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 :پیشگفتار
ای پیدایش و چگونگی تکامل و وضعیت کنونی این طبقه اجتماعی، به دسخن از سرگذشت کارگران از ابت

امروزه دیگر بر ھیچ . د انجامید خواھ بشری از انقالب صنعتی به این سو، به درازندازه تمام سرگذشت تاریخا
با صنعتی شدن و به تبع آن  محقق و پژوھشگر  علوم اجتماعی پوشیده نیست که ظھور طبقه کارگر

به زعم ( قشرھا تقسیم کار پیچیده که الزم و ملزوم صنعتی شدن جامعه بود، .شھرنشینی ھمراه بوده است
 کارکرد و نفع ود آورد که ھر کدام دارای جایگاه، نقش،مختلف اجتماعی را بوج) به زعم مارکس(و طبقات ) وبر

  .نافع متضاد آشکاری بودندبدین ترتیب جامعه از گروه ھایی متشکل شد که دارای م .اجتماعی متفاوتی بودند

که شاید در دوره ھای قبلی تکامل بشری نیز وجود داشته  (ه باعث می شد این تضاد بین گروھی اما آنچ
 مطالعه و نیز مورد مخاصمه قرار گیرد، ظھور مکاتب و اندیشه ھای فلسفی جدید در حوزه آشکارا مورد )است

تمامی سنت ھای گذشته را که روزگاری  )protestism (یاسی بود که به شیوه ای اعتراضی اجتماعی و س
  .قانون الیزال الھی تصور می شد، به چالش کشیده و به مبارزه و دگرگونی فراخواندند

شت سال ھا که از گیر و دار این کشاکش تئوریک و سپس پراتیک گذشت، این نظم به ظاھر نظام پس از گذ
جامعه شناسی نیز که رسالت انسان مدارانه . برجا و پیروزمندانه خود را فاتح دید مند سرمایه داری بود که پا

ایه داری جھان یعنی امریکا خود را فراموش کرده بود، با گسیل از زادگاه اصلی خود یعنی اروپا به قلب سرم
روش ھای مطالعه، تحقیق و نتیجه گیری را  نقل مکان کرد و ھم اکنون سالھاست که شیکاگو، ھاروارد و آیوی

  . به دانشگاه ھای سرتاسر جھان دیکته می کنند

البته این موضوع که نقطه ای از جھان پیشگام جامعه شناسی باشد، فی نفسه مشکل زا به نظر نمی 
 اشکال اصلی این است که متدھای جامعه شناسی در کشورھای پیشرفته، به خصوص امریکا، برای .رسد

وجه به ویژگی ھا و شرایط اجتماعی خود پی ریزی شده است حل معضالت اجتماعی خاص این جوامع و با ت
بدین ترتیب . اردکه لزومی برای تطابق این روش ھا و ویژگی ھا با شرایط جوامع جھان سوم و پیرامون وجود ند
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جامعه شناسان در کشورھای غیر پیشرفته، به خصوص جھان سومی، با این مشکل اساسی مواجه ھستند 
که با نوعی ابزارھای وارداتی در عرصه روش ھای مطالعات جامعه شناسی، می بایست به مطالعه و تحلیل 

 استفاده از شیوه ھای تحقیق البته الزم به ذکر است که. مسائل اجتماعی خاص جامعه خود بپردازند
ن روش ھا در پاره ای ع بسیاری مسائل اجتماعی کرده و ایدانشگاه ھای غربی تا کنون کمک زیادی به رف

  .و منحصر به فرد بوده اند مواقع موثر، مشکل گشا

 تی تاریخ تکاملتاریخ صنعتی شدن، تاریخ طبقه کارگر، تاریخ پیشرفت ھای علمی و ح: مخلص کالم اینکه
 در رابطه ای تنگاتنگ و متصل به ھم قرار دارند که گویی ھمگی از یک مسیر تکاملی جامعه شناسی،

   .مشخص متاثر ھستند

  
 :مقدمھ

گران، فشار زندگی و نارضایتی با ظھور تولید ماشینی و افزایش بیشتر بھره کشی سرمایه داران از کار
 این وضعیت تصمیم به تشکیل جمعیت ھایی، خاص خود ماعی در میان آنھا به حدی رسید که برای فرار ازاجت

بدین ترتیب اساس تشکیل اتحادیه ھای . و اتخاذ سیاست ھایی در مقابل فشارھای سرمایه داری گرفتند
تر و مقابله  با زیاده خواھی ھای شکارگری، افزایش قدرت چانه زنی کارگران برای کسب حقوق اجتماعی بی

ھرچند که در نظریات مارکسیستی، از جمله در آثار کارل . (ل سرمایه داری، بودروزافزون قدرت غیرقابل کنتر
مارکس و والدیمیر ایلیچ لنین سندیکاھا و اتحادیه ھای کارگری ابزار دست یابی طبقه کارگر به آگاھی 

  .)طبقاتی و مقدمه سازی انقالب پرولتاریا می باشد

 و ولع ی قرن ھیجدھم میالدی، کشف بازارھای مصرف جدیددر دوران بعد از صنعتی شدن و به ویژه در ابتدا
نوظھور سرمایه داری برای کسب سود بیشتر، عرصه زندگی بر کارگران آنچنان تنگ شده بود، که  ام طبقهناتم

طوالنی بودن ساعات کار که در . وصف آن تنھا به قلم نویسندگان نابغه و رئال مسلک اروپایی میسر بود
در روز ھم می رسید، کار کودکان وزنان، دستمزدھای ناچیز که به سختی  ساعت ١۶مواقعی تا بیش از 

کفاف زندگی را می داد و بسیاری دیگر از این دست کمبودھا و محرومیت ھا، موجبات ظھور و پیشرفت 
. از نظریات و به تبع آن فعالیت ھای اصالحی و انقالبی شد که به جنبش کارگری معروف است مجموعه ای

نیازھای کارگران را نداشته باشد، از ھمان  یکا خواھی، تشکیل اتحادیه ھای کارگری که ھدفی جز تامینسند
این جنبش پس از دھه . در راس مطالبات جنبش کارگری قرار داشت) ر آغاز میان کارگران انگلستانو د(ابتدا 

شاء خیرات و خدمات زیادی برای ھای متمادی تاریخ مبارزه و فراز و نشیب اکنون در بسیاری از کشورھا من
و باز تاکید می شود که در این دستاوردھا، در نگاه نظریات مارکسیستی ھرگز پایان . (وده استبطبقه کارگر 

  )مبارزه نبوده و جز حکومت پرولتری، پایانی برای آن تصور نمی شود

ا متوازن و یا ناقص سرمایه داری  با این وجود تحقق نیافتن خواسته ھای کارگران در کشورھایی که با رشد ن
روبه رو بوده اند و یا به دلیل پاره ای مقتضیات فکری و فرھنگی و یا سیاسی و اجتماعی این جوامع که اثراتی 

را به ھمراه اشته است و پی بردن به ریشه ھای آن سوال آگاھی و تسلیم وضع موجود شدن  چون نا
خواھی،  بش کارگری و در سرلوحه آن جنبش سندیکااساسی در این تحقیق است، موجب شده که جن

  .ھمچنان در آغاز کار باقی مانده و از رسیدن به کمترین اھداف بازبماند

در صحنه سیاست و اجتماع  رغم تاریخ طوالنی مبارزات افکار چپ ایران از جمله کشورھایی است که علی
. اجتماعی خاص طبقه کارگر، برای آن متصور شد تآن، نمی توان تاریخ افتخار آفرینی را در راه کسب امتیازا

