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 علل عدم گرايش کارگران

ی شهر تهران به تشکيل سنديکای کارگر نقاش ساختمان  

 
   شماه هشتاد و شاول مرداد                                                                                             ماریياک صالح   

  
  

  پيشگفتار
  

سخن از سرگذشت کارگران از ابتدای پيدايش و چگونگی تکامل و وضعيت کنونی اين طبقه اجتماعی، به اندازه تمام 

امروزه ديگر بر هيچ محقق و پژوهشگر . سرگذشت تاريخ بشری از انقالب صنعتی به اين سو، به دراز خواهد انجاميد

تقسيم کار . شدن و به تبع آن شهرنشينی همراه بوده استعلوم اجتماعی پوشيده نيست که ظهور طبقه کارگر با صنعتی 

مختلف اجتماعی را ) به زعم مارکس(و طبقات ) به زعم وبر(پيچيده که الزم و ملزوم صنعتی شدن جامعه بود، قشرها 

هايی بدين ترتيب جامعه از گروه . بوجود آورد که هر کدام دارای جايگاه، نقش، کارکرد و نفع اجتماعی متفاوتی بودند

  . متشکل شد که دارای منافع متضاد آشکاری بودند

آشکارا ) که شايد در دوره های قبلی تکامل بشری نيز وجود داشته است(اما آنچه باعث می شد اين تضاد بين گروهی 

 مورد مطالعه و نيز مورد مخاصمه قرار گيرد، ظهور مکاتب و انديشه های فلسفی جديد در حوزه اجتماعی و سياسی بود

تمامی سنت های گذشته را که روزگاری قانون اليزال الهی تصور می شد، ) protestism( که به شيوه ای اعتراضی 

  . به چالش کشيده و به مبارزه و دگرگونی فراخواندند

پس از گذشت سال ها که از گير و دار اين کشاکش تئوريک و سپس پراتيک گذشت، اين نظم به ظاهر نظام مند سرمايه 

جامعه شناسی نيز که رسالت انسان مدارانه خود را فراموش کرده .  بود که پا برجا و پيروزمندانه خود را فاتح ديدداری

بود، با گسيل از زادگاه اصلی خود يعنی اروپا به قلب سرمايه داری جهان يعنی امريکا نقل مکان کرد و هم اکنون 

، تحقيق و نتيجه گيری را به دانشگاه های سرتاسر جهان ديکته سالهاست که شيکاگو، هاروارد و آيوی روش های مطالعه

  . می کنند

اشکال اصلی . البته اين موضوع که نقطه ای از جهان پيشگام جامعه شناسی باشد، فی نفسه مشکل زا به نظر نمی رسد

عی خاص اين اين است که متدهای جامعه شناسی در کشورهای پيشرفته، به خصوص امريکا، برای حل معضالت اجتما

جوامع و با توجه به ويژگی ها و شرايط اجتماعی خود پی ريزی شده است که لزومی برای تطابق اين روش ها و 

بدين ترتيب جامعه شناسان در کشورهای غير پيشرفته، به . ويژگی ها با شرايط جوامع جهان سوم و پيرامون وجود ندارد

تند که با نوعی ابزارهای وارداتی در عرصه روش های خصوص جهان سومی، با اين مشکل اساسی مواجه هس

البته الزم به ذکر . مطالعات جامعه شناسی، می بايست به مطالعه و تحليل مسائل اجتماعی خاص جامعه خود بپردازند

است که استفاده از شيوه های تحقيق دانشگاه های غربی تا کنون کمک زيادی به رفع بسياری مسائل اجتماعی کرده و 
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  . ين روش ها در پاره ای مواقع موثر، مشکل گشا و منحصر به فرد بوده اندا

تاريخ صنعتی شدن، تاريخ طبقه کارگر، تاريخ پيشرفت های علمی و حتی تاريخ تکامل جامعه : مخلص کالم اينکه

  . ثر هستندشناسی، در رابطه ای تنگاتنگ و متصل به هم قرار دارند که گويی همگی از يک مسير تکاملی مشخص متا

  
  :مقدمه

با ظهور توليد ماشينی و افزايش بيشتر بهره کشی سرمايه داران از کارگران، فشار زندگی و نارضايتی اجتماعی در 

ميان آنها به حدی رسيد که برای فرار از اين وضعيت تصميم به تشکيل جمعيت هايی، خاص خود و اتخاذ سياست هايی 

بدين ترتيب اساس تشکيل اتحاديه های کارگری، افزايش قدرت چانه زنی . سرمايه داری گرفتنددر مقابل فشارهای 

کارگران برای کسب حقوق اجتماعی بيشتر و مقابله با زياده خواهی های روزافزون قدرت غيرقابل کنترل سرمايه 

ديمير ايليچ لنين سنديکاها و اتحاديه هرچند که در نظريات مارکسيستی، از جمله در آثار کارل مارکس و وال. (داری، بود

  .) های کارگری ابزار دست يابی طبقه کارگر به آگاهی طبقاتی و مقدمه سازی انقالب پرولتاريا می باشد

در دوران بعد از صنعتی شدن و به ويژه در ابتدای قرن هيجدهم ميالدی، کشف بازارهای مصرف جديد و ولع ناتمام 

رای کسب سود بيشتر، عرصه زندگی بر کارگران آنچنان تنگ شده بود، که وصف آن تنها طبقه نوظهور سرمايه داری ب

 ساعت ١٦طوالنی بودن ساعات کار که در مواقعی تا بيش از . به قلم نويسندگان نابغه و رئال مسلک اروپايی ميسر بود

 را می داد و بسياری ديگر از در روز هم می رسيد، کار کودکان وزنان، دستمزدهای ناچيز که به سختی کفاف زندگی

اين دست کمبودها و محروميت ها، موجبات ظهور و پيشرفت مجموعه ای از نظريات و به تبع آن فعاليت های اصالحی 

سنديکا خواهی، تشکيل اتحاديه های کارگری که هدفی جز تامين . و انقالبی شد که به جنبش کارگری معروف است

در راس مطالبات جنبش کارگری ) و در آغاز ميان کارگران انگلستان(د، از همان ابتدا نيازهای کارگران را نداشته باش

اين جنبش پس از دهه های متمادی تاريخ مبارزه و فراز و نشيب اکنون در بسياری از کشورها منشاء . قرار داشت

تاوردها، در نگاه نظريات و باز تاکيد می شود که در اين دس. (خيرات و خدمات زيادی برای طبقه کارگر بوده است

  ) مارکسيستی هرگز پايان مبارزه نبوده و جز حکومت پرولتری، پايانی برای آن تصور نمی شود

با اين وجود تحقق نيافتن خواسته های کارگران در کشورهايی که با رشد نا متوازن و يا ناقص سرمايه داری روبه رو 

و فرهنگی و يا سياسی و اجتماعی اين جوامع که اثراتی چون نا آگاهی و بوده اند و يا به دليل پاره ای مقتضيات فکری 

تسليم وضع موجود شدن را به همراه اشته است و پی بردن به ريشه های آن سوال اساسی در اين تحقيق است، موجب 

دن به کمترين شده که جنبش کارگری و در سرلوحه آن جنبش سنديکا خواهی، همچنان در آغاز کار باقی مانده و از رسي

  . اهداف بازبماند

ايران از جمله کشورهايی است که علی رغم تاريخ طوالنی مبارزات افکار چپ در صحنه سياست و اجتماع آن، نمی 

