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ریچارد مالت و ادم پین جدی 1393

پیام های کلیدی

بازارهای کار فضاهای منفعل و غیر شخصی نییستند. هر دوی این ها نابرابری  •
اجتماعی را بازتاب داده و تقویت می کنند.

روابط و شبکه های اجتماعی برای بازدهی های بازار کار اهمیت دارند. دستیابی به  •
فرصت ها و منابع سرمایه از طریق روابط شخصی تامین می شود.

سیاستگذاران باید این مفکوره را پیدا کنند که مدیریت بازار اقتصادی باید با همان  •
تجزیه و تحلیل جدی صورت گیرد، که در مورد مدیریت عرصه های سیاسی روا 
داشته می شود. پالیسی طراحی شده برای ترویج “کار مناسب” نمی تواند صرف در 

مورد افزایش ایجاد مشاغل باشد.

موضوع مورد بحث این تحقیق

چنین تصور می شود که ایجاد مشاغل خوب در وضعیت شکننده و شرایط متاثر از جنگ نه تنها 
باعث ثروتمندی جامعه می شود بلکه به گسترش امنیت در جامعه می انجامد و همچنان سبب 
مشروعیت دولت نیز می گردد. اما، اندیشه ها در این عرصه تحت تاثیر برخوردهای تخنیکی قرار 
دارد که بیشتر در محور توازن تقاضا و عرضه می چرخد که اساس آن را تحلیل های جدی در 

مورد نقش نهادها، هویت و قدرت در مساعد ساختن دسترسی به فرصت ها تشکیل می دهد. 

این تحقیق تالش دارد تا به درک این نکته که چگونه بازار های کار در زمینه های متغیر و نا امن فعالیت عمل می کنند، نایل آید. این کار از طریق 
تحلیل و تجزیه تجربه های زنان و مردان جوان که مصروف شغل خیاطی در شهر کابل، مرکز افغانستان اند، صورت گرفته است. شغل خیاطی یکی 
از مشاغلی در شهرهای افغانستان است که بیشتر زنان در آن مشغول به کار اند و همچنان چهارمین شغل بزرگ در مناطق شهری افغانستان از لحاظ 
شاغل بودن مردان در آن به شمار می رود. بناًء تحقیق در این عرصه، زمینه پرداختن به مسئله جنسیت در بازار کار را نیز مساعد می سازد. مشخص 

تر، این تحقیق به موارد ذیل پرداخته است:

نخست، چگونه مردان و زنان به کسب مهارت ها نایل و وارد بازار کار در مناطق شهری می شوند. •

ماهیت، شرایط و محدودیت در شمولیت شان به بازار کار چیست؟ •

و، آیا وارد شدن شان به بازار کار به نفع یا به ضرر شان است )به این معنی که این کار به شیوه های مختلف بر رفاه آنان اثر می گذارد(. •

هدف این تحقیق را، در یک کار گسترده مقایسه یی که توسط SLRC پروژه مشابه )sister project( در یوگندا شمالی )مالت و آتم, 2014( انجام شده، 
کمک به درک این است که "آجندا مشاغل خوب"  برای دولت های شکنند و آسیب پذیر چگونه عمل می کند.

شهر  در  مرزی  برون  توسعه  انستیتوت  پژوهشگران  و  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  توسط  که  است  هایی  داده  اساس  به  حاضر  های  یافته 
کابل گردآوری شده است. در جنوری 2015 با استفاده از شیوه کیفی )عمدتا مصاحبه ساختار مشابه و بعضًا تمرکز روی کار گروهی( به گردآوری 
اثرات کار در بخش خیاطی پرداخته شد. برای درک بهتر روند استخدام، ما شرکت کننده گان مختلط  باره روند، تجارب، اهداف و  اطالعات در 
برنامه های   آنانی که در مرحله آموزش قرار داشتند، دکانداران جوان و اعضای  و مختلفی را مورد توجه قرار دادیم. مردان و زنان جوان، عمدتا 
موسسات غیردولتی و همچنان مربی ها و خیاطان سابقه دار اعضای این گروه بودند. در پهلوی مواد مصاحبه های اصلی، ما همچنان از داده های 
موجود گردآوری شده، )اما منتشر ناشده(  توسط "زردوزی Zardozi که با خیاط زنان محلی کار می کند"  نیز استفاده کردیم. در نهایت، برای 
دریافت درک بیشتر ماهیت عمومی و جزیی شرکت کنندگان جوان در مارکیت خیاطی، ما با نجاران مرد جوان و آرایشگران جوان زن نیز مصاحبه 
هایی انجام دادیم. این سکتورها نیز بنا به ماهیت )جنسیت منحصرانه( شان با هدف جانبی که  آیا حدود جنسیتی بازار خیاطی منحصر به همین 

بخش - سکتور است یا خیر، انتخاب شدند.

