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 چکیده

شهرمعاصرايرانيبیشترشهر ماشیناست.-شهرمیدانعملنیروهایاجتماعيمتعددیاست.

خدماتمرتبطباآناست.افرادشهرهامملوازخودروو-ياروستاشهرکالنتماميشهرهااعماز

 به خودرو بخشخدمات در ويژگيشاغل بودن دارا تمايزدلیل و فرهنگي مشابه سايرهای با

آمدهودرطولگردهمخاصيهایجامعهوهمچنینفرهنگمسلطدريکمیدانجغرافیایبخش

فرهنگخردهزمان تولید را چاپارخانهاندکردهي . شهری فضای يک عنوان به دربردارندههمدان

،نقاشولوازميدکيفروشانو...(است.اينصافکارکانیکي،مخودرو)هاوخدماتمربوطبهفعالیت

یاقتصادیجزءبخشغیررسميقراردارندوجمعیتباالييدراينحوزههایبندمیتقسخدماتدر

کندمشغولفعالیتهستند.اينبسترجغرافیايينظامروابطاجتماعيوهنجارهایخودراتولیدمي

نظامدآنرابپذيرندوازآنتبعیتکنند.پژوهشحاضرباهدفمطالعهکهواردشوندگانبايدقواع

هایکیفيشاگردی(مسلطچاپارخانهبااستفادهازروش -نظاماستادکار)روابطاجتماعيوفرهنگ

شاگردی-نظاماستاددردهدهایتحقیقنشانميایانجامشدهاست.يافتهزمینهمبتنيبرنظريه

الگو استادکار”دو “اقتدار الگویاول“روابطاجتماعيتعاملي”و اجتماعيمسلطاست. نظام بر

گانهشاگردوهایسهکاریبراساسفاصلهمیانسرمايهمبتنيبراقتداراستادکاربرایحفظشاکله

بسترمداخلهاستادشکلمي نمودگیردودر عیان”گرهایگوناگوندو “اقتدار پنهان”و “اقتدار

الگویدومدرحوزهمشاغلخانوادگيوانواعمشاغلمرتبطبالوازميدکيشود.استادکارراسببمي

فروشيقابلمشاهدهاست.

شاگردی،نظامروابط-،فرهنگکار،نظاماستادچاپارخانه،هايکیمکانفرهنگخرده:کلید واژگان

ای.زمینهاجتماعي،نظريه
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 مقدمه و بیان مسئله

مشاغلشه ايرانيبا دارشهيرزيستيهم يررسمیغر خیاباناگستردهو امروزه ویدارد. ها

استفادهازوانتونیسان()هايفروشدستها،فضاهایشهریمحلاستقراربقالي با  اخیراً

هایمسکنوماشینو...هستند.ورودبههريکازمشاغلخدماتيغیررسميوتداومبنگاه

هنجارهاورسوم،قاءشغليمستلزمشناختمشاغلمرتبط،تبعیتازقوانین،آدابحیاتوارت

و است. کاری زمینه آن در وظايف طوری”شرح کوچک]کلي[به اجتماعي واحد هر

ازتوانددارایيکمجموعهقواعدوابزاریباشدکهازطريقآنميمي توانفرهنگآنرا

نمود متمايز ديگر فیع)ر“فرهنگواحد 1387پور، جامعه (.299: هر فرهنگي بستر در

نمي قرار اداریآن ساختار بخشدولتيو در که دارند وجود لحاظمشاغلي به و گیرند

اندهایخاصيچگونگيورودافرادونظامروابطاجتماعيوشغليحاکمبرآنهادارایويژگي

ایوجودداردقوانیننانوشتهکند.دربخشغیررسميهایرسميتبعیتنميکهازسیستم

واسطه به خاصيميکه افراد روابطاجتماعيويژهآن نظام شوند. وارد اينبخشتوانند

ايننظامبراساسعواملکند.شغليراتبیینميمراتبسلسلهتداومحیاتآنراتضمینو

تولیدووروابطاجتماعيخاصخرده سیستمخودراعناصر(درونافراد)فرهنگخودرا

پذيریخاصواداروهایکنترلغیررسميوجامعهايننظامآنهاراباروشکند.انتخابمي

اينبخشبهدلیلکند.يامجاببهپذيرشواجرایقوانینغیرمدونحاکمبرسیستممي

است و... بازنشستگي و اجتماعي تأمین و بیمه استخدام؛ چارچوبرسمي از خارج آنکه

شود.نامیدهميغیررسميبخش

همديگر گِرد شهر مشخصاز جغرافیاييو يکحوزه همدر مشاغلمرتبطبا اگر

تواننمادهاوقواعدحاکمبرآنرامشاهدهدهندکهميجمعشوند،اجتماعيراشکلمي

کرد. که آنجا ارزشخرده”از دستگاهياز سلوكفرهنگبر شیوهها، طرزها، و هایرفتار

آنمرتبطزن متمايزوليبا اجتماعيکهازفرهنگمسلطجامعهمفروض، دگييکگروه

اطالقمي “شوداست، 1377)سازگارا، پسمي99-98: توانداذعانداشتاجتماعاين(؛

گذارند.فرهنگرابهنمايشميمشاغلنمودیازيکخرده


” توسعهکشورهااکثردر جامعهی امروز انيافته و ازسانشناسان شناسان

اجتماعيطبقه اقشار يا مي1ایحرفه-ها دارایسخن يک هر که گويند

هستند.فرهنگخرده خود ويژه درحالهای کشورهای بادر توسعه

تعدادروروبهایهایمتفاوتيازاقشارحرفهشناسيگونه ازجملهبا هستیم.

اصنافکههرکدامخردهبي دارندخودرفرهنگويژهشماریاز )فکوهي،“ا

1385:289.)



                                                           
1social-professional 
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دائموموقت(درقالبچهاراتحاديهبهصورت)شدهثبتواحدصنفي1115حدود

اينافرادسوادديپلمودرصد95اندودرمجموعحدودرسميثبتومشغولبهفعالیت

اماپايین دارند آن از اغتر يا همدان در شاغلینبخشخدماتخودرو دقیقياز لبآمار

در باالخص غیررسمي بخش بودن سیال و گسترده ماهیت دلیل به ايران شهرهای

توسعههایدرحالکشور و کنشگریازتوسعه مشاهداتمیدانيهر اما ندارد وجود نیافته؛

فضاهایشهریايراننشان سايربرخالفدهندهنرخباالیافرادشاغلدراينبخشاست.

فضاييگریاينبخشانندخدمات،فروشندگيويامنشيهایاشتغالغیررسميمزيربخش

سطح اسپانیوليزبانامريکایمرکزینیز پنجکشور در فانخوزر مطالعه در است: مردانه

 شده بخشغیررسميديده مرداندر زنانو تفاوتزياد فافخوزر،است)پائینآموزشو

1996:1740.)

