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  چکیده
فی با روش پژوهش، کی. پژوهش پیش رو متمرکز بر تجربۀ زیستۀ کارگران خانگی است

ران خانگی زن شهر تهران گ کار،مطالعهمورد جمعیت . استگیري از روش تحلیل روایت  بهره
 از تکنیک ها  براي گردآوري داده.اند  نفر گزینش شده15گیري هدفمند   از طریق نمونهکههستند 

ها  یافته.  کدگذاري نظري بهره گرفته شده استها از روش جهت تحلیل دادهمصاحبۀ عمیق و 
است و » شهروند تبعی«مقولۀ اصلی، دالیل روي آوري زنان به کار خانگی که د نده ان مینش

 که اینجوهرة مشترك تجربۀ زنان از کار خانگی، نابرابري اجتماعی است و کارگران افزون بر 
شوند، محرومیت از کف حمایت اجتماعی پایه،  به فاصلۀ طبقانی خود با کارفرما آگاه می

کارگران خانگی به فرودستی کار خانگی اذعان داشته و . ها است  شغلی آنبازدارندة تحرك
اجتناب از ادغام اجتماعی دارند، بنابراین کوشش در پنهان نمودن شغل خود به سبب ترس از 

 مسئولیت ذاتی زن هاز سویی، پرداختن به کار خانگی از دید کارفرما به مثاب. طرد اجتماعی دارند
ن خانگی به دلیل شرایط منحصر به فرد شغلیِ خود، نیازمند دریافت کارگرا. شود دیده می
هاي یکپارچه بوده و از سویی حق ِکارگران خانگی در حفظ کرامت انسانی و شرایط  حمایت

  . باید در قوانین در نظر گرفته شود،سالمت بخش

ایت، شهر ها، تحلیل رو  تجربۀ زیستۀ کارگران خانگی زن، نظافت خانه:هاي کلیدي واژه   
  تهران، اقتصاد غیررسمی
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  بیان مسئله -1
اي از پژوهش شده است و  اي در سطح جهانی و حوزه امروزه اقتصاد غیررسمی دغدغه

به آن . ..شناسی، علوم سیاسی و هاي گوناگون اقتصاد، جامعه اندیشمندان از رشته
 اختصاص پردازند، چون سهم بزرگی از نیروي کار را کارگران غیررسمی به خود می
ها در حال رشد بوده و در  دهند و حوزة اقتصاد غیررسمی در بسیاري از زمینه می

این دغدغه همچنین ناشی از . شود هاي نوین ظاهر می هاي تازه و با ظرافت مکان
شناخت ارتباط بین بخش غیررسمی با فقر و نابرابري است و به همین دلیل بخشی از 

اد غیررسمی در سراسر جهان به سمت واکاوي این هاي پژوهشی در حوزة اقتص دغدغه
 شده است و برخی از پژوهشگران این حوزه باور دارند با توجه به گیري جهتارتباط 

بکارگیري هاي آن با بخش رسمی اقتصاد  گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد و تنیدگی
نجر مسئله فقر در این حوزه به کاهش فقر در سطح جامعه م راهکارهایی جهت حل 

   .شود می
بخشی که همراهی . توجه در ایران است هاي قابل بخش غیررسمی اقتصاد از بخش

ي اقتصاد ها ویژگیترین  مهم. نزدیک و قوي با گسترة فقر و محرومیت اجتماعی دارد
. است» خروج از شمول حقوقی مندرج در قانون کار«و » ناامنی شغلی«غیررسمی 

به معناي پرداختن به عواملی است که در حال پرداختن به بخش غیررسمی اقتصاد 
پذیر جامعه هستند، چون در حال حاضر بخش  ي آسیبها گروهواردکردن فشار به 

ي قومی و نژادي یا ها گروهغیررسمی اقتصاد شامل زنان فقیر، کودکان، افراد ناتوان، 
د شهري ویژه آنکه، دگرگونی در ساختار اقتصا به. ي مهاجر و مانند آن استها گروه

کارگیري بیشتر زنان در  سبب گستردگی بخش خدمات شده است و این دگرگونی با به
اي از آن به بخش غیررسمی اقتصاد  این بخش همراه بوده است، بخشی که سهم گسترده

 .اختصاص دارد
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شوند، بخش غیررسمی اقتصاد و  زمانی که زنان جویاي کار وارد بازار کار می
هاي گوناگون ساختاري و  به انگیزه(هاست  نۀ پیشِ روي آنترین گزی مشاغل آن مهم

هاي ناکارآمد،  ها، یارانه عاملیتی، مانند مقررات پیچیده و مبهم، کمبود زیرساخت
هاي جنسیتی و قومیتی، نبود  هاي تأمین اجتماعی ضعیف، مهاجرت، تبعیض شبکه

فروشی،  اري، دستهاي فنی و آموزشی الزم و مانند آن، مشاغلی مانند خدمتک مهارت
هاي غیررسمی، مترجمی در خانه، انجام امور  فروشندگی، کارگري در تولیدي

ها  ها به خانه حسابداري در خانه و دیگر امور تخصصی که براي کاهش هزینۀ شرکت
  ).ها هستند هاي پیشِ روي آن ترین گزینه شده است، برجسته  منتقل

 زن، دراین پژوهش به کارخانگی ي گوناگون کارگران غیررسمیها گروهدر بین 
هاي  شود، کارگرانی که از طریق معرفان غیررسمی و یا از طریق شرکت زنان پرداخته می

شوند، اما به نظر  هاي کاري می ها، روزانه عازم این محیط خدماتی جهت نظافت خانه
ر نظر رسد این نوع از اشتغال در ساختار شغلی ایران هنوز به عنوان نوعی از شغل د می

 عرضه و تقاضاي این نوع از خدمات در بازار کار ایران، با وجودگرفته نشده است و 
کمیت قانون قرار نگرفته است و همین مهم سبب شده است که زیر این نوع شغل هنوز 

ها  اي زمان پاره ها تعیین شود و درکارفرماشرایط کاري این گروه از کارگران توسط 
بهره کشی، کار اجباري، کار (یده گرفتن حقوق اساسی چنین شرایطی توأم با ناد

غیرارادي، شرایط سخت کار مانند ساعات طوالنی کار، حمل و جابه جایی وسائل 
، نادیده گرفتن حقوق ) پله700سنگین در منزل، امور نظافتی سخت مانند نظافت روزانه 

 و نادیده گرفتن )اخراج خودسرانه(، نادیده گرفتن حقوق امنیت )درآمد ناکافی(بقا 
کارگران خانگی است و به کارگیري ) آزادي بیان، گفتگوي اجتماعی(حقوق مدنی 

لفت، پیشخدمت، خدمتکار و مانند آن نیز به فرودستی این شغل دامن واژگانی چون کُ
به نحوي که برخی از کارگران خانگی به دلیل فرودستی این شغل، آن را از . می زند

  . کنند  پنهان میخانواده و خویشاوندان
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از کارافتادگی، مستمري، (از سویی کارگران خانگی از نظام مزایاي مبتنی بر اشتغال 
 کارگران خانگی اغلب از که اینمحروم هستند، به ویژه ) بازنشستگی و مانند آن

 اهمیت پرداخت به کار. اي هستند هاي شغلی حرفه هایی با درآمد کم و فاقد مهارت طبقه
نظر گرفته شود که این نوع از کار  شود که این واقعیت در تر می  برجستهخانگی زمانی

