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چکیده :تحرک اجتماعی به جابهجایی افراد و گروهها در طبقات اجتماعی یا مراتب شغلی مختلف
اطالق میگردد .در پژوهش حاضر ،تأثير عوامل فرهنگی به ویژه اخالق كار و سرمایه فرهنگی بر
تحرک اجتماعی دروننسلی و بيننسلی مورد بررسی قرار گرفته است 32/7 .درصد از نمونههاي
پژوهش ،تحرک صعودي دروننسلی و  5/8درصد تحرک نزولی داشته و  ۶0درصد نيز فاقد تحرک
بودهاند .همچنين  49/83درصد ،تحرک صعودي بيننسلی و  22/1درصد تحرک نزولی داشته و 28
درصد نيز فاقد تحرک بودهاند .بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،تحرک بيننسلی ،شایعتر از تحرک
دروننسلی است .ضریب تعيين تحرک بيننسلی ،بيش از  ۶9درصد و تحرک دروننسلی بيش از
 15درصد و در هر دو معنیدار است .در بين متغيرهاي سرمایه اقتصادي خانواده ،سرمایه فرهنگی
خانواده ،سرمایه فرهنگی و اخالق كار ،اول اخالق كار و پس از آن سرمایه فرهنگی ،تأثير مستقيمی
در تحرک اجتماعی دارند.
کلیدواژگان :تحرک اجتماعی ،تحرک اجتماعی بيننسلی ،تحرک اجتماعی دروننسلی ،تحرک
شغلی ،منزلت مشاغل ،سرمایه اقتصادي ،سرمایه فرهنگی ،اخالق كار.

 .1پست الكترونيكی نویسنده رابط:

hnayebi@ut.ac.ir

 2مطالعات جامعهشناختی 1-34 :)39(18

مقدمه
موضوع تحرک اجتماعی در جامعهشناسی ،یكی از مباحث مهمیی اسیت كیه در تبيیين تغييیرات
اجتماعی ،روند توسعه ،تعيين ميزان نابرابري و ساختار قشربندي و طبقات اجتماعی ،ميزان باز یا
بسته بودن جامعه و نظایر آن ،به كار می رود .تحرک اجتماعی بر اساس تعریف ،بیه جابیهجیایی
افراد و گروهها از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر اطالق میشود كیه هیر سیه نیوع
تحرک (صعودي :ارتقا در پایگیاه ،نزولیی :تنیزل در پایگیاه و افقیی :حركیت در موقعيیتهیاي
همسطح) را شامل میگردد و عمدتاً از طریق مقایسه موقعيت طبقاتی پدران بیا پسیران سینجيده
میشود كه به آن تحرک بيننسلی گفتیه مییشیود .در برخیی میوارد نيیز از بررسیی تفیاوت در
موقعيت اولين شغل فرد با موقعيت بهترین شغل یا شغلهاي بعدي تا آخرین شغل وي به دست
میآید كه به آن تحرک دروننسلی گفته میشود .بررسی ميیزان تحیرک ،نیوع تحیرک ،رونیدها،
الگوها و سازوكار هاي تحرک اجتماعی ،حایز اهميت فراوانی است و اغلب پژوهشهاي فراوانی
در این زمينه انجام شده است .اما تبيين تحرک اجتماعی با كمک نظریههیاي جامعیهشیناختی ،از
اهميت بيشتري برخوردار است .در پژوهش حاضر ،الگوي تلفيقیی ملهیم از نظرییه بوردییو ،در
تبيين تحرک اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته اسیت و بیر اسیاس آن ،سیعی مییشیود تحیرک
اجتماعی در وضعيت كنونی جامعه ایران تبيين گردد.