هماشینهستندوماشینيکيازنمادهایشهرهاجوالنگاشهرهایايرانبهويژهکالن

سووعمرزيادخودروبههمراهکیفیتنهچندانشهراست.ارزشاجتماعيماشینازيک

باالیتولیددرايرانازسویديگرسببشدهاستتاتعمیرونگهداریماشینشغليعمده

همدانهاومبادیورودییباشد.بهدلیلنبودبرنامهساماندهيوتجمیع،دروازهپرمشترو

همه استوهمچون خدماتخودرو مرتبطبا واحد صدها استقرار محل ايران شهرهای

است.شهرايرانيشدهیازکالبدريناپذييجداخودرووخدماتتعمیرونگهداریآنبخش

بخشمحاسبه فعالیتاين بعدکمي از اهمیتآن نشانگر آن( گردشمالي و )شاغلین

ساختاراق با شاغالن باالی جمعیت حضور نیز اجتماعي بعد از است، اشتغال و تصادی

 نیزآسیبريپذجامعهاجتماعيويژه، هایاحتماليمؤيداهمیتاينفضایشهریدریو

.استخاصهایقالبيکگروهاجتماعيباويژگي


تکهبههایشهریبیشترمبتنيبرنظامخاصيبودهاستاريخ،حِرَفوپیشه”

استاد بايدماه-نظام شاگرد بلکهسالشاگردیمعروفاست. و يکها در ها

دروباحداقلدستمزدوگاهبدوندستمزدکندکارصنعتويکمغازه

یيکتأمینحداقليازخوراكوپوشاكبهکسبمهارتبپردازدتاخودبهازا

(.1362:85)الشیخي،“مرورزمانبهيکاستادکارتبديلشود



استاد پیشه_ نظام نظام در ايرانشاگردی شهرهای سابقهوری بازار ويژه به و

هایاخیرمتناسبباشرايطموجودبازتولیدشدهاست.ايننظامیداردامادرسالاديرينه

ارزش و تغییراتهنجارها کنشگرانجامعهوهمسوبا درفرايندیمتناسببا هایخودرا

همهنجارهایخردهبازآفرينيميفرهنگمسلط همکندتا حفظکندو را فرهنگيخود

ادامه شکلامکان را محیطخود عصر، هر است: هارویمعتقد دستندهد. از حیاترا

(.1379:14هاروی،)باشدهنجارهایاجتماعيهمانعصرکنندهمنعکسدهدتامي
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فرهنگيخاصاستکهجارهایخردههندهندهانعکاسچَپَرخانه(همدان)چاپارخانه

شکل آغاز در چاپارخانه شد. خواهد مطالعه تحقیق میدان عنوان لحاظبه به گیری

بهلحاظاجتماعينیز امروز وشودشناختهميحاشیهجغرافیاييحومهشهربودهاستو

دارد؛خرده همراه به را خود فرايندهای”هرچندفرهنگ از بزرگي بخش شک، بدون

اجت عمل فضايي اشکال از مستقل “کنندميماعي 1379)هاروی، و15: غیاب در .)

خودرو، خدمات مانند مشاغلي کار، جويندگان برای اشتغال رسمي بخش کمبودهای

دارمغازه و داربنگاهی و تازههايوانتی برای اشتغال ايجاد در مهمي واردان،سهم

ناکارآمحاشیه دارند، شهری فقرای و جبراننشینان را رسمي بخش بخشدی برای و

مطالعهدرنظامآموزشيکارگاهيوتحوالت”کند.رافراهمميعظیميامکانتأمینمعاش

توانعناصرنظاممذکورراشناساييکردهودرآموزشآن،حداقلاينفايدهراداردکهمي

روشآموزشکارگاهيمي سنتو از چگونگياستفاده بست. کار بهبودنوينبه به تواند

کمکنمايد صنعتماشیني نیاز انسانيمورد “کیفیتآموزشنیروی :1372)فیوضات،

20.)



 های پژوهش پرسش
میاناستادکارانباهابودهاست:چهالگوهاييگويياينپرسشپاسخدنبالبهاينمطالعه

هنگمکانیکيرايجفرشاگرداندرمحدودهشهریچاپارخانهبهعنوانيکمیدانعملخرده

ياهمیاریمیانهاومختصاتکاروفعالیتصنفمکانیکيچیست؟ورقابتاست؟وويژگي

اينمیدانفرهنگيتابعچهعواملي-شاگردکارانوتغییرماهیتنظاماستاد شاگردیدر

اجتماعيتاچهمیزانيموردتوجهاست؟-دراينبسترفرهنگيکارقانوناست؟ونهايتاً



 پژوهش پیشینه

هایفقیرنشینوبازارکاردهلي؛آنهاراخانواردرمحله800(بابررسيخرد2004)1میترا

شبکه)ياجتماعهایکند.ویدريافتکهشبکهتقسیمميبهدهگروهبراساسنوعحرفه

 پفِلَ.کنندميخويشاوندی،طبقهوقومیت(بهطورمعمولبهافزايششانساشتغالکمک

بُکسمن مطالعه2001)2و در عنوان( زندگيدورهشروعدراجتماعيسرمايهتأثیرایبا
 بسیارسودمنداست.شغليبرایموفقیتکلیديکعنوانبهکهشبکهکنندميمطرحشغلي

متحدهاالتياساختوسازدرتجزيهوتحلیلشاگردیدرحرفهایباعنواندرمطالعه3وود

 تجزيه نقشدورهبه و يادگیریکارآموزان تحلیلفرايند عنوانيکو به هایکارآموزی؛

دست ميمسیر عالي آموزش نقشيابي اهمیت کردن برجسته به پژوهش اين پردازد.

کندمتحدهاشارهميشاگردی(درصنعتساختوسازاياالت-استاد)یشاگردهایبرنامه

                                                           
1Mitra 
2Flap.H & Boxman.E 
3 Woods 
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 2012)وود، رونِر.(410: (2007)1گرولمَنو دورهدر هایکارورزی:بررسينوآوریدر
شاگردیکیفیتافزايشو-استاددهدباايجادتغییراتيدرشیوهنشانميکیفیتوهزينه

هایاستاد،شاگردونحوهارتباط(بهبیانويژگي2010)2کاملیپسيابد.هزينهکاهشمي

 پرداخته تجربهآنها طرفین، شخصیت بر مطالعه شیوهاست. و برخورد قبلي، های

دارد.تأکیدیاولیهاعتمادساز

 

 چارچوب مفهومی
پژوهش مجموعهدر يا و نظريه يک کیفي نظريههای از ای محقق برای دهندهيآگاهها

پديده وجود به را او و حساسهستند نظر حساسیتنظریکنندميمورد دقتو با تا

بیعياستکهنبايداينتصورايجادشودکهنظريهبنابراينط؛خاصيموضوعرابررسيکند

تحقیقرادربرخواهدگرفت.مورداستفادهتمامشاکله

ایازروابطيکوديعهطبیعييا،سرمايهاجتماعيبهعنوانشبکه3بهاعتقادبورديو

استکهدرطولزمانبرایکسبآنبايدتالشکرد.بهتعبیرامریاجتماعينیست،بلکه

ناآگاهانهگذاریفردیياجمعيوآگاهانهيابورديو،سرمايهاجتماعيمحصولنوعيسرمايه

باهدفتثبیتوبازتولیدروابطاجتماعياستکهمستقیماًدرکوتاهمدتيابلندمدتقابل

برایبورديو،پیوندهایبادوامومتراکمازاهمیتخاصي (.1390روحاني،)هستنداستفاده

میزانبرخوردار و روابط تعداد به بستگي فرد هر اجتماعي سرمايه میزان که استچرا

(.1386:17فیلد،)داردشدهتوسطهرفردفرهنگي،اجتماعيواقتصادی(تملک)سرمايه

گیردکهجداازآگاهيوارادهافرادوجودداردوایازروابطدرنظرميبورديوزمینهراشبکه

عرصهرقابت قلمدادميهآنرا آنانواعکند:ا رقابتياستکهدر زمینهمانندنوعيبازار

مراتبروابطتراست.سلسلهسیاست(ازهمهمهم)قدرتشود؛زمینههااستفادهميسرمايه

(.1388:682ريتزر،)کندهایديگرراتعیینميقدرتوزمینهسیاسي،ساختارهمهزمینه

صرفاً  يکعرصه در موقعیتکنشموجود مکانیکي بازتاب بلکهشدهتیتثبهای نیست،

.(1387:320پور،جاليي)استگیریهایمتضادموضعمحصولانواعطرح


سازاختالطاست،افرادیکهدريکجواربودندرفضایاجتماعيزمینههم”

مي قرار اينفضا از محدود يکمنطقه در درعینبرش، حالهمبهگیرند،

به نزديکي آنهامندترندعالقهيکديگر برای هم با نزديکي به عزم هم و

(1380:41بورديو،)“استترنهيهزکمتروآسان



                                                           
1 Grollmann- Rauner 
2Lipscomb 
3Bourdieu 
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بهعنوانمنابعنهفتهدرشبکهاجتماعيفرد”  نانلینمنابعاجتماعيرا

افرادازطريقپیوندهایمستقیموغیرمستقیمميتعريفمي توانندبهکند.