هر چند که اين . توان تاريخ افتخار آفرينی را در راه کسب امتيازات اجتماعی خاص طبقه کارگر، برای آن متصور شد

  . شروان کارگری، خالی از دست آورد نيز نبوده استدوران طوالنی مبارزات پي

در اين تحقيق يک سوال کلی مطرح است و آن اينکه چرا تا کنون در ايران، اتحاديه های کارگری مستقل و سودمند به 

البته اين موضوع بسيار گسترده و مستلزم تحقيقات وسيع و عميق است که از . حال کارگران وجود نداشته است
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به همين دليل نيز در مبحث بعدی سعی می شود با تحديد اين موضوع، به .  توانايی اين تحقيق خارج استچارچوب و

  . سوالی رسيد که امکان پاسخگويی محققانه به آن وجود داشته باشد

  
  : طرح مسئله

وع مورد تحقيق در بخش قبلی اشاره شد که برای دستيابی به پاسخ های محققانه به يک مسئله اجتماعی الزم است، موض

اين موضوع که به چه داليلی در ايران اتحاديه های . تا جايی محدود شود که ابزارها و امکان های تحقيق اجازه می دهد

کارگری مستقل و سودمند به حال کارگران وجود ندارد، مجموعه گسترده ای از عوامل اجتماعی، سياسی، فرهنگی و 

در اين تحقيق سعی می .  حتی نظريات متعددی می تواند پاسخگوی آن باشدتاريخی را شامل می شود، که فرضيات و

شود تا با چشم پوشی از بسياری داليل محتمل و دخيل در اين مسئله اجتماعی تنها به بعدی از آن پرداخته شود که اتفاقًا 

ه عبارتی گرايش يا عدم می تواند پايه ای ترين و دخيل ترين عنصر موثر را بررسی کند و آن ميزان گرايش و يا ب

  . گرايش خود کارگران در هر جامعه ای به تشکيل اتحاديه های کارگری است

بدون شک اولين گام برای شروع يک جنبش اجتماعی از ميزان تمايل يک جماعت خاص برای تامين يک هدف جمعی 

يران ميل و گرايشی به ايجاد يک جمعيت اين بسيار مهم است که بدانيم آيا اساسًا در ميان کارگران ا. سرچشمه می گيرد

مستقل که حامی منافع آنها باشد وجود دارد يا نه؟ و بسيار مهمتر اين است که بدانيم داليل و علل اين گرايش يا عدم 

گرايش چيست؟ و باز برای محدود کردن اين موضوع به گونه ای که بتوان با متغيرسازی و ارزيابی کمی، ضرايب 

عتمادی را بدست آورد، يک پيشه کارگری و آن هم در يک منطقه جمعيتی خاص را مورد مطالعه قرار همبستگی قابل ا

بدين ترتيب جامعه آماری ما در اين تحقيق کارگران نقاش ساختمان شهر تهران می باشد و مسئله بدين گونه . می دهيم

تمايلی ) سنديکا(اتحاديه مستقل کارگری آيا کارگران نقاش ساختمان شهر تهران به تشکيل يک : " طرح می شود که

دارند يا نه و پس از آن اينکه علت اين تمايل يا عدم تمايل چيست؟ يا به عبارتی آيا اين کارگران سنديکای کارگری را 

  "حق خود می دانند و اگر اينچنين است چرا برای بدست آوردن آن کاری انجام نمی دهند؟ 

  : اهميت و ضرورت موضوع
رگر نه تنها در جامعه ما که در همه نقاط جهان که زندگی اجتماعی در آن دارای ساختاری طبقاتی است، با طبقه کا

هر انسان آگاه و هر وجدان بيداری که . کمبودها، نيازمندی ها، ناماليمتی ها و سختی های نگران کننده ای روبه رو است

) و يا زنده بودن(انداخته باشد و جلوه های ديگری از زندگی تنها يک بار چشم به حاشيه های شهر و حلبی آبادهای آن 

را در ميان اين طبقه ضعيف و آسيب پذير جامعه به نظاره نشسته باشد، به خوبی به عمق فاجعه ای که اين طبقه در آن 

ن امنيت مشاغل سخت و طاقت فرسا، خطر ابتال به بيماری ها و نقص عضوها، فقدا. دست و پا می زند، پی خواهد برد

شغلی، ساعات طوالنی کار و بسياری موارد ديگر، همه و همه از آن کارگرانی است که به نيروی فکر و بازوی خود 

اما آنچه نصيب ايشان می شود، کمترين دستمزدها، کمترين منزلت ها، کمترين . جهان را می سازند و سامان می دهند

  : رفاه و بيشترين نياز است

   بی برزگزان خلق جهان بی نان است           ن ويران استبی کارگر و کار جها                        

  زين روی خدا کارگر و دهقان است                و نان گويند که از خداست آبادی                         



 

 4

اما آنچه بيشتر باعث تاسف است اينکه علی رغم ستم آشکار و روزافزونی که از سوی نظام سرمايه داری بر طبقه 

چنان که شايسته رسالت جامعه شناسی است، توجه جامعه شناسان به کارگر وارد می شود، تا کنون آنچنان که بايد و آن

معضالت و مسائل اجتماعی طبقه زحمتکش جامعه معطوف نشده است و اگر هم گاه گاهی هدف مطالعه و تحقيق قرار 

ست، دنبال در ميان کارگران بيشتر ا... گرفته اند، چيزی جز اثبات اينکه مثًال درصد طالق، بزه کاری، حاشيه نشينی و 

در آخر هم هرگز راه حلی ارائه نمی شود، شايد به . چيزی که شايد ميراث جامعه شناسان شهر شيکاگو باشد. نشده است

اين خاطر که راه حل تنها در براندازی نظم حاکم وجود دارد و اين نيز مستلزم هزينه های گزافی برای محقق و 

  . پژوهشگر خواهد بود

ن انتظار داشت، چه در جامعه ای که بنای آن بر مبارزه طبقاتی گذاشته شده است هيچ علم روش ديگری هم نمی توا"

  ) ١٩٠٨لنين  ."(اجتماعی بی غرضی نمی تواند وجود داشته باشد

کارگران مورد ) سنديکايی(اما در اين تحقيق سعی می شود که اساسًا يکی از اين راه حل ها يعنی مبارزات اتحاديه ای 

سنديکا جايی که کارگران با اتحاد و تشکل خود می توانند در برابر امواج سهمگين جامعه سرمايه . گيردمطالعه قرار 

  . داری،عرض اندام کنند و خواهان کسب حقوق اجتماعی بيشتری باشند

امن نقاشی ساختمان از نا. آنچنان که گفته شد جامعه آماری ما در اين تحقيق کارگران نقاش ساختمان شهر تهران است

ترين و مشقت آميزترين کارهای ساختمانی است و عمومًا مشاغل ساختمانی از سخت ترين مشاغل يدی محسوب می 

در اين صنف کارگران با يک کارفرمای هميشگی سروکار . کارگران نقاش ويژگی های خاص خود را دارند. شود

اد دارند که بعد از اتمام پروژه کاری، ديگر رابطه ندارند و معموًال برای انجام هر پروژه کاری با يک پيمانکار قرارد

اين موضوع يعنی عدم وجود يک مرجع و مسئول ثابت باعث می شود که کسی . حقوقی خاصی ميان آنها وجود ندارد