برای مردان جوان دسترسی به خیاطی )دوره های کارآموزی( در یک حد 
زیاد مربوط به ارتباطات اجتماعی شان است. ریچارد مالت

                       شیوه کار چگونه بود ه است؟
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

اگر ما به این دوکان برویم باید از همه  اعضای خانواده خود آن را پنهان کنیم. حتی خانواده 
ما نباید از آن خبر باشند. . .

اگر خانواده ما در این باره بدانند، آن ها روابط خود را با ما قطع می کنند. 
)یکی از مصاحبه شوندگان(

یافته های ما

سه یافته برجسته یی که در اثر این تحقیق به دست آمد عبارت اند از: 

از شواهد به دست آمده آشکار است که بازار کار کابل در بخش خیاطی شاید بیشتر از هر چیز دیگر 
به مثابه اقتصاد اجتماعی -با آن که عمیقا نامتوازن است- عمل می کند؛ دستیابی به آن تامین 
است، با اعضاء مذاکره صورت می گیرد و و معیشت از طریق روابط و شبکه ها به دست می آید.

به طور مثال، به دست آوردن پشتیبانی مردان کلیدی )پدر، کاکا، شوهر( برای زنانی که می خواهند وارد این بخش شوند خیلی مهم است. و هر گاه 
زنی توانسته است یک خیاط موفق شود - در بعضی موارد تا حدی که بتواند فرزندان خود را به دانشگاه بفرستد، شوهر خود را از لحاظ مادی کمک 
کند و خانواده خود را برای تفریح به خارج کشور ببرد - موردی بوده است که رفتار و برخورد اشخاص مهم مرد خانواده با حلقه اجتماعی نزدیک شان 

بخش مهم این مورد را تشکیل می داده است.

برای مردان جوان دستیابی به آموزش خیاطی )غیر رسمی، اما گسترده( به صورت وسیعی وابسته به روابط اجتماعی و روابط بین والدین، معلمین و 
شاگردان است. بسیاری از مردانی که ما با آن ها صحبت کردیم، خیاطی را در زمان مهاجرت، در پاکستان فرا گرفته بودند. در آنجا نیز برقراری روابط 
اساسی با سایر مردانی که در این عرصه شاغل بودند برای یاد گرفتن این کسب حایز اهمیت بود. افزون بر آن، دستیابی به وام - چیز اساسی یی که 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی در افغانستان )و هر جای دیگر( بر اساس آن آغاز می شود - از طریق راه های غیر رسمی ممکن می شود، مثل 

برقراری روابط شخصی در اثر گذشت زمان و غیره.

این مقیاس سنجی اجتماعی بازار کار است که ما یافته ایم و به به اندازه زیادی مهارت یک شخص را کنترول می کند، به شمول دستیابی به سرمایه 
یی که برای راه اندازی شغل الزم است. یافته های ما مشابه به یافته های نایله کبیر )2012، 50( است. او استدالل می کند که "بازار های کار عرصه 
های شخصی )انفرادی( به منظور خرید و فروش کار نیستند، چنانکه در کتاب ها آمده است، بلکه توسط روابط قدرت در بین طبقه، جنس، قوم و نژاد 

عیار می شوند." این عیارکاری در پایین توضیح داده می شود.

عضویت در بازار کار برای افراد مختلف معانی مختلفی دارد

عضویت در سکتور خیاطی برای مردان جوان به مراتب معنی دیگری نسبت به دختران جوان دارد. هدف دختران جوان از کسب مهارت در خیاطی 
معموال به منظور ایجاد یک شبکه امن اقتصادی برای روزهای بد است، یعنی یک برنامه احتیاطی )پالن B(. بدون شک، سکتور یک گزینه از مجموع 
گزینه ها در بازار کار شهری را ارایه می کند و مردانی که به عنوان خیاط آموزش دیده اند توانایی آن را دارند که به آسانی وارد این رشته شوند و یا 

از آن بیرون گردند.