 اي که از بازرسی و نظارت کار گیرد، حوزه در حوزة خصوصی کارفرما صورت می
روابط کاري شکل گرفته در بیشتر مواقع مبتنی بر روابط معمول کار  خارج است و

هاي اجتماعی، حقوقی، فرهنگی   به نحوي که این گروه از کارگران انواع تبعیض،نیست
  .کنند و اجتماعی را تجربه می

از سویی اعالم آمار مربوط به تعداد کارگران خانگی در سراسر جهان بسیار سخت 
کارهاي خانگی اعالم : هاي دقیق و قابل مقایسه عبارتند از دالیل اصلی فقدان داده. است

ي آماري، فرو دستی و کم ها نشده، تعاریف گوناگون از کار خانگی در نظرسنجی
المللی کار  برآوردهاي سازمان بین. ارزشی این نوع از خدمات در بازارکار و مانند آن

 درصد از اشتغال دستمزد جهانی را به خود 3/6دهد که این گروه از کارگران  نشان می
 سال 15 میلیون کودك زیر 7,4این میان تخمین حضور  اند و در اختصاص داده

بر آسیب )  در صد83تقریباً (خانگی و انحصار تقریبی این شغل توسط زنان درکارهاي 
 زن 25المللی کار از هر  اي که برپایۀ گزارش سازمان بین پذیري آن افزوده است، به گونه

ILO(در جهان یک نفر به کار خانگی مشغول است 

الزم به ذکر است ). 42 :2013,

دلیل در حاشیه ماندن آن، بیشتر ناشناخته مانده کارخانگی زنان در بازار کار ایران به 
  .است

با توجه به سازوکارهاي محرومیت ساز و آسیب زا در این گروه از کارگران و 
غفلت علمی و عملی نسبت به آن، در این پژوهش به واکاوي روایتِ کارگران خانگی و 

ها  ق همین روایت بر این است که از طریتأکیدشود و  استخراج معنا از آن پرداخته می

                                                
1. International Labour Organization  
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هاي  ها با دیگر گونه گراي آن توان به نظام معنایی کارگران خانگی و نقاط واگرا و هم می
شود تجربۀ زیسته این گروه از کارگران  این پژوهش کوشش می در. شغلی دست یافت

هاي سبب ساز ورود این زنان به عرصۀ کار خانگی چیست؟   زمینهکه اینواکاوي شود، 
ها چگونه است و  ۀ کارگران خانگی زن از پرداختن به کار نظافت خانهتجربۀ زیست

روابط اجتماعی کارگران خانگی زن قبل و پس از پرداختن به این کار با اعضاي خانواده 
هایی روبرو  و خویشاوندان چه تغییري یافته است؟ و اساساً این کارگران با چه چالش

  گزینند؟ ها بر می  شدن با این چالشهایی براي رو برو هستند؟ و چه استراتژي
  
  هاي پژوهش پرسش -2

  :این پژوهش در پی پاسخگویی به چهار پرسش اصلی است
 ها چیست؟ دالیل روي آوري کارگران خانگی زن به کار نظافت روزمزد خانه -1

ها چگونه  تجربۀ زیستۀ کارگران خانگی زن از پرداختن به کار نظافت خانه -2
 است؟

تماعی کارگران خانگی زن قبل و پس از پرداختن به این کار با روابط اج -3
  اعضاي خانواده و خویشاوندان درجۀ اول چه تغییري یافته است؟

  یان چگونه است؟کارفرماروابط اجتماعی کارگران خانگی زن با  -4
 

  مرور پیشینه -3
  پیشینه تجربی -3-1

 موضوع انایران، پژوهشگردر مرور پیشینۀ تجربی در حوزة کارگران خانگی زن در 
افتند، جز نیها پرداخته باشد،  مشابهی را که به طور مشخص به کارگران نظافتچی خانه

یک پژوهش که به کارگران خدماتی پرداخته بود که در این پیشینه به آن پرداخته 
اي در سطح جهانی  المللی امروزه حوزة کارگران خانگی دغدغه شود، اما در سطح بین می
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هاي گوناگون اقتصاد، جامعه  اي از پژوهش شده است و اندیشمندان از رشته زهو حو
پردازند، چون سهم قابل توجهی از کارگران  به آن می. ..شناسی، علوم سیاسی و

که در ادامه به برخی از این . دهند غیررسمی را کارگران خانگی به خود اختصاص می
  .شود ها پرداخته می پژوهش

توانمند سازي مهارت «  عنوانبا) 1394(ت بهمنی و دیگران پژوهش نوغانی دخ
 روش کیفی به »)مطالعۀ کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد(محور کارگران خدماتی زن 

میدان مطالعه مستخدمان زن . از روش نظریۀ مبنایی بهره گرفته شده استدر آن بوده و 
 نفر از مستخدمان جهت 15ري  نظگیري نمونهاند و به شیوة  مراکز اقامتی مشهد بوده

دهد که شغل خدماتی همراه با  هاي این پژوهش نشان می یافته. اند مشارکت گزینش شده
هاي  اي از آسیب پذیرش منزلت اجتماعی پایین است و کارگران خدماتی در چرخه

ساز هم براي خود  ها را در وضعیتی مسئله اجتماعی و اقتصادي قرار دارند که اساساً آن
از سویی با توجه به نقش . دهد کنند، قرار می اي که در آن زندگی می م براي جامعهو ه

یابی  مهم این مشاغل در بخش خدمات، توانمندسازي این افراد بر پایۀ نوعی مهارت
جامع ضرورت دارد، هر چند حاکم بودن الگوهاي غیررسمی کار، وضعیت تحصیالت، 

هاي شغلی، فراگیري مبتنی  دیهی انگاري مهارتباورهاي مذهبی، تقدیرگرایی کارگران، ب
ها در  تواند از جمله بازدارنده هاي غیررسمی می بر آزمون و خطا، اتکا به مهارت آموزي

 اما بکارگیري سازوکارهایی جهت افزایش سواد عمومی و ؛مسیر توانمندسازي باشد
هاي مربوط  شهاي شغلی و آموز یابی به اهمیت میان مدت و دراز مدت آموزش آگاهی

هاي توانمندسازي مهارت محور کارگران  هاي عمومی از جمله تسهیل کننده به مهارت
 .خدماتی است

تجربۀ زنان سیاهپوست از «عنوان با ) 2013 (1»تسیدیسو تال«پژوهشی توسط 
پژوهش از . صورت گرفته است» مطالعۀ موردي کارگران خانگی در مپاالالنا: کارخانگی

                                                
1. Tsidiso Tolla 
2. Mpumalanga 
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در . ان مطالعه زنانِ سیاهپوست کارگر خانگی در شهر مپاالالنا هستندنوع کیفی و مید
اند و   زن مورد مطالعه قرار گرفته13گیري هدفمند  گیري از نمونه این پژوهش با بهره

در این پژوهش از . گیري از مصاحبۀ عمیق بوده است ها نیز با بهره آوري داده شیوة جمع
هاي  یافته. ها بهره گرفته شده است لیل دادهجهت تجزیه و تح» تحلیل تماتیک«روش 

 بخشِ کارگران خانگی دومین بخش گسترده که این با وجوددهد،  این مطالعه نشان می
خانگی در این بخش   در جذب زنان سیاهپوست در آفریقاي جنوبی است، اما کارگران