دستيابند اشغالميآنها را فردیکهيکموضعباالتر اينرو از کندبه.

کنترلبیشتریبهمنابع علتقابلیتدسترسيآنموضعبهمواضعديگر،

اجتماعينیزدارد.اينتصويرازساختاراجتماعيومنابعاجتماعيداللتبر

مراتبيومیزاننفوذیاينداردکهبینسطحيکموضعدرساختارسلسله

آوردنمنابعبیشتر(دستبه)ابزاریتواندبرمواضعديگربرایمقاصدميکه

مراتبيومیزاناطالعاتياعمالکندوبینسطحآنموضعدرساختارسلسله

“ایمستقیموجودداردتواندکسبکندرابطهکهمي 1382)قدسي؛ :87-

85.)


هایگروهوکاربکسیقلمروهایبستههایاجتماعيدرمطالعهقششبکهن”

،کنندميهایمذکورجایپایخودرادرآنهامحکمقوميونقاطيکهگروه

فشرده تجمع مراکز بسته قلمروهای است. مهم دکانبنگاهنیز و هایها

ایازنیرویکارهممهاجرانياگروهقوميهستندکهنسبتقابلمالحظه

متمايزیدرفضاهایشهریوحضورفیزيکيکنندميقومخودرااستخدام

(.1384:329)تاجبخش،“آورندبهوجودمي



هاوارهعادت”هایخاصِخودشاست،وارههرموقعیتدرفضایاجتماعيدارایعادت

موقعیتهم و مواضع مانند عادتبه آن مولد که اجتماعي تفاوتوارههای هستند، ها

نهبهصورتتحمیلبلکهبهصورتيک،عملراهاواره.عادت(1380:35بورديو،)“انديافته

پیشميضرورتمنطقي ديگرینمي”برد؛ مننميهیچکار يا داد انجام توانمطورتوان

“ديگریعملکنم عملتحت300)همان: اينوارهشديدعادتتأثیر(. به نه استاما ها

شخصبهآنصورتاستهابراعمالوارهعادتتأثیرشوند.معنيکهبرشخصتحمیلمي

)همان(.برایدركاستایتبعیتکردهکهانگارشخصازنوعيمحاسبهعقالنيوياقاعده

هابايستيفضایحاکموارهراشناختوبرایشناختعادتهاوارهافراد،بايستيعادترفتار

 ياموجودرادركکرد.

 

 پژوهش روش
باهدفبرداشت میدانپژوهشبابرخيافرادنيضمنمشاهدههایمیداپژوهشگرانابتدا

محدودهرساناطالع در فعال قديمي و معتمد افراد و اصناف اعضای مانند کلیدی

استفادهازهایاکتشافيانجامدادند؛سپسمصاحبه نیمهعمیقوعمیقسعيمصاحبهبا

اين در يابند. دست تحقیق میدان و زمینه اصلي و حساس مفاهیم به تا مرحلهشد

بارهابهمیدانتحققرفتندوبامشاهده،مصاحبهوهایاولیهپژوهشگرانبرایطرحپرسش

کارگاه و گاراژها فضای از کردند تالش عکس باتهیه و يابند شناخت چاپارخانه های
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اصنافهاتعمیرکار مسئولین مسئولینو با صورتحضوری به مرحله چند در صحبتو

فن آموزشي حرفهواحدهای و کردند.ي مصاحبه نیز سه منطقه شهرداری و استان ای

 صورت به بادو)یحضورهمچنین تلفني و وبار( فني سازمان آموزشروستايي واحد

مجموعاينمصاحبهانجامشد.شاگردینوين( -متولياصليطرحاستاد)کشورایحرفه

ایازندیتقريباًدوماههتصويراولیهایسببشددرفرايهادرکنارمطالعاتکتابخانهاقدام

مندنیمهساختاريافتهومشاهداتهدفاينمحیطشکلبگیردومبناييبرایآغازمصاحبه

ايجادشود.

لطفاًدرمانند)يکلمفاهیمحساسواصليزمینهراباطرحسؤاالتازطريقمصاحبه

بده؟ توضیحاتي کار محیط در خود روزانه روابط مورد روابطتيا چگونهقطارانتهمبا

هایبعدیرابرایپژوهشعمقواست؟(بررسيشدوسپسباورودبهمیدانتحقیقگام

هاراتاحدامکانپرسششرايطمختلفومرتبطباموقعیتزمینهبرداشتهشد.پژوهشگران

دوقتياستادکارتعصبانياستباشماچطوررفتارمي)ندکردجزئي رمصاحبهازکند؟(.

ترتوضیحبدی؟منظورتازاينکلمهچیه؟مثاليپاسخگويانسؤاالتيازقبیلمیشهبیش

مکالمه چنین طريق از تا شد پرسیده را و... دربزن؟ نهفته تفاسیر و معاني عمق هايي

اصطالحاتوواژگانآشکارشود.

پرسش بر پژوهش فردتأثیرهای مواجهه نحوه يا عیني شرايطرويدادهای با

برموضوعآنشاملکلیههايشمتمرکزاست.فعالیت واحدهایخدماتجامعهآماریبنا

گیرینظریدرنمونهچرخهمرتبطباتعمیرونگهداریخودرومستقردرچاپارخانهاست.

رسیدنبهاشباعنظریمقوله تا اشباعنظریتماميمراحلگردآوریداده مدنظربود. ها

پژوهشحاضرهایمختلفبود.گیریازگروهزمانتوقفنمونهایداوریدربارهمقولهمبن

است.نفربهاشباعنظریرسیده37پسازتکمیلمصاحبهبا


هاتحقیقگردآوریدادهچرخه:1نمودار


نگارندگانمنبع:
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 میدان پژوهش
موقمحله مذهبيا حرفشهری، و اساسپیشه همداناغلببر عیتاجتماعيهایشهر

به1310یهايکشابانیخ(کهبعداز1393نقدیوهمکاران،)بودندساکنانشکلگرفته

رفته بین از يا محالت اين اغلب شهرسازی تحوالت و اساسيبعد تغییرات دچار يا اند

بودند:شده متمايزی فرهنگي رسوم حتي بافتاجتماعيخاصو دارای محالت اين اند.