برای زنان، اما داخل شدن به بازار خیاطی عبارت است از دست آورد دشوار در یک مبارزه علیه محدودیت های نهادی بر فعالیت های اقتصادی. به 
شکلی از اشکال، نفس فعالیت علنی در بازار کار شهری اگر یک دست آورد عمده به شمار نرود، حداقل نمادی از مقاومت علیه قواعد اجتماعی به شدت 
پدر ساالرانه به حساب می رود. از آنجایی که تخطی مذاکره ناشده از این نورم های اجتماعی می تواند پیامد های خطرناکی به دنبال داشته باشد، به 
یک اقدام محتاطانه متوازن کننده نیاز است. چنانکه یکی از مصاحبه شونده ها تذکر داد: "به محضی که شما قانون را بشکنید و خانه را ترک کنید، دیگر 
اهمیت ندارد که چه پیامد های اقتصادی عمل شما به دنبال خواهد داشت." به سخن دیگر، رفاه اجتماعی می تواند درآمدهای مادی را تحت تاثیر قرار 
دهد. توانمندی این رفاهیت اجتماعی می تواند تا اندازه یی توسط عوامل ساختاری و اقتصادی توضیح شود. در افغانستان، کنترول مردان بر زنان اساسا 

باعث تشکیل و تقویت نوع مشخصی از مردانگی )قدرتمندی( برای مردان است .

برای این کار دالیلی وجود دارد که فراتر از میزان ظرفیت و فهم و درک مستقالنه افراد می باشد. ناتوانی یک مرد در کنترول رفتار زن و یا دخترش 
خطر تضعیف جایگاه او را در جامعه اش به وجود می آورد )دیده شود: پیت رویرز، 1977، شرم پیچیده ناموسی( که می تواند باعث تضعیف قدرت و 
ارزش های ارتباطات اجتماعی او شود.با توجه به این که روابط و شبکه ها برای زندگی اقتصادی افغانستان خیلی اهمیت دارد، این کار به صورت مشکل 
جدی یی تبارز می کند که زمینه خرابی اقتصاد را که کل خانواده را در مجموع متاثر می سازد، فراهم می کند. به زودی روشن میشود که چرا وچگونه 

هنجارهای اجتماعی برفضای بافت اقتصادی بازارکار به طورکامل نفوذ میکند.

تعداد زیاد جوانان مصروف شغل خیاطی اند. بسیاری از آنها 
به دلیل مشکالت اقتصادی در سن خورد به این شغل رو 

می آورند. ریچارد مالت

                       مارکیت بازار به مثابه اقتصاد اجتماعی فعالیت می کند
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بازار کار، بازتاب دهنده نابرابری اجتماعی موجود و در اکثر موارد تقویت کننده آن است

در یک جمع بندی کلی می توان گفت ماهیت بازار کار خیاطان کابل بیشتر برای مردان مساعد است تا زنان )بسیاری از بازارهای کار در افغانستان در 
همین وضعیت قرار دارند(. این به دلیلی است که نورم های بازار کار نورم های اجتماعی را به صورت گسترده بازتاب می دهد و تقسیم قدرت نیز همین 
مسیر را می پیماید. این نابرابری را می توان از طریق روند وارد شدن در بازار کار و عضویت در آن مشاهده کرد. به طور مثال، تحقیق ما محدودیت 

های ذیل را که مانع استفاده بهینه زنان از بازار کار می شود، برجسته ساخته است:
نبود آگاهی در مورد گزینه ها و فرصت هایی که برای آنان برای درکسب درآمد موجود است •
درک ضعیف از نمای فزیکی بازار کار نسبت به مردان •
مخالفتی را که زنان هم از سوی اعضای خانواده و هم از محیط خود زمانی که می خواهند در بیرون از خانه کار کنند، به آن مواجه می شوند •
چالش هایی که در کسب مهارت های الزم برای یک خیاط مسلکی نیاز است، به آن مواجه اند. به نظر می رسد زنانی که خیاطی  •

آموزش می دهند از مهارت های کمتری نسبت به مردان برخوردارند. پس به نظر می رسد که ظرفیت کاری شاگردان آن ها نسبت 
به مردان جوانی که خیاطی آموخته اند، کمتر است

نبود محل مخصوص برای کارهای خیاطی. اکثر زنان مجبور اند کارهای خیاطی را در خانه انجام دهند. این وضعیت می تواند تولید  •
کاال را به خطر مواجه سازد

در نهایت، راه های متعددی که در پرتو آن دستیابی زنان به بازار تنظیم می شود، می تواند به مثابه نوعی از مالیه غیر رسمی بر معیشت زنان تلقی 
شود. این"مالیه" از طریق حفظ وضع موجود عدم توانمند سازی اقتصادی زنان عمل می کند که در نتیجه: بر اهداف و آرزوهای زنان جوان محدویت 
وضع می کند؛ فضای اقتصادی بازار را به یک عرصه نا آشنا تقلیل می دهد و بهای اقتصادی-اجتماعی ورود به بازار را کمافی السابق گزاف نگه 
می دارد. )مثالکارکردن برای سال ها و دریافت نکردن مزد کار، ایجاد ضرب و شتم در خانواده ها چنانکه یکی از مصاحبه شونده ها بیان داشت(. و 

درآمد اندک زنی که وارد این عرصه می شود.