  . خود را ملزم به پاسخگويی به مطالبات کارگران نداند

 تامين اجتماعی، حق بازنشستگی و امثال اين را داشته به عنوان مثال کارگران در اين صنف نمی توانند از پيمانکار توقع

روزمزد . "باشند و مرجع پاسخگوی آنها، جز نهاد های دولتی مثل وزارت کار يا تامين و رفاه اجتماعی، نمی تواند باشد

  . اين کارگران هم خود علت ديگری برای ناامنی شغلی و عدم برخورداری از امتيازات کاری می باشد" بودن

ن شرايطی که احساس بی پناهی و بی پشتوانگی را در کارگران اين صنف تقويت می کند، وجود يک سازمان چني

اين دقيقًا چيزی است که فلسفه ظهور . پشتيبان را که در شرايط سخت بتواند از حقوق شان حمايت کند، الزم می نمايد

  . سنديکاها را تشکيل می دهد

  : مجموعه عواملی نظير
  ير خط فقر و زندگی در شرايط غيراستاندارد و به دور از کم ترين امکانات درآمد ز) ١

  نبود يک سازمان يا تشکل مسئول و دلسوز در رفع نيازمندی های کارگران نقاش ) ٢

  . عدم رعايت حقوق کار و نابسامانی در شرايط کار که خود ناشی از مورد دوم است) ٣

 با روش و اسلوب تحقيق در علوم اجتماعی پيرامون اينگونه از مسائل جامعه و مهمتر از همه فقدان تحقيقات علمی) ٤

کارگری موجب شد تا در اين تحقيق سعی شود تا در حد توان با استفاده از شيوه های نوی تحقيق در جامعه شناسی به 

ت کسب نتايجی با چه در صور. موضوع ميزان گرايش کارگران نقاش به تشکيل اتحاديه مستقل کارگری پرداخته شود
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  . قابليت علمی، بتوان راه گشای بعضی بيراهگی ها بود

  
  : فرضيات تحقيق

در اين بخش باز هم تاکيد می شود که تا کنون کمتر کار تحقيقی به روش و اسلوب تحقيق در علوم اجتماعی در رابطه با 

ردوگاه انديشه های چپ، انجام گرفته جامعه کارگری و آسيب شناسی سازمان ها و تشکيالت کارگری به مثابه تنها ا

از آغاز پيدايش نيازها و . با اين وجود به اين معنی نيست که ما در راه اين تحقيق، بی هيچ توشه ای خواهيم بود. است

چالش ها در جامعه کارگری، مطالعات درخور و دلسوزانه ای به ويژه از جانب پيشروان جنبش کارگری، انجام گرفته 

اکنون هر . واند ما را به خوبی در طرح فرضيات منطقی ياری کند و از حدسيات و گمان ها به دور دارداست که می ت

يک از فرضيات اين تحقيق که می تواند علل گرايش يا عدم گرايش کارگران نقاش شهر تهران به تشکيل سنديکای 

  : کارگری باشد، با توضيحی کوتاه ذکر خواهد شد

 راه ۵٧نند اکثر ديگر صنوف دارای يک انجمن صنفی می باشند که بعد از انقالب سال کارگران صنف نقاش ما) ١

می باشد کمتر نشانه ) زير نظر وزارت کار جمهوری اسالمی(اين سازمان که وابسته به خانه کارگر . اندازی شده است

انکاران نقاش در آن، عدم حضور درصد بيشتر پيم: هايی از يک تشکل مدافع حقوق کارگران را دارد و اين به علت

که فقط به حضور آنها در انتخابات مجمع عمومی به مدت هر (دخالت کارگران در تصميم گيری های مربوط به انجمن 

، اقدام به کاهش ميزان دستمزد کارگران به نفع پيمانکاران، عدم تالش برای ايجاد )دو سال يک بار، خالصه می شود

  . می باشد... ر خدمات اجتماعی و تعاونی های مسکن، مصرف و ديگ

با اين حال وجود اين انجمن که به عنوان تنها مرجع و مدافع قانونی حقوق کارگران بوده و تبليغات آن در بين کارگران و 

هرچند که (عضوگيری از آنها، گاهًا فرستادن کارشناس به درخواست کارگران برای حل دعاوی بين کارفرما و کارگر 

، برگزاری انتخابات آزادانه برای تعيين اعضا رهبری آن، اين تصور )گرفتن مبالغ گزافی انجام می شوداين کار با 

  کارگران که به غير از انجمن ديگر آلترناتيوی به عنوان مدافع 

حقوق آنها نمی تواند وجود داشته باشد و در آخر سابقه طوالنی آن نزد کارگران، باعث می شود که نقش انجمن صنفی 

  . نقاشان ساختمان در ميزان تمايل کارگران به تشکيل سنديکا، بسيار موثرتر باشد

  
  : بدين ترتيب فرضيه زير را در نظر می گيريم

  . وجود انجمن صنفی نقاشان باعث عدم گرايش کارگران به تشکيل سنديکای مستقل خود می شود) الف

  .  به تشکيل سنديکای مستقل خود می شودوجود انجمن صنفی نقاشان ساختمان باعث گرايش کارگران) ب

ناکامی گروهها و احزاب سياسی در طول تاريخ ايران زمين در جهت برآورد خواسته های توده مردم که گاه نتيجه ) ٢

بی تدبيری و گاه نتيجه فزون طلبی و آلودگی به قدرت بوده است، باعث شده که نگاهی منفی و بدبينانه را نسبت به 

اين موضوع مهم که بررسی ريشه های تاريخی آن بسيار وسيع و خارج از . ها در ميان جامعه برانگيزداينگونه تشکل

  . موضوع ما است، می تواند عاملی مهم در عدم موفقيت و يا قبل از آن، عدم گرايش به انجام کار گروهی باشد

جمن صنفی نقاشان و يا ديگر نهادهای دولتی، درباره کارگران نقاش بايد گفت که سابقه ناموفق و کارنامه بد عملکرد ان



 

 6

به نظر می رسد که باعث نااميدی اين کارگران از توانايی تشکل ها، مثل سنديکاهای کارگری، برای حل مشکالت آنها 

پس يک فرضيه ديگر نيز . اين موضوع از خالل صحبت های آنها و گله و شکاياتشان به خوبی مشخص است. شده است

  : ح می شود کهبدين صورت مطر

بدبينی نسبت به عملکرد سازمان هايی مثل انجمن صنفی، با ميزان گرايش کارگران به تشکيل سنديکای مستقل خود ) پ

  . مربوط است

با توجه به (متاسفانه از خصايص ويژه نظام های غير دموکراتيک، به ويژه درمشرق زمين و خاصه در ايران ) ٣

، شيوه خشن کشورداری حاکمان و رژيم مبتنی بر سرکوب و ))١٣٦٨کاتوزيان (اتوزياننظريه استبداد ايرانی همايون ک

بدين ترتيب که با هر صدای مخالفی با نظام حاکم بر جامعه به شدت و به شکلی قهرآميز برخورد می . خفقان ايشان است

را جدا از آن دانسته و از هر به همين دليل نيز توده های مردم همواره با نوعی ترس و وحشت از حکومت، خود . شود

  . چيزی که به دخالت در کار قدرت و حکومت منجر شود دوری می کنند

با توجه به ضعف ساختار دموکراتيک و فرهنگ توتاليتاريستی در نظام سياسی حاکم، اين بعد منفی فرهنگی، همچنان 

