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 ؛وارۀ اقتصادی در میدان روستاییساخت عادت

مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان گیالنغرب 
 

 1یونس اکبری

 29/06/1400تاریخ پذیرش:            05/12/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
در میدان روستایی است، تا با رویکرد بوردیویی نگاهی وارۀ اقتصادی پژوهش حاضر درصدد کشف ساختار عادت

نگاری  گیری اقتصادی بیندازد. روش تحقیق در این مطالعه قوم بینانه به نحوۀ عمل روستاییان در عرصۀ تصمیم واقع

ساختاریافته بهره گرفته شده است. حجم نمونه  ها از مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبۀ نیمهآوری داده است و برای جمع

گیری هدفمند در مناطق روستایی شهرستان گیالنغرب انتخاب کننده است که با استفاده از نمونه مشارکت 23شامل 

های تحقیق حاکی از این است اند. یافتهوتحلیل شده دار تجزیهها با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت و مصاحبه

غیراقتصادی هستند، چراکه این افراد در وارۀ ارای عادتکه افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی د

شرط زحمت و تالش بیشتر.  دهند تا درآمد زیادتر بهموقعیت کنونی خود، داشتن راحتی و آسایش را ترجیح می

سو با  وسیله بتوانند ازیک افراد این جایگاه اجتماعی، کشاورزی و کار بوروکراتیک است، تا بدین ترجیحات شغلی

گذرانی، استراحت و پرداختن به زندگی  ِدیگر زمان بیشتری نیز برای خوش و تالش کمتر درآمد بیشتر و ازسوی کار

گرایانه داشته باشند. این در حالی است که افراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و باالی میدان روستایی، مصرف

ایین میدان روستایی دارند. این افراد برخالف افراد تری به نسبت افراد دارای وضعیت اقتصادی پوارۀ اقتصادیعادت

انداز دارند و گرایانۀ کمتر و تالش بیشتری برای پسدارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی، زندگی مصرف

اندازند. کار و فعالیت برای کسب درآمد بیشتر در  نیازهای مصرفی خود را برای کسب درآمد بیشتر به تعویق می

گذرانی و پرداختن به  این افراد قرار دارد، حتی اگر این کار و شغل سبب شود وقتی برای فراغت و خوش اولویت

 ها باقی نگذارد. گرایانه برای آنزندگی مصرف
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Abstract 
The present study seeks to discover the structure of the economic habitus in a rural 

field in order to take a realistic look at how the villagers act in the field of economic 

decision-making. The research method used in this analysis is ethnography, and semi-

structured and in-depth interviews have been used to collect data. The sample size 

includes 23 participants who have been selected in rural areas of Gilangharb city 

using purposive sampling. The interviews were analyzed using the directional content 

analysis method. The results show that the people with lower economic status of rural 

field have non-economic habitus because in their current situation, these people prefer 

the tendency to have comfort and convenience to a higher income with more effort 

and endeavor. The job preferences of the people of this social status are agriculture 

and bureaucratic work, so that with less effort, they will have more income and at the 

same time more leisure to have fun, relax and engage in a consumerist life. 

Meanwhile, the people with middle and upper economic status of the rural field have 

a more economical habitus than the people with lower economic status of the rural 

field. Unlike the people with lower economic status of the rural field, these people 

have less consumerist life and more effort to save, and postpone their consumption 

needs to earn more. Work and activity to earn more money is a priority for these 

people, even if it does not leave them time to relax and enjoy a consumerist life. 

Keywords: Economy, Social Status, Habitus, Field, Village, Gilan-E Gharb.  
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 بیان مسئله
اجتماعی معاصر تلقی  ترین تحوالت در تحقیقات علوم چرخش رفتاری در اقتصاد یکی از مهم

کشد. نکتۀ را در چند مسیر به چالش می 1 شود و هژمونی نظریۀ اصلی جریان اقتصادی می

منطقی است، که با انحرافات سیستماتیک  2اساسی در این مکتب، تردید تجربی از عامل اقتصادی

های جریان اصلی اقتصاد نشان سازی رفتار در مورد مسائل پولی و مالی ازنظریهاز فرض بهینه

های جریان اصلی اقتصادی بر اساس انتزاع یک (. غالباً تحلیلی16: 2020شود )هیس، داده می

ور هستند، صورت که در آن غوطه بُعد از اعمال انسان )اعمال اقتصادی( از نظم اجتماعی

های اقتصاد جریان اصلی از اعمال انسانی بر این فرض استوار  دیگر، تحلیل عبارتِگیرند؛ به می

هستند که افراد بر مبنای انتخاب عقالنی و شناخت منافع خود بهترین تصمیم را برای 

ای انتزاعی، فرد انسانی ه (. در این تحلیل1: 2005گیرند )بوردیو، حداکثرسازی سود خود می

عنوان موجودی غیراجتماعی انتزاع شده است که عمل اقتصادی او ارتباط چندانی با سایر  به

های اجتماعی او ندارد و چنین فرضی با واقعیت زندگی انسان اجتماعی مطابقت ندارد و جنبه

د داد. بوردیو با دست نخواه گذاری بر مبنای چنین تحلیلی نتیجۀ مطلوب را به درنتیجه سیاست

واره سعی بر آن داشت که از این انتزاع غیرواقعی در تحلیل اعمال انسان خلق مفهوم عادت

تنیدگی عینیت و ذهنیت، ساختارهای اجتماعی و واره، درهماجتناب کند و با مفهوم عادت

می  ساختمان فکری و یا ترکیب سوژگی و ابژگی را در فرد موردِتوجه قرار دهد. چنین مفهو

تواند به بینانه اقتصاد جریان اصلی مبرا است و می کند که از انتزاع غیرواقعابزار تحلیلی ارائه می

 بینانه منجر شود. های واقع گذاری ها و سیاست تحلیل

های توسعۀ دلیل عدم توجه به مناطق روستایی و یا در پیش گرفتن برنامه های گذشته بهدر دهه

توجهی از جمعیت جوان مناطق روستایی کشور برای یافتن کار و شغل  قابلِنامتوازن، نسبت 

سمت  های شهری مهاجرت کرده و به همین دلیل جمعیت روستایی کشور به سمت کانون به

 1345های زمان سال ای است که طی مدت گونه سالخوردگی سوق پیدا کرده است؛ این وضعیت به

که کل شاغالن تنها  اند، درحالیتر شدهسال مسن 5.7، شاغالن بخش کشاورزی حدود 1385تا 

(. تداوم وضعیت مذکور 133: 1391اند )تقدیسی و احمدی شاپورآبادی، تر شدهسال مسن 2.2

                                                           
1 Mainstream Economic Theory 

2 Economic Agent 
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رسد برای فائق شدن بر مسئله فوق که تواند سبب تضعیف اقتصاد روستایی شود. به نظر میمی

ای گذاری توسعه ایی است، بایستی در سیاستناشی از بیکاری، فقر و محرومیت در مناطق روست

ها بر مبنای رفتار کشور درزمینۀ توسعۀ روستایی تجدیدِنظر اساسی صورت گیرد و این سیاست

ریزی دیگر، برنامه بیانِ های مختلف زندگی اجتماعی بازتعریف شود. بهواقعی روستاییان در جنبه

ها و  ی واقعی افراد داشته باشد، که توأم با ارزشزدایی بایستی مبنایی در زندگمنظور محرومیت به

ها در جامعه است نه بر مبنای انسان آزمایشگاهی فارغ از  های طبقاتی متفاوت آنفرهنگ و جایگاه

وارۀ جایگاه طبقاتی و فرهنگ و ارزش. بر این اساس در این پژوهش سعی شده ساخت عادت

ها در موضوعات مختلف اقتصادی را هدایت  آناقتصادی در میدان روستایی که اعمال و کردار 

بینانه به نحوۀ عمل روستاییان در عرصۀ مسائل  وسیله نگاهی واقع کند، کشف شود و بدینمی

واره روستاییان اقتصادی بیندازد. درواقع مسئله اصلی این پژوهش این است که بررسی کند عادت

کند.  در این راستا اقتصاد چگونه عمل میهای مربوط به حوزۀ یافته و درزمینهچگونه ساختار

گیری روستاییان در موضوعات اقتصادی به چه شوند: نحوۀ تصمیمترتیب مطرح می سؤاالتی بدین

توان تفکیکی بین روستاییان کند؟؛ آیا میگیری تابع چه عناصری تغییر میشکل است؟؛ این تصمیم