استکهياهاو...دالبرحرفهوفنيتراشان،قصابان،صابونيبافان،قاشقلمحالتيچونشا

مي صورت محله خود ميدر تشکیل صنف اين از آن ساکنان يا و اندشدهگرفت

چپرخانه(يکيازمحالتقديميشهرهمداناست؛)چاپارخانه(.محله1387:22قدکچي،)

بهمکانيگفتهمي چاپارخانه کهدر بودندوهایدورگذشتهشود مستقر آنجا در چاپارها

بردندومکانآنهاومحصوالتپستيراتوسطاسبوکالسکهبهديگرنقاطکشورمينامه

انتهایخیابان )داردقرارشهداامروزهدر 1387آژنگ، :39 نامهمحليدر(. ادارهپستو

(.1384:96شود)گروسین،هميکهمحلچاپارهابودوامروزهچَپَرخانهنامیدهمدان

شغليوابستهاست-درفرهنگهمدانيچاپارخانهياچَپَرخانهبهيکمفهومفرهنگي

افرادینسبتچَپَرخانه به ميو ماشیناييداده دارایشغليمرتبطبا که دارای1شود و

چَپَرخانهفرهنگمحلهخرده)يخاصفرهنگ امروزهمچاپارخانهيا باشند. ردمشهرهرای(

.نديگويمایشهرهمدانراچَپَرخانهفردتعمیرکاردرهرنقطه



 های پژوهشیافته
فرهنگچاپارخانهراشاگردیوخرده_ نظاماستادهانشاندادنظامروابطاجتماعييافته

الگویمي قالبدو تواندر شاملدو استادکار ورمجموعهيزاقتدار استادکار عیان اقتدار

روابطاجتماعيتعامليتبیینکرد.قتدارپنهاناستادکاروالگویا



 اقتدار استادکار الگوی
بایهافرهنگخردهساختار شکلشغلي و ارزشي نظام روابط، قواعد، هنجارها، جغرافیا،

خرده است. مطالعه قابل کنشگران میان منطقهتعامل اين هويت و چاپارخانه فرهنگ

وحفظساختارفرهنگيآنبهوابستهمدانبهمشاغلمرتبطباماشینجغرافیاييازشهره

استاد نظام اساسمصاحبه-پايداری بر است. منوط ميشاگردی مهمها گفت؛ ترينتوان

قالب استادکار”عاملحفظايننظامدر نشانمي“اقتدار بهنظرميخودرا آيددردهد.

هایمختلفاندبهشکلارهاهموارهتالشداشتهشاگردی؛استادک-طولپیدايشنظاماستاد

برمحیط کاروشاگردانحفظکنند.دوشیوهنموداقتداروفرايند اقتداروتسلطخودرا

يعني عیان”استادکارها “اقتدار پنهان”و لحاظشرايطزمینه“اقتدار شرايطعليبه ایو

                                                           
 شود.هایماشیناطالقنميهایمعامالتونمايشگاهایبهبنگاهعنوانچپرخانه1
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افراگیریمشابههستند.شکل از اينگروه دبهبخشاشتغالغیررسميموردداليلورود

مطالعهيعنيچاپارخانهريشهدرنیازهایمادیافراددارد.


اساسمصاحبه” تأخیریبرشدهانجامهایبر نیازهایمادیآنيو دسته دو ؛

بوده تأثیرگذار چاپارخانه به افراد گونهورود ميبه که آنيای نیازهای توان

بهدوشکلنیا زتأمینيونیازترمیميتشريحکردونیازهایورودکنندگانرا

بهواسطه بهمنزلتاجتماعيبرایتأخیریآنها نیاز بیکاریو فراراز نیاز دو

(.1393:145نقدیوهمکاران،)“استمحققینقابلفهمبوده



بخش به ورود سرمايهبورديو داشتنحداقلياز مستلزم را اشتغال مانند هایهايي

سرمايهفرهنگيبايدمهارتوآگاهيخودراداند.شاغالندرزمینهآنزمینهميموردنیاز

بهمرحله اختالفمیزانسرمايهافزايشدهندتااصطالحاً هایگوناگوناستادکاریبرسند.

ياجتماعفرهنگيواستادکارباشاگرداندراوايلورودشاگردبهيکمغازهدربعدسرمايه

اهمیتفوقمنزلتاجتماع) از گذشته در بودهالعادهيکه زمینهایبرخوردار ایرااست(

 فراهم استادکار برای قدرت تولید نکتهکنديمجهت سرمايه. اختالف اقتصادیديگر

و قواعد وجود مستلزم چاپارخانه در نظم است. وضعیتشاگردان با مقايسه در استادکار

استادکاراست.ازقدرتواقتداربرآمدههنجارهای


هاموهمهازجرکشیدمتابهاينجارسیدم؛اگهنگاهکنيچندتاازانگشتسال”

(ساله72)محسن،استادکار،“ازدستدادم...بايدکليعمرصرفکني

داگهشاگردیرابیرونکنیمديگهجاييبهاينراحتيبهشکارنمیدنتانیا”

(ساله41ادکار،)رضا،است“اَزَموندستخطبگیره

اگهاوسايکروزاَزَمونخوششنیادممکنهاونروزشاگردونمونراکهتقسیم”

(ساله16)سجاد،شاگرد،“ کنن؛بهمونکمتربِدَنمي



سلسله در استادکارها واقتدار بازدهي افزايش است. مشاهده قابل شغلي مراتب

شکلمهمکارمیتقس دلیل سلسلهترين اين سویمراگیری از اختیار واگذاری است. تب

استادکاربهشاگردبزرگوقدرتاوبرمواردیچونتقسیمشاگردانهمیانشاگردها،تقسیم

بخشيازايناقتداراست.(البتهدرسايهنظارتاستادکار)نيريساوظايفودادندستوربه


تازه” آخرترينشاگردبودکهبايداولیننفرميترينوکوچکپادو اومدگاراژ،

گرفت،بايدشَبَميهشاگردکهازشاگردپادوباالتربودکارهاووسايلتحويلمي

مي داشت.چِک کلي نظارت هم خلیفه و باشه جاش سر چیز همه که کرد

ساله(61)وحدت،استادکار،“استادکارهمکهباالسرهمشونقرارداره
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” پادو پیچميوجاروآبشاگرد و وسايلکنه و يکشاگردهمبازشورهميها ،

بندهوشاگردبزرگواستادکارهم،اصطالحاًآچربدستهويکيديگهميکنهمي

ساله(23وحید،شاگردبزرگ،) “کنننظارتمي



تجربهاينسلسله اساستوانو بر صرفاً کاریمراتبدارایناممشخصينیستندو

گیرند.اگردرجاييتعدادتادکاروياشاگردبزرگشکلميافرادووظايفمحولازسویاس

شغليوجودداردتوانگفتکهچهارردهباشدمي(نفر3حداقل)يکافشاگردهابهاندازه

پادو()کوچکشاگرد شاگرد شاگرد شاگردها، بقیه مرتبه)بزرگ، باالترين در و خلیفه(

استادکار.



 الگوی اقتدار عیان استادکار

رگذشتهاستادکارهابرایآنکهبتوانندبرشرايطکاریوموقعیتشغليخودمسلطباشندد

اينروشبههایعريانبراینشاندادناقتدارخوداستفادهميازشیوه بخشياز کردند.