لت در امور سياسی و اجتماعی و از دست يعنی به جهت ترس از آينده دخا. در ميان توده های ايرانی حفظ شده است

فعاليت سنديکا . دادن بعضی از منافع فردی خود حاضر نيستند که بدون تضمين وارد جريانات مداخله گر در قدرت شوند

و جنبش سنديکايی هم که در ذات خود مبارزه با عناصر سياسی و اقتصادی را بر دارد، می تواند خط قرمزی برای 

چه آنکه فعاليت سنديکايی از طرف عوامل امنيتی جمهوری اسالمی رسميت نداشته و اقدام عليه . دکارگران تلقی شو

  : پس فرضيه بعدی که بايد مورد تحقيق قرار گيرد به شرح زير است. امنيت ملی محسوب می شود

  . ل خود بشودترس از برخورد عوامل امنيتی، می تواند باعث عدم گرايش کارگران به تشکيل سنديکايی مستق) ت

  . آزاد بودن فعاليت های سنديکايی باعث گرايش بيشتر کارگران به تشکيل سنديکا ميشود: فرضيه فرعی

فرضيه بعدی که بايد مورد تحقيق قرار گيرد و از اهميت زيادی هم برخوردار است اين است که آيا اساسًا در بين ) ٤

 اعم از اقتصادی يا اجتماعی، وجود دارد که اکنون در پی کارگران نقاش ساختمان نارضايتی از وضع زندگی خود،

توسل به يک نهاد، انديشه يا جنبشی باشند، يا اينکه آنها آنقدر از وضعيت خود راضی هستند که نيازی به تغيير وضع 

قی از آنها کارگران يک صنف تنها هنگامی در راه بهبود منافع خود اقدام می کنند که در جايی، يا ح. موجود نمی بينند

نيل " اين موضوع در همه جوامع بسيار بديهی است، آنچنان که که . ضايع شده باشد و يا آنکه بخواهد ضايع شود

، ترغيب و فشار ساختاری که موجب تجمع افراد در کنار هم، برای مقابله با آن فشار ساختاری می شود را از "اسملسر

ه اين گونه از رفتارها مقدمه ايجاد جنبش ها و نهادهای اجتماعی خاصی که البت(عوامل تعيين کننده رفتارهای جمعی 

  ) ١٣٨١نقل از کتاب کوئن .(می داند) است

بدين ترتيب مساله ميزان رضايت کارگران نقاش ساختمان از شرايط زندگی خود در ميزان گرايش آنها به تشکيل نهادی 

  : ه اين صورت مطرح می شود کهپس اين فرضيه نيز ب. برای رفع نيازهايشان مربوط است

بين ميزان رضايت کارگران نثاش از شرايط زندگی شان و ميزان تمايل آنها به تشکيل سنديکای مستقل کارگری ) ث

  .همبستگی وجود دارد 

اقتصادی به اعضای جامعه، تامين به طور کلی در کشورهايی که به علت ساختار نابسامان اقتصاد و شدت فشارهای ) ۵
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معيشت روزانه به سختی ممکن است، اعضای آن جامعه زمان و انرژی زيادی را صرف اشتغال جهت برآوردن 

اين باعث می شود که از ميزان تفريحات، مطالعه و شرکت در فعاليت های اجتماعی به . نيازهای مالی خود می کنند

اين کارگران چيزی بيش از نصفی از ساعات . ن کارگران نقاش هم صادق استاين موضوع در ميا. مراتب کاسته شود

شبانه روز را مشغول کار نقاشی ساختمان بوده و در پايان وقت کاری هم آنچنان خسته و بی رمق هستند که توانايی 

  ! پرداختن به فعاليتها ی غير را ندارند، چه برسد به شرکت در فعاليتهای سنديکايی

  . وقات بيکاری در ساعات شبانه روز، از علل ناتوانی کارگران در تشکيل سنديکای مستقل خود می باشدکمبود ا) ج

و اما مورد آخر که از مهمترين مسائل و چالش های روند تکامل جوامع و جنبش های اجتماعی می باشد مسئله ميزان ) ٦

ما در اين جا . علول عوامل بسياری می تواند باشدآگاهی و توانايی های پيشرفت فکری و فرهنگی جوامع است که خود م

با صرف نظر از تعريف عام مفهوم آگاهی، به طور اختصاصی، در اين تحقيق، آگاهی را به عنوان ميزان برخورداری 

توانايی درک افراد برای . افراد از وسايل ارتباطی در جهت ايجاد يک کنش فکری خاص و مترقيانه، در نظر می گيريم

 و بررسی شرايط اجتماعی خود، می تواند به عنوان يک محرک اساسی برای او در جهت تغيير شرايط اجتماع، تحليل

  . به نفع بهره برداری بهتر از منابع و امکانات، کمک کند

 همچنين بايد تاکيد کرد که با توجه به تعلق نهاد سنديکا به تئوريهای مارکسيستی، توجه به مفهوم آگاهی، به تاثی از

  . مارکس، الزم می نمايد" خود آگاهی طبقاتی " اصطالح 

بين ميزان آگاهی کارگران از موقعيت اجتماعی خود و تمايل آنها برای تشکيل سنديکای مستقل کارگری ارتباط ) چ

  . معناداری وجود دارد

  : تعريف متغيرها
ضيات دخيل بودند، به تفصيل توضيح داده در قسمت قبلی، يعنی فرضيات تخقيق، هر يک از متغيرهايی که در ارائه فر

  : در اين قسمت هم به طور خالصه و به ترتيب، هر يک از متغيرها را تعريف می کنيم. شد

  
  : عملکرد انجمن صنفی

اما در اين تحقيق به . البته به نظر می رسد که اصالح انجمن صنفی، به خودی خود نمی تواند يک متغير محسوب شود

عملکردهای انجمن صنفی در سابقه ذهنی کارگران نقاش و ميزان تمايل آنها به تشکيل سنديکای علت ميزان دخالت 

  . کارگری، می تواند به عنوان يک متغير اثرگذار معرفی شود

  : بدبينی) ٢

به غير از ( اين متغير نيز سابقه ذهنی کارگران را از عملکرد ديگر نهادهای کارگری موجود در گذشته به طور خاص 

و اساسًا ناکامی ها و انحراف های گروهها و جمعيت ها در صحنه سياسی ) نجمن صنفی که خود جداگانه بررسی شد ا

منظور از بدبينی، وجود ذهنيت هايی چون توطئه . جامعه استبداد زده ايرانی، به طور عام، مورد مطالعه قرار می دهد

  . وجود دارد" پ"اين متغير در فرضيه . شدگروههای اجتماعی می با... گری، ناکامی، قدرت طلبی و 

  : ترس) ٣

آمده، به فرار و دوری گزيدن از فعاليت های اجتماعی سياسی به علت برخوردهای " ت"اين متغير که در فرضيه 
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تهديد و ارعاب، زندان، محروميت های . قهرآميز، حذفی و ديکتاتور مآبانه عوامل قدرت با اين فعالين، اشاره می کند

از ابزارهای صاحبان قدرت در ايجاد ترس و وحشت ميان کارگران محسوب می ... اعی، ضرب و شتم، اخراج و اجتم