  . رگری، خالی از دست آورد نیز نبوده استاھر چند که این دوران طوالنی مبارزات پیشروان ک

در این تحقیق یک سوال کلی مطرح است و آن اینکه چرا تا کنون در ایران، اتحادیه ھای کارگری مستقل و 
البته این موضوع بسیار گسترده و مستلزم تحقیقات وسیع و . است کارگران وجود نداشته لسودمند به حا

مبحث بعدی سعی می به ھمین دلیل نیز در . عمیق است که از چارچوب و توانایی این تحقیق خارج است
 . پاسخگویی محققانه به آن وجود داشته باشدموضوع، به سوالی رسید که امکانن شود با تحدید ای

 

 

 



 : مسئلھطرح
ی اشاره شد که برای دستیابی به پاسخ ھای محققانه به یک مسئله اجتماعی الزم است، در بخش قبل

این موضوع که به . موضوع مورد تحقیق تا جایی محدود شود که ابزارھا و امکان ھای تحقیق اجازه می دھد
ه گسترده ای ران وجود ندارد، مجموعرگری مستقل و سودمند به حال کارگچه دالیلی در ایران اتحادیه ھای کا

از عوامل اجتماعی، سیاسی، فرھنگی و تاریخی را شامل می شود، که فرضیات و حتی نظریات متعددی 
در این تحقیق سعی می شود تا با چشم پوشی از بسیاری دالیل محتمل و . می تواند پاسخگوی آن باشد

پایه ای ترین و دخیل ترین می تواند دخیل در این مسئله اجتماعی تنھا به بعدی از آن پرداخته شود که اتفاقًا 
 در ھر جامعه گرایش یا عدم گرایش خود کارگرانعنصر موثر را بررسی کند و آن میزان گرایش و یا به عبارتی 

 . ای به تشکیل اتحادیه ھای کارگری است

دف بدون شک اولین گام برای شروع یک جنبش اجتماعی از میزان تمایل یک جماعت خاص برای تامین یک ھ
ارگران ایران میل و گرایشی این بسیار مھم است که بدانیم آیا اساسًا در میان ک. جمعی سرچشمه می گیرد

ین است که بدانیم  ابه ایجاد یک جمعیت مستقل که حامی منافع آنھا باشد وجود دارد یا نه؟ و بسیار مھمتر
ن این موضوع به گونه ای که بتوان با دالیل و علل این گرایش یا عدم گرایش چیست؟ و باز برای محدود کرد

متغیرسازی و ارزیابی کمی، ضرایب ھمبستگی قابل اعتمادی را بدست آورد، یک پیشه کارگری و آن ھم در 
بدین ترتیب جامعه آماری ما در این تحقیق کارگران . یک منطقه جمعیتی خاص را مورد مطالعه قرار می دھیم

آیا کارگران نقاش ساختمان  : "مسئله بدین گونه طرح می شود کهنقاش ساختمان شھر تھران می باشد و 
این   علتاز آن اینکهتمایلی دارند یا نه و پس ) سندیکا(شھر تھران به تشکیل یک اتحادیه مستقل کارگری 

تمایل یا عدم تمایل چیست؟ یا به عبارتی آیا این کارگران سندیکای کارگری را حق خود می دانند و اگر 
 "است چرا برای بدست آوردن آن کاری انجام نمی دھند؟ اینچنین 

  

 :اھمیت و ضرورت موضوع
طبقه کارگر نه تنھا در جامعه ما که در ھمه نقاط جھان که زندگی اجتماعی در آن دارای ساختاری طبقاتی 

ن آگاه و ھر انسا. نده ای روبه رو استن با کمبودھا، نیازمندی ھا، نامالیمتی ھا و سختی ھای نگران ک،است
ھر وجدان بیداری که تنھا یک بار چشم به حاشیه ھای شھر و حلبی آبادھای آن انداخته باشد و جلوه ھای 

را در میان این طبقه ضعیف و آسیب پذیر جامعه به نظاره نشسته باشد، به ) یا زنده بودن و(دیگری از زندگی 
مشاغل سخت و طاقت . ، پی خواھد بردخوبی به عمق فاجعه ای که این طبقه در آن دست و پا می زند

فرسا، خطر ابتال به بیماری ھا و نقص عضوھا، فقدان امنیت شغلی، ساعات طوالنی کار و بسیاری موارد 
. ن می دھند جھان را می سازند و سامارگرانی است که به نیروی فکر و بازوی خود از آن کادیگر، ھمه و ھمه

  : نیاز است دستمزدھا، کمترین منزلت ھا، کمترین رفاه و بیشتریناما آنچه نصیب ایشان می شود، کمترین

  بی کارگر و کار جھان ویران است           بی برزگزان خلق جھان بی نان است    

  گویند که از خداست آبادی و نان              زین روی خدا کارگر و دھقان است     

ستم آشکار و روزافزونی که از سوی نظام سرمایه داری بر اما آنچه بیشتر باعث تاسف است اینکه علی رغم 
طبقه کارگر وارد می شود، تا کنون آنچنان که باید و آنچنان که شایسته رسالت جامعه شناسی است، توجه 
جامعه شناسان به معضالت و مسائل اجتماعی طبقه زحمتکش جامعه معطوف نشده است و اگر ھم گاه 

رار گرفته اند، چیزی جز اثبات اینکه مثًال درصد طالق، بزه کاری، حاشیه گاھی ھدف مطالعه و تحقیق ق
چیزی که شاید میراث جامعه شناسان شھر . در میان کارگران بیشتر است، دنبال نشده است... نشینی و 

م در آخر ھم ھرگز راه حلی ارائه نمی شود، شاید به این خاطر که راه حل تنھا در براندازی نظ. شیکاگو باشد
  . حاکم وجود دارد و این نیز مستلزم ھزینه  ھای گزافی برای محقق و پژوھشگر خواھد بود

روش دیگری ھم نمی توان انتظار داشت، چه در جامعه ای که بنای آن بر مبارزه طبقاتی گذاشته شده "
  )١٩٠٨لنین ."(ی نمی تواند وجود داشته باشداجتماعی بی غرضاست ھیچ علم 

) سندیکایی( سعی می شود که اساسًا یکی از این راه حل ھا یعنی مبارزات اتحادیه ای اما در این تحقیق
ان با اتحاد و تشکل خود می توانند در برابر امواج رسندیکا جایی که کارگ. کارگران مورد مطالعه قرار گیرد
  .عرض اندام کنند و خواھان کسب حقوق اجتماعی بیشتری باشندسھمگین جامعه سرمایه داری،



نقاشی . استآنچنان که گفته شد جامعه آماری ما در این تحقیق کارگران نقاش ساختمان شھر تھران 
ساختمانی از سخت مان از ناامن ترین و مشقت آمیزترین کارھای ساختمانی است و عمومًا مشاغل ساخت

نف کارگران با در این ص. کارگران نقاش ویژگی ھای خاص خود را دارند. ترین مشاغل یدی محسوب می شود
یک کارفرمای ھمیشگی سروکار ندارند و معموًال برای انجام ھر پروژه کاری با یک پیمانکار قرارداد دارند که بعد 

این موضوع یعنی عدم وجود یک مرجع و . از اتمام پروژه کاری، دیگر رابطه حقوقی خاصی میان آنھا وجود ندارد
  .زم به پاسخگویی به مطالبات کارگران نداندمسئول ثابت باعث می شود که کسی خود را مل