ناخود جامعهصورت شرايط از برآمده عادتآگاه شکل در که وارهاست شدهآموختههای

شود.برخينجربهانتخاباستراتژینفوذمستقیمدرسطوحمختلفميشودومنمايانمي

اينکنش شیوهاز قالبمقوالتيمانندکنترلرفتار، در رفتارهمها باشاگردیآموزش، ها

قابلبررسياست.يکديگر



 کنترل رفتار (1

اگردخودراودارند(تارفتارش)داشتنددرگذشتهوحتيامروزهبعضيازاستادکارهاتالش

کهشاگرددرهیچکنندميتحتنظرداشتهباشند.ايناستادکارهابرایخودحريميتعريف

نميحالتيبهخوداجازه برایکنترلنزديکشدنبهآنرا استادکار حضور دهدوصرفاً

هگردهابهداليلمختلفاينفضایاجتماعيرابکند.ازطرفيديگرشارفتارآنهاکفايتمي

1.دانندشناسندوگاهبودناينشکلارتباطراالزمميرسمیتمي


“ يهجوریرسمبود.کردن،معموليبود،بعضياوساکارهاشاگردهارادعوامي”

ساله(41،استادکار،)رضا

نمي” شُونه سرشو پیشاوسا اوندستنميکردشاگرد دستتا شستبقیه

(ساله61)محسن،استادکار،“شستنينم



                                                           
دادنددرهایماگوشميهادونفرازشاگردهایاستادکاریچندلحظهبهصحبتدرزمانيکيازمصاحبه1

بزرگ شاگرد سؤالتوضیحميحاليکه مورد اشارهدر با بالفاصله و گونهداد )به پرسشگراستادکار ایکه

 متوجهنشود(بیرونرفتندکههوایبیرونازکارگاهبسیارسردبود.
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کنترلفراشغليازسویبرخياستادکارهابهدلیلآنکهبرایخودنقشپدرگونگيو

شود.یباالييقائلهستندديدهميدارامانت


،کجامیريم.اگهجمعهيهجايي،باکيمیريمتمامرفتارماروزيرنظرداشت”

اونخوششنميمي متوجهميرفتیمو داديم.ميشدبايدبهشپاسخاومدو

ساله(41،استادکار،)رضا“خوبدوستنداشتشاگردشبدبِگرده

،ازکنم؛ببینمباکيمیان،باکيمیرنمناالنرفتارشاگردهاموکنترلمي”

“دورهواشونودارمومواظبهستمالبتهتاجاييکهبشهخوبامانتمردمه

ساله(55،،استادکار)عباس



آنکهممکناستبرخبرخالفگذشته با برایخودياستادکارها نسبتبهشاگردها

مراقبتبزرگ)يکنترلنقش وظايفو حدود اما باشند قائل بهتری( محدود را هایخود

ميحیطه تعمیرگاه و فضایکارگاه همانمحدودهکاریو کنترلدر خاصمکانيدانند.

همانبازه) در و کارگاه( و آنبهزمانيفضایتعمیرگاه از کاریوجودداردکهاصطالحاً

شود.عنوانکنترلمحدودبهشغلنامبردهمي


.کنیمريم،چکارمي،کجاميگرديماوساکاراصالًباماکاریندارهکهباکيمي”

سعید،شاگردکوچک()“وليتومحیطکاربايدمواظبرفتارمونباشیم



 روش آموزش (2

ایاستفرهنگويژهرفرهنگيواجتماعيخاصکهدارایخردهچاپارخانهبهعنوانيکبست

مي شرايطکالنجامعه از تأثیریکه بر آموزشياستکهعالوه دارایقواعد خود پذيرد

باخودبههمراه متناسبباتغییراتساختاریجامعهيکفرايندتاريخيروشآموزشيرا

دهینامشيمورداستفادهروشاستادمحوردارد.درالگویاقتدارعیاناستادکارروشآموز

روشاستشده ساير اينروشو تمام در آنچه ايناستکه. هایآموزشياهمیتدارد

“شهگفتنهاينکهاوسانخواديادبدهنميفنروازدستاوسابِقابِه.”شاگردبايدخودش

ساله(61)محسن،استادکار،

اولیناصلآموزشوکنندهنییتب“زنهآهنگرصدتابزنهچلنگر؛يکين”المثلضرب

رابطه هیچ تقريباً استادکار محور روشاستاد در است. چاپارخانه بايادگیریدر عاطفي

بهقدریسردوخشکاستکهگاهشاگردشاگردنداردوارتباطمیانشاگردواستادکار

انتظار؛دهديدهددرموردکاریکهانجاممحتيبهخودايناجازهرانمي سؤالکندزيرا

طرفاستاد طبیعياحساسمينداردهیچپاسخياز بهطور آموزنده پرسیدنو کندکه

بايدبراساسمشاهدهوبهمرورزمانچیزیسؤالکارمعقوليبهنظرنمي رسدبلکهتنها

هایقبليراتثبیتکند.بیاموزدوياآموخته
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” ما و بود ديکتاتوری موقع اگراون بپرسیم، سؤال که نداشتیم اجازه

لحنيجوابميمي يِه با ميدادپرسیديم چِشغُرِه يا ، يه نیچهمرفتکه

ساله(50،،استادکارحمید)“گفتچِشدارینگاهکناینداریيامياجازه

مي” ياد کردن نگاه با نميبايد توضیحي اصالً همگرفتي؛ سؤال داد،

بومي نمیرهپرسیدیبیخود کلهآدم چونتو “د؛ بزرگشاگرد)حمید، ،34

ساله(



بايستآموزیيااستادمحورنامیدزيراشاگردميتوانخوداينروشآموزشيرامي

تررابهوشاگردهایقديميزرگ(بشاگرد)فهیخل،هایکاریاستادکارتمامحرکاتوشیوه

“بِقابَد”کهالزماستبانگاهکردنازآنهادقتتحتنظرداشتهباشدتااصطالحاًآنچهرا
1.

 


 هارفتار هم شاگردی (3

رفتارهم همديگرصحبتميیشاگردوقتياز با شودکهدريکواحدبهطورهمزمانها

چندشاگردوجودداشتهباشد.اينموضوعبیشتردرسالیانگذشتهقابلبررسيبودهاست.

کاریدرموردمسائلهایروزانهدراوقاتبيهصحبتهایحاصلازمصاحببراساسيافته

هایکارگریماننداذيتکردنهمديگروياصحبتدرهایمتداولمحیطروزمره،شوخي

موردازدواجوآيندهاست.درشرايطيکهاستادکارازاقتدارعیانبرایادارهمغازهاستفاده

فتاریتعارضيداشتهباشندوجوددارد.درهاباهمديگررشاگردیکند؛احتمالآنکههممي

برایهمپاپوشدرست برایهمديگرکنندميرفتارتعارضيگاهيشاگردها “کُرکُری”و

.اگراستادکاردرمیانکنندميگیریگیرندوعلیههمجبههايرادميازکارهم،خوانندمي

بشنا اورا جاسوسداشتهباشدوشاگردها اصطالحاً مهریوسندسختموردبيشاگردها

ميبي قرار ميتوجهي نظر به شاگردهاگیرد. اختالف نسبت استادکارها معموالً که آيد

مي نشان منفي واکنش هرچنددهند. ايناستشدهشنیده از استادکارها برخي که

طدربرند.بايدتوجهشودکههرگزروابالزمراميهابرایتسلطخودبراوضاع،بهرهاختالف

شکلتخاصميفراگیرنیست.