  . شود 

  : رضايت از وضع کنونی) ٤

منظور از اين متغير اين است که کارگران تحت تاثير شرايط فرهنگی، سياسی و اقتصادی جامعه خود تا چه ميزان از 

در واقع اين . راضی هستند... ک، پوشاک، مسکن، آسايش روانی، امنيت اجتماعی و شرايط زندگی خود، اعم از خورا

  . متغير می تواند ميزان روحيه تسليم و محافظه کاری يا نوجويی و تغييير پذيری را مورد سنجش قرار دهد

  : اوقات فراغت) ۵

 است که شرايظ زندگی به کارگران همان طور که گفته شد منظور از اين متغير، ميزان وقت و به تبع آن حوصله ای

  . اجازه ميدهد، تا در اختيار فعاليت های اجتماعی قراردهند

  : آگاهی) ٦

. ميزان دسترسی به منابع اطالعاتی سالم و برخورداری از اطالعات صحيح، منظور ما را از اين متغير شامل می شود

معه سرمايه داری و پيچيدگی های اين اقتصاد و چگونگی متاسفانه مطالعه ميزان آگاهی کارگران از شرايط اقتصادی جا

استثمار و بهره کشی از کارگران در اين ساختار اقتصادی، مستلزم تحقيقی جداگانه با چالش های فراوان ديگر بوده، که 

ديکا، پس در اين جا منظور ما از آگاهی، اطالع يا عدم اطالع کارگران از مفهوم سن. در توان اين تحقيق نمی باشد

  . وجودآن و فعاليت های آن می باشد

  . سن، ميزان تحصيالت و شرايط اقتصادی فرد، می باشد:  به ترتيب٩ و ٨ و ٧متغيرهای شماره 

  
  ): شاخص سازی(تعريف عملياتی متغيرها 

ورد از آنجا که روش تحقيق در م. در اين قسمت سعی می شود تا متغيرهای مورد نظربه صورتی قابل سنجش در بيايد

اين موضوع تحقيقاتی از نوع پيمايشی می باشد، اساس کار در طرح سواالت پرسشنامه، اين بوده که بتوان به وسيله هر 

با اين مقدمه به شاخص سازی در رابطه با هر يک از متغيرها پرداخته و . يک از سواالت، يکی از متغيرها را سنجيد

  . آن متغير در پرسشنامه نيز خواهد آمدبرای روشن شدن مطلب، هر يک از سواالت مربوط 

  : عملکرد انجمن صنفی) ١

در اين مورد به تعريف شاخص های . عملکرد خوب يا بد انجمن صنفی در گذشته می تواند مالک سنجش قرار گيرد

دريابيم قصد ما اين است که . خوب يا بد بودن نمی پردازيم، چرا که در نظر هر يک از کارگران می تواند متفاوت باشد

که بين ميزان رضايت کارگران از عملکرد انجمن صنفی و گرايش آنها به تشکيل سنديکا هميشگی وجو دارد يا نه، 

  :  مطرح می شود٤برای اين منظور سوال شماره 

  .  انجمن صنفی نقاشان، تا کنون به خوبی از حق و حقوق من دفاع کرده است-٤

  : بدبينی) ٢

به ويژه (وانی در انجام وظايف، انجام اعمال خرابکارانه، وابستگی به خارج از کشورنات: صفات اين متغير شامل
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، می باشد که به ترتيب در پرسش )در پی کسب سود شخصی بودن(، و وابستگی به کارفرمايان )کشورهای سوسياليستی

  : های زير مطرح شده اند

  . قاش، نمی توانند برای من کاری بکنند اين گونه سازمان ها مثل انجمن صنفی و سنديکای کارگران ن-٦

  .  اعضای سنديکای کارگران نقاش تنها به فکر خرابکاری هستند-٩

  .  سنديکا، يک نهاد خارجی است که توسط بيگانگان هدايت می شود-١۵

  .  تا کنون از اعالميه ها و نشريه های سنديکای کارگران نقاش خوانده ام-١٨

  : ترس) ٣

بوده که در " ترس "  و وابستگانشان، يکی از صفات اندازه گيری متغير اجتناب از رودررويی با عوامل کارفرمايی

  :  مطرح شده است١٣پرسش 

  .  هيچ کسی و هيچ گروهی نمی تواند با کارفرماها در بيافتند-١٣

  :  آمده است١٤ و ١١ که در پرسش های منع فعاليت های سنديکايی از نظر قوانين رسمیهمچنين 

  .  حضور و عضويت در سنديکا مخالف قوانين وزارت کار است-١١

  .  اگر عضويت در سنديکای کارگران نقاش آزاد بشود، من حتما عضو می شوم-١٤

  : رضايت از وضع کنونی) ٤

از به ني و تضييع حق توسط کارفرما، )به طور کامل (رضايت از شرايط زندگی، رضايت از دستمزد: که شامل صفات

  :  می باشد که به ترتيب در سواالت زير مطرح شده استکمک

  .  من تنها شايسته گرفتن همين مقدار دستمزد هستم-١٢

  .  زندگی برای من آنقدر سخت شده است که برای فرار از اين وضعيت حاضرم هر کاری بکنم-١٦

  . اشد تا به حال اتفاق افتاده است که حق من توسط کارفرما، ضايع شده ب-١٧

  .  من در رابطه با وضعيت شغلی و زندگی خودم، نياز به کمک هيچ گروهی ندارم-٧

  : اوقات فراغت) ۵

  : شلوغی وقت کارگران، متغيری است که به طور مستقيم مورد پرسش قرار می گيرد

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

  : آگاهی) ٦

خواندن اعالميه ها و نشريات مربوط به  و محل و يا نمايندگان سنديکا آشنايی از ی به نام سنديکا،اطالع از وجود نهاد

آگاهی به معنی (، به عنوان سه ويژگی، متغير آگاهی را )به عنوان تنها وسيله ارتباط بين کارگران و سنديکا (،سنديکا

  : ازه گيری به ترتيب در پرسشهای زير آمده استاين سه صفت اند. مورد سنجش قرار می دهد) مصطلح در اين تحقيق

  .  از وجود نهادی به نام سنديکای کارگران نقاش، اطالعی ندارم-۵

  .  من به عضويت در سنديکا عالقه دارم، اما نمی دانم بايد به کجا مراجعه کنم-٨

  .  تا کنون از اعالميه ها و نشريه های سنديکای کارگران نقاش خوانده ام-١٨

 سال متمايز ٣٠ سال و کمتر از ٣٠غير سن در اولين پرسش اندازه گيری می شود که آرا به دو قسمت باالتر از مت) ٧
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 سال به عنوان يک مالک سليقه ای در نظر گرفته شده که تا حدودی می تواند ٣٠سنين کمتر و بيشتر از . می کنيم

)  ساله ها٣٠برای کمتر از (و روحيات تجدد طلبانه )  ساله ها٣٠برای بيشتر از (بازگوی روحيات محافظه کارارنه 

 سالگی تنها بر اساس يک احتمال نزديک به تعيين در نظر گرفته شده است و ٣٠باز هم تاکيد می شود که مالک . باشد

هدف اين است تا با در نظر گرفتن همبستگی اين متغير با ديگر پرسش ها، به نوع ارتباط بين پيری و جوانی پاسخ 

  . پی برد... ان و ميزان گرايش آنها به تشکيل سنديکا و يا مثًال نگرش آنها نسبت به انجمن صنفی، نوع زندگی خود و گوي