خانگی   کارگراندهد تجربۀ  ها نشان می از سویی یافته. اند توجه کافی را دریافت نکرده
هاي دیگر است، دلیل نخست این تجربۀ متفاوت  در این بخش بسیار متفاوت از بخش

فریقاي آدر . کنند کارفرما کار می» حوزة خصوصی«این است که کارگران خانگی در 
جنوبی شرایط اولیه استخدام براي کارگران خانگی تعیین شده است، اما کارگران خانگی 

 اشکال باکمی نسبت به حقوقشان دارند، بنابراین  اند و دانش ی ندیدهدر این زمینه آموزش
 دستمزد کم، داشتن شرایط کار نامساعد، ساعات کار طوالنی و :کشی مانند گوناگون بهره

  .فقدان مزایاي شغلی هستند
: کارگران خانگی جوان«  عنوانبا) 2017(» جنی انیلی سوسنسون«پژوهشی توسط 

صورت » کنند ها کار می  رفاه دخترانی که در شهر دهلی در خانهمطالعۀ کیفی سالمت و
جمعیت آماري این پژوهش از هفت منطقه در دهلی نو است و جمعیت . فته استگر 

 مصاحبه با والدین این کارگران و 9 سال است که 21 تا 13 کارگر خانگی بین 27نمونه 
 ،ها رویۀ گردآوري داده. سه مصاحبه با کارفرمایان این کارگران صورت گرفته است

دهد  هاي این پژوهش نشان می یافته. هاي گروهی و مصاحبۀ عمیق است مشاهده، جلسه
والدین کارگران خانگی، کارفرمایان و خود این کارگران فهم پایینی از خطرات این کار 

هاي جسمی که کارگران خانگی در اثر  عنوان نمونه آسیب بر سالمت و رفاه دارند، به
هاي   یافته.شود هاي بلند مدت می بینند و منجر به ناتوانایی شدن در حین کار میخم 

هاي  تواند بازدارندة پیشرفت دهد پرداختن به این کار می دیگر این پژوهش نشان می
همچنین . شود ها در مدرسه می فکري در کارگران شود، چرا که بازدارندة حضور آن
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 و حمایت جهت انجام وظایف، از نظر عاطفی و دختران به سبب نبود دریافت آموزش
از سویی، کارخانگی بر بهداشت قاعدگی دختران تأثیر . جسمی در معرض خطر هستند

ها را به امکانات و محصوالت بهداشتی تحت  گذارد، از این جهت که دسترسی آن می
هایی  فرصتدهد که کار خانگی،  هاي دیگر این پژوهش نشان می یافته. دهد تأثیر قرار می

دهد مانند تحرك و استقالل، نقش جدید در خانواده  را هم در دسترس دختران قرار می
ها نشان داد که  یافته. عنوان نان آور و برابري جنسیتی بیشتر در جامعۀ مرد ساالر به

طور کامل مسئول سالمت و امنیت خود نیستند، بنابراین حق دختران در حفظ  دختران به
 باید در قوانین و مقررات هند در نظر گرفته شود، بخش و شرایط سالمتکرامت انسانی 
  . کارساز بر موقعیت اشتغال و زندگی کارگران خانگی زن است،چون این مهم

قدرت بخشی قانونی و « عنوان با)  «)2014کاترینا بیوالوا«پژوهشی توسط 
وهش پژوهشگر به در این پژ. فته استگر صورت » اجتماعی کارگران خانگی در برزیل

جامعۀ . ی و کیفی اقدام به پژوهش کرده استگیري از روش کم روش ترکیبی و بهره
شامل سه جمعیت کارگران خانگی زن و مرد، کارفرماها و اتحادیۀ کارگران  آماري

در روش کیفی پژوهشگر از مصاحبۀ نیمه . کشور برزیل است» گویانیا«خانگی در شهر 
 کارفرما و یک 9 کارگر خانگی، 15 نمونه شامل 25ده و با ساختاریافته استفاده کر

هاي ثانویه از  ی منابع و دادهاتحادیۀ کارگران خانگی مصاحبه کرده است و در روش کم
ها مورد  هاي کنفرانس، قوانین و مصوبه ها، مقاله ها، مقاله  کتاب:منابعِ گوناگون مانند

نقش اصلی در قدرت بخشی زنان » آموزش «دهد ها نشان می یافته. اند تحلیل قرارگرفته
شود کارگران خانگی آگاهی بیشتري به حقوق خود پیدا  آموزش سبب می. کند ایفا می

. کنند ها نابرابري را کمتر تحمل می کنند و هر چقدر تحصیالت زنان بیشتر باشد، آن
ارگران دهد قانون نوین که در پی برابر سازي حقوق ک هاي این پژوهش نشان می یافته

برپایۀ این . خانگی نسبت به سایر کارگران در برزیل بوده داراي عواقب مبهمی است

                                                
1. Byelova Kateryna 
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چون این  اند قرارداد کاري با کارگران خانگی داشته باشند و قانون، کارفرماها ملزم شده
دهند کارگر خانگی پاره وقت داشته باشند  ها پرهزینه است، بنابراین ترجیح می براي آن

هاي قانونی نباشند، از سویی دیگر کارگران خانگی زن، کار پاره وقت   الزامایندرگیر تا 
 درآمد بیشتر داشته و  وشود زمان استراحت بیشتر دهند، چون سبب می را ترجیح می

عنوان  دهد کارخانگی به ها نشان می دیگر یافته. وقت بیشتري را با خانواده سپري کنند
ابراین ارزش اقتصادي و اجتماعی آن کاهش یافته مسئولیت ذاتی زن دیده شده است، بن

شود که گسترش حقوق کارگران  گیري حاصل می دراین پژوهش این نتیجه. است
خانگی به تغییر ادراك خدمات خانگی از حوزة خصوصی به گسترة عمومی منجر 

کارگران خانگی تشخیص  بخشی قانونی نسبت به یک عنصر اصلی در قدرت. شود می
  .ها واقعاً کارگر هستند  آناین است که

 در حوزة خصوصی که ایندهد، که کارخانگی به سبب  ها نشان می مطالعۀ پژوهش
گیرد، با  گیرد و در حقیت در دستۀ کارهاي پنهان غیررسمی قرار می  صورت میکارفرما

ي کار غیررسمی یک تفاوت اساسی دارد، که همین مهم موجب بهره کشی ها گروهسایر 
از سویی چون اغلب کارگران . شود یط سخت براي کارگران خانگی میو سایر شرا
ي در حاشیه و محروم هستند و نسبت به حقوق خویش آگاهی ها گروهخانگی از 

ندارند، بیشتر محرومیت و خطرهاي روانشناختی، عاطفی، جسمی و مانند آن را تجربه 
  .گیرد هاي مدوام قرار می يها به طبقۀ متوسط و باالتر تحت نابرابر کنند و ورود آن می

  
  پیشینۀ نظري -3-2

ادبیاتِ . مشارکت زنان در بخش غیررسمی اقتصاد موضوعی بسیار طوالنی است
 این بیشینه. مهم و پرباري دربارة مشارکت زنان در بخش غیررسمی اقتصاد وجود دارد

عات هایی چون درآمد، شرایط کار، سا ادبیات زنان را در سنجش با مردان در شاخص
 این ادبیات شامل هدهد و بیشین کشی و مانند آن قرار می هاي گوناگون بهره کار، شکل