 به عنوان مثال کارگران در این صنف نمی توانند از پیمانکار توقع تامین اجتماعی، حق بازنشستگی و امثال 
این را داشته باشند و مرجع پاسخگوی آنھا، جز نھاد ھای دولتی مثل وزارت کار یا تامین و رفاه اجتماعی، 

این کارگران ھم خود علت دیگری برای ناامنی شغلی و عدم برخورداری از " مزد بودنروز. "نمی تواند باشد
  .امتیازات کاری می باشد

چنین شرایطی که احساس بی پناھی و بی پشتوانگی را در کارگران این صنف تقویت می کند، وجود یک 
این دقیقًا چیزی . ی نمایدسازمان پشتیبان را که در شرایط سخت بتواند از حقوق شان حمایت کند، الزم م

  .است که فلسفه ظھور سندیکاھا را تشکیل می دھد

  : مجموعه عواملی نظیر

  درآمد زیر خط فقر و زندگی در شرایط غیراستاندارد و به دور از کم ترین امکانات  )١

   نقاشتشکل مسئول و دلسوز در رفع نیازمندی ھای کارگران نبود یک سازمان یا )٢

  .قوق کار و نابسامانی در شرایط کار که خود ناشی از مورد دوم استعدم رعایت ح )٣

و مھمتر از ھمه فقدان تحقیقات علمی با روش و اسلوب تحقیق در علوم اجتماعی پیرامون اینگونه از  )۴
مسائل جامعه کارگری موجب شد تا در این تحقیق سعی شود تا در حد توان با استفاده از شیوه ھای نوی 

کارگری پرداخته جامعه شناسی به موضوع میزان گرایش کارگران نقاش به تشکیل اتحادیه مستقل تحقیق در 
  .چه در صورت کسب نتایجی با قابلیت علمی، بتوان راه گشای بعضی بیراھگی ھا بود. شود

 

 :فرضیات تحقیق
 در علوم اجتماعی ا کنون کمتر کار تحقیقی به روش و اسلوب تحقیقین بخش باز ھم تاکید می شود که تدر ا

دیشه اندر رابطه با جامعه کارگری و آسیب شناسی سازمان ھا و تشکیالت کارگری به مثابه تنھا اردوگاه 
  ای توشه ھیچبا این وجود به این معنی نیست که ما در راه این تحقیق، بی. ھای چپ، انجام گرفته است

، مطالعات درخور و دلسوزانه ای به ویژه از  کارگریاز آغاز پیدایش نیازھا و چالش ھا در جامعه. خواھیم بود
جانب پیشروان جنبش کارگری، انجام گرفته است که می تواند ما را به خوبی در طرح فرضیات منطقی یاری 

اکنون ھر یک از فرضیات این تحقیق که می تواند علل گرایش یا عدم . و از حدسیات و گمان ھا به دور دارد کند
 :قاش شھر تھران به تشکیل سندیکای کارگری باشد، با توضیحی کوتاه ذکر خواھد شدگرایش کارگران ن

 ۵٧ثر دیگر صنوف دارای یک انجمن صنفی می باشند که بعد از انقالب سال کارگران صنف نقاش مانند اک )١
 می باشد )زیر نظر وزارت کار جمھوری اسالمی(این سازمان که وابسته به خانه کارگر . راه اندازی شده است

حضور درصد بیشتر پیمانکاران : کمتر نشانه ھایی از یک تشکل مدافع حقوق کارگران را دارد و این به علت
که فقط به حضور آنھا در انتخابات (نقاش در آن، عدم دخالت کارگران در تصمیم گیری ھای مربوط به انجمن 

 به کاھش میزان دستمزد کارگران به نفع ، اقدام)مجمع عمومی به مدت ھر دو سال یک بار، خالصه می شود
  . می باشد...  دیگر خدمات اجتماعی و  وپیمانکاران، عدم تالش برای ایجاد تعاونی ھای مسکن، مصرف

با این حال وجود این انجمن که به عنوان تنھا مرجع و مدافع قانونی حقوق کارگران بوده و تبلیغات آن در بین 
گاھًا فرستادن کارشناس به درخواست کارگران برای حل دعاوی بین کارفرما و کارگران و عضوگیری از آنھا، 

رای تعیین اعضا بادانه ، برگزاری انتخابات آز)جام می شودھرچند که این کار با گرفتن مبالغ گزافی ان(کارگر 
 نمی تواند وجود حقوق آنھا رھبری آن، این تصور کارگران که به غیر از انجمن دیگر آلترناتیوی به عنوان مدافع

داشته باشد و در آخر سابقه طوالنی آن نزد کارگران، باعث می شود که نقش انجمن صنفی نقاشان 
 . به تشکیل سندیکا، بسیار موثرتر باشد در میزان تمایل کارگرانساختمان

  



  : بدین ترتیب فرضیه زیر را در نظر می گیریم

  .رگران به تشکیل سندیکای مستقل خود می شودوجود انجمن صنفی نقاشان باعث عدم گرایش کا )الف

وجود انجمن صنفی نقاشان ساختمان باعث گرایش کارگران به تشکیل سندیکای مستقل خود می  )ب
  .شود

زاب سیاسی در طول تاریخ ایران زمین در جھت برآورد خواسته ھای توده مردم که گاه ناکامی گروھھا و اح )٢
ون طلبی و آلودگی به قدرت بوده است، باعث شده که نگاھی منفی و نتیجه بی تدبیری و گاه نتیجه فز

این موضوع مھم که بررسی ریشه ھای تاریخی . بدبینانه را نسبت به اینگونه تشکلھا در میان جامعه برانگیزد
آن بسیار وسیع و خارج از موضوع ما است، می تواند عاملی مھم در عدم موفقیت و یا قبل از آن، عدم گرایش 

  . ه انجام کار گروھی باشدب

درباره کارگران نقاش باید گفت که سابقه ناموفق و کارنامه بد عملکرد انجمن صنفی نقاشان و یا دیگر 
مثل سندیکاھای نھادھای دولتی، به نظر می رسد که باعث ناامیدی این کارگران از توانایی تشکل ھا، 

از خالل صحبت ھای آنھا و گله و شکایاتشان به این موضوع . کارگری، برای حل مشکالت آنھا شده است
  :پس یک فرضیه دیگر نیز بدین صورت مطرح می شود که. خوبی مشخص است

 بدبینی نسبت به عملکرد سازمان ھایی مثل انجمن صنفی، با میزان گرایش کارگران به تشکیل )پ
  .سندیکای مستقل خود مربوط است

با توجه به (ر دموکراتیک، به ویژه درمشرق زمین و خاصه در ایران  متاسفانه از خصایص ویژه نظام ھای غی)٣
، شیوه خشن کشورداری حاکمان و رژیم مبتنی بر ))١٣۶٨کاتوزیان (نظریه استبداد ایرانی ھمایون کاتوزیان

 نظام حاکم بر جامعه به شدت و به ن ترتیب که با ھر صدای مخالفی بابدی. سرکوب و خفقان ایشان است
به ھمین دلیل نیز توده ھای مردم ھمواره با نوعی ترس و وحشت از . میز برخورد می شودشکلی قھرآ

کار قدرت و حکومت منجر شود دوری می   که به دخالت درحکومت، خود را جدا از آن دانسته و از ھر چیزی
  . کنند

 بعد منفی با توجه به ضعف ساختار دموکراتیک و فرھنگ توتالیتاریستی در نظام سیاسی حاکم، این
یعنی به جھت ترس از آینده دخالت در امور . فرھنگی، ھمچنان در میان توده ھای ایرانی حفظ شده است