بهاوساخونديم،بعضيموقعشاگردیباهمکرکریمي” راپوردبعضيديگهرا

)رضا،استادکار،“شدتوسطسايريندستانداختهميواردتازهدادن.شاگردمي

ساله(61

اومدکهماباهمکلکلوکرکریداشتیم،اوساکارمونهمزيادخوششنمي”

ساله(52)استادکار،“ م.خوبباشی



                                                           
 اصطالحرايجدرچاپارخانه1
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 استادکار الگوی اقتدار پنهان

مداخله عوامل و زمان باعثميگذر گوناگوني عادتگر سطحوارهشود هایجديدیدر

جامعهشکلبگیرد.دراينشرايطاستادکارهابرایآنکهبتوانندنظموشرايطدلخواهخود

شیوه به کنند، اجرا را تغیمیرمستقیغهای با کنشو سطح به آن ارتقاء و رفتار یر

آموزشوروش.کنترلرفتار،شیوهکنندميگرخودراحفظگرايانهموقعیتکنترلتعامل

هااست.آموزشازجملهاينشیوه



 کنترل رفتار (1

چندانيایاستکهدرگذشتهسابقهروابطاستادباشاگردناظربرارتباطتازهکنونيشکل

آنازاقتداراستادکارهاکاستهشدهوفرايندارتباطيشکليتعاملييافتهودراستنداشته

ایکهشاگردديگرمانندگذشتهازبودندرکناراستادکارخودترسويابهاستبهگونه

حدودی تا و ندارد را در“زمانه”قولخودشانحیایالزم را يعنيشرايطفعليجامعه

دانند.ميمؤثرگیریايننوعرابطهشکل


منصبحانهمي” که اوضاععوضشده اونقدر کفگیرماالنديگه شاگرد با ؛

مي ميشینیممغازه مي؛ دستشو من از قبل اون اَصَن میرهخوريم. و “شوره

ساله(50،،استادکار)حمید

پاسخبهسؤال:چقدرازاوسات)؟يگیمچي،اوساهستند،االنديگهشاگردها”

ساله(16،)سجاد،شاگردکوچک“بری؟(حسابمي



 ها با یکدیگرشاگردی رفتار هم (2

شودواکثريتافرادموردبیشترروابطمیانشاگردهامبتنيبردوستيورفاقتتعريفمي

کرده تجربه شاگردیرا فضایچند که شوخيمصاحبه از سايراند با روابطدوستانه و ها

عانداشتندکهاينروابطبهمرورزمانشکلگرفتهوازامااذکردندشاگردیصحبتميهم

روابطآنهابودهاست.طرفيتابعخواستونگرشاستادکاربهشیوه


شوخيمي” خوبیم؛ هم سربهبا کنیم؛ هم تفريحميزاريمسر بشه جور اگه .

ساله(23،بزرگشاگرد،)وحید“ريمتابوعليمي

رفتوبیشترباهمبوديمديگهاستادکارمثِقبلمعموالًوقتيسِنمونباالمي”

(ساله41)رضا،استادکار،“دادگیرنمي



 گر بر تغییر الگوی اقتدار استادکارعوامل مداخله

مهم مصاحبهمداخلهیهامؤلفهترين در که گری شدند اشاره افزايشسنازاندعبارتها

مهارت،تغییرمنزلتاجتماعيوباورهایافزايش"شاگردان،افزايشآگاهيفردیوجمعي،
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اندبهمرورزمانوباکردندوقتيبهمحیطکارواردشدهشوندگانمطرحميمصاحبهمذهبي.

تغییراتواضحيشکل استادکارها رفتار در افزايشسنآنها برایگرفته استادکار استو

ودهاست.شاگردبزرگخوداحترامبیشتریدرمقايسهباسايرينقائلب


از” بودمسِنَم کارکرده اونجا منوقتياومدمهمدانبیستوچندسالمبود.

فرقداشتم شاگردها بقیه همینبا برا بود؛ بیشتر )محسن،“شاگردهایديگه

(ساله72استادکار،

هرچيسن” داره. منو اونماحترام دارم اوسامو احترام بزرگم. مناالنشاگرد

(ساله23)علیرضا،شاگردبزرگ،“بیشتراحترامشونگهمیدارنمیرهباالترخوب



افزايشآگاهيفردیوجمعيجامعهنسبتبهحقوقووظايفخودوديگرانباعث

شدهاستتافشارهایاجتماعيدرجهتحفظحقوقکارگرانوشاگردهانمودپیداکند.

 
مي” نگاه بايدجواببِدن، زياده، االنزورمون اونچیه؟کآره؛ اينچیه نیم:

ساله(16کوچک،)سجاد،شاگرد“برامونتوضیحمیدن

مِثلشاگردهایقديمي” اندنهاوساهااالنديگهاوضاعفرقکردهنهشاگردها

(ساله50)حمید،استادکار،“مثلقديماً



افزايشمهارتشاگردهايکيازعواملياستکهمنجربهتغییراقتدارعیانبهشکل

ج پنهانميارتباطديدیاز بايعنياقتدار بزرگامتیازاتيبرابر مواردیشاگرد در شود.

نسبتبهاستادکاربهقوتخودباقي“حیا”استادکارخوددارداماکماکاناحتراموحفظ

است.
مي” تومانيکار اوساکارم حواسمهستاوناوساکنممناالنبا همیشه اما

(ساله44بزرگ،)داوود،شاگرد“کارمه



گويندکهمشاغلموجوددرچاپارخانهدرگذشتهازمنزلتاجتماعيشوندگانميمصاحبه

اندوليدرگذرزماناينارزشاجتماعيکاهشيافتهاست.امروزهاگربودهبرخورداربااليي

شرايطبیمه کندو مراجعه آنمسئلهشاگردیبرایکار مانند اایو باشد رااینداشته و

وسعيدارندشاگردخودراازدستندهندبههمیندلیلدرنوعروابطخودکننديمجذب

.کنندميباشاگرددقتبیشتری


گفتناينجابریخونوادهتصمیمگرفتنبفرستنمچپرخانهنهاينکهنداشتیممي”

62)علي،استادکار،“گفتنفنيبشمکهدرسمخوببودميحاليدرهستبهتر

(ساله
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قبل” مثل نمیشه ديگه بیاد هم شاگردی اگه عوضشده شرايط ديگه االن

(ساله50)رضا،استادکار،“باهاشبرخوردکردمیذارهمیره



گیریاستادکاراندرگذشتهناشيشوندگانبراينباوربودندسختبعضيازمصاحبه

 است. ضعفاعتقادیبوده اندازههرچنداز تأثیرگذاراخلهسهمداينعاملبه گرذکرشده

اگهاوساکارآدممعتقدیبود”کردند.شوندگانآنرامهمتلقيمينیستامابرخيمصاحبه

“شدم؛عصبانيهمنميکرد.منخودماَصالًباشاگردهامتندینکردمجوریبرخوردنمياين

(61،،استادکار)رضا


راستادکار(الگویاقتدا)ياجتماعنظامروابط:2نمودار


منبع:نگارندگان



 الگوی روابط اجتماعی تعاملی

اينلوازميدکيفروشي را چاپارخانهوجوددارندکهنیازهایمادیشاگردانآنها هاييدر

استامانیازآنهاعمدتاًازجنسنیازهایمادیآنينیست.ايندستهازافرادزمینهکشانده

درمشاغلرسميووجوددرآمدمناسبوارداينمشاغلبهخاطربیکاری،عدمجذبيگاه

شوند.مي


يبدنتیتربلیسانس” هممصاحبهدادموپرورشآموزشگرفتمرفتمدنبالکار.

باشم خودم سر باال آقا اينجا بیام دادم ترجیح ديگه کششدادن اونقدر “اما

(ساله33)شاگرد،

نميا” بابام اينکه خاطر به کولش کار خاطرتونست به بعدش اما اومدم نه

“درآمدشموندگارشدم شاگرد، کارشناسيازدانشگاهبوعليسینا، 23)داوود،

(ساله
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اجتماعي،اقتصادیو)یاسرمايهنديبرآبرایورودبهمشاغللوازميدکيافرادبايداز

هاينبازارورودافرادباستشدهتأکیدهاباشند.درتماممصاحبهبرخوردارفرهنگي(کافي

است.اينمشاغلازمنزلترممکنیغخانوادگيدرچاپارخانهتاحدودیبدونداشتنسابقه

مصاحبهبرخوردارند)خانوادگي(يگروهدروناجتماعي شوندگانوسعيبرحفظآندارند.

گیریاندوبههمیندلیلدرزمانتصمیمگفتندازدورانکودکيوارداينمشاغلشدهمي

استفادهسرمايهاز مهارتشناختيکافيخود و نظر شغلمورد فرهنگييعنيآگاهياز

اند.کرده


اينجاهمههادوبارهبرابعدازسال” کاراومدمدنبالشغلپدریتوچَپَرخانه.