نظریۀ فمینیستی که در پدرساالري . زنانی است که موقعیت برابر در حوزة کار ندارند
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. ریشه دارد، در پاسخ به موج فمینیستی در سدة شانزدهم و در دنیاي غرب شکل گرفت
 این است که موقعیت زنان در بازارکار بر پایۀ پدرساالري و اندیشۀ مرکزي این نظریه

 و سرآغاز 1960تا هنگام ظهور موج دوم فمینیستی در پایان دهۀ . چیرگی مردانه است
که  شناسی فاقد دیدگاه جنسیتی بودند و هنگامی هاي اقتصادي و جامعه ، نظریه1970دهۀ 

یا تولیدات اقتصادي وارد شد، دركِ ها  متغیر ِجنس در مطالعۀ طبقه، ساختار، مناقشه
هاي  هاي فمینیستی در رشته تر شد، بنابراین نظریه اي تر و زمینه ها یکپارچه نابرابري

کارگیري مفهوم پدرساالري،  شناسی، اقتصاد و اقتصاد سیاسی با به گوناگونی مانند جامعه
ستی، پدرساالري یک بر پایۀ نظریۀ فمینی. محور بررسی موقعیت زنان در بازار کار شدند

داري است  ي اجتماعی، فرهنگی و تاریخی بوده و از تولیدات سرمایهها ویژگیسیستم با 
  .و تبعیض روا داشته به زنان، برخاسته از زمینۀ اقتصادي و فرهنگی یک جامعه است

کند که زنان در بازار کار تحت چیرگی مردانه مورد  نظریۀ فمینیستی بیان می
شوند و این بهره کشی گسترش همان ظلم و ستمی است که زنان در  یکشی واقع م بهره
داري هر دو مسئول  برپایۀ این نظریه، پدرساالري و سرمایه. کنند ها تجربه می خانه

شود که  حاال این پرسش مطرح می. هستند1مشارکت غیررسمی زنان یا زنانگی 
ه بخش غیررسمی اقتصاد داري چگونه منجر به ملحق شدن زنان ب پدرساالري و سرمایه

با توجه به ادبیات، پدرساالري یک سیستم اجتماعی است که سلسله مراتب را . شوند می
شکند جایی که مردان در موقعیت برتري نسبت به زنان قرار دارند و زنان باید  درهم می

ان ها را تربیت کنند، از سوي دیگر مرد کنند و آن زایی کارهاي خانه را انجام دهند، بچه
آور خانواده هستند و باید از اهالی خانواده حمایت کنند، بنابراین پدرساالري نقش  نان

کند و این نقش شامل نگهداري و مراقبت از اهل منزل و  زنان را در جامعه گزینش می
نیروي کار آینده به معناي . است» نیروي کار حاضر«و » نیروي کار آینده«تولیدمثل براي 

شود و نیروي کار  گمان در آینده به نیروي کار ملحق می  که بیکودکی است تربیت

                                                
1. feminization 
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حاضر شکلی از تولید و یک پناهگاه براي همتاي مرد خانواده است، بنابراین 
داند، درنتیجه زنان به بخش غیررسمی  پدرساالري کار خانگی را نقش نخستین زنان می

پذیر  ات و مکان کار انعطافها همخوانی داشته و ازنظر ساع که با سرشت کار آن اقتصاد
هاي  دهد در کنار کار، نقش ها اجازه می پذیري که به آن پیوندند، انعطاف هم هست می

  .نخستین خود را نیز در خانه انجام دهند
داري نیاز به پدرساالري دارد زیرا براي   برپایۀ نظریۀ فمینیستِ مارکسیستی، سرمایه

آینده نیاز دارد و نیروي کار   و هم به نیروي کارانباشت سرمایه هم به نیروي کار کنونی
کاهش ارزش نیروي کار و کاهش دستمزد واقعی به  بدون پرداخت زنان از طریق

کنند که  هاي رادیکال جستار می از سوي دیگر فمینیست. کند داري کمک می سرمایه
برند،   سود میعنوان یک طبقه، مستقیم از نیروي کار خانگی زنان داري به مردان و سرمایه

استدالل غالب بین نظریه پردازان فمینیستِ مارکسیست دربارة نیروي کار خانگی این 
است که این نوع کار متفاوت از نیروي کار است زیرا نیروي کار خانگی موضوع قانون 

بدین شکل . برد داري از نیروي کار خانگی زنان سود می نیست، بنابراین سرمایه
درنتیجه دو واقعیت وجود دارد از یک . کند داري کمک می سرمایهپدرساالري به نظام 

کند و از  توانند فعالیت کنند، گزینش می سو پدرساالري جاهایی را که زنان و مردان می
اند، بنابراین  هاي اقتصادي به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم شده سوي دیگر، مکان

یطی را براي وجود دیگري فراهم کنند و شرا این دو واقعیت در یک زمان عمل می
  .کنند می

  
 روش شناسی پژوهش -4

کارگران خانگی روش شناسی این پژوهش که به منظور شناخت و فهم عمیق نسبت به 
 صورت گرفته است، از نوع کیفی بوده و پژوهشگر از روش تحلیل روایت که به آن زن

  کارگران خانگی زنجربۀتحلیل بیوگرافی یا خود انگاره هم می گویند جهت واکاوي ت
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 هم به عنوان یک روش مستقل و هم به عنوان یکی از  تحلیل روایت.بهره گرفته است
وجه تمایز این روش از سایر . هاي کیفی مورد توجه است شیوهاي تحلیل داده

هاي شخصی مشارکت کنندگان است و  ها و حکایت هاي کیفی توجه به قصه روش
 محمدپور،(ها دارند  ر تولید و بازتولید اجتماعی زندگی آنها د جایگاهی که این داستان

در این پژوهش جامعۀ مورد مطالعه کارگران خانگی زن شهر تهران هستند و از ). 1397
انتخاب . اند  نفر از جمعیت مورد مطالعه انتخاب شده15گیري هدفمند  طریق نمونه

 را يتر ها اطالعات نو ه مصاحبهها تا اشباع نظري ادامه یافته است، یعنی جایی ک نمونه
گیري غیراحتمالی است که  گیري هدفمند نوعی از نمونه نمونه. دنده ارائه نمی

شود چون واحدها بر اساس   قضاوتی، گزینشی یا ذهنی هم خوانده میگیري نمونه
ي ها ویژگیگیري هدفمند تمرکز بر  هدف از نمونه. شوند قضاوت پژوهشگر ارزیابی می

هاي پژوهشگر باشند و  توانند پاسخگوي پرسش  است که بهتر میخاص جمعیتی
کنندگان کسانی هستند که موقعیت یا تجربۀ مورد نیاز را دارند یا به عنوان  شرکت

شوند که داراي دانش ویژه بوده و اطالعات مورد نظر پژوهشگر را  مواردي شناخته می
  .کنند فراهم می

هاي انسانی زنان  دماتی توزیع نیرويهاي خ در این بخش از مراجعه به شرکت
ها همکاري  نظافتچی خودداري شد چون طی ارزیابی اولیه از میدان مطالعه، شرکت

شناختی و  نکرده و در صورت معرفی یک کارگر خانگی ممکن بود امنیت روان
اجتماعی کارگر خانگی دچار اختالل شده و امکان مصاحبۀ عمیق گرفته شود، بنابراین 