سیاسی و اجتماعی و از دست دادن بعضی از منافع فردی خود حاضر نیستند که بدون تضمین وارد جریانات 
ذات خود مبارزه با عناصر سیاسی فعالیت سندیکا و جنبش سندیکایی ھم که در . مداخله گر در قدرت شوند

چه آنکه فعالیت سندیکایی از طرف . و اقتصادی را بر دارد، می تواند خط قرمزی برای کارگران تلقی شود
پس فرضیه . عوامل امنیتی جمھوری اسالمی رسمیت نداشته و اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود

  :ستبعدی که باید مورد تحقیق قرار گیرد به شرح زیر ا

 ترس از برخورد عوامل امنیتی، می تواند باعث عدم گرایش کارگران به تشکیل سندیکایی مستقل خود )ت
 .بشود

  . آزاد بودن فعالیت ھای سندیکایی باعث گرایش بیشتر کارگران به تشکیل سندیکا میشود:فرضیه فرعی

خوردار است این است که آیا اساسًا  فرضیه بعدی که باید مورد تحقیق قرار گیرد و از اھمیت زیادی ھم بر)۴
در بین کارگران نقاش ساختمان نارضایتی از وضع زندگی خود، اعم از اقتصادی یا اجتماعی، وجود دارد که 

 یا اینکه آنھا آنقدر از وضعیت خود راضی ھستند ،اکنون در پی توسل به یک نھاد، اندیشه یا جنبشی باشند
کارگران یک صنف تنھا ھنگامی در راه بھبود منافع خود اقدام می . بینندکه نیازی به تغییر وضع موجود نمی 

این موضوع در ھمه جوامع . کنند که در جایی، یا حقی از آنھا ضایع شده باشد و یا آنکه بخواھد ضایع شود
 در کنار  موجب تجمع افراد که، ترغیب و فشار ساختاری"اسملسرنیل " بسیار بدیھی است، آنچنان که که 

که البته این گونه (م، برای مقابله با آن فشار ساختاری می شود را از عوامل تعیین کننده رفتارھای جمعی ھ
  )١٣٨١نقل از کتاب کوئن (.می داند) دھای اجتماعی خاصی استاز رفتارھا مقدمه ایجاد جنبش ھا و نھا

د در میزان گرایش آنھا به  کارگران نقاش ساختمان از شرایط زندگی خو رضایتبدین ترتیب مساله میزان
  :پس این فرضیه نیز به این صورت مطرح می شود که. تشکیل نھادی برای رفع نیازھایشان مربوط است

 بین میزان رضایت کارگران نثاش از شرایط زندگی شان و میزان تمایل آنھا به تشکیل سندیکای مستقل )ث
  .کارگری ھمبستگی وجود دارد



ھای اقتصادی به اعضای اختار نابسامان اقتصاد و شدت فشاری که به علت س در کشورھایی به طور کل)۵
جامعه، تامین معیشت روزانه به سختی ممکن است، اعضای آن جامعه زمان و انرژی زیادی را صرف اشتغال 

این باعث می شود که از میزان تفریحات، مطالعه و شرکت در . جھت برآوردن نیازھای مالی خود می کنند
این . این موضوع در میان کارگران نقاش ھم صادق است.  ھای اجتماعی به مراتب کاسته شودفعالیت

کار نقاشی ساختمان بوده و در پایان وقت کاری کارگران چیزی بیش از نصفی از ساعات شبانه روز را مشغول 
ه برسد به شرکت در  ھستند که توانایی پرداختن به فعالیتھا ی غیر را ندارند، چھم آنچنان خسته و بی رمق

  !فعالیتھای سندیکایی

 کمبود اوقات بیکاری در ساعات شبانه روز، از علل ناتوانی کارگران در تشکیل سندیکای مستقل خود می )ج
  .باشد

 و اما مورد آخر که از مھمترین مسائل و چالش ھای روند تکامل جوامع و جنبش ھای اجتماعی می باشد )۶
ایی ھای پیشرفت فکری و فرھنگی جوامع است که خود معلول عوامل بسیاری مسئله میزان آگاھی و توان

ما در این جا با صرف نظر از تعریف عام مفھوم آگاھی، به طور اختصاصی، در این تحقیق، . می تواند باشد
، نش فکری خاص و مترقیانه وسایل ارتباطی در جھت ایجاد یک کآگاھی را به عنوان میزان برخورداری افراد از

توانایی درک افراد برای تحلیل و بررسی شرایط اجتماعی خود، می تواند به عنوان یک . در نظر می گیریم
  .محرک اساسی برای او در جھت تغییر شرایط اجتماع، به نفع بھره برداری بھتر از منابع و امکانات، کمک کند

ھای مارکسیستی، توجه به مفھوم آگاھی، سندیکا به تئوریھمچنین باید تاکید کرد که با توجه به تعلق نھاد 
  .مارکس، الزم می نماید" خود آگاھی طبقاتی " به تاثی از اصطالح 

کیل سندیکای مستقل کارگری بین میزان آگاھی کارگران از موقعیت اجتماعی خود و تمایل آنھا برای تش )چ
  . وجود داردارتباط معناداری

  

  :متغیرھاتعریف 
به تفصیل یات تخقیق، ھر یک از متغیرھایی که در ارائه فرضیات دخیل بودند، در قسمت قبلی، یعنی فرض

  :سمت ھم به طور خالصه و به ترتیب، ھر یک از متغیرھا را تعریف می کنیمدر این ق. توضیح داده شد

  :عملکرد انجمن صنفی) ١

اما در این . سوب شودالبته به نظر می رسد که اصالح انجمن صنفی، به خودی خود نمی تواند یک متغیر مح
تحقیق به علت میزان دخالت عملکردھای انجمن صنفی در سابقه  ذھنی کارگران نقاش و میزان تمایل آنھا 

 .به تشکیل سندیکای کارگری، می تواند به عنوان یک متغیر اثرگذار معرفی شود

  :بدبینی )٢

به ( رگری موجود در گذشته به طور خاص این متغیر نیز سابقه ذھنی کارگران را از عملکرد دیگر نھادھای کا
و اساسًا ناکامی ھا و انحراف ھای گروھھا و جمعیت ھا ) غیر از انجمن صنفی که خود جداگانه بررسی شد 

منظور از بدبینی، . در صحنه سیاسی جامعه استبداد زده ایرانی، به طور عام، مورد مطالعه قرار می دھد
این متغیر در . گروھھای اجتماعی می باشد... اکامی، قدرت طلبی و وجود ذھنیت ھایی چون توطئه گری، ن

  .وجود دارد" پ"فرضیه 

  :ترس) ٣

آمده، به فرار و دوری گزیدن از فعالیت ھای اجتماعی سیاسی به علت " ت"این متغیر که در فرضیه 
تھدید و ارعاب، . ند مآبانه عوامل قدرت با این فعالین، اشاره می کخوردھای قھرآمیز، حذفی و دیکتاتوربر

از ابزارھای صاحبان قدرت در ایجاد ترس و وحشت ... زندان، محرومیت ھای اجتماعی، ضرب و شتم، اخراج و 
 .میان کارگران محسوب می شود

  :رضایت از وضع کنونی) ۴

منظور از این متغیر این است که کارگران تحت تاثیر شرایط فرھنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود تا چه 
راضی ... میزان از شرایط زندگی خود، اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، آسایش روانی، امنیت اجتماعی و 