بابامبودهويکيازداداشمهماينجاستمي ،بازنشسته)احمدمعلم“شناسنم.

(ساله59کار،صاحب

شوبلدماگهبخوامبرمدنبالکارهديگهبچگيتواينکارم.تمامفوتوفناز"

،دانشجو)“ادامهمیدمگسترشمیدمکليوقتبذارمتايادبگیرمهمینبايد

(ساله22شاگرد،



واکنش عرصهکنشو اين زمینههای در صاحباشتغال رفتار باچگونگي کاران

اتف)شاگردان اکثريتقريببه موردپرسشقرارگرفت؛اقمواردفرزندانصاحبدر کارها(

آنهابهرفتارپدرانهدرمحیطکارمورداشارهکردند.پدرتالشداردعالوهبرآنکهدرمحیط

فرزندی احساسات اما باشد داشته وجود دلخواه نظم داشته-کار وجود نیز باشد.پدری

زندیاست.فر-استراتژیحاکماسترعايتاصلتعاملپدری


چشمخودمه” جلو مواظبشهستم، و بالخودم و پَرو زير آوردم رو .پسرم

(سال62کار،)جابريان،صاحب“گهکسيهمبهشزورنمي



دهد.دراينبخشتوجهبخشيازروابطاجتماعيدرروشآموزشخودرانشانمي

هاوتالشبرایشناختبازارمغازهوکاربردهایآنليوسااصليبرافزايشآگاهيازويژگي

آموزشبه طولدورهزمانصورتميمروراست. آموزشبرایچگونگيفروشابزارگیرد.

ارتباطبامشتريانطوالنياست.کوتاهوبرایشناختبازاروهمچنیننحوه


هرمشتریيکجوریبايدباهاشرفتارکني.بعضيخودشونمیانتومغازه”

میدارنبعضيهماگهمشتریخاصينداشتهيگردنهرچيممي خوانوَر

روبهمروريادگرفتیم. اينچیزا کار،)مرتضي،صاحب“ باشیمجوابمیديم،

(ساله30
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جزءبههاييکهچندبرادربهعنوانشاگردمشغولبهکارهستندانتظاریدرمغازه

تریحداکثرهنجارموردکوچک-تریبزرگرفتاربرادرانهوجودندارد.دربرخيمواردقاعده

د.شوترتنبیهيدرنظرگرفتهميکآنبرایبرادرکوچتوجهشاگردهااستوبهواسطه

 

 جایگاه قانون کار
هایمختلففعالیتيراتحتچترحمايتيقانونکارسالیانزيادیاستتالشداردعرصه

بسترخرده ايناوصافدر با اينقوانیننمودیفرهنگخودقراردهداما چاپارخانههنوز

قواعد دربررسيبرخيکنندهنییتعنیافتهوهنجارهایموجود، روابطکاریموجوداست.

 چون کارموارد ميیساعت بیمه و کاری قرارداد دستمزد، خرده، نمود به فرهنگتوان

يافت. آگاهي زمانچاپارخانه طول در چاپارخانه در موجود مشاغل کاری تغییرساعت

الگویکارهادواستوبهشدتتابعمیزانفعالیتاست.براساسمصاحبهچندانينداشته

هایچاپارخانهدرگذشتهوحالتابعالگویمحورومستقلوجوددارد.بخشاعظمفعالیت

کارمحوربودهاست.دراينالگو،ساعتکاریمبتنيبرمیزانفعالیتموردنیازبرایانجام

هایمشترياناستوتازمانکهمشتریهستواتمامسريعکارازسویاتمامسفارشو

مي ميمشتریخواسته محیطکار در استادکار و شاگردها ساعتشود گذشته در مانند.

دربعضيمواقعحتيروزهای“کنهدتاوقتيغروبمياازوقتيآفتابدرمی”کاری بود.

شدند.رمشغولميهابايدبهکاجمعهوگاهشب


مجردبودمدرماه” شدکهروزمي20يگاهبستگيبهکارمشتریداشت؛

ساله(34)حمید،شاگردبزرگ،“کرديمکارميروزشبانه

کرديم.جمعههمکارميرفتیمنهار.شب،يکساعتظهرمي10ازصبحتا”

ساله(62)علي،استادکار،“تاهرموقعمشتریباشه
 

هاباآنکهفعالیتآنهاوابستهبهمشاغلگویمستقلمشاغليمانندلوازمفروشيدرال

ارجاع مبتنيبرمشتريانياستکهبهآنها موجوددرچاپارخانهاستومیزاندرآمدآنها

.کنندميشوندامادرانتخابساعتکاریتاحدودزيادیبهصورتمستقلعملدادهمي

؛آزادیانتخابساعتشروعکنندمينافرادبرایشغلخودبیانهاييکهاييکيازشاخصه

دانند.مي“آقاباالسرخود”واتمامفعالیتاست،آنهاخودرا


درموردپسرشلیسانسبرق(هرموقعدلشبخوادمیادخودشه)اينجاآقای”

راضیه آزاد کار خودشبه میره. بخواد موقع هر صاحب“و )احمد، 59کار،

(ساله

خاطر” آزادترمبه اينجا کردم؛ وِل تراشکاریرو درسبخونم بتونم “اينکه

ساله(30کار،)مرتضي،صاحب





 
 
 
 



 1،شماره5شناسيايران،دورههایانسانپژوهش 66

 

گروهيديگرازهنجارهارادرنظامپرداختحقوقآنهاقابلبررسياست.بخشياز

امروزهرچندمبتنيبريادگیریدرمقابلکاربدونمزدبودهاستدستمزداُجرتکاریيا

حداقليبرایگروهيازافرادباالخصدستمزدشود.ايناقلدستمزدبهآنهاپرداختهميحد

حرفهتازه چون اما نباشد نیز معمولي زندگي مايحتاج حد در استکه ممکن ایواردها

سهشیوهپرداختدستمزدبهشاگردوياشاگردمي کمبودحقوقمشکليندارد. آموزدبا

.ریمتغدستمزد(3ثابتودستمزد(2گردانه،(شا1بزرگوجوددارد:

ثابتدستمزدهستند.برخوردارگروهيازشاگردهابهصورتتوافقيازحقوقثابتي

ایوماهانهوجوددارد.معموالًبهدوشکلهفته


گیرمديگهبراممهمنیستکهکارهفتادهزار(مي)هفتادتومانایمنهفته”

ساله(16رد،شاگ)“ .باشهيانباشه



روزانهشیوهریمتغدستمزد درآمد میزان به که است پرداخت از ديگر مغازهای

وابسته دستمزدهاودرآمدبیشترباشدبههماننسبتهکنندتعدادمراجعههراندازهاست.

ايننوعازپرداختبهنام کمیسیونيودرصدیمعروفافزايشخواهديافت. هایتومني،

)داوود،“قرانهماوسا5دارمقِرانمنوَرمي5کنم.تومنياالنتومنيکارميمن”است.