وارۀ اقتصادی عامالن ل شد؟؛ مختصات عادتگیری دربارۀ موضوعات اقتصادی قائدر نحوۀ تصمیم

 اجتماعی در میدان روستایی به چه شکل است؟

 پیشینۀ پژوهش
وارۀ اقتصادی با جستجو در منابع علمی داخلی مشخص شد که در رابطه با ساخت عادت

وجودِاین، ازجمله  های مختلف زندگی اجتماعی تحقیقی صورت نگرفته است. با میدان

( با 1391اللهی )توان به تحقیقات جانبها به موضوع تحقیق حاضر می شترین پژوه نزدیک

تأثیر ( »1391، قربانی و خضری )«زیست اقتصادی عشایر؛ مطالعه موردی عشایر هداوند»عنوان 

دانشگاه ( »1393، اسکندری )«گیری تشبیهات حسن غزنویهای اجتماعی در شکلواره عادت

های دانشگاه با رویکرد  پیرامون روابط، گفتمان و داللت ای کیفی مثابۀ میدان: مطالعه به

های سرمایۀ فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ: با تأکید بر نظریه( »1393، گنجی و حیدریان )«بوردیویی

سرمایۀ فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ: با تأکید بر ( »1395، نصرتی )«یر بوردیو و دیوید تراسبیپی

تأثیر تحوالت میدان ( »1395، تجویدی و معاذالهی )«وید تراسبییر بوردیو و دیهای پینظریه
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تحلیل رابطۀ ( »1397، انوری و همکاران )«1345تا  1320وارۀ مترجمان ادبی از نشر بر عادت

، پژمانفر و «بنیان وکار دانش وارۀ بوردیو در فرهنگ کسب ساختار با عادت-عاملیت کنشگر

، محمدی و «وارۀ فردوسیدان تولید ادبی شاهنامه و عادتتحلیل بوردیویی می( »1397همکاران )

تحلیل کیفیِ شرایط، وضعیت و پیامدهای عادتوارۀ آموزشی عامالن اجتماعی ( »1397محمدپناه )

، محمدی و «میدان تولید آموزش )مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد(

مان )مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه وارۀ نهادی معلسیر نزولی عادت( »1397همکاران )

های  شناختی چالشواکاوی جامعه( »1398و مقیمی اسفندیاری و معینی )« دوم شهر مشهد(

 ، اشاره کرد.«بیرونی خلق ارزش اجتماعی رهبران کارآفرینی اجتماعی با رویکرد عادتوارۀ بوردیو

 1توان به بوردیواقتصادی نیز می وارۀشده در رابطه با عادت ازجمله مطالعات خارجی انجام 

« ارزیابی کارگران الجزایری -وارۀ اقتصادی: باز ساخت عادت»( در پژوهشی با عنوان 2000)

ترین رفتارهای اقتصادی )کار کردن برای دستمزد، دهد ابتداییاشاره کرد که در آن نشان می

ای هستند که اقتصادی و اجتماعیجویی، اعتبار، کنترل موالید و ...( تابع شرایط الزامی  صرفه

( 2011اند. زلیزر نیز )ها را نادیده گرفته شناسی اقتصادی آنهای اقتصاد و جامعههردوی نظریه

گونه  ، این«دهدهای اقتصادی: چگونه فرهنگ به اقتصاد شکل می زندگی»در کتابی با عنوان 

های  ترجیحات شخصی محدود، کنش ها و های ساده به انگیزه دوراز پاسخ کند که بهاستدالل می

دهند. مانند  و توسط روابط ما به دیگران تغییر  شکل مییابند، پایدار می اقتصادی ظهور می

ای و ساخت جنسیت:  حرفه وارۀ عادت»( در تحقیقی با عنوان 2016) نیز 3و منسون 2فریس

های مردانه و  دهد که چهره نشان می، «نگاران مرد برای مجالت ورزشی در فرانسه دربارۀ روزنامه

 . نگاران مرد وابسته هستند ای این روزنامههای حرفه وارهها عمدتاً به عادتزنانۀ رسانه

که از عنوان تحقیقات ذکرشدۀ داخلی مشخص است، این تحقیقات با موضوع  گونه همان

را مطرح کرد که  توان این ادعاکنند و میوارۀ اقتصادی ارتباط چندانی برقرار نمیساخت عادت

پژوهش حاضر اولین گام تجربی در حوزۀ مذکور در داخل کشور است.در مطالعات خارجی نیز 

شده که  وارۀ اقتصادی انجاموارۀ بوردیو درزمینۀ بررسی عادتتحقیقات اندکی با رویکرد عادت

 ها ارائه کرد. بندی خاصی از آنای نیست که بتوان طبقه اندازه ها نیز به حجم آن

                                                           
1 Bourdieu 
2 Fraysse 
3 Mennesson 
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 چارچوب مفهومي
شود، فضای زندگی واره هدایت میدر پژوهش حاضر که با رویکرد بوردیویی از میدان و عادت

ها برحسب  عنوان میدانی در نظر گرفته شده است که عامالن اجتماعی داخل آن روستایی به

و با  ها، موضعی را در میدان روستایی اشغال کردهگذار یا سرمایهاختالف در اصول تفاوت

های اجتماعی، تفاوت در کنند. بوردیو بر این نظر است که تفاوت در موضعیکدیگر رقابت می

ها شکل گیرین، تفاوت در موضعآورد و از رهگذر آوجود می ها را بهوارهسالیق و عادت

وجود  ها )یا سالیق(وارهها، سطحی از عادتازایِ هر سطح از موقعیت ِدیگر، بهعبارتگیرد. به می

(. هدف محقق 17: 1384آید )بوردیو، وجود می دارد که بر اثر شرایط اجتماعی مناسب با آن به

وارۀ بوردیو ساختن فضای اجتماعی در میدان روستایی است. و عادت از استفاده از تئوری میدان

ری در با استفاده از ترسیم فضای اجتماعی در میدان روستایی، محقق به دنبال ساخت طبقات نظ

بندی کند. دستهبندی میهایشان دستهها است که رفتارها و خصایل افراد را برحسب دارایی میدان

شده  بندی های دسته ای از واقعیتبر اساس طبقات اجتماعی صرفاً در پی توصیف مجموعه

کند که، ای توسل میکنندهبندی علوم طبیعی، به اوصاف تعییننیست، بلکه همچون طبقه

عنوان یک مورد  دهد )بهبینی سایر اوصاف را هم میبندی نامطلوب، اجازۀ پیشالف طبقهبرخ

کند که تا حد مقدور آوری و متمایز مینحوی جمع الوقوع( و عامالن اجتماعی را به خاص ممکن

در میان طبقۀ خود مشابه و نسبت به طبقات دیگر، اعم از دور و نزدیک، متفاوت باشند )همان، 

کند، افراد نه بر اساس کنش آگاهانۀ صرف، بلکه بر اساس که بوردیو بیان می گونه ن(. آ18

کنند که نوعی آگاهی عملی، نوعی آموختگی ضمنی، نوعی فراست، های خود عمل میوارهعادت

دهد که یافتگی اجتماعی از نوع ذوق است که به عامل اجتماعی این امکان را مینوعی تربیت

ها و دیگر امور میدان خاص خود )میدان ها، روش ها، ارزشها، روند، جهتروح قواعد، آداب

علمی، اقتصادی، ورزشی، هنری، سیاسی و ...( را دریابد، درون آن پذیرفته شود، جای بیفتد و 

شود فضایل وارۀ شخص، نوعی تربیت غیرمستقیم است که باعث میمنشأ اثر شود. درواقع عادت

صورت ملکۀ ذهن، بدون نیاز به تأمل و  ه در یک جامعه، به سهولت، بهشد )یا رذایل( پذیرفته

از  2و کنشگر 1جای واژه سوژه تکلف، از عامالن اجتماعی سر بزند و به همین خاطر بوردیو به
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اند تا کند؛ زیرا به نظر او عوامل اجتماعی کسانی هستند که گماشته شدهاستفاده می 1واژه عامل

د تا واقعیت را خلق کنند؛ یعنی هم گزینشگر هستند و هم نیستند، بلکه بر واقعیت اثر بگذارن

طور  واره را به(. بوردیو مفهوم عادت20ها هستند )همان:  عامالنی هستند که مأمور به این کنش

خاص در تقابل با تمایل ساختارگرایان برای تقلیل کنش عامالن اجتماعی به یک سری رفتارهای 

ست، تا خاستگاه اعمال افراد را فراتر از محاسبات منطقی تعریف کند. به مکانیکی عرضه کرده ا

