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 بافیکار در کارگاه قالی
  کارگاه نفیس شهرستان نوشهر یانهنگارمردم موردپژوهی

 

 اسماعیل قنواتی 

 

 اشاره

پیرامون و بر محیط  برای اثرگذاری یانسانی انسان است. کار، کنش برندهکار نیز پیشانسان، کار را پیش می برد و 

هان چنین است: انسان گیاها شناسانسان متداول در میان یجمله با این حال، محیط نیز بر انسان اثر دارد. .است

سرنوشت انسان  ای بازخوردی بردر چرخهمنتج از کار، های کار و پیشرفتها انسان را! و حیوانات را اهلی کرد و آن

به لحاظ  از مقطعی در تاریخ به این سو، کار. ند. کار به این معنا، پیشران تاریخ بشر بوده استشومؤثر واقع می

را شکل بخشیده هویت اجتماعی و دریافت معنا از هستی طبقاتی شکل گرفته و  از روابطی شناختفرهنگی و روان

 است.

کسانی که در یک  یکم برای همهدارد؟ یا دست ی یکسانیکنند معنای کسانی که کار میاما آیا کار برای همه

طور؟ آیا تأثیر کار بر افراد و تأثر چه کاری ی یکتا است؟ انگیزهکنند حاوی مفهومدر یک کارگاه فعالیت میکار یا 

طور موردی بهد؟ خالت دارد هاگیری این تفاوتدر شکل چه فرآیندیاگر متفاوت است، یکسان است؟  کار از افراد،

هستیم. هایی های اولیه برای چنین پرسشبه دنبال مطالعه و پیدا کردن پاسخبافی قالی کوچک در یک کارگاه

گرفته در ژرفای روابط های اجتماعی جاینگارانه چگونه پدیدههمچنین، هدف این است که ببینیم بررسی مردم

 سازد. کار را آشکار می

 مشاهدهروش نگارانه با های میدانی و مردمپژوهشبر اساس شناسی کار که ست در زمینه انسانایمقالهمتن حاضر 

و کوچک نفیس، کارگاهی  بافیشکل گرفته است. کارگاه قالی و گاهی پنهان(مستقیم )گاهی  به شکل آمیخته
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ی پراکندهدر مدت دو ماه، روابط کار در آن با سرکشی که  استدر شهرستان نوشهر از استان مازندران  خودکارنیمه

 بررسیها، مطالعه و و مصاحبهها ای یادداشتو سرانجام، تحلیل مقایسهکارگاه هایی با کارکنان مصاحبه و نگارنده

 شده است.

اتمام نخ و  نشده مانندبینیزمانی و نبود فرصت کافی برای بررسی کار در فصول مختلف، حوادث پیشمحدودیت 

در برخی مواقع، کمبود امکانات پژوهشی مانند اختصاص نیافتن کل زمان پژوهشگر به  شدن روند کارتعطیل

ی انسجام، تمرکز و مشاهدهی پژوهشی به این کار و در نتیجه نبود امکان بودجهنگرفتن مشاهده به دلیل تعلق

 کارگاه مورددر این کار روابط  ی ازجنبه های گوناگون با این حال،. هایی در تعمیق مطالعه ایجاد کردمداوم، اختالل

مالک  ی سازمانی یعنیردهسه  هربا یافته های اکتشافی و باز یا ساختارنمصاحبهمشاهده و تحلیل قرار گرفته است. 

یا کارگر به تعمیق  و بافندهاست سرپرست که طراح نیز  ه در اینجا مدیریت کارگاه را نیز به عهده دارد،کارگاه ک

 اند.  مطالعه کمک کرده

 محیط کارگاه

خالی و بدون این مجتمع، اکثر واحدهای  است. سوم یک مجتمع تجاری قرار گرفته یبافی در طبقهکارگاه قالی

ها شود. تعداد بافندهبرآورد می متر 36آن  تقریبی و مساحت ی داردمحیط کارگاه ابعاد کوچک هستند.استفاده 

ازجمله طراحی  یکه کارهای مختلف نیز هست یک نفر سرپرست کارگاه است.مرد  دوزن و  چهار شاملنفر  شش

 انجام می دهد. همو روابط عمومی را 

است آماده پیشهای گچی ، بدون تابلو یا نمای خاصی هستند. سقف از پنلکاری شده و سفیدچدیوارهای کارگاه گ