وجویی و تغیییر پذیری را مورد در واقع  این متغیر می تواند میزان روحیه تسلیم و محافظه کاری یا ن. ھستند
 . سنجش قرار دھد



  :اوقات فراغت) ۵

ھمان طور که گفته شد منظور از این متغیر، میزان وقت و به تبع آن حوصله ای است که شرایظ زندگی به 
 .کارگران اجازه میدھد، تا در اختیار فعالیت ھای اجتماعی قراردھند

  :آگاھی) ۶

ی سالم و برخورداری از اطالعات صحیح، منظور ما را از این متغیر شامل میزان دسترسی به منابع اطالعات
متاسفانه مطالعه میزان آگاھی کارگران از شرایط اقتصادی جامعه سرمایه داری و پیچیدگی ھای . می شود

 این اقتصاد و چگونگی استثمار و بھره کشی از کارگران در این ساختار اقتصادی، مستلزم تحقیقی جداگانه با
پس در این جا منظور ما از آگاھی، اطالع یا . چالش ھای فراوان دیگر بوده، که در توان این تحقیق نمی باشد

  .عدم اطالع کارگران از مفھوم سندیکا، وجودآن و فعالیت ھای آن می باشد

  . فرد، می باشدسن، میزان تحصیالت و شرایط اقتصادی:  به ترتیب٩ و ٨ و ٧متغیرھای شماره 

  

  :)شاخص سازی( عملیاتی متغیرھا تعریف
از آنجا که روش . ش در بیایدتغیرھای مورد نظربه صورتی قابل سنجدر این قسمت سعی می شود تا م

تحقیق در مورد این موضوع تحقیقاتی از نوع پیمایشی می باشد، اساس کار در طرح سواالت پرسشنامه، این 
با این مقدمه به شاخص سازی در . ز متغیرھا را سنجیدبوده که بتوان به وسیله ھر یک از سواالت، یکی ا

رابطه با ھر یک از متغیرھا پرداخته و برای روشن شدن مطلب، ھر یک از سواالت مربوط آن متغیر در 
  .  پرسشنامه نیز خواھد آمد

  :عملکرد انجمن صنفی) ١

ر این مورد به تعریف شاخص د.  قرار گیردمن صنفی در گذشته می تواند مالک سنجش انجبد  یا خوبعملکرد 
قصد ما این است .  بودن نمی پردازیم، چرا که در نظر ھر یک از کارگران می تواند متفاوت باشدبد یا خوبھای 

که دریابیم که بین میزان رضایت کارگران از عملکرد انجمن صنفی و گرایش آنھا به تشکیل سندیکا ھمیشگی 
  : مطرح می شود۴شماره وجو دارد یا نه، برای این منظور سوال 

  .انجمن صنفی نقاشان، تا کنون به خوبی از حق و حقوق من دفاع کرده است -۴

  :بدبینی) ٢

به ویژه (، وابستگی به خارج از کشورنی در انجام وظایف، انجام اعمال خرابکارانهناتوا: صفات این متغیر شامل
، می باشد که به ) بودنود شخصیب سدر پی کس(بستگی به کارفرمایان ، و وا)کشورھای سوسیالیستی

  :ترتیب در پرسش ھای زیر مطرح شده اند

  . این گونه سازمان ھا مثل انجمن صنفی و سندیکای کارگران نقاش، نمی توانند برای من کاری بکنند-۶

  . اعضای سندیکای کارگران نقاش تنھا به فکر خرابکاری ھستند-٩

  .بیگانگان ھدایت می شود سندیکا، یک نھاد خارجی است که توسط -١۵

  . تا کنون از اعالمیه ھا و نشریه ھای سندیکای کارگران نقاش خوانده ام-١٨

  :ترس) ٣

بوده که در " ترس "  و وابستگانشان، یکی از صفات اندازه گیری متغیر اجتناب از رودررویی با عوامل کارفرمایی
  : مطرح شده است١٣پرسش 

  .ند با کارفرماھا در بیافتند ھیچ کسی و ھیچ گروھی نمی توا-١٣

  : آمده است١۴ و ١١ که در پرسش ھای منع فعالیت ھای سندیکایی از نظر قوانین رسمیھمچنین 

  .ندیکا مخالف قوانین وزارت کار است حضور و عضویت در س-١١

 . اگر عضویت در سندیکای کارگران نقاش آزاد بشود، من حتما عضو می شوم-١۴

  



  :رضایت از وضع کنونی) ۴

نیاز  و تضییع حق توسط کارفرما، )به طور کامل( رضایت از شرایط زندگی، رضایت از دستمزد: که شامل صفات
  : می باشد که به ترتیب در سواالت زیر مطرح شده استبه کمک

  . من تنھا شایسته گرفتن ھمین مقدار دستمزد ھستم-١٢

  .ن وضعیت حاضرم ھر کاری بکنم زندگی برای من آنقدر سخت شده است که برای فرار از ای-١۶

  . تا به حال اتفاق افتاده است که حق من توسط کارفرما، ضایع شده باشد-١٧

  . من در رابطه با وضعیت شغلی و زندگی خودم، نیاز به کمک ھیچ گروھی ندارم-٧

  :اوقات فراغت) ۵

  :شلوغی وقت کارگران، متغیری است که به طور مستقیم مورد پرسش قرار می گیرد

  . آنقدر سر من شلوغ است که فرصت حضور در سندیکا را ندارم-١٠

  :آگاھی) ۶

 خواندن اعالمیه ھا و نشریات  و محل و یا نمایندگان سندیکا، آشنایی ازاطالع از وجود نھادی به نام سندیکا
تغیر آگاھی را ، به عنوان سه ویژگی، م)به عنوان تنھا وسیله ارتباط بین کارگران و سندیکا(، مربوط به سندیکا

این سه صفت اندازه گیری به ترتیب در . مورد سنجش قرار می دھد) آگاھی به معنی مصطلح در این تحقیق(
  :پرسشھای زیر آمده است

  . از وجود نھادی به نام سندیکای کارگران نقاش، اطالعی ندارم-۵

  .ه کنم من به عضویت در سندیکا عالقه دارم، اما نمی دانم باید به کجا مراجع-٨

  . تا کنون از اعالمیه ھا و نشریه ھای سندیکای کارگران نقاش خوانده ام-١٨

 سال ٣٠ سال و کمتر از ٣٠ متغیر سن در اولین پرسش اندازه گیری می شود که آرا به دو قسمت باالتر از )٧
 شده که تا  سال به عنوان یک مالک سلیقه ای در نظر گرفته٣٠سنین کمتر و بیشتر از . متمایز می کنیم

برای (و روحیات تجدد طلبانه )  ساله ھا٣٠برای بیشتر از (حدودی می تواند بازگوی روحیات محافظه کارارنه 
 سالگی تنھا بر اساس یک احتمال نزدیک به ٣٠باز ھم تاکید می شود که مالک . باشد)  ساله ھا٣٠کمتر از 

ر گرفتن ھمبستگی این متغیر با دیگر پرسش ھا، تعیین در نظر گرفته شده است و ھدف این است تا با در نظ
به نوع ارتباط بین پیری و جوانی پاسخ گویان و میزان گرایش آنھا به تشکیل سندیکا و یا مثًال نگرش آنھا 