شناسی ساختارگرا نظر بوردیو این مفهوم جنبۀ خالق و فعال عامالن اجتماعی را که در انسان

های واره را نظامی از منشعبارتی، بوردیو عادت نادیده گرفته شده است، احیا خواهد کرد. به

هایی ِحال سازنده به کنش داند که در قالب ساختارهای برساخته و درعین میقابل انتقال و مانا 

جهت که در  هایی ازآنشوند که حاصل اطاعت محض از قوانین نیستند. چنین منشمنجر می

شوند و ازآنجاکه دهند، قابل انتقال دانسته میهای متفاوت، اعمال مقتضی را شکل می میدان

شوند ل اجتماعی همچنان ثابت بمانند، ثابت قلمداد میممکن است در طول زندگی عام

 (. 86-85: 1395)تجویدی و معاذالهی، 

واره این است که از وحدت اسلوبی که به نظر بوردیو یکی از کارکردهای مفهوم عادت

دهد. کند، خبر میاز عامالن را یکسان می اعمال و اموالِ یک عامل اجتماعی منفرد و یا یک طبقه

ای است که اوصاف الحاقی و مرتبط کنندهبخش، تکثیرگر و متحدواره همان اصل تعمیمعادت

کند، اسلوبی گرای زندگی ترجمه میبا یک موقعیت فرهنگی اقتصادی را به یک اسلوب وحدت

ها که اشخاص، افعال و اموال خاصی را  گرایی از انتخابکه عبارت است از؛ مجموعۀ وحدت

های اجتماعی که مولد  ها هم مانند مواضع و موقعیتوارهدهد. عادتمی بر موارد دیگر ترجیح

گذار نیز هستند )همان، براین، تفاوت اند، اما اینان، عالوهها هستند، تفاوت یافتهوارهآن عادت

واره که خود منبعث از جایگاه فرد در نظام اجتماعی است، نظامی از عادتطورکلی  (. به22

وسیلۀ تجربه و  کند که در شخصیت عامل بهها  را نمایندگی می سالیق و ارزشتمایالت، عالیق، 

ها  های زندگی، نحوۀ مواجهه او با موقعیتدر تعامل با دیگران فراهم آمده که ضمن تعیین شیوه

کند )محمدی و بخشد و اعمال فرد را اداره میهای مختلف زندگی را جهت می و موضوع

های مختلف  ها و موقعیتتوان در موضوعواره را میاین تفاسیر عادت(. با 12: 1398همکاران، 

های اقتصادی افراد موردِبررسی قرار داد و در همین راستا  گیری زندگی ازجمله در جنبۀ تصمیم
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وارۀ عامالن میدان روستایی را درزمینۀ موضوعات اقتصادی پژوهش حاضر سعی دارد که عادت

  موردِبررسی و فهم قرار دهد.

الزم به ذکر است که در این پژوهش برای تعیین اینکه چه اعمالی از افراد در میدان روستایی 

ها مشخص شود، محقق تالش کرده با  وارۀ اقتصادی آنباید موردِسنجش قرار گیرد تا عادت

ها یا اعمال داری، جنبهعاریت گرفتن کار کالسیک وبر در اخالق پروتستان و روح سرمایه

را در زندگی اجتماعی استخراج کند. برای نیل به این هدف تالش شده با اقتصادی 

کنندگان به وسوی اقتصادی دارند و عمل ها، رفتارهایی که سمتسازی رفتارهای پیوریتن برجسته

دارند، استخراج شود. این نوع از اعمال اقتصادی که ها در جهت انباشت سرمایه قدم برمی آن

ارۀ اقتصادی عامالن اجتماعی در میدان روستایی برجسته کرده است، ومحقق برای سنجش عادت

روحیه »مانند مصادیقی چون  کند، بیان می« اقتصاد و جامعه»که وبر در کتاب  گونه همان

جانبه یا چند دیدگاه و با  ، با تشدید یک«عقالنیت»و « کاریزما»، «ساالری دیوان»، «داری سرمایه

های تشدید شده، رد ساخته شده است. سپس برحسب همان دیدگاههای عینی منفترکیب پدیده

گیرد. درواقع این رفتارها که ابزار سنجش صورت یک ساختار تحلیلی یکپارچه سامان می به

وارۀ اقتصادی روستاییان هستند، برای محقق هدف و نظریۀ راهنما نیستند، بلکه صرفاً یک عادت

هایی از زندگی اجتماعی برای رک تعیین اینکه باید چه جنبهابزار تحلیلی هستند که از آن برای د

شوند. بنابراین محقق پس از بررسی کار گرفته می وارۀ اقتصادی سنجیده شوند، بهشناخت عادت

داری به این نتیجه رسید که تالش ها در کتاب اخالق پروتستان و روح سرمایهرفتار پیوریتن

ایانه به تقدیر و سرنوشت، گرصادی، نگاه مادیدست آوردن ثروت و سود اقت برای به

شده، پرهیز از هرگونه اتالف وقت به هر شکل آن، دوری از  گذاری مجدد سود کسب سرمایه

وظیفۀ شغلی به شکل دقیق و با تعهد   ازحد نیاز اولیه برای راحتی و انجام هرگونه هزینه بیش

ها در زندگی پیروی از این شاخص  تیعبار وارۀ مقتصدانه است. بهدهندۀ عادتزیاد، نشان

وسوی انباشت سرمایه و کسب سود اقتصادی رهنمود خواهد کرد و هر  روزمره فرد را به سمت

ارۀ وها را با خود یدک بکشد، دارای عادتچه فرد درصد کمتری از این شاخص

فهوم تری است. درواقع در این پژوهش برای سنجش مصادیق مرتبط با سنجش م غیرمقتصدانه

انداز، نیازها و  های بازی در رابطه با روابط پولی و مالی، پس وارۀ اقتصادی از پرسشعادت

عالیق، نگاه به فعالیت و شغل، نگاه به تقدیر و سرنوشت، هنجارهای اقتصادی، گذران وقت و 
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م عنوان مفاهی ها به کرد درآمد عامالن بهره گرفته شده و مضامین اصلی این پرسشنحوه هزینه

ها در راستای اشتراک و تمایز با این مضامین اصلی  اصلی موردِبررسی در نظر گفته شده و پاسخ

 اند.تحلیل شده

 شناسي تحقیقروش
نگاری است و در طول فرایند تحقیق از مشاهده مشارکتی،  روش تحقیق در این مطالعه قوم

ستند به اذهان پاسخگویان( بهره ها و هم مساختاریافته )هم داللت گرفته از نظریه مصاحبۀ نیمه

های خود را از مصاحبه با عامالن اجتماعی گرفته شده است. در این پژوهش هرچند محقق داده
عنوان واقعیت اجتماعی  تنهایی به دست آورده، ولی برای ذکر نتایج تحقیق، گفتار این عامالن را به به

های زندگی اجتماعی و تأثیر و تأثرات  اندر نظر نگرفته و سعی کرده که واقعیت را در بستر مید
عنوان تنها منشأ  های زیربنایی آن درک کند؛ درنتیجه به گفتار این عامالن اجتماعی نه به ساخت

واقعیت موجود، بلکه به عوامل ساختاری زیرین این گفتارها که برای خود این عامالن نیز روشن و 
ها استخراج شده که حاصل امتزاج مصاحبه مشخص نیست استناد شده است و متنی جدید از دل

ها نیز از روش تحلیل محتوای وتحلیل مصاحبه افق پژوهشگر و پاسخگویان است. برای تجزیه

ها را در راستای استفاده شده است. با به کار بردن این شیوه تحلیل، پژوهشگر مصاحبه 1دارجهت

رمزگذاری کرده است. درواقع در این تحلیل محتوا بندی و  مفاهیم مستخرج ازنظریۀ راهنما، طبقه
های موجود، پژوهشگر کار تحقیق را با شناسایی متغیرها و  ها و پژوهشکار بردن نظریه با به

مضامین اصلی آغاز کرده، ولی در طول فرایند تحقیق از نگاه خشک و متصلب به این مضامین 

شده   ها تغییراتی در این مضامین دادهی مصاحبههاپرهیز شده و در صورت نیاز و با اتکا به داده

های از پیش  بندی های هدفمند مربوط به مقوله است. در این رویکرد مفاهیم اصلی از پرسش
ها سعی داشته که به گیرند. به دنبال پرسش باز، محقق در تحلیل مصاحبهشده، نشئت می تعیین

عبارتی روند  طه با این پرسش باز بپردازد. بهشوندگان در رابکشف وجوه اشتراک و تمایز مصاحبه