طرح مسئله
یكی از ویژگیهاي نسبتاً ثابت و پایدار در تاریخ اجتماعی ایران ،وابسته بودن سیاخت اجتمیاعی
جامعه و شكل و توزیع طبقات اجتماعی به حكومت و نظام سياسی بوده است .با بررسیی متیون
و اسناد تاریخی مختلف ،كمتر میتوان شواهدي دال بیر وجیود اقشیار و طبقیات سیاختیافتیه،
مستحكم و پایدار مبتنی بر تمایزهاي اجتماعی و اقتصادي یافت .موضوع مورد تأكيید در اغلیب
شواهد تاریخی مذكور ،این است كه طبقات اجتماعی ،اقشار و گروهبنديهاي مختلیف و تعامیل
بين آنها ،بر اساس ویژگیهاي اقتصادي -اجتماعی شكل نمیگرفت ،بلكه عوامل متعدد طبيعی و
سياسی (ناامنی ،هجوم بيگانگان و غارتگران ،شرایط اقليمی و قلت منابع آب و در نتيجهي آنها،
وابستگی به قدرت سياسی مستبد) در شكلگيري چنين وضعيتی در تاریخ اجتماعی اییران تیأثير
فراوانی داشتند (سلطانزاده .)329 ،13۶5
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این عوامل ،مانع اثرگذاري و شكوفایی عوامل فرهنگی و اجتماعی ،تواناییها و اسیتعدادهاي
فردي ،امتيازها و شایستگی هاي افراد در كسب و تحصيل مناصب ،موقعيتها و مزایاي اجتماعی
می شدند ،اما نوعی تحرک اجتماعی را نيز در ساختار طبقات اجتماعی به دنبال داشتند .همچنين،
تداوم بیثباتی هاي سياسی و فراز و فرودهاي فراوان ،نیوعی خاصیی از فرهنیگ را در سیرزمين
ایران نهادینه كرد كیه صیاحبنظیران ،نگیرشهیایی ماننید تقیدیرگرایی ،صیوفیگیري ،نگیرش
كوتاهمدت و دم غنيمتشماري (كاتوزیان  ،)1387سازگاري و تحمل ،رضایت و جانیبداري از
سنت مألوف و وضع موجود ،مقاومت در برابر تغيير (شایگان 1382؛ بازرگان  )1354را از جمله
ویژگیهاي بارز آن ذكر كرده اند .با وجود چنين پيشينه تیاریخی ،ایاهراً شیرایط كنیونی جامعیه
ایرانی ،مسير تازه و كالً متفاوتی را پيشرو قرار داده است .در دهههاي اخيیر ،اییران در معیر
یک رشته تغيير و تحوالت اجتماعی و فرهنگی گستردهاي قرار گرفته است كه نویدبخش كاهش
سلطه عوامل ساختاري و افزایش سهم و تأثير عوامل فرهنگی است.
در پژوهشهاي اوليه ،فر