هایی که  شده و در مکان نفر کارگران خانگی انتخاب گیري هدفمند نفربه نمونۀبه شیوه 
کردند، مصاحبه صورت  ها بود و در آن مکان احساس راحتی بیشتر می مورد انتخاب آن

شاپ و یا یک مکان مورد توافق   محل کار وي، منزل وي، کافیگرفت که این مکان
 از تکنیک مصاحبۀ عمیق و نیمه ها در این پژوهش جهت گردآوري داده. دیگر بود

  . ساختاریافته بهره گرفته شده است
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، 1»کدگذاري باز«که شامل سه مرحلۀ   کدگذاري نظريها از روش جهت تحلیل داده
در این شیوه   است، بهره گرفته شده است3»کدگذاري گزینشی« و 2»کدگذاري محوري«

ها   این.کند ها را نیز شروع می ادهها، کار تحلیل د زمان با گردآوري داده پژوهشگر هم
ها را  هاي متنی است که محقق در صورت نیاز آن هایی مختلف براي کار با داده روش
حال فرایند تفسیر با کدگذاري باز آغاز و با  با این. کند جا یا با یکدیگر تلفیق می جابه

 .شود مطرح میتر   کدگذاري گزینشی بیش،نزدیک شدن به مراحل پایانی فرایند تحلیل
در نهایت براي دستیابی به تجربۀ زیستۀ کنشگران مورد مطالعه مقوالت و مفاهیم 

جهت اعتباریابی پژوهش . ها مورد تحلیل قرار گرفته است استخراج شده از متن مصاحبه
استفاده شد و طی آن از یک متخصص پژوهش » بررسی قابلیت اطمینان«نیز از روش 

این  هایی انجام دهد تا در و نیز به برداشت خود کدگذاريکیفی کمک گرفته شد تا ا
  .ي آن به بحث گذاشته شودها تفاوتهاي کدگذاري و  میان شباهت

  
  هاي پژوهش یافته -5

ي جمعیت شناختی کارگران خانگی زن ها ویژگیدر این بخش، پس از تحلیل توصیفی 
هاي اصلی پژوهش  شهاي زنان به پرس شرکت کننده در این پژوهش، به واکاوي پاسخ

  .شود پرداخته می
  ي جمعیت شناختی کارگران خانگی زنها ویژگی -5-1

ي جمعیت شناختی کارگران خانگی شامل وضع تأهل، ها ویژگی دراین پژوهش 
اي، وضعیت مالیکت مسکن،   حرفه-هاي فنی تعداد فرزندان، سن، تحصیالت، مهارت

اختی و جسمی همسران کارگران وضعیت تأمین اجتماعی، مهاجرت و وضعیت روانشن
دهد که بیشتر کارگران خانگی از نظر  هاي پژوهش نشان می یافته. خانگی زن بررسی شد

                                                
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
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 سال قرار دارند، از نظر تحصیالت اکثریت کارگران خانگی تحصیالت 30-50سنی بین 
از نظر داشتن . زیر دیپلم داشتند و از نظر تأهل بیشتر زنان نظافتچی متأهل بودند

. هاي مبتنی بر بازار بودند هاي مبتنی بر بازار اشتغال نیز اکثر کارگران فاقد مهارت ارتمه
وضعیت کارگران خانگی از نظر وضعیت مسکن در دو نوع استیجاري و مالکیت 

کرد و قریب به اتفاق کارگران نیز فاقد بیمۀ تأمین اجتماعی بودند، از  شخصی برابري می
و یا ) از شهرهایی مانندکرمانشاه(ها مهاجرین داخلی   آننظر وضعیت مهاجرت نیز اکثر

ها از  آور اصلی آن شهروندان افغانستانی بودند و همچین بیشتر کارگران خانگی نان
و یا مبتال به وابستگی به مواد ) به عنوان نمونه داراي اختالل روانپزشکی مزمن(کارافتاده 

  .ندبود
  
  هاي اصلی هاي حاصل از پرسش واکاوي داده -5-2

ها با استفاده از کدگذاري نظري در سه مرحلۀ کدگذاري باز، محوري  داده
 مقولۀ اصلی شهروند 4هاي پژوهش  وگزینشی تحلیل شد، در نهایت در پاسخ به پرسش

شدگی، اجتناب از ادغام اجتماعی، درك زن به عنوان منزل استخراج شد که  تبعی، تهی
  .شود در ادامه به آن پرداخته می

  
  دالیل روي آوري زنان به کارخانگی؟ -5-2-1

  شهروند تبعی: مقوله
در این بخش مقولۀ بنیادین شهروند تبعی است، بدین معنی که کارگران خانگی از 
نظر وضعیت شهروندي و دسترسی به حقوق اساسی در حاشیۀ جامعه و تابع فرد و یا 

ها  کنند و حضور آن تجربه مینهاد دیگر بوده و به نوعی محرومیت اجتماعی از مزایا را 
هاي  در گسترة اشتغال با نیتی بقاگرایانه و یا سازوکاري جهت بقا به دنبال بحران

  :  بیان کرد11موقعیتی است، به عنوان نمونه اطالع رسان شمارة 
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االن شوهرم مریض و از کار افتاده است و یک دست و پاي او بی حس اسـت          «
ـ       و کار نمی   ول نـداریم کـه او را بیمارسـتان ببـریم، او بیمـاري         تواند بکند ما حتی پ

  . »اعصاب و روان هم دارد
کردند و به دنبال  اي را تجربه می از سویی برخی کارگران نابرابري فضایی و منطقه

هاي زیست بقاگرایانه و عدم تطبیق بین  اي و نبود دسترسی به فرصت محرومیت منطقه
اجرت و اشتغال در کارهاي غیررسمی چون عرضه و تقاضاي نیروي کار مجبور به مه

هاي مبتنی بر   این گروه از کارگران فاقد مهارتکه اینکار نظافتچی شده بودند به ویژه 
   : بیان کرد9بازار بودند، به عنوان نمونه در این زمینه اطالع رسان شمارة 

اون موقع تو روستاي خودمون در شهرستان وضع بـدتر بـود، مـا هـم مجبـور                  «
 اومدیم تهران رفتـیم فـشم و اونجـا تـو بـاغ            که  این بیاییم تهران و من بعد از        شدیم

  .»دادم سرهنگ شروع به کارکردیم و من کارهاي خونه شون را انجام می
براي برخی کارگران خانگی اشتغال به کار نظافت و انجام پیوستۀ آن به نوعی 

هاي روانشناختی  تگیها و آشف ها، تعارض سازوکاري رشد نیافته جهت سرکوب تنش
  :  بیان کرد5بود، به عنوان نمونه اطالع رسان 

اي کـه   دهم خیالم راحت است، و وقتی از خونـه  من وقتی کار نظافت انجام می    «
شوم، میگم کـاش اونجـا بـودم         آیم غمگین می    دهم بیرون می    نظافت آن را انجام می    

ده اسـت سـراغ مـن    چون وقتی خونه میرم دوباره فکرها، فکر دخترم که فـوت کـر        
   .»آید می

هاي  برخی کارگران نیز اشتغال به کار خانگی به عنوان یک شغل میراثی بین نسل
ها در جریان بود و در واقع اشتغال به کار غیررسمی به مانند طبقۀ اجتماعی  مختلف آن