با آنکه روال اجتماعی )پدر ساالری( فعالیت اقتصای نسبت به دیگر زمینه ها در افغانستان بلند تر است، اثر جدید سیلویا چانت )2013( نشان می دهد 
که چنین محدودیت های جنسیتی در قسمت استفاده از فضا، مجموعه مهارت ها و کسب درآمد مادی، شاخصه کار غیر رسمی در شهرهای جنوبی 

جهانی را به صورت عام تشکیل می دهد. 

این برای سیاست گذاران چه مفهومی دارد؟

شواهدی که به دست آورده ایم، قویآ نشان می دهند که برنامه های کمک دهی یی که در تالش ایجاد مشاغل بهتر برای جوانان در افغانستان هستند، 
باید کار خود را با این مفکوره آغاز کنند که بازارهای کار نابرابری های اجتماعی را هم بازتاب می دهند و هم تقویه می کنند، و باید به شواهدی بپردازند 
که نشان می دهند که محدودیت هایی که مردان و زنان در قسمت یافتن و حفظ شغل با آن ها روبرو اند، کامال ماهیت دیگری دارند. از این دیدگاه، 
"شغل مناسب" تنها در مورد افزایش شغل های کمتر تضمین شده نیست، بلکه نیازمندتعامل عملی در شیوه های عمیقا جنسیتی شده نه تنها در در بازار 

اقتصادی که همچنان در فضای بازتولید اقتصادی خانواده نیز است.

 بنا بر آن، پالیسی سازان نه تنها باید در ارایه تعلیمات و پیامد های آموزش تمرکز کنند، بلکه باید به 
عوامل اجتماعی، اقتصادی یی بپردازند که دسترسی نابرابر و موانع چندگانه را در این عرصه به وجود 
می آورند )اچاویز، 2014(. بدون شک، بررسی گزارش این نتیجه را به دست می دهد که محدودیت 
از تحصیل،  دارد عبارتند  بازار در کابل وجود  به  برای دستیابی  زنان  فرا روی  های شدیدی که 
دستیابی به منابع پولی و  تولیدی و همچنان محدودیت هایی که در راستای فعالیت زنان وجود دارد.  

افزون بر آن، حتی درصورتیکه زنان توانسته اند شغلی به عنوان خیاط مستقل، نسبتا با شرایط 
خوب،  دست و پا کنند، باز هم موفقیت شان بسته به اساسات خوب اجتماعی بوده است. واضحتر 
اگر گفته شود، به نظر می رسد داشتن پشتیبانی مردان خانواده )معموال پدر یا شوهر( اکثرا الزمی 
است، اما طبعا عامل بسنده نیست. به همین دلیل است که زردوزی بخشی از بودجه خود را در 
راه تجلیل از موفقیت های زنان به مصرف می رساند که به نظر می رسد در تغییر رفتار مردان در 
قبال کار زنان موثر می افتد. گزارش تهیه شده توسط کبیر در بدخشان )2011، 525(، به نتیجه 
گیری مشابه یی دست می یابد: "نظر مهمی که از دل تحلیل ها بیرون می شود، این است که 
مردان، هم در ضایع ساختن فرصت هایی که برای زنان وجود دارد و هم در توانمند ساختن آن 

ها برای درک ظرفیت کامل این فرصت ها نقش مهمی دارند". 

از تحقیق ما نیز این آشکار است که برای درک حقیقی از توانمند سازی اقتصادی، زنان جوان شاغل در بازار کار خیاطی شهر باید محتاطانه با مرز بین 
استقالل )فعالیت کامال مستقالنه( و وابستگی )پیروی از نظم پدر ساالری در زندگی اجتماعی و اقتصادی( برخورد کنند و فضای مبهم وسطی را در 

این میان برای خود بیابند.

تناقض مرکزی در این جا این است که در حالی که پیوندهای وابستگی برای بسیار از زنان در افغانستان هنوز شدیدا به عنوان یک ضرورت مطرح است، 
اما در عین زمان همین پیوند ها به عنوان محدودیت درمسیر دستیابی شان به استقالل نیز عمل می کنند. تفکر محتاطانه در مورد اینکه چگونه می 

توان این تنش را با مالیمت حل کرد، وظیفه کلیدی یی است که در برابر پژوهشگران، فعاالن و پالیسی سازان قد برافراشته است.

خیاطی به یک حد گسترده منحصر به جنسیت )جندر( است و بازار کار 
در این زمینه برای مردان و زنان جوان متفاوت عمل میکند. ریچارد مالت
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