ع یو تجم استکند. نور کارگاه سفید را منتقل میساختمان بودن نشده تکمیلحس ها نشدن آن که خوب کار

میز بسیار  ،در یک طرف .آوردروح بودن، نوعی اضطراب را نیز در فضا پدید میافزون بر بی ،رنگ سفید در محیط

های الزم در آنجا قرار دارند. وجود نخهای مختلف، پارچه و ابزارهای است که انواع نخ با رنگ بزرگی قرار گرفته
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بینی و ایجاد در ساختمان پیش ی مناسبنواز است. سیستم تهویه، گرماینده و سرمایندهچشم ،رنگی در نگاه اول

که مشاهدات صورت  1398شود. در خرداد و تیرماه میاستفاده زگی از کولر گازی تابخاری و بهنشده است و از 

 مشغول کار بودند.  ریزانعرق نفر در فضای تنگ و 7و  بودفرسایی گرم ه شکل طاقتفضای کارگاه بگرفت، 

 روش و ابزار کار

با  بندی شده است. ، جزو صنایع دستی طبقهنوشهردر بندی اصناف در ایران و ی کار به لحاظ دستهجواز و پروانه

 ،ترطور جزییبهشود. خودکار انجام میهای نیمهنیست بلکه با ماشینسنتی و دستی  بافندگی به شکل این حال،

 ،. طراح فرشاست 1.5در  1که  کننداش نصب میاندازهی هموجود دارد که بر روی آن یک پارچه یچهارچوب

، شروع به کار گویندمیو به آن تفنگ  استدریل ده با دستگاهی که شبیه به بافن کشد ویوی پارچه مرطرح را بر

 یسیستم تغذیه شود.میمین أت ،یک دوک بزرگ که در کنارش قرار دارد یوسیلههدستگاه دوخت بنخ کند. می

 .استبرق  ،انرژی دستگاه

دارد. عالوه به ضعف سیستم سرمایشی در فصل در مجموع، عوامل تنش جسمی و روانی در کارگاه تا حدی وجود 

گرم که به آن اشاره شد، پراکنده شدن الیاف نخ در فضای کارگاه باعث مشکالت تنفسی شده است. همچنین در 

های شود این است که دوکها میکی از چیزهایی که موجب کالفگی آنیمصاحبه با بافندگان مشخص شده است 

و باعث  شودکند و گاهی پاره میمینخ گیر  دهند.خوبی کار انتقال نخ را انجام نمیهب کنار هر فرد،قرار گرفته در 

سر سفید و مشکالت اگر به این موارد، بازتاب رنگ یک شود.بافنده می شدنو عصبیر امور افشار کار و تکرتشدید 

 سقف و دیوار را نیز بیفزاییم، افزایش این حالت عصبی، ناگزیر خواهد بود. 

در اختیار مدیریت  طور کاملبه که است به لحاظ تقسیم کار، روند کار تجزیه شده و شامل قسمت مالی و فروش 

 قرار دارد. با این حال، مالک از نظر کار جسمی، ارتباطی با فرآیند کار از مواد اولیه تا محصول ندارد.و مالک کارگاه 

های مالی ام می شود. او نیز مسؤولیت و اختیاری در زمینهانج توسط یک نفرقالی  طراحینیز سرپرستی کارگاه و 
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عهده دارد. مالک و سرپرست مرد هستند اما در بخش بافندگی، ندارد اما کار خالقانه و کنترل ارتباطات انسانی را به

های ی فرش و سایر جنبهحاطربخش مالی و نیز گونه دخالتی در  هیچ گروه بافندگان اما هم مرد و هم زن هستند.

کار گرفته شده همیزان دخالت و خالقیت بدهند. را انجام می نو بافت انددست ایستادههتفنگ ب و صرفاً ندارندکار 

 است. پایینی بسیار ها در سطح آن در کار

 نوع کار و تحلیل بیگانگی

ی و ملموس برای و تولید کردن محصولی عین سودمندیحس  ،بافدرا یک نفر می دلیل که هر تابلو اینه ب یکم

ه ب  دوم .بینندو محصول را می رسانندکنند را از ابتدا به انتها میکاالیی که تولید می وجود دارد، چونبافندگان 

، حس آشنایی با کار دارند و نه بیگانگی.  ندگان در نقش خود از کل روند تولید درک مناسبی دارندفبا کهدلیل این 

یعنی چنان ماشینی و  خودکار استکوچک و نیمهکار محیط  شود چرا کهمینخست ناشی  مورداز مورد دوم 