 13ها داشت، به عنوان نمونه اطالع رسان شمارة  تمایل به جاودانگی و ماندگاري بین آن
  :بیان کرد

االن دختـرم   ...دهم، دختر بزرگم هم پرستار خونه بـود  نظافت انجام می  من کار «
 شب، بعد هم می ره پیش یه خانمی که تنهـا      7 صبح تا    7در تولیدي کار می کنه از       

  .»در گیشا زندگی می کنه و از اون پرستاري می کنه
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   تجربۀ زیستۀ کارگران خانگی چگونه است؟-5-2-2
  شدگی تهی: مقوله
شدگی بدین معناست که کارگران خانگی در بستر شرایط بهره کشانه، طاقت  تهی

فرسا و محرومیت ساز کارخانگی تهی شدگی و نابرابري و فاصلۀ اجتماعی با دیگر 
کردند، به عبارت دیگر این گروه از کارگران به  ي اجتماعی جامعه را تجربه میها گروه

هاي  ها در خانه ه دست پیدا کرده بودند و حضور آنیک فهم از نابرابري بر پایۀ طبق
رسی به امکانات مادي و تي سبک زندگی، دسها تفاوتمختلف جهت نظافت و دیدن 

شدگی در کارگران منجر   به درك یک محرومیت، نابرابري و تهیها گروهرفاهی در دیگر 
  : بیان کرد13شده بود، به عنوان نمونه اطالع رسان شمارة 

 متـر خونـه     300گفتم اینا چقدر در آمـد دارنـد کـه             رفتم می   ه ها می  وقتی خون «
گفـتم چـه    کردم یه بخشی از خونه می مونـد، پـیش خـودم مـی     دارند، وقتی کار می 

  .»دهند دهند و پول اجاره هم می جوري پول دارند، که پول کارگر هم می
ون شغل  از یک سو چ،احساس پاییده شدن مدام تجربۀ دیگر کارگران خانگی بود

گیرد، از سوي دیگر چون این شغل در  نظافت در گسترة خصوصی کارفرما صورت می
گیرد، به عنوان نمونه  تري بر آن صورت می زمرة مشاغل نامرئی هست که نظارت کم

  :  بیان کرد7اطالع رسان شمارة 
شورم که به نظرم کار تـاالر بهتـر از    من عالوه بر نظافت، در تاالر ظرف هم می       «

فت است چون یک آدم باالي سر تو نیست، اما در خانه یـه نفـر بـاالي سـر تـو        نظا
  .»هست

در کنار احساس پاییده شدن پیوسته، کارگران ترس از قضاوت و سرزنش توسط 
  :  بیان کرد11دیگري داشتند، به عنوان نمونه اطالع رسان 

یـرم، چـون   کنـه م    شناسند یا کسی مرا به اونجا معرفی می         هایی که مرا می     خونه«
  .»اي ممکنه بد باشند و یا بگویند تو دزدي کرده
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کارگران بر پایۀ تجربه در این گستره به تدریج به یک درك تفکیک شده از فضاي 
 که اینکردند، کارگران در بدو ورود به این گسترة شغلی به دلیل  شغلی دست پیدا می

هایی جهت امور مختلف  شود، با دشواري این کار جزء مسئولیت ذاتی زنان دیده می
هایی در گسترة شغلی  شود دچار چالش نظافت روبرو هستند که همین مهم سبب می

یابند، به عنوان نمونه اطالع  ها به تدریج به یک فهمی از اشتغال دست می شوند، اما آن
   : بیان کرد6رسان 

شوینده دکتر که رفتم گفت مواد شوینده براي تو ضرر داره ولی من دائم با مواد «
  .»ام که از ماسک هم استفاده کنم کنم و جدیداً یاد گرفته کار می

اي از تحوالت هویتی و کم رنگ  اشتغال به کار در برخی کارگران همراه با پاره
 ،شدن مرزهاي جنسیتی بود، به این معنا که در برخی کارگران تا قبل از ورود به کار

شد، اما ورود به این گستره هماره با   میاشتغال به مثابۀ نقش فرعی براي زنان دیده
هاي جنسیتی و دگرگونی در برخی باورهاي نهادینه شده نسبت به  کلیشه شکنی

   : بیان کرد9هاي جنسی در زنان بود به عنوان نمونه اطالع رسان  نقش
گفتم سرتان به کار خودتان باشد، اگـر کـسی بهتـون خندیـد اینـا        به دخترم می  «

  .» حتی اگر شوهر کردید دستتون توي جیب خودتون باشهکه اینهمش الکیه و 
بوده و سویۀ ) تسلط عقالنیت ارزشی بر عقالنیت ابزاري(برخی کارگران تقدیرگرا 

هاي بنیادین در  ها به اشتغال این بود که زنان توانا به ایجاد دگرگونی نگرش اقتصادي آن
   : بیان کرد11سان موقعیت اقتصادي خود نیستند، به عنوان نمونه اطالع ر

زنم، ناراضی نیـستم،   گیرم، چونه نمی ها سی تا پنجاه هزار تومن می   بعضی وقت «
مـن کـارم را از    ممکنه کسی پشت سر من بیـاد و        }چونه بزنم {هر چی خدا بخواد،   

اگـر بـه مـن    {ناراحت نمی شـم    دست بدهم چون ممکن است کسی دیگر بیاید و        
  .»دستمزد کم دهند

  
  



 
 
 
 
 

  

  1397 تابستان، 16، شماره چهارم  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   222  

  کارگران خانگی با خانواده و خویشاوندان چگونه است؟ ارتباط -5-2-3
  اجتناب از ادغام اجتماعی: مقوله

کارگران خانگی به دلیل فرودستی نقش خود و ترس از سرزنش و طرد اجتماعی 
کردند، به عنوان نمونه  اي از دوري گزینی نسبت به ادغام اجتماعی را تجربه می گونه

   : بیان کرد15اطالع رسان 
کنم تهدیـد بـه خودکـشی کـرد، و         ها کار می    وقتی فهمید که من در خانه     پسرم  «

  . »کشم گفت اگر این کار را ول نکنی خودم را می
هاي شغلی  از سویی اشتغال کارگران خانگی به اشتغال به نوعی سبب تنیدگی نقش

و مراقبتی و نوعی دگرگونی در هژمونی زنانگی شده بود به عنوان نمونه اطالع رسان 
  : بیان کرد11

شـورم و اتـو    هـا رو مـی   کنه، من تو خونـه لبـاس       عروسم کارهاي خونه رو می    «
  .»کنه کنم، همۀ کارها را عروسم می می
  
  یان چگونه است؟کارفرمابا کارگران خانگی  روابط -5-2-4

   درك زن به عنوان منزل:مقوله
ن به این گیرد و باور کارفرمایا کار خانگی در گسترة خصوصی کارفرما صورت می

ی زنان است و تمام زنان بدون تهاي ذا است که امور مربوط به نظافت در زمرة مسئولیت
باشند، به عبارت دیگر توانا دریافت هیچ آموزشی الزم است نسبت به انجام این امور 

از سویی . هاي این گستره است درك زن به عنوان منزل از طرف دیگران از جمله تجربه
شوند و این ابژگی جنسی همراه  ه به عنوان یک ابژة جنسی دیده میزنان در این گستر