شده است كه اكنون بر خالف گذشته ،نقش عامالن و كنشگران

افزایش یافته است و روند مدرن و دنيوي شدن ،موجب گسترش فردگرایی و گسسیت افیراد از
پيوندهاي درونگروهی و روي آوردن به شبكههاي برونگروهی حرفهاي و رسمی شیده اسیت.
چنين تغييري موجب گردید تا نگرشها ،ارزشها ،مهارتهاي اجتماعی و حرفهاي و نيز دانیش
و آگاهی هاي افراد در كنار هنجارهاي جدیدي كه در فرایند آموزشها و اجتماعی شیدن كسیب
كردهاند ،بر جایگاه و منزلت اجتماعی آنها در نظام قشربندي ،تأثير بسيار مهمی داشته باشد.
در پژوهش حاضر ،براي تبيين این مسئله تالش میشود كه در شرایط كنونی ایران ،بیه وییژه
در مناطق كالنشهري نظير تهران ،چگونه امكان تحیرک اجتمیاعی بیراي افیراد (میردان) فیراهم
گردیده و سهم شایستگیها و تواناییهاي فردي و باورهاي فرهنگیی جدیید ماننید ارادهگراییی،
فردگرایی ،دنياگرایی ،سختكوشی ،عامليتگرایی ،پيشرفتخواهی و غيره در این فراینید چقیدر
است؟ در واقع ،تبيين و آزمون تأثير عوامل فرهنگی در تحرک اجتماعی مورد توجه است .بیراي
نيل به این هدف ،ابتدا مشخص میشود كه در ایران كنونی چه كسانی و با چه ویژگییهیایی بیه
لحاظ شغلی پيشرفت میكنند و شغلشان را ارتقاء میبخشند و چه كسانی و با چه ویژگیهیایی،
توان یا امكان ارتقاي شغلی را در دوران فعاليت اقتصادي خود نمییابنید و حتیی ممكین اسیت
تنزل رتبه نيز داشته باشند؟ بررسی این موضوع ،در ابتدا براي شناخت وضعيت جامعه به لحیاظ
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تحرک اجتماعی حائز اهميت است .اما از آنجایی كه بررسی عوامیل فرهنگیی می ثر بیر تحیرک
اجتماعی در شرایط امروز جامعه شهري مورد توجه است ،مسئله دوم مقاله حاضر ،این است كیه
عوامل فرهنگی به ویژه سرمایه فرهنگی و اخالق كار ،تا چه اندازه بر تحیرک شیغلی تأثيرگیذار
است؟ به عبارت دیگر ،آیا كسانی كه از نگرشها و مهیارتهیاي فرهنگیی میالزم بیا پيشیرفت
برخوردار هستند ،امكان تحرک ارتقایی نيز برایشان فراهم بوده یا اینكه موانیع جیدي در فراینید
ارتقاي شغليشان وجود داشته است؟