ای نشده است که افراد با فرآیند کار و نقش خود در تولید محصول، بیگانه شوند. مشتمل بر کارهای خُرد و جزیره

ست ا جدا ناز بافت و همچنین کار خرید مواد اولیه و فروختن محصوالت طراحیی هم هست: کار سومی اما نکته

این نگاه، فقط متصدی ها از را کاهش می دهد. آنکار و کارخانه و همین است که یگانگی و آشنایی کارگران با 

محصول نهایی کار  گرچه بافندگانرساند. ی چهارم میهای بافنده هستند و همین موضوع ما را به نکتهماشین

ندراند. در واقع، کار جسمی آنان دخالتی  محصولین سرنوشت و در تعی اندشدهاز آن جدا  ، اماخود را دوست دارند

فروشد و بنا به همین چرخه، به طراح ی کار را به دلخواه خود میخریداری شده است و خریدار یا مالک، نتیجه

دهد. پس هم این که چه طرحی باید تولید شود و هم این که محصول تولید چه شود، در اختیار بازخورد می

 نیست و آنان با ابتدا و انتهای کار خود بیگانه هستند.     کارگران 
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 کار در مواجهه با بدن

دهند، را انجام می نبافتعمل  صرفاً فروش و بازار محصول ندارند ودگان دخالتی در طرح فرش و از آن رو که بافن

خم کردن کمر و ت شدن بسیار، مستلزم خم و راس ،. کار با این دستگاهیابدچندانی نیز از آنان بروز نمیخالقیت 

باعث فشار جسمی به کارگران  زیاد محل کار،گرمای که با توجه به  استمدت تفنگ در دست داشتند طوالنی

هنگام کارگر،  شود کهپشمی و کِلکی نیز غباری ایجاد میهای اشاره کردند که از نخ آنان در مصاحبه .شودمی

 . این غبار، مشکالت تنفسی برای آنان پدید آورده است. کندتنفس می ها ران، آندوخت

کنند، ویژه هنگامی که چند دستگاه باهم کار میهو ب داردگونه دوخت صدایی مسلسل دستگاهِ از نظر آلودگی صوتی،

گرما تر مانند زمانی که مشکالتی بزرگ .با این حال، بافندگان از صدا گالیه ندارند. است دهندهمحیط کارگاه آزار

 آید. و غبار کلک و پشم وجود داشته باشد، آلودگی صوتی به چشم نمی

 تأثیر و تأثرهای روانی کار

احساسات و بر  گیردمیثیر أو ذهنی افراد ت یروان هایویژگیبر تاثیر فیزیکی از  افزون کار مانند هر فعالیت دیگر،

از . استهویت اجتماعی فرد متاثر از کار و اوضاع اقتصادی او تنها هویت فردی بلکه نهثیرگذار است. أتآنان  درونی

یا به عبارت دیگر گوهر  طبیعی فعال برای کلیت انسان یکار هسته ،مارکس پردازانی همچون کارلنظریه نگاه

های متفاوت و درک ناهمگونی از کار و از بر این اساس، جایگاه شغلی افراد به آنان هویت است. وجود انسان

  دهد. شتن میخوی

مراتب سازمان کار انتظار از کار با توجه به سلسله های انجام شده، تفاوت معنا ومشاهدات و مصاحبهبندی جمعدر 

کارگاه  یانباشت سرمایه برای توسعهو های اقتصادی همچون سودآوری جنبهمدیریت آشکار شد. از دیدگاه مالک، 

مهم هستند. با این که کارگاه هنوز به سودآوری خاصی نرسیده، منزلت اجتماعی مدیریت کارگاه برای مالک آن 

مالک و مدیر  جایگاه به هر حال،. به دست آمده که از نظر روانی، سبب پیدایش احساس رضایت در او شده است
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. داردپیشرفت خود  برایست که فرد ااندازی ، چشمیگرد یلهی امور دخالت کند. مسأدهد در همهمی به او امکان

محسوس  اندازش،و حرکت گام به گام او در مسیر چشم شدهامکان پیشرفت در کار برای او، امری از پیش اندیشیده 

حلی برای بروز استعدادها و م بافیگاه قالیاز دیدگاه سرپرست کارگاه و طراح فرش، کارپذیر است. اما مشاهدهو 

 و« حس و حال هنری»، «بخشحس لذت»، «مدتی بلندبرنامه»ه واژه هایی مانند مصاحبه باست. او در  یقعال