کنندگان با های مشارکتها در این پژوهش در راستای قرار دادن مضامین پاسخکدگذاری مصاحبه

کننده از میدان مشارکت 23های باز بوده است. در این پژوهش با  مفاهیم اصلی مندرج در پرسش

زن  5مرد و  18کنندگان تحقیق شامل مشارکت شده است که ساختار روستایی مصاحبۀ عمیق انجام
سال  77تا  22همسر و دارای دامنۀ سنی  نفر مجرد و یک نفر بی 9نفر متأهل،  13که از این تعداد 
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-گیری هدفمند انتخاب شدهاند و از طریق نمونهارشد بودهسواد تا کارشناسی و طیف تحصیلی بی

از قاعدۀ اشباع نظری بهره گرفته شده است. در طول  کنندگان نیزاند. برای تعیین تعداد مشارکت
های جدیدی از عامالنی که برحسب ازاینکه داده ها سعی شده پسفرایند تحقیق و انجام مصاحبه

واره و اعمال و مشابهت در وضعیت ساختاری )حجم و ترکیب سرمایه( که به مشابهت در عادت

ا عامالن جدید با مشابهت ساختاری با یکدیگر و دست نیامد، ب شود، بههای آنان منجر میگفته

های معتبر دست آوردن داده اختالف ساختاری با سایر عامالن اجتماعی مصاحبه شود. برای به

هایی بوده است که سعی شد در کل فرایند تحقیق لحاظ شود.  ایجاد اعتماد و آشنایی یکی از مالک
کننده، واسط عی شد که فردی معتمد مشارکتاند سبرای افرادی که آشنایی با محقق نداشته

برقراری ارتباط و مصاحبه شود. هرچند در طول فرایند مصاحبه نیز سعی شده که از سؤاالت دام 

منظور تأمین اعتبار پژوهش از روش  های فرد بهره گرفته شود. بهبرای اطمینان از صحت گفته
ها به اشتراک شوندههای تحقیق با مصاحبهتهاستفاده شده است، یعنی در پایان، یاف 1اعتبار اعضا

کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد. الزم به ذکر ها توسط مشارکتوسقم یافته گذاشته شد تا صحت
مفهوم روابط  8است که مفاهیم مرتبط با اعمال اقتصادی عامالن اجتماعی میدان روستایی شامل 

ه به کار و فعالیت و شغل، نگاه به تقدیر و سرنوشت، انداز، نیازها و عالیق، نگا پولی و مالی، پس

( به برخی مصادیق مرتبط با 1هنجارهای اقتصادی و گذران وقت هستند که در جدول شماره )
 های پاسخگویان اشاره شده است. ها در گزاره آن

 و مقولۀ اصلي . کدها، مفاهیم1جدول 

 مفاهیم اصلي

 ها مقوله

 اقتصادی پایینروستاییان دارای وضعیت 
روستاییان دارای وضعیت اقتصادی متوسط و 

 باالی اقتصادی

 کدهای باز کدهای باز

نگاه به 
 انداز پس

انداز،  بودن پس  نداشتن درآمد کافی، ناممکن
عنوان  انداز به اتالف سرمایۀ اندک، پس

 ای برای آیندۀ نامعلوم و نامطلوبپشتوانه

درآمد، نگاه  انداز کردنداشتن درآمد مکفی، پس
عنوان ایجادکنندۀ ثروت  انداز به گذارانه، پس سرمایه

 بیشتر

روابط پولی و 
 مالی

زنی پایین، انحصار تعیین قیمت  قدرت چانه
برای محصول توسط دولت، نیاز مداوم به 
پول نقد، فروش محصول از سر اضطرار، 

 استفاده از چک و سفته برای معامالت

قیمت محصول توسط  زنی باال، تعیین قدرت چانه
بازار، فروش محصول در زمان مناسب، استفاده از 

 چک و سفته برای معامالت
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 و مقولۀ اصلي . کدها، مفاهیم1دول ادامه ج

 مفاهیم اصلي

 ها مقوله

 روستاییان دارای وضعیت اقتصادی پایین
روستاییان دارای وضعیت اقتصادی متوسط و 

 باالی اقتصادی

 بازکدهای  کدهای باز

نگاه به تقدیر 

 و سرنوشت

ادامه راه پدران، تغییرات ناچیز در زندگی، 

نداشتن انتظارات و توقعات بزرگ از آینده، 

 وتار نسبت به آینده تصوری تیره

تأکید بر فعالیت و تالش برای کسب موفقیت، 

تصور آیندۀ بهتر از امروز، تصور وضعیت شغلی و 

ا و همالی بهتر برای خود ، دارای ایده

 های خاص بلندپروازی

نگرش به 

فعالیت و 

 شغل

-های مربوط به دام قبح اجتماعی برای شغل

راحتی شغل، عالقه به  پروری، توجه به 

شغل کشاورزی، اشتغال به کارهای فصلی و 

موقتی، تمایل به اشتغال در بخش 

 بوروکراتیک

پروری، های مربوط به دام قبح اجتماعی برای شغل

شغل کشاورزی، توجه به درآمدزا بودن معتبر دانستن 

وقت، اشتغال فنی و آزاد  شغل، اشتغال به کارهای تمام

برای افراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط، اهمیت 

پرستیژ و اعتبار شغل و تمایل به اشتغال در بخش 

 بوروکراتیک برای افراد دارای وضعیت اقتصادی باال

هنجارهای 

 اقتصادی

ردن نفس، تالش در جهت راضی ک

محرومیت نسبی نسبت به همسایۀ 

تر، توجه به رفع نیازهای آنی و  کننده مصرف

مصرفی، اتالف سرمایۀ اقتصادی در مسیر 

 غیر مولد، ارزشمندی زندگی غیر مقتصدانه

تمرکز بر نیازهای آتی، ارزشمندی زندگی 

مقتصدانه، محرومیت نسبی نسبت به همسایۀ 

 انباشت سرمایهتر، توجه به تجمیع و  متمول

 

نیازها و 

 عالیق

عالقه به خرج کردن سود سرمایه و زحمت 

ندادن خود، عالقه به خرید اقالم مصرفی و 

 لوکس

گذاری، عالقه به توسعۀ شغل خود،   عالقه به سرمایه

 اینیاز به سرمایۀ بیشتر، نیاز به خرید اقالم سرمایه

 گذران وقت
وقت،  تمامداشتن فراغت زیاد، نداشتن شغل 

 تلف کردن وقت

وقت، تلف  داشتن فراغت کم، داشتن شغل تمام

 نکردن وقت
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 های تحقیقیافته

 انداز پس

انداز، کردار عامالن روستایی نسبت به میزانی از درآمد است که آن در این تحقیق منظور از پس

در آینده از مصارف  گذاری برای کسب سود بیشترکنند یا اموالی که با دید سرمایهرا خرج نمی

 گذارند.روزمره کنار می

عامالن اجتماعی میدان روستایی در وضعیت اقتصادی پایینِ آن، به دلیل نداشتن سرمایه و 

را ندارند و یا اگر دارند، بسیار ناچیز است. این عامالن اجتماعی  اندازپسدرآمد کافی، امکان 

واقف هستند، ولی سرمایه و درآمد ناکافی انداز صورت روشن نسبت به مزایای پس هرچند به

ها را به  انداز، محدود و عمالً ناممکن کرده و حتی آنها دایرۀ امکانشان را در جهت پس آن

های  کرده دهد. این واقعیت در مورد تحصیلوسوی اتالف سرمایۀ اندک خود سوق می سمت

ستند و فعالً درآمد چندانی جامعۀ روستایی که برآمده از وضعیت اقتصادی پایین روستایی ه

ِدیگر، تحصیالت باالی این عامالن هرچند نوعی آگاهی نسبت  عبارت ندارند، نیز صادق است. به

به مزایای زندگی اقتصادی را به همراه دارد، ولی منطق عملی زندگی و شرایط حیات اقتصادی 

کردن درآمد حرکت کنند. انداز وسوی پس کند که نتوانند به سمتای ایجاب می گونه ها به آن

ای از عنوان پشتوانه انداز بهبراین، در میدان روستایی )در وضعیت اقتصادی پایین آن( پس عالوه

شود، که در آن فرد دیگر سرِ نیاز و اضطرار و برای آیندۀ نامعلوم و نامطلوب در نظر گرفته می

آمده  و یا رفع مشکل احتمالی پیشانداز برای زیستن توان داشتن درآمد را نداشته و از این پس