  .پی برد... نسبت به انجمن صنفی، نوع زندگی خود و 

غیر تحصیالت نیز صدق می کنو، با  آنچه که در مورد ھدف از مطالعه متغیر سن توضیح داده شد، در مورد مت)٨
 تا دیپلم و – تا اول راھنمایی –بی سواد   :این توضیح که این متغیر رتبه ای به درجات زیر تقسیم می شود

  بیشتر از دیپلم

  . متغیر وضعیت اقتصادی، به شکلی ساده به سه قسمت خوب، متوسط و بد تقسیم می شود)٩

  

  :روش تحقیق
 ٢٠ستفاده از یک پرسشنامه ابدین ترتیب که با .  استفاده شده است مایشیروش پیدر این تحقیق از 

ال سوم این پرسشنامه به سو.  بینی شده اندازه گیری می شودسوالی، ھر یک از صفات متغیرھای پیش
رگان نقاش به تشکیل سندیکای اعنوان یک سوال پایه عمل می کند که اساسًا گرایش یا عدم گرایش ک

یگر قرار گرفته و ھمبستگی ھا وال در ارتباط با پاسخ سوال ھای دپاسخ این س. ن می دھدکارگری را نشا
 می توانند به طور جداگانه و یا دوتا ین که ھر یک از پرسش ھای دیگر نیزاضافه برا. مورد مطالعه قرار می گیرد
، تحلیل spssک نرم افزار داده ھای بدست آمده از این روش پرسش نامه ای به کم. دوتا، با ھم مقایسه شوند

  .خواھد شد

، به مطالعات پیشین مراجعه شده که روش کتابخانه ایستفاده از ادر مواقعی ھم که نیاز بوده است با 
  .حسب مورد، منابع ذکر شده است



مع کارگران این دانی محقق به علت حضور مستمر در جدر رابطه با تھیه فرضیات تحقیق نیز از اطالعات می
  . بوده استمشاھده مشارکتی روشفاده شده که به نوعی استفاده از صنف است

خ ھای دو یا سه گزینه ای  سوالی با طیفی از پاس٢٠پرسشنامه تکنیک جمع آوری اطالعات نیز شامل یک 
  . به دست آمدspssبود، که توسط کارگران تکمیل شده و نتایج توسط نرم افزار 

  

  : جامعھ آماری
ن این تحقیق بر می آید، مطالعه ما در مورد کارگران نقاش ساختمان شھر تھران بوده و ھمان طور که از عنوا

کارگران نقاش شھر تھران در حاشیه ھا و در نقاط مختلف شھر مثل . به ھمین صنف محدود می شود
زندگی می کنند و از این نظر دارای یک پراکندگی جمعیتی می ... نصیرآباد، خاک سفید، اسالم شھر و 

این کارگران، در ابتدای روز یک تا دو ساعت، در پاتوق ھایی جمع می شوند که از آنجا و با معرفی . اشندب
 پاتوق وجود دارد که شامل پاتوق ھای خاک سفید، ١١در تھران حدود . پیمانکاران به محل کار خود می روند

  .می باشد.... دان انقالب و ، میامام حسین

این کارگران اطالع دقیقی در دست نیست و تنھا بر اساس حدس و گمان می توان  در رابطه با تعداد جمعیت
.  در سطح شھر تھران تخمین زد ھزار نفر٧ تا ۴تعداد آنھا را که اغلب مھاجران آذربایجانی ھستند، به 

رده عیت این کارگران را قبول نککنون زحمت آمارگیری مناسب از تعداد و وضه ھیچ نھاد و مرجعی تافانمتاس
  . ت که این امر در آینده الزم به نظر می رسداس

  

  :نمونھ آماری و شیوه نمونھ گیری
کارگران نقاش، بنا ... به علت یکپارچگی و ھمگنی زیاد میان نوع زندگی، گرایشات، و ویژگی ھای فرھنگی و 

نمونه گیری  " ، برای بدست آوردن نمونه آماری می توان از)١٣٧٢ساروخانی (به توصیه دکتر ساروخانی 
بدین ترتیب که بعد انتخاب کارگران نقاش شھر تھران، بر اساس امکانات و . استفاده کرد " خوشه ای

. محدودیت ھای این تحقیق، از میان پاتوق ھای نام برده در قسمت قبلی، یکی از آنھا را انتخاب می کنیم
بر (یت شھری آن  باشد که به علت مرکزامام حسین مینمونه مطلوب ما پاتوق امام حسین واقع در میدان 

پس . کارگران اکثر نقاط حاشیه ای را ھم شامل می شود) خالف پاتوق ھایی مثل خاک سفید یا نصیرآباد
در نظر گرفته می شود و مطالعه نیز روی آنھا " کارگران نقاش ساختمان پاتوق امام حسین " نمونه آماری ما 

  .انجام خواھد شد

  

  :تجمع آوری اطالعا
ح متغیر بود و با  صب٨:٣٠ تا ٧ین که در بازه زمانی پس از بررسی ساعت حضور کارگران در پاتوق امام حس

کمک دو تن از دوستانی که خود از نقاشان محسوب می شدند، در محل حاضر شده و پرسشنامه بین 
یعنی ( نھا، داده ھاپس از تکمیل پرسشنامه ھا توسط کارگران و نیز پس از کدگذاری آ. کارگران پخش شد

 وارد شده و اطالعات الزم برای تحلیل و نتیجه spssبه نرم افزار ) پاسخ ھای کارگران به ھریک از پرسش ھا
  .گیری از آن استخراج شد

  

 :تجزیھ و تحلیل اطالعات
پس از دسته بندی و کدگذاری پرسشنامه ھایی که توسط کارگران پاسخ داده شده بود، پاسخ ھا به عنوان 

  . گردید تا به وسیله آن اطالعات الزم به دست آمده و نتیجه گیری شودspssداده ھای تحقیق وارد نرم افزار 

  .و نتایج جالبی را به دست خواھد داد به نظر به رسیده ه بعضی آمارھای کلی و توصیفی الزمدر ابتدا ارائ



این وضعیت می تواند به دو دلیل . ھستند ساله ھا ٣٠ درصد پاسخگویان کمتر از ۶۵از اطالعات اولیه اینکه 
اول اینکه به علت نوع سخت کار نقاشی  ساختمان، جوان تر ھا بیشتر به آن مشغول ھستند و مسن : باشد

ترھا از انجام آن ناتوانند و دوم اینکه بسیاری از مسن ترھا به علت سوابق شغلی خود، نیازی به حضور در 
  .ا در این تحقیق با اکثریت کارگران جوان سر و کار داریمنتیجه اینکه م. پاتوق ھا ندارند

 درصد نمونه آماری ما دارای تحصیالت از ٨٠در رابطه با سطح تحصیالت نیز مشاھده می شود که نزدیک به 
الزم به توضیح است که .  درصد پاسخگویان زیر دیپلمه ھستند٨٣یا به عبارتی . ابتدایی تا دیپلم می باشند

. دریافت کرده اند) از نظر امکانات و استانداردھای آموزشی(ز مدارک خود را از مدارس سطح پایین این درصد نی
  .با این وجود، نرخ بی سوادی در این طبقه نگران کننده نیست

.  درصد از کارگران این صنف خود را در وضعیت بدی تصور می کنند٧٠در رابطه با وضعیت اقتصادی، نزدیک به 
ک بسیار نزدیک است، مھم این است که درصد زیادی از این "رضایت از وضع کنونی " تغیر که به در مورد این م

  .کارگران از وضعیت زندگی خود ناراضی ھستند

در پاسخ به سوال سوم پرسشنامه که تمایل کارگران نقاش به داشتن یک تشکل مستقل را مورد بررسی 
  :وده و براین حق خود اصرار دارندد کارگران موافق آن ب  درص٢/٩١قرار می دھد، 