او نیز بیند. ی کار خود میماده و فرم محصول، نتیجهرنگ، طرح،  درتولید نهایی فرش را  وکند اشاره می «تزکیه»

 یابد.خود میحس شکوفایی را درون  ،شناختیروانو به لحاظ  ارتقا به سطوح باالتر را داردانداز پیشرفت و چشم

 است. فرار از زمان به سخن یکی از بافندگان، کار راهی برای معنای دیگری دارد.برای بافندگان  کار و کارگاه  اما

زمان تهی از سرگرمی  عنوان گریزگاهی از افسردگیکننده است و کار را بهزمان خالی برای او آزاردهنده و کسل

آنان به ارتقا و پیشرفت در کار  کار چندان جایی ندارد. پیشرفت دربه امید  برگزیده است. در سخنان بافندگان،

و  ها مهارتاندازی سازگار است. کار آنواقعیت کار آنان، با چنین چشم اندیشند چرا که تصوری از آن ندارند.نمی

قدر هچ بافنده هستند. بافنده هر آن ها صرفاً :کندکید میأگونه که طراح تهمان بلکه طلبدنمیای ویژه پیچیدگی

چرا که تغییری در کار، محصول و  تواند ایجاد کنداری خود نمیشت ک، تغییری در سرنوهم که خوب کار کند

باعث و  القخشخصیت  یدهندهاو ارتقاشود کار برای سبب می. همین موضوع تواند پدید آوردروابط کار نمی

 نباشد.  رضایت خاطر

اقشار متوسط به پایین جای دارند. حقوق کم و نوع کار وضوح در به و درآمدی اجتماعی پایگاهبافندگان از لحاظ 

ایجاد  گاهرا در کار خاصی روابط قدرت ،مراتبی کارلسلهدهد. شکل سنوعی بازتولید اجتماعی را شکل می ،هاآن

توان را میاز سوی سرپرست کارگاه با بافندگان  گرچه ناخواسته آمیزهی رفتارهای تحقیرکند. به همین علت، گامی

یعنی آنها به علت قرار گرفتن در جایگاه فرودست و احساس  زندازخودبیگانگی بافنده دامن میبه  مسأله. این دید

کار آشنا نیستند و انگار کسی باید باشد که همواره آنها را با  یبینند که گویی با شیوهناتوانی در تغییر شرایط، می

  .آنچه هر روز باید انجام شود، آشنا کند
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اندیشند که من اگر تدریج، خودآگاه یا ناخودآگاه میکنند و بهبنابراین، بافنده با کار و کارگاه احساس بیگانگی می

کنم آشنا سازد، من چه کسی هستم؟ من چرا با کاری چه میکنم و اگر دیگری باید مرا با آندانم که چه مینمی

کنم آشنا نیستم؟ آیا کار من، نیروی من و وجود من به خودم تعلق دارد یا به دیگری؟ این است که بافنده، که می

هد خواخواهد. آیا همان چیزی را میواقع در این کارگاه کیست و چه میداند بهشود و نمیبا خودش هم بیگانه می

تواند بخواهد یا نباید بخواهد؟ آیا وجود خواهد یا نمیخود او چیزی نمی ؟ آیاگویندکه سرپرست کارگاه یا مالک می

 شود و استقاللی ندارد؟ او ذیل وجود دیگران تعریف می

دهد یاین که مارکس کار را گوهر انسان دانسته است، به همین نکته اشاره دارد. وقتی فرد با کاری که انجام م

ی جدا شدن احساس آشنایی و یگانگی نکند و بیگانه شود، با خودش هم بیگانه خواهد شد. ازخودبیگانگی، نتیجه

 بافندگان عموماً ی گوهر انسانی( در اختیار دیگری است. با این حال،کار انسان از انسان و قرار گرفتن آن )به منزله

 . آنان در رقابت با یکدیگر هستند و ترس از دستانددست نیافته به خودآگاهی از وضعیتی که در آن قرار دارند

ی مالک کارگاه، شرایط بازار مناسب نیست. آنان از این شرایط نیز چیزی رفتن کار را هم دارند چرا که به گفته

حس  هراسند چرا که این سخن برای آنان به معنای از دست دادن شغل است. بافندگان به جایدانند اما مینمی

های روزمره با یکدیگر قرار دارند چرا که به روابط مشترک گروهی و به سخن دیگر، طبقه دانستن خود، در تنش