علت مریضی یا ناتوانی و یا پیری استفاده کند. پیرزن روستایی دارای وضعیت اقتصادی پایین  به

گه که نباید ولخرجی کنم؛ چون ممکنه فردا بهش نیاز  تجربّ زندگی بهم می»گفت: باره می دراین

 «.نیاز داشته باشی و دستت به جایی نرسهداشته باشم. آدم برای مبادا باید پول نگه داره. نکنه 

علت وجود سرمایۀ  اما عامالن دارای وضعیت اقتصادی متوسط میدان زندگی روستایی به

انداز کردن درآمد و سرمایۀ خود صورت عملی در جهت پس اقتصادی و داشتن درآمد مکفی به

ها ایجاد کرده،  ی برای آنعلت دارا بودن مشاغل آزاد که درآمد دارند؛ این افراد بهگام برمی

انداز کنند. اما در افراد دارای بر مخارج عادی روزانه، بخشی از درآمد خود را پس توانند عالوه می

وضعیت اقتصادی باال در میدان روستایی، تمایز چندانی بین عامالن دارای سرمایۀ فرهنگی باال و 
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تنهایی سبب ایجاد  سرمایۀ اقتصادی باال به بهره از این سرمایه وجود ندارد؛ چراکه وجودافراد بی

انداز کردن درآمد سوق وسوی پس شود و این عامالن را به سمتوارۀ اقتصادی مینوعی عادت

سوی  دهندۀ حرکت به فرهنگی افراد نقش عامل شتاب وجودِاین، برای این افراد سرمایۀ دهد. بامی

جوان روستایی دارای وضعیت اقتصادی باال  تواند بازی کند.تر زندگی کردن را میمقتصدانه

 گفت: باره می دراین

گذران باشم. مثالً برم تو کار  من بیشتر عالقه دارم که ثروت بیشتری داشته باشم تا خوش»
ام رو راکد نگه  بلند سرمایه ام پول ایجاد کنم، تا اینکه با خرید شاسی وساز و با سرمایه ساخت

 «.دارم

 روابط پولي و مالي

در این تحقیق منظور از روابط پولی و مالی، نحوۀ ارتباطات و عملکرد عامالن میدان روستایی 

 گذاری محصوالتشان است. زنی و قیمتدرزمینۀ مسائل مربوط به خریدوفروش و چانه

های دیگری نیز وجود دارند و فرض پیوند خوردن  در میدان روستایی غیر از کشاورزی شغل

ار کشاورزی فرض چندان درستی نیست. درواقع شغل کشاورزی در میدان زندگی روستایی با ک

روستایی در بسیاری موارد تنها یک منبع درآمد تکمیلی است. غیر از افراد دارای وضعیت 

دهند، مابقی عامالن اقتصادی باالی میدان روستایی که درصد ناچیزی را به خود اختصاص می

آورند و عموماً این درآمد ناچیز با دست نمی اورزی بهاین میدان درآمد چندانی از زمین کش

شود. فروش محصول داری، کارگری و ... ترمیم میکارهای دیگری ازقبیل دامداری، مغازه

علت بارش ناکافی و دیم بودن اغلب  کشاورزی این افراد نیز بسیار ناچیز است و حتی گاهی به

میدان روستایی محصول نامرغوبی دارند که یا  ای، افراد دارای وضعیت اقتصادی پایینِ زمینه

شود. شود و یا برای تأمین خوراک دام ذخیره میها به بهای ناچیزی خریداری می توسط دالل

اگر محصول مرغوب نباشد »گفت: باره می پیرمرد روستایی دارای وضعیت اقتصادی پایین دراین

فروشیم یا برای  صورت نصف قیمت می هو غیر از گندم علف هرز داشته و نامرغوب هم باشد، ب

برد( فروختیم و  کنیم. همین پارسال محصول نامرغوب بود، بخشی رو به )اسم می ها انبار می دام

 «.بخشی رو انبار کردیم برای خوراک گوسفندها
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حال محصول کشاورزی ناچیز این عامالن دارای وضعیت اقتصادی پایین و متوسط  بااین 

که بیان شد در مواردی هم  گونه شود ) یا همانلب توسط دولت خریداری میمیدان روستایی، اغ

ها ذخیره  طرف و نداشتن دامی که این محصول برای آن علت نامرغوب بودن محصول ازیک به

ها  هم به یک نرخ ثابت که برای آن شود( و آنشود، توسط دالالن با قیمت ناچیزی خریداری می

انحصار خرید محصول، انحصار تعیین قیمت را نیز با خود به چندان سودآور نیست، چراکه 

زنی برای کشاورزان وجود ندارد. تنها نقطۀ مثبتِ همراه دارد و در این تعیین قیمت توان چانه

این فروش  برای کشاورزان دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی خرید تضمینی گندم 

 رسد. ان دارند به دستشان میو رسیدن به پولی ناچیز است که اطمین

زنی از وضع بهتری گذاری و چانهداران روستایی در این قیمتاین در حالی است که گله

ها توسط نیاز بازار و همچنین  نسبت به کشاورزان برخوردار هستند؛ چراکه قیمت محصول آن

شود، میای که صرف پرورش دام کنند و هزینهقیمت سایر محصوالتی که خود هزینه می

دیگر، برای تعیین قیمت گوشت که معیار تعیین قیمت محصول دامی  عبارتِ شود. بهتعیین می

است عوامل بسیاری )از قیمت نان و میوه و... گرفته تا خوراک دام و کرایۀ تاکسی و...( دخیل 

 گذاری برهها را در قیمت صورت مفروض آن دار بهدار و گله هستند، که زمان مواجهه چوب

 کنند. دخیل می

صورت محدودتر در  دار غالباً در فصل بهار و بهفروش محصول دامی برای روستاییان گله

فصل پاییز است. در این دو بازۀ زمانی هم محصول بره و هم گوسفندان مسنی که بایستی 

صورت یکجا است و  رساند. غالب فروش بهصورت یکجا به فروش می جایگزین شوند را به

کاسه است که بتوان با آن سرمایۀ  صورت یک دست آوردن عایدات مالی به ن کار بهدلیل ای

حال، روستاییان دامدار هم برای نگهداری تعداد  های اقتصادی انجام داد. بااین توجه، مبادله قابلِ

براین،  علت کمبود جا و مکان در محیط روستا با مشکل مواجه هستند. عالوه بیشتر گوسفندان به

از  علت کمبود جا و مکان برای نگهداری  بیش دار در زمان فروش محصول بره بهییان گلهروستا

تر محصول برۀ خود را به فروش  شود، بایستی سریعها میزمان مقرر که سبب ازدیاد هزینه

براین در مورد روستاییان  وهعال آید.ها پایین می زنی آنرسانند و به همین دلیل قدرت چانه

های زیادِ روزانه، همیشه به پول نقد نیاز دارند و علت توانایی مالی کم و صرف هزینه بهدار  گله
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ها یا های غیر از  فصل فروش و از سرِ نیاز به فروش تکی بره رو در طول سال و در زمان ازاین

 ورزند.حتی گوسفندان نیز مبادرت می

از نوع صمیمانه و  برخالف تصور رایج از جامعۀ سنتی که جنس روابط در آن را

ِمطالعه، نفوذ و  کنند، در میدان روستایی موردخودی و همراه با اعتماد باال قلمداد می خودبه

که روستاییان دامدار برای معامالت  طوری بسیار چشمگیر بود، به روابط پولی و مالیگسترش 

ین چک و سفته نقش کنند که البته اها استفاده می خود از چک و سفته برای تضمین بازپرداخت

شرط الزم را برای انجام معامله دارد. شرط کافی معامله آگاهی از دارایی طرف معامله و 

در بین کشاورزان روستایی نیز وجود دارد، با این  روابط پولینام بودن اوست. سلطۀ  خوش

طرفِ دولت ها محصول خود را با اطمینان بیشتری و البته با انحصار تعیین قیمت از تفاوت که آن

طرفِ معامله در میدان زندگی روستایی به خاطر  فروشند. درواقع اعتماد به به نمایندۀ دولت می

رنگ شدن روابط خویشاوندی نسبتاً اندک است و به همین دلیل هزینۀ معامالت زیاد است.  کم

 دار روستایی: گله

گیریم که بشناسیم و  صورتی میگیریم، چک هم در  کنیم یا سفته می االن یا نقد معامله می»
نام هم باشه، اعتبارشون به  بدونیم که ریشه و دارایی داره، باید اعتبار داشته باشه، باید خوش