  :پرداخته خواھد شد پس از توضیحات کلی باال، به آزمون فرضیات تحقیق

طه می خواھیم بدانیم بین وجود انجمن صنفی و گرایش کارگران به تشکیل سندیکای مستقل خود راب) الف
 لحاظ شده اند، با ۴ و ٣ پرسشھای از آنجا ھر دو متغیر در مقیاس اسمی بوده و در. معناداری وجود دارد یا نه

رابطه معناداری وجود ، ۴متغیر با درجه آزادی استفاده از آزمون کای دو، مشخص می شود که بین این دو
پس فرض صفر، یعنی عدم وجود رابطه بین . بیشتر است% ۵از %  ۶٢، یعنی Asymp.sigچرا که مقدار . ندارد

  .نمی شوداین دو متغیر رد 

نتایج . ی مورد تحقیق درباره رابطه بین میزان بدبینی و میزان گرایش به سندیکا می باشدعدفرضیه ب) ب
برای متغیر . آماری و مقایسه ضریب معناداری نشان می دھد که بین این دو نیز رابطه معناداری وجود ندارد

به عنوان " ن بودن وابسته به کارفرمایا" بدبینی، چھار صفت انداازه گیری تعریف شد که در این جا صفت 
     :نمونه می آید

در رابطه با ھمبستگی بین دو متغیر ترس و میزان گرایش نیز، چون ھر دو متغیر در سطح اسمی ھستند، ) پ
چون برای متغیر ترس دو صفت تعریف کرده ایم، این آزمون نیز دوبار به . استفاده می کنیم" کای دو "از آزمون 

  .صورت جداگانه انجام شود

ن ترس از مخالفت عوامل کارفرمایی و میزان گرایش کارگران به تشکیل سندیکای مستفل خود بی
بوده %  ۶۴رابطه معناداری وجود ندارد، چرا که ضریب معناداری آن برابر ) ١٣ و ٣مقایسه پرسش ھای (

  رد نمی،بنابراین فرض صفر ما، یعنی عدم ارتباط معنادار بین دو متغیر فوق. بیشتر است%  ۵که از 
  .شود

فرضیه ما به " منع فعالیت ھای سندیکایی از نظر قوانین " اما در مورد صفت بعدی متغیر ترس، یعنی 
کمتر می  %  ۵است که از   % ٠٢/٠در این مورد ضریب معناداری آزمون کای دو، برابر . اثبات می رسد

  .باشد

  : پس این فرضیه زیر به اثبات می رسد

 سندیکایی و میزان گرایش کارگران به تشکیل سندیکای مستقل خود، ارتباط بین آزاد بودن فعالیت
                      .معناداری وجود دارد

یا تمایل کارگران به تشکیل سندیکا دارای ارتباط معناداری نیست و " رضایت از وضع کنونی " صفات متغیر ) ت
ضایع شدن حقوق کارگران " نه ضریب معناداری بین به عنوان نمو. در این بخش ھم فرضیه به اثبات نمی رسد

  : است٢/٠، برابر ١٧ و ٣ پرسش ھای یعنی مقایسه" تمایل به تشکیل سندیکا " و " توسط کارفرماھا 

بین عدم اطالع کارگران از محل و نمایندگان سندیکا و میزان سندیکا خواھی در آنھا ارتباط معناداری وجود ) ث
  . کمتر است٠٥/٠از  می باشند که ٠٠٥/٠ آزمون کای، دارای ضریب معناداری  متغیر دردارد، این دو

به عنوان مثال . با توجه به اطالعات موجود می توان فرضیات دیگری را ھم طرح و نتایج آن را بررسی کرد
  :فرضیه زیر 



  .اردبین وضعیت اقتصادی کارگران و تمایل آنھا به تشکیل سندیکا ارتباط معنا داری وجود دــ 

  .بین وضعیت اقتصادی کارگران و تمایل آنھا به تشکیل سندیکا ارتباط معنا داری وجود نداردــ 

 اسمی وضعیت اقتصادی و گرایش کارگران به –رتبه ای ر  من ویتنی در ارتباط با دو متغیuنتیجه آزمون 
نی وجود ارتباط نشان دھنده رد فرض صفر، یع) Asymp.sig= ٠٦/٠(سندیکا، در صورت کمی اغماض،  

  .معناداری بین این دو متغیر است

فرضیات دیگری ھم به ھمین ترتیب طرح و با استفاده از عملیات کامپیوتری مورد تحقیق وارد شد که ھمگی 
  .در اینجا نیز برای جلوگیری از اطاله کالم، از شرح آن صرف نظر می شود. فاقد ارتباط معنا دار بودند

  

  :یقچالش ھا و مشکالت تحق
این بخش، یعنی چالش ھایی که در راه این تحقیق با آن روبرو شدیم و نیز مشکالتی که در جریان به 

  :کارگیری روش ھای یک تحقیق علمی وجود داشت، با توضیح بیشتر مورد بررسی قرار خواھد گرفت

د و آموزش و شکل سطح پایین سوامکارگران نقاش ساختمان، ھمچون اکثریت طبقه کارگران ایران، از )١
مسئله بی سوادی در بین کارگران این صنف، از علل متعددی ریشه می گیرد . پرورش مدرسه برخوردارند

که قابل تعمیم به کل جامعه ایران و اساسًا جوامع جھان سومی بوده و از این لحاظ خارج از این بحث می 
گران، مسئله کم سوادی یا بی مسئله اصلی این است که برای تکمیل پرسشنامه ھا توسط کار. باشد

  .سوادی آنھا، به عنوان مشکل اصلی خود را می نمایاند

با پیش بینی این مشکل در تدوین و نگارش پرسشنامه، حداکثر سعی ممکن به کار رفت تا از طرح 
ن در با این وجود بسیاری ازکارگرا. سواالت پیچیده و گنگ و نیز استفاده از لغات غیر عامیانه، اجتناب شود

این مسئله خود باعث شده بود تا . خواندن، تجزیه و تحلیل و سپس پاسخ دادن به سواالت ناتوان بودند
 ١٢٠از بین . بسیاری از آنھا از شرکت در مصاحبه خودداری کنند و یا از سر بی میلی اقدام به آن کنند

و به پرسشگران برگردانده  پرسشنامه پر شد ۶۵پرسشنامه ای که در محل میان کارگران پخش شد تنھا 
.  عدد به کلی فاقد اعتبار بوده و از صالحیت مطالعه علمی خارج بود٨ پرسشنامه نیز، ۶۵از میان آن . شد

 پرسشنامه باقی مانده نیز باید به این نکته توجه داشت که پاسخ ھا نباید از قابلیت اعتماد ۵٧در مورد 
بسیاری از پرسش ھا را بدون مطالعه و فقط برای رفع تکلیف بعضی از کارگران، . باالیی برخوردار باشند

به سواالت ) با سوادترھا به بی سوادھا کمک می کردند(عامت می زدند و تعدادی دیگر نیز با کمک ھم 
نا گفته پیداست که ھمین ایرادات اساسی که ذکر شد، به کلی قابلیت علمی نتایج . پاسخ می دادند

  . ی برداین تحقیق را زیر سوال م

در ادامه قسمت اول باید توضیح داد که شاید ابزار تحقیق برای انجام این مطالعه، مناست نبوده  )١
مثًال بھتر بود به جای ارائه پرسشنامه مکتوب به ھریک از کارگران، از مصاحبه شفاھی . است