با تجربۀ عینی و یا ذهنی خشونت جنسی در کارگران خانگی است، به عنوان نمونه 
  :  بیان کرد3اطالع رسان 

یک روز صاحب خونه به من زنگ زد و شروع به فحاشی کرد، به من گفت تو           «
  .»با همسرم رابطۀ نا مشروع داري



   
  
  
  

 223     ... تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران  

 
 

  حث و استنباط نهاییب -6
دالیل روي آوري زنان به : چهار پرسش اساسی در این پژوهش مطرح گردید

ها، چگونگی  کارخانگی، چگونگی تجربۀ زیستۀ زنان از پرداختن به کار نظافت خانه
روابط اجتماعی این زنان قبل از و پس از پرداختن به این کار با اعضاي خانواده و 

  .گونگی روابط اجتماعی این زنان با کارفرمایانخویشاوندان درجه اول و چ
در حقیقت دالیل فردي، خانوادگی و ساختاري گوناگونی در روي آوري این  

دهد، زنان به  هاي این پژوهش نشان می یافته. گروه از کارگران به کارخانگی وجود دارد
 ی از همسر جدای، اعتیاد همسر،دالیل گوناگونی چون فوت همسر، از کارافتادگی همسر

آور اصلی خانوار  آور اصلی خانوار و یا کمک نان ، نان رها کردن خانه توسط همسرو
دار  هاي قبلی چون تأمین مراقبت، عهده ها زنان افزون بر نقش در این موقعیت. شوند می

هاي  برخی کارگران خانگی زن با نبود شبکه. شوند نوین تأمین معیشت نیز می  نقش
برخی از این کارگران به دلیل از کار افتادگی . ررسمی روبرو هستندحمایتی رسمی و غی

هاي امدادي و  اند و بدون حمایت همسر منبع اصلی درآمد را به یکباره از دست داده
شود و این مسئله  ها واگذار می اي با تجربۀ فشار مضاعف مسئولیت خانواده به آن بیمه

  . یابد شدت بیشتري میدر زنان مهاجر به ویژه زنان مهاجر افغان 
تقدیرگرایی و تسلط عقالنیت ارزشی بر عقالنیت ابزاري در غالب کارگران خانگی 

 را نسبت به حقوق کارفرماها رضایت  عنوان نمونه برخی از آن شود، به زن دیده می
دهند و از حقوق خویش و کوشش در جهت گرفتن آن چشم  شخصی خود برتري می

هاي خانگی به  کنندگان به فشارهاي روانی ناشی از تنش کتبرخی مشار. کنند پوشی می
هایی چون  ها نیز تجربۀ سوگ هاي زناشویی اشاره کردند و برخی از آن ویژه تعارض

ها پرداختن به کار نظافت نوعی سازوکار جهت مقابله  مرگ فرزند را داشتند و از نظر آن
یی از مشارکت کنندگان به درصد باال. هاي ناخوشایند ناشی از سوگ است با هیجان

هاي جنسیتی، فقدان   اجتماعی، کلیشه–هاي اقتصادي  گوناگونی مانند محرومیت دالیل
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اند و یا برخی داراي  دست داده آموزش عمومی و مانند آن فرصت آموختن مهارت را از
 کارگران خانگی زن عموماً .هایی چون قالب بافی هستند که فاقد بازار کار است مهارت

 خود در طبقۀ اجتماعی که اینهایی با طبقۀ اجتماعی پایین هستند و افزون بر  ز خانوادها
ها نیز عموماً  ها صورت گرفت فرزندان آن هایی که با آن برند، در مصاحبه پایینی بسر می

  .و در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به کار هستندبوده فاقد آموزش عالی 
کنند  هاي گوناگون تجربه می عدم امنیت را به شکل کارگران خانگی، در محیط کار 

ها حضور جنس مخالف در منزل  و از جمله موارد اصلی تهدید کنندة امنیت روانی آن
است و زنانی که تجربۀ کمی در نظافت منزل دارند این عدم امنیت روانی را با شدت 

 کارگران خانگی .از سویی کار نظافت با خطرهایی همراه است. کنند بیشتري تجربه می
مدام در معرض مواد شوینده، آب و یا استفاده از چهارپایه جهت نظافت هستند و ترس 

زنان در کار نظافت به یک دسته بندي . هاي آنهاست از پرتاب از بلندي از جمله نگرانی
کنند، براي خود ابزار کار تعریف  در شرح وظایف خود به مرور زمان دست پیدا می

ها کار خود را  افزاید و از سویی آن ها می ري که به سهولت و کیفیت کار آنکنند، ابزا می
ها شامل  کنند، که عموماً آشپزخانه، دیوارها، پنجره به دو بخش سخت و آسان تقسیم می

  . شود کارهاي سخت می
زنان به منزلت پایین اجتماعی این کار اشاره دارند که پیرو این جایگاه پایین، عزّت 

اي مواقع آن را زمینه ساز  شود و حتی در پاره ها جریحه دار می ور آننفس و غر
 بخش مهمی از سرمایۀ کاري کارگران خانگی که اینبا توجه به . کنند افسردگی تلقی می

هاست، بنابراین دردهاي ایجاد شده در دست و پا و  در توانمندي فیزیکی و روانی آن
ها ترس از دست دادن توانایی فیزیکی  کند و آن شان می ها را نگران آینده شغلی کتف، آن

 احساس خوبی کارفرمازنان از احساس پاییده شدن مدام توسط . و امرار معاش را دارند
ها   توان حفظ قلمرو شخصی خود را ندارند و در واقع آنکه اینکنند و  را تجربه نمی

اي را از بر  نی عمدهزنان نگرا. اي دارند که تعریف نشده است قلمرو کاري گیج کننده



   
  
  
  

 225     ... تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران  

 
 

هایی چون زن   در معرض بر چسبکارفرما از سوي که اینکنند،  چسب زنی تجربه می
  . بدکاره، دزد و مانند آن قرار نگیرند

ها به این تغییر  بر ادراك هویتی افراد است، برخی از آن» کارخانگی«از جمله تأثیر 
 را عنوان نموده و از جمله هاي جنسیتی کنند و کم رنگ شدن کلیشه ادراك اشاره می

نمودند و این استقالل  ي زن را استقالل مالی و خودکفایی عنوان میها ویژگیترین  مهم
یان از کارگر خانگی کارفرمابرخی . کردند ساز حفظ عزت نفس خود تلقی می را زمینه

ایر گیرند و س اي یکبار، دوهفته یکبار و مانند آن بهره می به طور ثابت به صورت هفته
عنوان نمونه عید نوروز، ماه رمضان،  ها و شرایط خاص به یان نیز در مناسبتکارفرما

کارگران . گیرند ها و مدارس از نیروي کارگر خانگی بهره می فصل جابه جایی خانه
کنند و آن گونه  خانگی زن با پرداختن به کار نظافت به تأمین معیشت خانواده کمک می

. شد که به سمت بزه و خالف بروند کار خانگی مانع از آن می نمودند که خود عنوان می
  .برخی از کارگران خانگی با پرداختن به این کار از خط فقر خود را رهانیده بودند

تم اصلی ارتباط با خانواده و خویشاوندان، اجتناب از ادغام اجتماعی است و در 
ها  اختار خانواده و نقشهاي ترس از طرد اجتماعی و تحول در س تم اصلی مقوله این

