاي دولتی بر می شرایط اقتصادي که به حمایت
هاي  هاي دیگري را با روش پژوهش باید به محدودیت آن توجه کرد و الزم است نمونه

نهاد پیش.   کیفی بررسی کرد تا بتوان در تعمیم آن قدرت عمل بیشتري داشته باشیم
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