آنچه که در مورد هدف از مطالعه متغير سن توضيح داده شد، در مورد متغير تحصيالت نيز صدق می کنو، با اين ) ٨

   تا ديپلم و بيشتر از ديپلم – تا اول راهنمايی –بی سواد : می شودتوضيح که اين متغير رتبه ای به درجات زير تقسيم 

  . متغير وضعيت اقتصادی، به شکلی ساده به سه قسمت خوب، متوسط و بد تقسيم می شود) ٩

  
  : روش تحقيق

ز  سوالی، هر يک ا٢٠بدين ترتيب که با استفاده از يک پرسشنامه .  استفاده شده استروش پيمايشیدر اين تحقيق از 

سوال سوم اين پرسشنامه به عنوان يک سوال پايه عمل می کند . صفات متغيرهای پيش بينی شده اندازه گيری می شود

پاسخ اين سوال در ارتباط با . که اساسًا گرايش يا عدم گرايش کارگان نقاش به تشکيل سنديکای کارگری را نشان می دهد

اضافه براين که هر يک از پرسش های . ورد مطالعه قرار می گيردپاسخ سوال های ديگر قرار گرفته و همبستگی ها م

داده های بدست آمده از اين روش پرسش نامه ای . ديگر نيز می توانند به طور جداگانه و يا دوتا دوتا، با هم مقايسه شوند

  . ، تحليل خواهد شدspssبه کمک نرم افزار 

، به مطالعات پيشين مراجعه شده که حسب مورد، منابع ش کتابخانه ایرودر مواقعی هم که نياز بوده است با استفاده از 

  . ذکر شده است

در رابطه با تهيه فرضيات تحقيق نيز از اطالعات ميدانی محقق به علت حضور مستمر در جمع کارگران اين صنف 

  .  بوده است مشارکتیمشاهده روشاستفاده شده که به نوعی استفاده از 

 سوالی با طيفی از پاسخ های دو يا سه گزينه ای بود، که ٢٠عات نيز شامل يک پرسشنامه تکنيک جمع آوری اطال

  .  به دست آمدspssتوسط کارگران تکميل شده و نتايج توسط نرم افزار 

  
  : جامعه آماری

 به همين همان طور که از عنوان اين تحقيق بر می آيد، مطالعه ما در مورد کارگران نقاش ساختمان شهر تهران بوده و

کارگران نقاش شهر تهران در حاشيه ها و در نقاط مختلف شهر مثل نصيرآباد، خاک سفيد، . صنف محدود می شود

اين کارگران، در ابتدای روز . زندگی می کنند و از اين نظر دارای يک پراکندگی جمعيتی می باشند... اسالم شهر و 

در تهران . ز آنجا و با معرفی پيمانکاران به محل کار خود می رونديک تا دو ساعت، در پاتوق هايی جمع می شوند که ا

  . می باشد....  پاتوق وجود دارد که شامل پاتوق های خاک سفيد، امام حسين، ميدان انقالب و ١١حدود 

نها را در رابطه با تعداد جمعيت اين کارگران اطالع دقيقی در دست نيست و تنها بر اساس حدس و گمان می توان تعداد آ

ی متاسفانه هيچ نهاد و مرجع.  هزار نفر در سطح شهر تهران تخمين زد٧ تا ٤که اغلب مهاجران آذربايجانی هستند، به 
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آينده الزم به نظر دراين امرتعداد و وضعيت اين کارگران را قبول نکرده است که تاکنون زحمت آمارگيری مناسب از

  . رسدمي

  : ینمونه آماری و شيوه نمونه گير
کارگران نقاش، بنا به ... به علت يکپارچگی و همگنی زياد ميان نوع زندگی، گرايشات، و ويژگی های فرهنگی و 

" نمونه گيری خوشه ای " ، برای بدست آوردن نمونه آماری می توان از )١٣٧٢ساروخانی (توصيه دکتر ساروخانی 

ر تهران، بر اساس امکانات و محدوديت های اين تحقيق، از بدين ترتيب که بعد انتخاب کارگران نقاش شه. استفاده کرد

نمونه مطلوب ما پاتوق امام حسين واقع در . ميان پاتوق های نام برده در قسمت قبلی، يکی از آنها را انتخاب می کنيم

کارگران ) بر خالف پاتوق هايی مثل خاک سفيد يا نصيرآباد(ميدان امام حسين می باشد که به علت مرکزيت شهری آن 

در نظر " کارگران نقاش ساختمان پاتوق امام حسين " پس نمونه آماری ما . اکثر نقاط حاشيه ای را هم شامل می شود

  . گرفته می شود و مطالعه نيز روی آنها انجام خواهد شد

  
  : جمع آوری اطالعات

 صبح متغير بود و با کمک ٨:٣٠ تا ٧پس از بررسی ساعت حضور کارگران در پاتوق امام حسين که در بازه زمانی 

پس از . دو تن از دوستانی که خود از نقاشان محسوب می شدند، در محل حاضر شده و پرسشنامه بين کارگران پخش شد

يعنی پاسخ های کارگران به هريک از پرسش (تکميل پرسشنامه ها توسط کارگران و نيز پس از کدگذاری آنها، داده ها 

  . رد شده و اطالعات الزم برای تحليل و نتيجه گيری از آن استخراج شد واspssبه نرم افزار ) ها

  
  : تجزيه و تحليل اطالعات

پس از دسته بندی و کدگذاری پرسشنامه هايی که توسط کارگران پاسخ داده شده بود، پاسخ ها به عنوان داده های تحقيق 

  .  آمده و نتيجه گيری شود گرديد تا به وسيله آن اطالعات الزم به دستspssوارد نرم افزار 

  . در ابتدا ارائه بعضی آمارهای کلی و توصيفی الزم به نظر به رسيده و نتايج جالبی را به دست خواهد داد

اول : اين وضعيت می تواند به دو دليل باشد.  ساله ها هستند٣٠ درصد پاسخگويان کمتر از ٦۵از اطالعات اوليه اينکه 

قاشی ساختمان، جوان تر ها بيشتر به آن مشغول هستند و مسن ترها از انجام آن ناتوانند و اينکه به علت نوع سخت کار ن

نتيجه اينکه ما در اين . دوم اينکه بسياری از مسن ترها به علت سوابق شغلی خود، نيازی به حضور در پاتوق ها ندارند

  . تحقيق با اکثريت کارگران جوان سر و کار داريم

 درصد نمونه آماری ما دارای تحصيالت از ابتدايی ٨٠يالت نيز مشاهده می شود که نزديک به در رابطه با سطح تحص

الزم به توضيح است که اين درصد نيز مدارک .  درصد پاسخگويان زير ديپلمه هستند٨٣يا به عبارتی . تا ديپلم می باشند

با اين وجود، نرخ بی . دريافت کرده اند) از نظر امکانات و استانداردهای آموزشی(خود را از مدارس سطح پايين 

  . سوادی در اين طبقه نگران کننده نيست

.  درصد از کارگران اين صنف خود را در وضعيت بدی تصور می کنند٧٠در رابطه با وضعيت اقتصادی، نزديک به 

زيادی از اين ک بسيار نزديک است، مهم اين است که درصد "رضايت از وضع کنونی " در مورد اين متغير که به 
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  . کارگران از وضعيت زندگی خود ناراضی هستند

در پاسخ به سوال سوم پرسشنامه که تمايل کارگران نقاش به داشتن يک تشکل مستقل را مورد بررسی قرار می دهد، 

  :  درصد کارگران موافق آن بوده و براين حق خود اصرار دارند٢/٩١

  
  : پس از توضيحات کلی باال، به آزمون فرضيات تحقيق پرداخته خواهد شد

می خواهيم بدانيم بين وجود انجمن صنفی و گرايش کارگران به تشکيل سنديکای مستقل خود رابطه معناداری ) الف

 استفاده از آزمون  لحاظ شده اند، با٤ و ٣از آنجا هر دو متغير در مقياس اسمی بوده و در پرسشهای . وجود دارد يا نه

چرا که مقدار . ، رابطه معناداری وجود ندارد٤کای دو، مشخص می شود که بين اين دومتغير با درجه آزادی 

Asymp.sig نمی شودپس فرض صفر، يعنی عدم وجود رابطه بين اين دو متغير رد . بيشتر است% ٥از % ٦٢، يعنی .  