 «.دارایی است

 نگاه به تقدیر و سرنوشت
نحوۀ مواجهۀ افراد با موضوعات کاری و ، در این تحقیق منظور از نگاه به تقدیر و سرنوشت

آینده در آن است که آیا خود در رقم زدن آن نقش و عاملیتی دارند و  شغلی و تغییر و تحوالت

 شده هستند. پیش تعیین  یا محکوم به قبول قضا و قدر از

 تقدیر و سرنوشتگیری نسبت به بین عامالن میدان روستایی تفاوت چشمگیری در موضع

الن اجتماعی گیری از وضعیت اقتصادی این عاموجود دارد. این تفاوت در نگرش و موضع

که عامالن اجتماعی دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی به  طوری گیرد، بهنشئت می

ادامۀ راه پدران خود با تغییرات ناچیز در زندگی نظر دارند و تغییر اساسی را در زندگی خود 

اه های مکرر ناشی از جایگ متصور نیستند. این عامالن با نگاه به گذشتۀ خود و تجربه

دانند و بر این نظر هستند که مسیر ناپذیری وضعیت خود میشان را مصداقی از تغییر اجتماعی
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ها در زندگی برخالف انتظار پیش نخواهد رفت و نباید انتظارات و توقعات بزرگی از آیندۀ  آن

ا ناپذیر ب خود داشته باشند. بسیاری از این عامالن حتی توان تصور آرزویی غیرعملی و دسترس

ترین جنبۀ ذهنی خود نگاه یالیوتار، به خ شرایط کنونی خود را نداشته و با تصوری تیره

 گفت: باره می کردند. جوان روستایی دارای وضعیت اقتصادی پایین دراین می

از وقتی یادم میاد همش کارگری کردم و تغییری هم تو زندگیم اتفاق نیفتاده. برای ماها که »
ای وجود  نه پدر چیزی بهمون داده و نه کسی رو داریم که کاری برامون انجام بده آینده

 «. نداره

ای دیگر است. این  گونه در مورد افراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و باال، وضعیت به

واسطۀ درآمد باالتر، نقش باالتری برای فعالیت و تالش و کسب موفقیت بیشتر در آینده  اد بهافر

دانند. تر از وضعیت کنونی خود می قائل هستند و آیندۀ شغلی و مالی خود را بهتر و پررونق

 گفت:باره می جوان روستایی دارای وضعیت اقتصادی متوسط دراین

ام هم بهتر از امروز خواهد لی خوبی دارم. وضعیت مالیطور پیش برم آیندۀ خی من همین»
بعد هم  به بود. آدم باید تالش کنه. تا حاال با تالش به چیزایی که خواستم رسیدم، ازاین

 «.خواهم رسید

واسطۀ  ای دیگر بود و این افراد به گونه های روستایی به کرده حال، وضع برای تحصیل بااین 

واسطۀ تأثیر و نفوذ  نظام دانشگاهی کسب کرده بودند و همچنین به سرمایۀ فرهنگی که از طریق

ایدئولوژی نظام دانشگاهی مبتنی بر اینکه فرد با کار و تالش شخصی خالق سرنوشت خود 

های خاصی نسبت به آیندۀ خود بودند. دختر  ها و بلندپروازیگیرد، دارای ایدهاست، شکل می

 گفت:باره می دراینارشد  روستایی دارای مدرک کارشناسی

کالَ دوست دارم کار کنم، خصوصاَ کارهای کامپیوتری، از کار با کامپیوتر خیلی لذت » 
برم، دوست دارم کاری داشته باشم که یک خدمت به مردم باشه، چنین کاری بهم آرامش  می

میده، چنین کاری از یک کار روتین که بخوام بدون عالقه انجامش بدم و استراحت زیادی 

کنم که به داشته باشم خیلی بهتره. یک جورایی تفریح با کار یکی میشه برام. دارم تالش می
 «.خوام برسمچیزایی که می
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 نگاه به فعالیت و شغل
منظور از نگاه به فعالیت و شغل در این تحقیق بررسی گرایش به کار و فعالیت و ترجیحات شغلی 

 ها است. راد این میدان به این نوع از حرفه و فعالیتعامالن در میدان روستایی و علل تمایل اف

داری و در افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی پرداختن شغلی مانند گله

های کنونی حاکم بر زندگی  کارهای مربوط به آن دارای قبح اجتماعی است، چراکه ازنظر ارزش

آسایش و راحتی است. جوان روستایی دارای  روستایی همراه با زحمت زیاد و کار کثیف و فاقد

 گفت: باره می وضعیت اقتصادی پایین دراین
خرم، زمین برای ساخت خونه هم بهتره، البته باید زیاد زمین بتونی  زمین کشاورزی می»

داری شغل چندان مقبول  بگیری، زمین زحمتش خیلی کمتره، اعتبار بیشتری داره، ولی گله
کارمندی خیلی خوبه ولی اگر زمین زیاد داشته »؛ «تش هم خیلی زیادهنیست تو جامعه و زحم

داری شغل خوبی نیست. مردم دید بدی بهش  باشم، کشاورزی رو ترجیح میدم، ولی گله
 «. ها( خیلی قُد هستیمدارن، میگن فالنی چوپان هستش، ماها )روستایی

تماعی دارای وضعیت در میدان زندگی روستایی برای عامالن اج نوع شغلمعتبرترین 

که   اقتصادی پایین اقتصادی، کشاورزی است که البته نه در مقیاس خرد، بلکه در سطح وسیع آن

ِدیگر شود.  کنندۀ زمان استراحت طوالنی ازسوی طرف و فراهم سبب ایجاد درآمد باال ازیک

بخش بوروکراتیک براین، افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی از اشتغال در  عالوه

کنند و دلیل این موضوع نیز راحتی های مناسب به تکرار یاد می عنوان یکی دیگر از شغل نیز به

ِدیگر، افراد دارای  سو و اطمینان از داشتن یک درآمد مستمر است. ازسوی ها از یک این شغل

اورزی که بر معتبر دانستن شغل کش وضعیت اقتصادی متوسط و باالی میدان روستایی عالوه

شده که دارای قبح اجتماعی  های عنوان درآمد باال داشته باشد، به سایر مشاغل دیگر غیر از شغل

کنند که با شرط درآمدزا بودن مطلوب است که به آن پرداخته عنوان شغلی نگاه می هستند، به

کارهای  توجه در مورد عامالن دارای وضعیت اقتصادی متوسط روستایی که در شود. نکتۀ جالبِ

فنی و آزاد مشغول به کار هستند، این است که غالباً خانوادۀ پدری این افراد دارای وضعیت 

های دوران  تبعِ شرایط و ارزش اقتصادی پایین میدان روستایی هستند و خود این افراد نیز به

اتوانی علت ن گرفتند، ولی بهماقبل خود، کار در دستگاه بوروکراتیک را شغل مطلوب در نظر می

اند، ولی اکنون که شرایط در ورود به ساختار بوروکراتیک و از سرِ اجبار وارد کار آزاد شده
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اجبار  یابند، بهها بهبود یافته و جایگاه اجتماعی خود را تغییر یافته می اجتماعی و درآمدی آن

ذکر این نکته نیز  اند.ها شدهکنند که از سرِ عالقه وارد این حرفهرنگ انتخاب داده و عنوان می

رسد که تمایز بین افراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و باالی میدان روستایی الزم به نظر می

در ترجیحات شغلی در این است که افراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط این میدان به شغل 

ایش بیشتری آزاد و یا حرفۀ خود )چون عموماً در مشاغل آزاد و فنی مشغول به کار هستند( گر

بر درآمد باالی شغل به پرستیژ و اعتبار  دارد تا افراد دارای وضعیت اقتصادی باال. این افراد عالوه

های موجود در ساختار بوروکراتیک  شغل نیز نظر دارد و به همین دلیل درصدد کسب شغل

واسطۀ  های روستایی نیز وضعی متفاوت دارند. این عامالن اجتماعی به کرده هستند. تحصیل

تربیت در یک دستگاه بوروکراتیک تمایل بسیار بیشتری برای ورود به ساختار تربیت دهندۀ خود 

 دارند تا فعالیت به کار کشاورزی.