ها از  زنان عموماً این شغل را از خویشان و آشنایان و نیز در برخی زمان. گیرد قرار می
هاي  ها مجبور هستند کماکان مسئولیت کنند، بنابراین، آن اعضاي خانوادة خود پنهان می
وانی شود تنش ر از سویی ترس از دیده شدن سبب می. گذشته را نیز به آن اضافه کنند

توانند از رفتارهاي همدالنه و  را تجربه کنند و چون شبکۀ حمایتی ضعیفی دارند نمی
. مند گردند هاي ناشی از کار بهره حمایتگرانۀ اعضاي خانواده و آشنایان جهت تنش

ها به  کارگران خانگی سبب مضاعف شدن فشار بر آن غیبت زن از خانه در برخی از
هاي  است و در برخی زنان نیز سبب شده مسئولیتها شده  دلیل افزونی مسئولیت

هاي دیگر اعضا واگذار گردد که این  ها در خانه به وظایف نقش هاي مادري آن نقش
  . استخانواده ها در ساختار  ساز تحول نقش خود زمینه
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هاي خانگی  ها خشونت هایی که با زنان صورت گرفت تعدادي از آن در مصاحبه
کردند، برخی کارگران خانگی تنها یک   اقتصادي را تجربه میاعم از فیزیکی، عاطفی،

در یکی از . کردند ها چند نوع خشونت را تجربه می نوع خشونت و برخی از آن
مشارکت کنندگان در پژوهش، گسست شبکۀ خانگی، فقر اقتصادي و وظایف کار 

م به خودکشی آوري او را به شدت پایین آورده بود و وي تاکنون دوبار اقدا خانگی تاب
شناختی در خانوادة کارگران خانگی قابل  هاي جسمانی و روان فراوانی بیماري. کرده بود

ها به دلیل فقر اقتصادي درمان نشده باقی مانده و  اهمیت بود، برخی از این بیماري
، )مانند سکتۀ مغزي(هاي نورولوژي  بیماري: برخی درفرایند درمان بودند مانند

مانند بیماري (هاي ارتوپدي  ، بیماري.)..مانند مشکالت تنفسی و(ی هاي داخل بیماري
، )افسردگی اساسی مانند(توانی ذهنی، اختالالت خلقی  ، کم)استخوان و مفاصل
، )خوابی مانند بی(، اختالل خواب )مانند اختالل وسواس اجباري(اختالالت اضطرابی 

  .سرطان روده، اعتیاد و مانند آن
کنند به  گران خانگی زن، کارفرمایان گوناگونی را تجربه می از سویی دیگر کار

یان کارفرماکارفرمایان بد، : کنند بندي از کارفرمایان دست پیدا می نحوي که به یک دسته
یان خوب کسانی هستند که با کارگران خانگی برخورد مهربانانه دارند، کارفرما. خوب

انی را رعایت و کرامت انسانی را حفظ کنند، آداب انس ها تحمیل نمی فشار کاري به آن
برخی کارفرماها رفتار همدالنه و حمایتگرانه معنوي و مادي دارند و این مهم . کنند می

ها حفظ این  اي از زمان ها تعلق و دلبستگی شکل بگیرد و در پاره شود بین آن سبب می
مقابل کارفرمایان ي ها ویژگییان بد کارفرما. انجامد ارتباط سالیان طوالنی به طول می

خوب را دارند به ویژه اگر از پرداخت حق الزحمه سر باز زنند و چون کارگران خانگی 
ها در  تحت حاکمیت قانونی نبوده و ترس از دست دادن شغل را دارند استراتژي آن

  . ها سکوت و مدارا است بیشتر زمان
هاي زندگی  سبکهاي گوناگون با  خانگی زن در کار کردن با خانواده  کارگران

شوند،  هاي فرزند پروري، چگونگی مدیریت خانواده و مانند آن آشنا می گوناگون، شیوه
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شود، البتّه در  ها تلقی می بنابراین کار در خانه به عنوان یک فرصت آموزشی نیز براي آن
کارفرماها عقاید  این باره برخی مشارکت کنندگان به این نکته اشاره داشتند که برخی

کارگران خانگی ). کنترل استقالل فکري توسط کارفرما(کنند  ها تحمیل می  را به آنخود
شود که همگی باید به  ها نگریسته می هاي جنسیتی به مثابۀ منزل به آن پیرو کلیشه

هایی که صورت گرفت از  در این پژوهش طی مصاحبه. کارهاي نظافت منزل آشنا باشند
از . شاره داشتند آموختن کار نظافت به مرور زمان بودهایی که زنان به آن ا جمله سختی

ها تجربه  خانه  بدو ورود بهدر هایی که  سویی کارگران خانگی زن از جمله ترس
کنند  ها کوشش می هایی که آن کنند، مورد تعرض واقع شدن است و یکی از اطمینان می

  .ها تأمین شود بدست آورند این است که امنیت جنسی و اخالقی آن
این گروه از کارگران به که دهد  واکاوي تجربۀ زیستۀ کارگران خانگی نشان می

هاي منحصر به فرد شرایط شغلیِ خود، نیازمند دریافت  دلیل شرایط و تجربه
هاي روانشناختی، اجتماعی بوده و از سویی حق ِکارگران خانگی در حفظ  حمایت

و مقررات در نظر گرفته شود، کرامت انسانی و شرایط سالمت بخش باید در قوانین 
چون این مهم، تأثیرگذار بر موقعیت اشتغال و زندگی کارگران خانگی زن است، اما 

در نظر گرفته » کار واقعی«شان به عنوان یک  هنوز در ایران این گروه از کارگران، شغل
پذیر هستند و به همین دلیل  ي شغلی آسیبها گروهکه در زمرة  نشده است، درحالی

 بر فرایند رسمی سازي کارگران خانگی است و نظام تأکیدالمللی  ت که در سطح بیناس
مزایا و تحت پوشش قرار گرفتن این گروه از کارگران تحت حمایت اجتماعی یک 

هاي اجتماعی است و در ایران از جمله مهمترین این  موضوع مهم در سیاست گذاري
  :اقدامات

ها در فرایند گفتگوي اجتماعی  سازي کار آن هیندمرئی سازي کارگران خانگی و نها
هاي کارگري و دولت براي تأمین حقوق اساسی  سه جانبه بین کارگران خانگی، اتحادیه

، پس از 2011در سال که  الزم به ذکر است .ها بر پایۀ کف حمایت اجتماعی پایه کار آن
 یک ،لمللی کارا هاي در سراسر جهان، کنفرانس بین  تالش از طرف اتحادیهها سال
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  بر حق کارتأکید C189کنوانسیون .  به تصویب رساندC189(1(المللی  کنوانسیون بین
حق استراحت روزانه و هفتگی، حداقل : شایسته براي کارگران خانگی دارد مانند

ها در هر کشور  دستمزد، تعیین حداقل سن جهت اشتغال به این کار مطابق با سایر بخش
 به اجرا درآمده است و درحال حاضر 2013ن کنوانسیون از سال ای. عضو و مانند آن

  .کنند کشورهاي گوناگون جهت اجراي این کنوانسیون تالش می
   تغییر باورهاي منفی اجتماعی به کارگران خانگی زن-
برچسب زدایی از فرودستی کار خانگی و ارزش گذاري نسبت به آن و شناخت  -

 کارگران خانگی به عنوان کارگر

                                                
1. C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) 
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