پیشینه پژوهش
قدمت پژوهش هاي مربوط به تحرک اجتماعی در جامعیهشناسیی ،بیيش از هشیتاد سیال اسیت.
پژوهشهاي مذكور ،اغلب به صورت تطبيقی و در سیطح بیينالمللیی انجیام شیدهانید .یكیی از
نخستين پژوهشها در این زمينه ،بررسی پیتریم سوروكين بیود كیه در سیال  1927انجیام شید
) .(Sorokin 1957سوروكين به بررسی جوامع گوناگونی ،از جمله روم و چیين قیدیم پرداخیت و
یكی از نخستين پژوهشهاي تفصيلی را درباره تحرک اجتماعی در ایاالت متحده آمریكیا انجیام
داد .بر اساس نتيجه سوروكين از پژوهشهیاي خیود ،فرصیتهیاي تحیرک صیعودي سیریع در
آمریكا ،بسيار محدودتر از آن است كه افسانههاي قیومی آمریكیایی نشیان مییدهنید .امیا فنیون
سوروكين براي گردآوري دادههایش ،نسبتاً ابتدایی بودند (گيدنز .)2۶3 ،1383
پژوهشهایی كه پيتر بال و اوتيس دادلی دانكن ،چهل سال بعد انجام دادند ،بسيار پيشرفتهتیر
و جامعتر بود ) .(Blau and Duncan 1967پژوهشهاي آنها نيز مفصلترین بررسی دربیاره تحیرک
اجتماعی است كه تاكنون در یک كشور انجام شده است .بال و دانكن در پیژوهش خیود دربیاره
ساخت مشاغل و تحرک اجتماعی در آمریكا ،ابتدا مشاغل را بر اساس پایگاه اجتماعی اقتصیادي
رتبهبندي كردند و سپس تحرک بين این مشاغل را مورد بررسی قرار دادند.
بالو و دانكن اطالعاتی را درباره یک نمونه سرتاسري شامل  20000مرد گردآوري كردنید و
نتيجه گرفتند كه تحرک اجتماعی عمودي در آمریكا فراوان است ،اما تقریباً همه این تحرک بیين
موقعيتهاي شغلی ،كامالً نزدیک به یكدیگر است و تحرک دوربرد 1نادر اسیت .گرچیه تحیرک
نزولی ،هم در چارچوب مشاغل افراد و هم در ميان نسلها رخ میدهد .این گونه تحیرک بسیيار
1. Long - Range Mobility
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كمتر از تحرک صعودي معمول است .زیرا مشاغل یقه سفيد و حرفهاي ،بسيار سریعتر از مشاغل
یقه آبی رشد كردهاند؛ تغييري كه راه هایی در برابیر فرزنیدان كیارگران یقیه آبیی بیراي ورود بیه
مشاغل یقه سفيد گشوده است (گيدنز .)2۶3 ،1383
شاید مشهورترین پژوهش بين المللی درباره تحرک اجتماعی ،بررسی سيمور مارتين ليپسیت
و رینهارد بندیكس باشید ) .(LIPSET and Bendix 1954آنهیا دادههیاي گیردآوري شیده را از نیه
جامعه صنعتی  -بریتانيا ،فرانسه ،آلمان غربی ،سوئد ،سوئيس ،ژاپن ،دانمارک ،ایتاليیا و آمریكیا -
با تأكيد بر تحرک مردان از مشاغل یقه آبی به مشاغل یقه سفيد تحليل كردند .ليپست و بندیكس
بر خالف انتظارشان ،هيچ گونه مدركی در این زمينه كشف نكردند كه آمریكا جامعهاي بیازتر از
جوامع اروپایی است.
رابرت اریكسون و جان گلدتورپ ،پژوهش جالب توجهی را درباره تشیابه و اخیتالفهیاي
مربوط به تحرک اجتماعی در ميان كشورهاي مختلیف انجیام دادنید .آنهیا در پیژوهش میذكور،
جوامع غربی و اروپاي شرقی  -نه كشور از جمله انگلستان و ولز ،فرانسه ،سیوئد ،مجارسیتان و
لهستان – را مورد بررسی قرار دادند ) .(Erikson and Goldthorpe 1992نتایج پژوهش آنها ،بيیانگر
شباهت كلی ميان كشورهاي میذكور بیه لحیاظ ميیزان و الگوهیاي تحیرک اجتمیاعی بیود؛ امیا
اختالفهاي جالب توجهی نيز در این زمينه وجود داشت.
در نيم قرن گذشته ،در بسياري از كتیب و مقالیههیا ،موضیوع تحیرک بیيننسیلی در منطقیه
جغرافيایی مشخصی مورد توجه بوده ،اما در بيست تا پنجاه سیال قبیل ،كیانون اصیلی توجیه در
پژوهشهاي مربوط به تحرک اجتماعی ،بررسیهاي تطبيقیی بیوده اسیت كیه نمونیه بیارز آن را
میتوان بررسی اریكسون و گلدتورپ با عنوان "سيالت ثابت" 1بررسی تحرک طبقاتی در جوامع
صنعتی ( )1992دانست .عالوه بر پژوهش مذكور ،تغييرات تحرک اجتمیاعی در طیول زمیان ،از
دیگر موضوعاتی بود كه توجه پژوهشگران را به خیود جلیب كیرده اسیت .پیژوهش فيیدرمن و
هییاوزر ( ،)1978هییاوت ( ،)1988دیپییرت و گروسییكی ( ،)1990گییانزبوم و همكییاران (،)1984
هاوزر و هاونگ ( )1997لوایكس و گانزبوم ( ،)1989جانسون و ميلز ( )1993از نمونههاي بیارز
در این زمينه هستند.