کار و تأثیر و تأثرهای روانی انسان و کار و کارگاه، چنان که گفته شد، آگاهی ندارند. آنان عامل هر مشکلی را در 

و در تنش دایمی با یکدیگر قرار دارند. تنها یکی از بافندگان بینند کاری و نقص در کار خود و همکارانشان میکم

در کند. او گرانه برخورد میی مناسب معترض است و مطالبهاست که به مشکالت کارگاه مانند گرما و نبود تهویه

 تری از کار و بیگانگی کمتریاو گرچه درک کلی شود.به چشم عامل منفی و مخرب نگریسته میگروه بافندگان 

 دارد، به دلیل وجود طرد گروهی، دچار احساس انزوا و تنهایی است. 
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 کار از نظرگاه اجتماعی

شناختی روانتاثیرات فردی، جسمی و  کند،کار همزمان با توجه به فناوری، ابزارها و روابط سازمانی که ایجاد می

اجتماعی ایجاد شده چه در درون  یبکهش این دهد.از روابط اجتماعی را نیز شکل می دایره ای گذارد وجا میهب

اندازی این کارگاه، برای است. در پی تأسیس و راه مؤثر بر روی روابط اجتماعی آن،و چه بیرون از  ایسازمان حرفه

برای او )در جایگاه  نیز در جامعهگرفته است. س یک گروه اجتماعی قرار أدر ر اوو  شدهنقش مدیریت ایجاد  مالک،

ها ا و تعامالت و اعمال قدرتسری رفتاره او را برای یکایجاد شده که  منزلتیاعتبار و مالکیت و مدیریت کارگاه( 

 یمحتاطانهآمیز و احترام رفتار. نمادین را انباشته استاجتماعی و  ی اقتصادی،سرمایهبرای او و  کردهمجاز 

 و مدیر کارگاه، گواه همین امر است.  مالک با ه وجود کارگاهو در حدی، مردم آگاه ب بافندگان

 با اصطالح را هاشود آنتر میطور دقیقهکه ب پدید آمده است هاای خاص از امتیازبرای طراح کارگاه نیز گونه

که در و شخصی  برای جایگاهکار روابط اختیاراتی که  ضمن. این پاداش گذاری کردنامحاصل از کار  پاداش روانی

، برای شخص گستردهگیری ی تصمیمکار خالقانه و همراه با دایره آید. جایگاهگیرد، پدید میقرار می آن جایگاه

ی اندیشه و عمل بوده چنان که لحن و رفتار وی، نشانهگیری حس افتخار، امنیت، استقالل و آزادی منجر به شکل

 . چنین پیامدی است

که سه خصوصیت  استروابط کار شده یدرون شبکه خاصی به موقعیت اجتماعی منجر در مجموع، آنچه گفته شد

 سازد:میمشاهدات ما قابل مالحظه  را دربرجسته 

 یگاه این رفتار حتیکند، که ها اعمال قدرت میبافندگان دارد و در ارتباط با آنطراح نگاهی از باال به  .1

 با کنایه و تحقیر نیز همراه است.

کند در حالی که بافندگان زمان کاری پیروی نمیطراح کارگاه از نظم مشخصی برای کار، رفتار و حتی  .2

 وار از زمان کاری پیروی کنند.الزم است ماشین



 

9 
 

 گردیدبارها مشاهده شناسد. چندان به رسمیت نمیمانند بافندگان اعمال قدرت مالک کارگاه را طراح،   .3

به مالک، یا ای تماس را بی پاسخ گذاشت شد اما او به بهانهح تماس گرفته که از سوی مالک کارگاه با طرا

 داد.  غیرعملیهای وعده

زمان  یاز بیکاری و اتالف بیهوده هاشده است آناز سویی کار باعث نکاتی مهم وجود دارد. در مورد بافندگان نیز 

برسند. پیامد این  های اجتماعیی و فرصتاختیارات مصرفی از نظر اقتصاد جایگاه شغلی و حدودی از نوعی به

روابط  های سنتیی و زن بودن بافندگان و محدودیتتوجه به نقش جنسیت باجایگاه شغلی برای بیشتر بافندگان، 

. البته ی مورد بررسی ما، حدودی از افزایش آزادی اجتماعی نیز بوده استدر جامعهوآمدهای زنان اجتماعی و رفت