 و متفاوت اما استفاده از ھر روش دیگری، مستلزم امکانات و توانایی ھای بیشتر. استفاده شود
  . چیری که از یک تحقیق دانشجویی نمی توان انتظار داشت. نیروھای تحقیق بود

 زمان کوتاھی که کارگران در پاتوق ھای خود حضور دارند، باعث عدم تمرکز و دقت آنھا در پاسخگویی به 
 آنھا سپرده کارگران نقاش با این دغدغه فکری که با حضور در پاتوق، شاید کاری ھم به. سواالت می شد

در چنین . حداکثر حضور آنھا ھم یک یا دو ساعت بیشتر نیست. شود، ھرروز را عازم این محل ھا می شوند
فرصت کمی، پخش پرسشنامه ھا، ارائه توضیحاتی درباره چرایی و چگونگی پرکردن پرسشنامه ھا و سپس 

  .جمع آوری آنھا بسیار مشکل و حتی بعید به نظر می رسد

. بلی کارگران، در مورد شرکت درچنین تحقیقاتی خود یکی از مشکالت مھم بودعدم تجربه ق )٢
عده ای . بسیاری از این کارگران ھیچ گونه سابقه ای در برخورد با این گونه پرسشنامه ھا نداشتند

بی تفاوت از کنار آن می گذشتند و عده ای دیگر، از اینکه از آنھا نظرخواھی شده، احساس رضایت 
 جدیت به پرسشھا جواب می دادند، ھمچنین بودند عده ای که تصور می کردند، عدف از کرده و با

پاسخ دادن به این سواالت، مثًال جمع آوری اطالعاتی برای یک نھاد دولتی است تا از گذر آن، 
  !منافعی را به این صنف اختصاص دھند



این مسئله باعث می . زبان ھستنداکثر قریب به اتفاق کارگران نقاش ساختمان از ھم وطنان آذری ) ۴
این . شد که برقراری ارتباط با آنھا، برای محققی که فارسی زالن است، مشکل و حتی غیرممکن باشد

  .مشکل از طریق کمک گرفتن از دو نفر از دوستان آذری زبان، تا حدودی برطرف شد

  

  : نتیجھ گیری نھایی و ارائھ پیشنھادھا
  :اساسی به این صورت مطرح شد کهدر ابتدای این تحقیق مسئله 

تمایلی دارند یا نه ) سندیکا(آیا کارگران نقاش ساختمان شھر تھران به تشکیل یک اتحادیه مستقل کارگری " 
 این تمایل یا عدم تمایل چیست؟ یا به عبارتی آیا این کارگران سندیکای کارگری را حق  علتو پس از آن اینکه

  "ست چرا برای بدست آوردن آن کاری انجام نمی دھند؟ خود می دانند و اگر اینچنین ا

 درصد این ٩١درباره بخش اول این مسئله، یعنی تمایل کارگران به تشکل مستقل خود، مشخص شد که 
  .کارگران موافق داشتن یک تشکل مستقل بوده اند

اشتن یک تشکل  درصد کارگران موافق د٩١. اما در مورد بخش دوم مسئله به آسانی نمی توان نظر داد
سندیکای ( چرا که در واقعیت امر یک تشکل مستقل . مستقل ھستند، اما عمال تمایلی نشان نمی دھند

یعنی دالیلی وجود دارد که از میزان تمایل کارگران می کاھد و مانع از اقدام . در این صنف وجود ندارد) کارگری
  .دآنھا برای تشکیل یا عضویت در یک سندیکای کارگری می شو

  :در ادامه مشخص شد که از میان فرضیات مورد تحقیق 

  منع فعالیت ھای سندیکایی از نظر قوانین )١

 عدم آگاھی کارگران از محل مراجعه آنھا برای تشکیل سندیکا )٢

با این حال به دالیلی که در . در میزان گرایش کارگران برای تشکیل سندیکای مستقل خود، تاثیر زیادی دارد
 این سوال که به نظر می رسد. ذکر شد، ھمین نتایج نیز قابل اتکا نمی باشد"  مشکالتچالشھا و"قسمت 

علل عدم گرایش کارگران نقاش به تشکیل سندیکای مستقل خود چیست؟ با یک سوال بسیار عمومی تر، 
که ریشه بسیاری از ناکامی ھای سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی را مورد پرسش قرار می دھد، ھم 

علل عدم گرایش ایرانیان به انجام فعالیت ھای جمعی برای حل مشکالت خود : این سوال که. استجنس 
  چیست؟

شاید تنھا ویژگی مثبت این . بی گمان نتایج این تحقیق، از قابلیت اعتماد و اعتبار کمی برخوردار است
 با پیچیدگی ھا و آشنایی. تحقیق، انجام نمادین و مقرراتی چھارچوب ھای تجویزی روش تحقیق باشد

  .دشواری ھای یک تحقیق علمی در عرصه علوم اجتماعی نیز از دیگر نتایج مثبت این تحقیق بود

با این حال به دست آوردن بعضی آمارھای توصیفی ساده نیز، خود می توانند بازگوی بسیاری از نارساییھای 
 می توان برای رفع آنھا نیز برنامه ریزی موجود در بین کارگران این صنف باشد، که در صورت شناسایی صحیح،

  .کرد

ذکر این نکته الزم به نظر می رسد که انجام تحقیقاتی با این نوع موضوعات، یعنی موضوعاتی پیرامون 
مطالبات کارگری و جنبش سندیکایی، در حاشیه مطالعات علوم اجتماعی قرار گرفته و به این دلیل از نظر 

ھمچنین کوتاھی نھادھای دولتی، عمدًا یا سھوًا، کارگران این صنف را از . اشدپیشینه مطالعاتی، فقیر می ب
  .بسیاری حقوق اجتماعی محروم ساخته است

انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمان، به عنوان نماینده دولت در میان کارگران، کوچکترین اثر مثبتی در 
ه، مانند راه اندازی تعاونی ھای مسکن و مصرف، بھبود شرایط زندگی آنھا نداشته و از انجام اقدامات محول

  . کارگران کوتاھی می کنند و عمًال بود و نبودشان یکی است... افزایش دستمزد و 

در رابطه با منع فعالیت ھای سندیکایی از نظر قوانین، نیز باید گفته شود که قانون اساسی و قانون کار 
ن برای تشکیل سندیکاھای کارگری، مانعی ایجاد نکرده، بلکه جمھوری اسالمی تا حدودی زیاد، بر حق کارگرا

وه  فعالیت ھای سندیکایی را مخالف قانون جلت طلبان جبھه سرمایه داری است کهاین قانون شکنی منفع
 امنیتی و بی مورد با سندیکالیست ھایبھتر است تا عوامل مسئول با رفع موانع و عدم برخورد. می دھند

  .ھای آزادانه سندیکا خواھی را بدھندھا، اجازه فعالیت 



فعالین سندیکایی در صنف کارگران نقاش ساختمان نیز باید، ھوشیارانه تر، با برنامه تر و فعال تر، سندیکا و 
سندیکا خواھی و منافع آن را به کارگران بیاموزند و شرایط دسترسی آسان آنھا به سندیکالیست ھا را مھیا 

   .کنند

تحقیق ھر چند ناقص و پر ایراد، اما شروعی برای انجام سلسله تحقیقات علمی و امید است که این 
  .کاربردی در خصوص آسیب ھای جامعه کارگری در جریان مبارزه طبقاتی خود باشد
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