 گفت: باره می جوان روستایی دارای وضعیت اقتصادی متوسط دراین
خوب شدم. درسم هم کردم ولی قبول نمیبرای استخدامی شرکت می 90تا  84من از سال »

بار هم فقط یک امضا مونده بود که وارد  بود. حتی یک 18بود. معدل سال سوم دبیرستانم 
نیروی انتظامی بشم، ولی چون پارتی نداشتم یک نفر دیگه رو به جای من رد کردند. بعدش 
برگشتم و وارد کار آزاد شدم. از اول هم باید دنبال کار آزاد میرفتم. چون عالقه داشتم. االنم 

 «.ردم دوباره وارد همین کارم میشم. چون کارم رو دوست دارم. بلدم این کار روبرگ

 هنجارهای اقتصادی

منظور از هنجارهای اقتصادی در این پژوهش بایدونبایدهای افراد در میدان روستایی درزمینۀ 

هنجار و چه مسائل اقتصادی است که چه نوع عمل یا کردار اقتصادی در این میدان خوب و به

 نوع عمل یا کردار اقتصادی نامطلوب و مضموم است.

ای  گونه هنجارهای اقتصادی در بین عامالن دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی به

شود انداز کنند، صرف اموری می ای که حتی اگر این عامالن بتوانند پساست که اندک سرمایه

های در  وی راضی کردن نفس )خود( از لذتس اقتصادی نداشته و صرفاً رو به  که هیچ عایدی

دسترس دارد. این افراد از میدان روستایی نیز دچار محرومیت نسبی هستند، ولی جنس این 

محرومیت قدری متفاوت است. محرومیت نسبی میدان روستایی محرومیت نسبت به میزان 
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حت است. عامل گذرانی و استرا های مصرفی اعم از خوراک و پوشاک و تفریح و خوشهزینه

های  روستاییِ خود در مقوله روستایی دارای وضعیت اقتصادی پایین سعی دارد از همسایه و هم

دهد( جا نماند و اگر درآمدی داشته باشد صرف فوق )تا جایی که درآمدش به او اجازه می

ضی و آخر برای او باقی ماند برای روز مبادا که از مری کند و اگر چیزی دستچنین اموری می

شود نه برای افزایش سود اقتصادی. پیرمرد روستایی انداز می ناتوانی و پیری رنج نکشد، پس

نباید چشمت به خانۀ همسایه باشد. اگر »گفت: باره می دارای وضعیت اقتصادی پایین دراین

داشته باشی و نداشته باشی بایستی بدنت و نفست در خوراک ازت راضی باشد. نباید از 

حتی اگر در بین این عامالن اجتماعی فردی به زندگی مقتصدانه روی «. ت کم باشیا همسایه

هایی که برای خوراک و پوشاک و اقالم مصرفی و تجملی کاهش دهد با آورد و از میزان هزینه

رو خواهد شد. ولی  روبه« کاریکنس بودن و طمع»های اجتماعی ازقبیل:  فشار اجتماعی و انگ

وضعیت اقتصادی متوسط و باالی میدان روستایی چنین اموری در اولویت برای افراد دارای 

گذاری برای کسب سود جا دارد. سعی بیشتر انداز و سرمایه بعدی و پس از کسب درآمد و پس

 ها شود.  هایی که سبب اتالف سرمایۀ آناین افراد تجمیع و انباشت سرمایه است تا صرف هزینه

 گفت: باره می قتصادی متوسط دارای شغل آزاد دراینجوان روستایی دارای وضعیت ا

دانگ دیگه ماشین رو بخرم که با یکی دیگه شریک هستم.  3االن تالشم این هست که بتونم »
-دست بیارم و سرمایه بعد از اون اوضاعم یه خورده بهتر میشه و میتونم درآمد بیشتری به

 «.گذاری بیشتری بکنم

یۀ اقتصادی سبب ایجاد دو نوع متفاوت از ارزش در یک درواقع داشتن و نداشتن سرما

گرایی و گویی و عاممیدان از زندگی اجتماعی شده است. چنین تمایزهایی راه را بر کلی

دهد که چشم بندد و این هشدار را به محقق میهای زندگی اجتماعی می سازی میداندست یک

های اجتماعی مختلف نبندد و از ین جایگاهآمده از اهای بر را بر تمایزهای طبقاتی و گرایش

هایی که  سازی متداول در حوزۀ اجتماعی که تجویزهای عام و یکنواختی برای میداندست یک

 در درون خود تمایزهای بسیاری دارند، پرهیز کند.
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 نیازها و عالیق 

در این پژوهش در بررسی نیازها و عالیق، پژوهشگر به دنبال بررسی این موضوع بوده است که 

در صورت داشتن سرمایۀ کافی عامالن میدان روستایی به دنبال رفع چه نیازهایی هستند و دنبال 

 پرورانند.  کردن چه عالیقی را درزمینۀ هزینه کرد درآمد خود در سر می

صادی پایین میدان روستایی نیازها و عالیق خود را عموماً در قالب مردان دارای وضعیت اقت

انداز کرد و سود آن را تر، داشتن سرمایۀ مالی زیاد که بتوان آن را پس های بزرگزندگی در خانه

باال )برای جوانان روستایی( و  بدون هیچ زحمتی هزینه کنند و سپس داشتن ماشین و گوشی مدل

باره  کنند. جوان روستایی دارای وضعیت اقتصادی پایین دراینهتر عنوان میتر و ب های بزرگخانه

 گفت: می
 «. کنم 206االن نیاز دارم ماشینم رو عوض کنم. اگر خدا بخواد تا سال آینده پرایدم رو »

اما مردان دارای وضعیت اقتصادی متوسط و باالی این جامعه عالقۀ زیادی به انجام کارهای 

عالقه به خرید زمین و خانه دارند. جوان روستایی دارای وضعیت اقتصادی پایین اقتصادی و 

 گفت: باره می دراین

تونم به نیاز فکر کنم. من حتی یک شغل ساده هم  قدر فشار روی من هست که حتی نمی این»
 «. ام هست ندارم. االن شغل نیاز اصلی

ضعیت اقتصادی پایین نیاز خود به داشتن در بحث نیازها نیز مردان و جوانان روستایی دارای و

کنند اما افراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و باالی میدان روستایی نیاز شغل ثابت عنوان می

 کنند.ای که بتوانند شغل خود را با آن توسعه دهند، ذکر می خود را به داشتن سرمایه

 گذراندن وقت

زان وقت فراغت و کار عامالن میدان روستایی منظور از گذراندن وقت در این تحقیق بررسی می

و نحوۀ مواجهۀ این عامالن در رابطه با گذراندن اوقات خود است. درزمینۀ گذراندن وقت نیز 

ها حاکی از این است که روستاییان دارای وضعیت اقتصادی پایین، زمان بیکاری و مصاحبه

ان عنوان کاهلی اطالق کرد، بلکه در صورتی نیست که بد فراغت زیادی دارند، ولی این زمان به

صورت وجود کار روستاییان افراد تنبلی نیستند که تن به کار و فعالیت ندهند. عدم وجود کار و 

وارۀ غیراقتصادی سوق داده وسوی عادت ها را به سمت نداشتن درآمد کافی از شغل است که آن
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ن روستایی یافت که افراد دارای توان در همان میدااست. مصداق تأیید چنین مدعایی را می

های کامالً اقتصادی وارهوضعیت اقتصادی متوسط و باالی جامعۀ روستایی هستند که عادت

وقت و اشتغال در  علت نداشتن شغل تمام دارند. درواقع عامالن اجتماعی پایین میدان روستایی به

ولی عامالن دارای وضعیت کنند، کارهای فصلی و کارگری وقت زیادی را در طول روز تلف می

وقت مدام در حال تالش و  علت داشتن شغل تمام اقتصادی متوسط و باالی میدان روستایی به

تفریح و فراغت »گفت:  باره می کوشش هستند. مرد روستایی دارای وضعیت اقتصادی باال دراین

ار و کسب درآمد یک روز، دو روز، یک هفته، یک ماه، آخرش خسته میشی. بهتره آدم به دنبال ک

 «.انداز کنهباشه و چیزی واسه آیندۀ خودش و بچه هاش پس

وسوی اتالف  درواقع گرایش افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی به سمت 

وقت است، ولی این گرایش ناشی از شرایط شغلی و درآمدی اوست. چراکه این عامالن 

کنند و از سود  آمد زیادی داشته باشند کار نمیکنند که اگر درصورت مشخص عنوان می به

که مشخص است در  گونه کنند، ولی آنگذرانی می گذرانند و خوشپولشان زندگی را اداره می

صورت داشتن شغل و درآمد این افراد نیز وقتی برای تلف کردن نخواهند داشت و به کار و 

وسویی جز  ها به سمت وضعیت کنونی آنهای ناشی از حال، گفته فعالیت خواهند پرداخت. بااین