نتايج آماری و . يزان بدبينی و ميزان گرايش به سنديکا می باشدفرضيه بعدی مورد تحقيق درباره رابطه بين م) ب

برای متغير بدبينی، چهار صفت . مقايسه ضريب معناداری نشان می دهد که بين اين دو نيز رابطه معناداری وجود ندارد

   :به عنوان نمونه می آيد" وابسته به کارفرمايان بودن " انداازه گيری تعريف شد که در اين جا صفت 

در رابطه با همبستگی بين دو متغير ترس و ميزان گرايش نيز، چون هر دو متغير در سطح اسمی هستند، از آزمون ) پ

چون برای متغير ترس دو صفت تعريف کرده ايم، اين آزمون نيز دوبار به صورت جداگانه . استفاده می کنيم" کای دو "

  . انجام شود

 ٣مقايسه پرسش های (و ميزان گرايش کارگران به تشکيل سنديکای مستفل خود بين ترس از مخالفت عوامل کارفرمايی 

بنابراين . بيشتر است % ٥بوده که از  % ٦٤رابطه معناداری وجود ندارد، چرا که ضريب معناداری آن برابر ) ١٣و 

  . رد نمی شودفرض صفر ما، يعنی عدم ارتباط معنادار بين دو متغير فوق، 

. فرضيه ما به اثبات می رسد" منع فعاليت های سنديکايی از نظر قوانين " دی متغير ترس، يعنی اما در مورد صفت بع

  . کمتر می باشد % ٥است که از  % ٠٢/٠در اين مورد ضريب معناداری آزمون کای دو، برابر 

  
  : پس اين فرضيه زير به اثبات می رسد

  . به تشکيل سنديکای مستقل خود، ارتباط معناداری وجود داردبين آزاد بودن فعاليت سنديکايی و ميزان گرايش کارگران 

يا تمايل کارگران به تشکيل سنديکا دارای ارتباط معناداری نيست و در " رضايت از وضع کنونی " صفات متغير ) ت

ضايع شدن حقوق کارگران توسط " به عنوان نمونه ضريب معناداری بين . اين بخش هم فرضيه به اثبات نمی رسد

  :  است٢/٠، برابر ١٧ و ٣يعنی مقايسه پرسش های " تمايل به تشکيل سنديکا " و " ارفرماها ک

بين عدم اطالع کارگران از محل و نمايندگان سنديکا و ميزان سنديکا خواهی در آنها ارتباط معناداری وجود دارد، ) ث

  .  کمتر است٠۵/٠از  می باشند که ٠٠۵/٠اين دو متغير در آزمون کای، دارای ضريب معناداری 

   :به عنوان مثال فرضيه زير. هم طرح و نتايج آن را بررسی کردتوان فرضيات ديگری رابا توجه به اطالعات موجود مي

  . ــ بين وضعيت اقتصادی کارگران و تمايل آنها به تشکيل سنديکا ارتباط معنا داری وجود دارد

  . به تشکيل سنديکا ارتباط معنا داری وجود نداردــ بين وضعيت اقتصادی کارگران و تمايل آنها 
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 اسمی وضعيت اقتصادی و گرايش کارگران به سنديکا، در – من ويتنی در ارتباط با دو متغير رتبه ای uنتيجه آزمون 

نشان دهنده رد فرض صفر، يعنی وجود ارتباط معناداری بين اين دو ) Asymp.sig= ٠٦/٠(صورت کمی اغماض، 

  . متغير است

فرضيات ديگری هم به همين ترتيب طرح و با استفاده از عمليات کامپيوتری مورد تحقيق وارد شد که همگی فاقد ارتباط 

  . در اينجا نيز برای جلوگيری از اطاله کالم، از شرح آن صرف نظر می شود. معنا دار بودند

  
  : چالش ها و مشکالت تحقيق

يق با آن روبرو شديم و نيز مشکالتی که در جريان به کارگيری روش اين بخش، يعنی چالش هايی که در راه اين تحق

  : های يک تحقيق علمی وجود داشت، با توضيح بيشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت

کارگران نقاش ساختمان، همچون اکثريت طبقه کارگران ايران، از مشکل سطح پايين سواد و آموزش و پرورش )١

 سوادی در بين کارگران اين صنف، از علل متعددی ريشه می گيرد که قابل تعميم به کل مسئله بی. مدرسه برخوردارند

مسئله اصلی اين است که . جامعه ايران و اساسًا جوامع جهان سومی بوده و از اين لحاظ خارج از اين بحث می باشد

وان مشکل اصلی خود را می برای تکميل پرسشنامه ها توسط کارگران، مسئله کم سوادی يا بی سوادی آنها، به عن

  . نماياند

با پيش بينی اين مشکل در تدوين و نگارش پرسشنامه، حداکثر سعی ممکن به کار رفت تا از طرح سواالت پيچيده و 

با اين وجود بسياری ازکارگران در خواندن، تجزيه و تحليل و . گنگ و نيز استفاده از لغات غير عاميانه، اجتناب شود

اين مسئله خود باعث شده بود تا بسياری از آنها از شرکت در مصاحبه . به سواالت ناتوان بودندسپس پاسخ دادن 

 پرسشنامه ای که در محل ميان کارگران پخش شد تنها ١٢٠از بين . خودداری کنند و يا از سر بی ميلی اقدام به آن کنند

 عدد به کلی فاقد اعتبار بوده و از ٨رسشنامه نيز،  پ٦٥از ميان آن .  پرسشنامه پر شد و به پرسشگران برگردانده شد٦۵

 پرسشنامه باقی مانده نيز بايد به اين نکته توجه داشت که پاسخ ها نبايد ٥٧در مورد . صالحيت مطالعه علمی خارج بود

 رفع بعضی از کارگران، بسياری از پرسش ها را بدون مطالعه و فقط برای. از قابليت اعتماد بااليی برخوردار باشند

به سواالت پاسخ می ) با سوادترها به بی سوادها کمک می کردند(تکليف عامت می زدند و تعدادی ديگر نيز با کمک هم 

. نا گفته پيداست که همين ايرادات اساسی که ذکر شد، به کلی قابليت علمی نتايج اين تحقيق را زير سوال می برد. دادند

مثًال بهتر بود به . شايد ابزار تحقيق برای انجام اين مطالعه، مناست نبوده استدر ادامه قسمت اول بايد توضيح داد که 