می باشد که در ادامه الزم است اندکی به توضیح متناقض از جهاتی نیز برای گروه بافندگان  گاه در کار کار پیامد

 های آنان نینجامیده است. ها و آزادیآن بپردازیم. در واقع، کار فقط به افزایش فرصت

هر قالی بین  نبافت بسیار کم کار آنان توجه نمود.درآمد در توضیح وجه متناقض پیامدهای کار بافندگان، باید به  

و از هرگونه بیمه و  کندهزار تومان دریافت می 50تا  40د بافنده حدو ،برد و برای هر قالیروز زمان می 5تا  2

ی مصوب شده حداقل دستمزد روزانهبرای درک معنای این ارقام الزم به اشاره است که بهره است. مزایا نیز بی

، همچنین قیمت چند باشدهزار تومان می 50رای هر کارگر نزدیک به ب 1398توسط شورای عالی کار در سال 

در این محدوده است: گوشت گوسفند هرکیلو با وجود نوسانات شدید  1398کاالی اساسی در خرداد و تیر ماه 

 20تا  8با توجه به کیفیت آن در محدوده  قیمت هر کیلو برنجو  هزار تومان 12هزار تومان، مرغ هر کیلو  100

 مراجعه کنید. انتهای این متن در  2و  1نید به جدول شماره اتوها میبهتر قیمت شناختاست، برای  هزار تومان

به کار خود را شود که فرد سبب میاما درآمد کم  وقت و اختیاری استای پارهگونههببرای بافندگان کار  زمان

مند شدن از . از اینرو برای بهرهنزدیک شودکند، تا دستکم به حداقل دستمزد روزانه یک کارگر مجبور بیشتر 

شود که زندگی او بین محیط تصمیم باعث میزمان زیادی را برای انجام کار بگذارد. این درآمد بیشتر، ناچار است، 

در واقع، از سویی میزانی  .او بگیردای دیگر را از هی تقسیم شود و مهلت انجام فعالیتصورت دو قطبهکار و خانه ب
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ی آید اما زمان استفادهبافی به دست میی اقتصادی و جایگاه اجتماعی آزادتر با کار در کارگاه قالیاز سرمایه

 خور شده است. ها پیشبرداری از آن سرمایه و جایگاه، برای به دست آوردن همانتفریحی یا فراغتی و بهره

همکاران حتی خارج از محیط  باکار برای او منجر به ایجاد روابط تازه  ز بافندگان تصریح کرده است کهیکی ا 

ی جالب آن که زمان استفاده از این روابط وجود ندارد. از سوی دیگر، وقتی اما نکته ،بافی شده استگاه قالیکار

د، فرودستی در روابط دیگر نیز بازتولید و تشدید آیآشنایی از جایگاه شغلی سطح پایین مانند بافندگی به دست می

جایگاه  ،مراه دارده امتیاز خاص و قضاوت عمومی بهتر را به، مدیر و طراح کارگاه جایگاه شغلیِاگر یعنی ، شودمی

از سوی اطرافیان  یا یادآوری تحقیرآمیز کارگاه چنین نیست بلکه با نوعی ممانعت ان شاغل درزن بافندگی برای

 .شده استهمراه  بافنده شخص

 بندیجمع

ای کسانی که در یک مجموعه یا کار حتی بر شد،مالحظه  حاضر تحلیلتوصیف و های مختلف که در بخش چنان

کنند تا از فشارهای دارد. بافندگان کار میناهمسان ، اهداف، اثرات و دستاوردهای معانی کارگاه کوچک هستند،

ای ولی کار برای آنان نقش وارونه ،خشندکنند و کمی اوضاع مالی خود را سامان بروانی زندگی در سطح پایین فرار 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرودستی بازتولید  و همچنینمنجر به ایجاد فشارهای تازه سو یک یعنی از ،نیز دارد

 شود.آنان می

اقتصادی، اجتماعی های آوردن سرمایه دستهو ب منزلتبخشی و کسب ی، با اعتبارمدیریتدر سطح  اما جایگاه شغلی

شخصی در قالب دسترسی  یمندی و ارضانوعی رضایتنیز برای طراح و سرپرست کارگاه  و فرهنگی همراه است.

کسب  با شود. همچنین دیدیم که چگونهباالتری نیز کسب میو اعتبار اجتماعی  وجود داردپاداش روانی به 

 رسند. تری مینگرانهتر و دورهای روشناندازبه چشمص اشخا باالتر،های سرمایه و هادارایی
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