آدم استراحت داشته باشه : »21کنندۀ شمارۀ گذارنی راهی ندارد. مشارکت اتالف وقت و خوش

 «.خوبه، نباید خودتو به زحمت بندازی. دنیا مردن است، هیچ ارزشی داره

 گیری بحث و نتیجه

روستاییان در امور اقتصادی گیری در این پژوهش تالش بر این بوده است که نحوۀ تصمیم

موردِبررسی قرار گیرد. فرض اصلی پژوهش این بوده که اعمال اقتصادی روستاییان منشعب از 

شده قابل توضیح نیست،  ها است که بر مبنای انتخاب آگاهانه و از پیش طراحی وارۀ آنعادت

أمل و تکلف، از عامالن صورت ملکۀ ذهن، بدون نیاز به ت بلکه باید به دنبال اعمالی بود که به

 زند.اجتماعی روستایی در موضوعات اقتصادی سر می

وارۀ اقتصادی ساخت عادتگونه استنباط کرد که  توان اینهای این تحقیق میبر اساس یافته 

وارۀ روستاییان ای واحد در مورد عادتتوان نسخهدست نیست و نمی در میدان روستایی یک

واسطۀ  اره در میدان روستایی تابعی از جایگاهی است که فرد بهوپیچید؛ بلکه ساخت عادت
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وارۀ هایش در میدان روستایی دارد و بر اساس آن جایگاه، عادتحجم و ترکیب سرمایه

تفاوت در گونه بیان کرد که  راستا با بوردیو این توان هم مشخصی را کسب کرده است. درواقع می

ها را به وجود آورده است و در این میدان وارهو عادت های اجتماعی، تفاوت در سالیقجایگاه

ها )یا سالیق( وجود دارد که بر اثر شرایط وارهها، سطحی از عادتبه ازای هر سطح از جایگاه

های این تحقیق را همسو با توان یافتهآید. بر این اساس میاجتماعی مناسب با آن به وجود می

خصوص پژوهش او درزمینۀ  واره و میدان در تمایز و بههای بوردیو درزمینۀ عادت پژوهش

 ( در نظر گرفت.2000ارزیابی کارگران الجزایری )-وارۀ اقتصادی: باز ساخت عادت

در میدان مذکور این وضعیت اقتصادی است که تأثیرگذاری بیشتر در تعیین حال،  بااین

نوع  3توان شاهد مطالعه میجایگاه فرد میدان دارد. بر این اساس در میدان روستایی موردِ

پایین،  دارای وضعیت اقتصادیوارۀ اقتصادی افراد وارۀ اقتصادی بود که شامل: عادتعادت

متوسط و باال  دارای وضعیت اقتصادیوارۀ اقتصادی عامالن متوسط و باال است؛ البته عادت

دی عامالن اجتماعی وارۀ اقتصاای با عادت ِمالحظه شباهت بسیاری با یکدیگر و تفاوت قابل

 پایین دارد.  دارای وضعیت اقتصادی

دست  ها و امکانات خود برای بهروستاییان دارای وضعیت اقتصادی پایین از تمامی داشته 

مندی از امکانات مادی که نهایتاً به آسایش و راحتی جسم منجر شود، استفاده  آوردن رفاه و بهره

وارۀ غیرمقتصدانه پایین جامعۀ روستایی دارای عادتبرند. افراد دارای وضعیت اقتصادی می

-هستند، چراکه این افراد در موقعیت کنونی خود تمایل به داشتن راحتی و آسایش را ترجیح می

شرط زحمت و تالش بیشتر. عامالن اجتماعی این دارای وضعیت  دهند تا درآمد زیادتر به

مدت را  احتی تن و برآوردن نیازهای کوتاهاقتصادی در جایگاه کنونی خود در میدان روستایی ر

انداز درآمد اندک خود مدت و مصرفی و پس به کار و تالش و به تعویق انداختن نیازهای کوتاه

نوعی تمامی درآمد این افراد )چون درآمد باالیی ندارند(  دهند. بخش اعظم یا بهترجیح می

ای هم داشته هم درآمد اضافی شود و اگرصرف اقالم مصرفی و خوردوخوراک و پوشاک می

 شود. گذاری اقتصادی بلکه صرف هزینۀ تجملی می باشند نه برای سرمایه

-وارۀ اقتصادیافراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و باالی جامعۀ روستایی دارای عادت

 تری نسبت  به افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی دارند. این افراد نیز مانند

سوی رفاه دارند، ولی در این مسیر و  افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی رو به
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های پست روستایی که حتی افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین  برای رسیدن به آن غیر از شغل

سب پردازند، به کارهای مختلف که کمیدان روستایی نیز با اکراه و از سرِ اجبار زندگی به آن می

پردازند، حتی اگر این کار و شغل سبب به زحمت  درآمد کند و سبب افزایش سرمایه شود، می

گذاری و زندگی مصرفی باشد. الزم  افتادن و باقی نماندن وقتی برای برآوردن فراغت و خوش

دهند به ذکر است که عمومیت میدان روستایی را افراد دارای وضعیت اقتصادی پایینی تشکیل می

وارۀ غیرمقتصدانه هستند و افراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و باالی این رای عادتکه دا

پولت را خرج رضایت نفس خود کن، زندگی »علت عدم تبعیت صددرصدی از قاعدۀ  میدان به

وآتش بزنی، معلوم نیست چه زمانی بمیریم پس تا  قدر ارزش ندارد که خودت را به آب این

 ای دارند.وارۀ مقتصدانهنوعی منحرفان میدان هستند و عادت به ،«ایم خوش بگذرانزنده

های با خاستگاه اجتماعی پایین هم به دنبال شغل و فعالیتی هستند که بتوانند  کرده تحصیل

وقت در  وقت ابایی ندارند و حتی کار و فعالیت تمام درآمد مناسبی داشته باشند و از کار تمام

مانند پدران و مادران خود و صرفِ داشتن سرمایۀ  رند، ولی پنداطول سال را خوشایند می

سوی زندگی مصرفی، تجملی و صرف پول خود  فرهنگی که پشتوانۀ اقتصادی ندارد، روی به

که  وارۀ غیرمقتصدانه هستند؛ درحالیمدت دارند و دارای عادت برای رضایت نفس خود در کوتاه

ای واره واسطۀ تربیت ضمنی و عادت اقتصادی باال، به سوادان با خاستگاه ها و حتی بی کرد تحصیل

کنند،  کنند و حتی اگر رفاه را طلب میمانند والدین خود بسیار مقتصدانه رفتار می که دارند، 

واسطۀ کسب درآمد زیاد و کار و تالش بسیار برای کسب پول به آن چشم دارند و به همین  به

های مصرفی ای هستند و در این راه  هزینهمقتصدانهوارۀ توان گفت که دارای عادتدلیل می

 گذاری هستند. خود را کاهش داده و به دنبال سرمایه

توان تمرکز را بر افزایش سرمایۀ عنوان یک پیشنهاد سیاستی برای میدان روستایی می به

ن اجتماعی وسیله عامال اقتصادی افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین این میدان قرار داد، تا بدین

وارۀ وارۀ افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین جامعه روستایی دور شده و عادتبتوانند از عادت

اقتصادی عامالن افراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و باالی این میدان را در پیش گیرند. این 

مقتصدانه در  وارۀراستا با عادت شرط به وجود آمدن هنجارهای هم افزایش سرمایۀ اقتصادی پیش

تواند سبب اجتناب از اتالف درآمد و انباشت سرمایه و  این میدان است. پیگیری این سیاست می

 گذاری مجدد آن شود. سرمایه
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تواند در درازمدت تأثیرات مثبتی برای گذاری در آموزش و سرمایۀ فرهنگی نیز میسرمایه

گذاری برای تالش فردی و سرمایهسوق دادن این عامالن در گرایش هر چه بیشتر به کار و 

 تر داشته باشد.  آیندۀ درازمدت

های سیاستی درزمینۀ این است که در این میدان آموزش و ایجاد مشاغل فنی  از دیگر پیشنهاد

های آزاد برای عامالن اجتماعی دارای وضعیت اقتصادی پایین در دستور کار قرار گیرد. و حرفه

های تخصصی و فنی دارای وضعیت اقتصادی متوسط به این حرفه واسطۀ ورود عامالن درواقع به

بود که توانستند از وضعیت اقتصادی اجتماعی والدین خود جدا شده و درآمد باالتری را به 

 دست آورند. وارۀ جدیدی را به طورکلی جایگاه اجتماعی و عادت دست آورده و به
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