اما استفاده از هر روش ديگری، . جای ارائه پرسشنامه مکتوب به هريک از کارگران، از مصاحبه شفاهی استفاده شود

حقيق دانشجويی نمی توان چيری که از يک ت. مستلزم امکانات و توانايی های بيشتر و متفاوت نيروهای تحقيق بود

زمان کوتاهی که کارگران در پاتوق های خود حضور دارند، باعث عدم تمرکز و دقت آنها در پاسخگويی . انتظار داشت

کارگران نقاش با اين دغدغه فکری که با حضور در پاتوق، شايد کاری هم به آنها سپرده شود، . به سواالت می شد

در چنين فرصت کمی، . حداکثر حضور آنها هم يک يا دو ساعت بيشتر نيست. وندهرروز را عازم اين محل ها می ش

پخش پرسشنامه ها، ارائه توضيحاتی درباره چرايی و چگونگی پرکردن پرسشنامه ها و سپس جمع آوری آنها بسيار 

  . مشکل و حتی بعيد به نظر می رسد
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بسياری از اين کارگران .  يکی از مشکالت مهم بودعدم تجربه قبلی کارگران، در مورد شرکت درچنين تحقيقاتی خود

عده ای بی تفاوت از کنار آن می گذشتند و عده ای . هيچ گونه سابقه ای در برخورد با اين گونه پرسشنامه ها نداشتند

ديگر، از اينکه از آنها نظرخواهی شده، احساس رضايت کرده و با جديت به پرسشها جواب می دادند، همچنين بودند 

ده ای که تصور می کردند، عدف از پاسخ دادن به اين سواالت، مثًال جمع آوری اطالعاتی برای يک نهاد دولتی است ع

اکثر قريب به اتفاق کارگران نقاش ساختمان از هم وطنان ) ٤! تا از گذر آن، منافعی را به اين صنف اختصاص دهند

رتباط با آنها، برای محققی که فارسی زالن است، مشکل و اين مسئله باعث می شد که برقراری ا. آذری زبان هستند

  . اين مشکل از طريق کمک گرفتن از دو نفر از دوستان آذری زبان، تا حدودی برطرف شد. حتی غيرممکن باشد

  
  : نتيجه گيری نهايی و ارائه پيشنهادها

  : در ابتدای اين تحقيق مسئله اساسی به اين صورت مطرح شد که

تمايلی دارند يا نه و پس از آن ) سنديکا(نقاش ساختمان شهر تهران به تشکيل يک اتحاديه مستقل کارگری آيا کارگران " 

اينکه علت اين تمايل يا عدم تمايل چيست؟ يا به عبارتی آيا اين کارگران سنديکای کارگری را حق خود می دانند و اگر 

  " د؟ اينچنين است چرا برای بدست آوردن آن کاری انجام نمی دهن

 درصد اين کارگران موافق ٩١درباره بخش اول اين مسئله، يعنی تمايل کارگران به تشکل مستقل خود، مشخص شد که 

  . داشتن يک تشکل مستقل بوده اند

 درصد کارگران موافق داشتن يک تشکل مستقل هستند، ٩١. اما در مورد بخش دوم مسئله به آسانی نمی توان نظر داد

در اين صنف وجود ) سنديکای کارگری( چرا که در واقعيت امر يک تشکل مستقل . نشان نمی دهنداما عمال تمايلی 

يعنی داليلی وجود دارد که از ميزان تمايل کارگران می کاهد و مانع از اقدام آنها برای تشکيل يا عضويت در يک . ندارد

  . سنديکای کارگری می شود

  
  : د تحقيق در ادامه مشخص شد که از ميان فرضيات مور

  منع فعاليت های سنديکايی از نظر قوانين 

  عدم آگاهی کارگران از محل مراجعه آنها برای تشکيل سنديکا 

با اين حال به داليلی که در قسمت . در ميزان گرايش کارگران برای تشکيل سنديکای مستقل خود، تاثير زيادی دارد

به نظر می رسد اين سوال که علل عدم گرايش . تکا نمی باشدذکر شد، همين نتايج نيز قابل ا" چالشها و مشکالت"

کارگران نقاش به تشکيل سنديکای مستقل خود چيست؟ با يک سوال بسيار عمومی تر، که ريشه بسياری از ناکامی های 

ان علل عدم گرايش ايراني: اين سوال که. سياسی و اجتماعی جامعه ايرانی را مورد پرسش قرار می دهد، هم جنس است

  به انجام فعاليت های جمعی برای حل مشکالت خود چيست؟ 

شايد تنها ويژگی مثبت اين تحقيق، انجام . بی گمان نتايج اين تحقيق، از قابليت اعتماد و اعتبار کمی برخوردار است

علمی آشنايی با پيچيدگی ها و دشواری های يک تحقيق . نمادين و مقرراتی چهارچوب های تجويزی روش تحقيق باشد

  . در عرصه علوم اجتماعی نيز از ديگر نتايج مثبت اين تحقيق بود
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با اين حال به دست آوردن بعضی آمارهای توصيفی ساده نيز، خود می توانند بازگوی بسياری از نارساييهای موجود در 

  . زی کردبين کارگران اين صنف باشد، که در صورت شناسايی صحيح، می توان برای رفع آنها نيز برنامه ري

ذکر اين نکته الزم به نظر می رسد که انجام تحقيقاتی با اين نوع موضوعات، يعنی موضوعاتی پيرامون مطالبات 

کارگری و جنبش سنديکايی، در حاشيه مطالعات علوم اجتماعی قرار گرفته و به اين دليل از نظر پيشينه مطالعاتی، فقير 

مدًا يا سهوًا، کارگران اين صنف را از بسياری حقوق اجتماعی محروم همچنين کوتاهی نهادهای دولتی، ع. می باشد

  . ساخته است

انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمان، به عنوان نماينده دولت در ميان کارگران، کوچکترين اثر مثبتی در بهبود شرايط 

... مانند راه اندازی تعاونی های مسکن و مصرف، افزايش دستمزد و زندگی آنها نداشته و از انجام اقدامات محوله، 

  . کارگران کوتاهی می کنند و عمًال بود و نبودشان يکی است

در رابطه با منع فعاليت های سنديکايی از نظر قوانين، نيز بايد گفته شود که قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسالمی 

رای تشکيل سنديکاهای کارگری، مانعی ايجاد نکرده، بلکه اين قانون شکنی منفعت تا حدودی زياد، بر حق کارگران ب

بهتر است تا عوامل مسئول با . طلبان جبهه سرمايه داری است که فعاليت های سنديکايی را مخالف قانون جلوه می دهند

  .  آزادانه سنديکا خواهی را بدهندرفع موانع و عدم برخوردهای امنيتی و بی مورد با سنديکاليست ها، اجازه فعاليت های

فعالين سنديکايی در صنف کارگران نقاش ساختمان نيز بايد، هوشيارانه تر، با برنامه تر و فعال تر، سنديکا و سنديکا 

  . خواهی و منافع آن را به کارگران بياموزند و شرايط دسترسی آسان آنها به سنديکاليست ها را مهيا کنند

قيق هر چند ناقص و پر ايراد، اما شروعی برای انجام سلسله تحقيقات علمی و کاربردی در اميد است که اين تح

  . خصوص آسيب های جامعه کارگری در جريان مبارزه طبقاتی خود باشد
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