ساله(.44شاگردبزرگ،

پرداختالزحمهمازادبرحقبهشاگردهارجوعاربابشاگردانهپولياستکهازسوی

دردادنشاگردانهمختاراستامابهلحاظعرفيشاگردانهامریرجوعاربابهرچندشود.مي

 چاپارخانه رسم بر بنا و است نميرجوعاربابرايج راحتي به پرداخت از شاگردانهتواند

خودداریکندزيرابهشدتتحتفشارهایاجتماعياست.عرفاًشاگردانهازسویشاگردها

شاگردکوچکاست.هایچندشاگردیبرعهدهدرمغازهشاگردانهمطالبهشود.مطالبهمي

ازسویاستادکارباعنوانزهدربرخيازمغا اينتقاضا شاگردانهاينشاگردمونيادت”ها

مي“نره ميگیرد.صورت بزرگتقسیم شاگرد توسط شاگردشاگردانه هر سهم اما شود

شودوشاگردخلیفهصرفاًمسئولیتتقسیمآنرابرعهدهدارد.توسطاستادکارتعريفمي

اماعدموجود؛مواردمورداعتنایقانونکاراستکارازقراردادمیانکارگروصاحب

شیوه چاپارخانه مکتوبدر نانوشتهقرارداد اصول بر مبتني قرارداد است. مرسوم اينای

خرده از برخي است. مصاحبهشوندگانمصاحبهفرهنگ ميدر اصالً”گفتند؛هايشان ما

براتبگه؛اگهکسيهمبلدنبوددونستیمکهاينجاچیاقانونه؛نیازنبودکسيخودمونمي

اگرازسویاستادکارويامتقاضيکارنیازبهبیانقاعده.“گفتنشاگردهایديگهبراشمي

احساسمي قانوني يا ميو بیان شفاهي صورت به صرفاً قرارداد اين طرفینشد و شود

دکهقراردادمکتوبدرآيبايستبراساسآنبههمديگراعتمادنمايند.امروزهبهنظرميمي

است.گیردامابهامریرايجتبديلنشدههایزمانيکوتاهمدتموردتوجهقرارميبازه
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همشدستاوساکاربود.شدفقطبهصورتلفظيبوداگرچیزیقراردادمي”

ساله(50)حمید،استادکار،“اعتراضبههیچينداشتیمجرئتماکه

بنويسن،توچپرخانهرسمنیستقر“ شاگرد،“چيلفظیههمهارداد )فرهاد،

ساله(15


الگویاقتداراستادکارباالگویتعاملي()ياجتماعهاینظامروابطويژگيمقايسه:1جدول

منبع:نگارندگان

 

 گیرینتیجه
 شناخته خیابان و ماشین با چیز هر از بیش ايراني پايینشونديمشهرهای کیفیت .

و تصادفات باالی نرخ عمرخودروها، بسیارهانیماشطوالني شغل تا است شده سبب

اينعرصهب رایخوددارایگستردهومتنوعخدماتخودروئيدرهمهشهرهاايجادشود.

روابط اجتماعی 

  تعاملی
 الگوی اقتدار استادکار                 

 موضوع

 اقتدار عیان اقتدار پنهان 

اجتماعيسرمايه

گيخانواد

منزلتاجتماعي

يگروهدرون

داشتنآگاهياز

شغلومهارت

شناختي

میزانتفاوتدر

هایاجتماعي،سرمايه

 فرهنگيواقتصادی

میزانتفاوتدر

هایاجتماعي،سرمايه

 فرهنگيواقتصادی

ایشرايطزمینه  

بیکاری،عدمجذب

درمشاغلرسميو

درآمدمناسب

ايطعليشر نیازهایمادی نیازهایمادی  

شدهمهارتآموخته

دردورانکودکيو

آگاهيفردیو

 عمومي

کاهشاختالفسني،

آگاهيفردیوعمومي،

يدی/شناختي(مهارت)  

اختالفسنيزياد،عدم

آگاهيفردیوعمومي؛

 مهارتپايین

گرهامداخله  

میرمستقیغنفوذ تعامل  استراتژیاستادکار نفوذمستقیم 

عامليترفتار رفتارپدرانه  
 کنترلفراشغلي

 محدودبهشغل
  رفتارباشاگرد

شاگردیرفتارهم تعارضي تعاملي رفتاربرادرانه  برخياز 

مشاهده،کسب

 تجربهوانتقال

ازطريقمشاهدهو

 سؤال
شآموزروش صرفاًازطريقمشاهده  پیامدها 

پدرانه   خشونت لفظي-فیزيکي لفظي

پدری   جايگاهاستاد نپدرگونهبود بزرگيبرادر
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زبانفرهنگ، جامعهنظام،واژگانو بهپذيریويژهروابطاجتماعيو اينمطالعه ایاست.

ویشاگرد-روابطاستاددنبالمطالعه شناختفرهنگکار محلهچاپارخانههمدانو در

يافته است. بوده شهری فضای اين در ميروابط نشان ما حالهای در عرصه اين دهد

ويژگيدگرديسير وابطو میراثفرهنگيهمچنانهایفرهنگياستاما بخشمهمياز

نسلبهنسلمنتقلمي بازتولیدو خودرا الگویاصلييافتهاساسبرکند. محققاندو ها

راشناساييکردند.الگوینخستدارایدوزيرالگویفرعي اقتداراستادکاروالگویتعاملي

درگذشتهرايجبودهاستواقتدارپنهانکهبهدلیلتحوالتاست؛اقتدارعیانکهبیشتر

استادکارهادررقابتياقتدارطلبهااخیرشکلگرفتهاست.دراينفضایاجتماعيدرسال

هایمادیمانندجذببیشترمشتریبردند،اينرقابتعالوهبرجنبهکاریباهمبهسرمي

دهد.درومیزانمهارتفردنیزخودرانشانميدرافزايشمنزلتاجتماعينزدشهروندان

عموميمیانمداخله آگاهيفردیو میزانمهارت، عاملسن، نقشسه است.گرها مهم

درشکل استراتژیاقتداراستادکارخودرا براینمونهباهایجديدبازتولیدميهاوبا کند.

يابد.ديگرآنکهبهتعاملتغییرميافزايشسنشاگردمیزاناقتداراستادکارازشکلتسلط

عمودیدهندههایارتباطمیزانمهارتشاگردافزايشيابدبههماننسبتمؤلفههراندازه

استادکارباشاگردتضعیفوبهتبعآنقدرتاستادکارودرنتیجهاقتداراودچارکاهشو

غییرشرايطجامعهبراينکردندتتأکیدشوندگانشود.همچنانکهبرخيمصاحبهتغییرمي

توانندمانندگذشتهباشاگردگذاشتهاستواستادکارهانميتأثیرفضاوروابطدرونآننیز

ديگرمانندوایازسویاستادکارخودنیستخودبرخوردکنندزيراشاگردپذيرایهرگفته

نمي نگه را استاد احترام گزارهگذشته اين مؤلفهدارند. وجود يعنيتها ديگری أثیرگذار

پوشيازقدرتاستادکاربهکليچشمتوانينمامادهدآگاهيفردیوعموميرانشانمي

است.بهاقتدارپنهاناستادکاراقتدارعیاناستادکارکرد.روندتحولاز

امابهدلیلآنکهاستادکارانياازدانستنديمراحقخودبیمهشاگردهااگرچهاغلب

ما نیستندبرخوردارليکافيتوان پرداختحقبیمه مايلبه استادکارینیستيا کمتر

بیمهشدنخوداستادکاربهردیگيمکند.حداکثراتفاقيکهصورتشاگردخودرابیمهمي

همراهماهرترينشاگردیاست.اغلبقراردادمکتوبيوجودندارد،درگذشتهفردباورودبه

شاگردیچگونهاستاماامروزدرصورتلزومازسوی-قواعداستاددانستکهچاپارخانهمي

ورودتشريحونوعيتوافقضمنيونامرئيواستادکاراينقواعدبرایشاگردقبلياابتدای

شد.ساعتکارینیزازالگویکارمحوروالگویمستقلمبنایفعالیتدوجانبهمحسوبمي

نکارهماهنگنیست.باقانوکدامچیهکندکهتبعیتمي
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