1. Constant Flex
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مروري بر پژوهش هاي اخير درباره تحرک اجتماعی نشان داد كه تیأثير عوامیل فرهنگیی در
ت بيين الگوها و روندهاي تحرک اجتماعی ،اهميیت فراوانیی یافتیه اسیت .بیراي مبیال ،بیه تیأثير
ميانجیگرایانه آموزش در تحرک اجتماعی بيننسلی ،در سالهاي اخير بسيار توجه شیده اسیت
(Marshall and Roberts 1997؛ .)Erikson and Jonsson 1998

اییین موضییوع از آنجییا آغییاز شیید كییه یییافتن حلقییه واسییط بییين سییطوک خییرد و كییالن در
جامعهشناسی ،مورد توجه قرار گرفت و فرهنگ و آمیوزش بیه عنیوان عیواملی مطیرک شید كیه
میتواند بين مشاهدات سطح كالن در جدولهیاي تحیرک اجتمیاعی  -كیه طبقیات مبیدا را بیا
طبقات مقصد در یک جامعه مورد بررسی و مقایسه قرار میداد  -با سیطح فعاليیتهیاي فیردي
پيوند ایجاد كند ( Boudon 1974b, 1974a؛.)Breen and Goldthorpe 2001
گلدتوروپ ( )2000نتيجه گرفت كه طبقات اجتماعی مختلف ،با وادار كردن فرزنیدان خیود
به تحصيل در رشته هاي تحصيلی خاص ،خواهان حفظ جایگاه و موقعيت طبقاتی خیود هسیتند
(.)Werfhorst 2002, 408
پين و رابرتز نيز با مقيیاس تحیرک مطلیق و تحیرک نسیبی ،بیه بررسیی تحیرک اجتمیاعی
پرداختهاند .آنها نتيجه گرفتند كه انگلستان در سیالهیاي  1972تیا  ،1992فرصیتهیاي تحیرک
بيشتري را در اختيار مردان قرار داده و به سوي یک جامعه باز حركیت كیرده اسیت .ایین رونید
سپس در سالهاي ميانی دهه نود كند شده و فرصتها براي تحرک صعودي مردان كاهش یافتیه
است (.)Payne and Roberts 2002, 81
ریچارد برین ( ،)2004در ادامه پژوهشهاي فوق بیه بررسیی تطبيقیی تحیرک اجتمیاعی در
یازده كشور غالباً اروپایی پرداخته است .وي عالوه بر بررسی مناطق مختلیف ،تغييیرات تحیرک
اجتماعی را نيز در طی زمان ( 30سال) مورد توجه قرار داده است .ییازده كشیور میورد بررسیی
وي ،بریتانيا ،فرانسه ،ایرلند ،آلمان غربی ،دانمارک ،ایتاليیا ،سیوئد ،نیروژ ،لهسیتان ،مجارسیتان و
اسرائيل و دوره زمانی مورد بررسی نيز از اوایل دهه  1970تا اواخر  1990بوده است .دليل عمده
انتخاب این بازه زمانی ،وجود اطالعات نسبتاً غنی بوده كه در بررسی "تطبيقی تحرک اجتمیاعی
در ملل صنعتی" موسوم به كازمين 1بيان شده است (.)Breen 2004, 2

)1. Casmin (Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations
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پرسش اساسی برین در بررسی تطبيقیاش این بود كه در دهههاي پایانی قرن بيستم ،تحیرک
اجتماعی دچیار چیه تغييراتیی شیده اسیت .بیرین از میدل گلیدتورپ و اریكسیون ( )1974در
طبقه بندي مشاغل استفاده كرد كه در آن مشاغل به هفیت طبقیه تقسیيم شیدهانید .نتیایج عمیده
پژوهش برین در ذیل بيان شده است:
در بين كشورهاي مورد بررسی ،تفاوت در ميزان تحیرک اجتمیاعی میردان و زنیان در دهیه
 ،1990نسبت به دهه  1970بسيار كم شده بود .به عبارت دیگر ،اختالف بين كشیورها در ميیزان
تحرک كمتر شده است كه این موضیوع بیه كیاهش جمعيیت كشیاورزان در كشیورهاي میذكور
مربوط است .برین از روندهاي دیگري نظير افزایش نيیروي كیار در بخیش خیدمات و كیاهش
مشاغل یدي یاد میكند كه در دوره مورد بررسی ،به وضیوک مشیخص اسیت .بیرین در تحليیل
وضعيت تحرک اجتماعی در كشورهاي مذكور ،از دو روند گذار یاد میكنید كیه یكیی گیذار از
جوامع كشاورزي به جوامع صنعتی و دیگري گذار از جوامع صنعتی بیه جوامیع مابعید صینعتی
است

(.)Breen 2004, 405

در ایران ،اولين پژوهش تجربی درباره تحرک اجتماعی در مقياس وسیيع را احمید اشیرف و
همكارانش در سال  ،135۶در شهرهاي تهران و شيراز انجام دادنید .در پیژوهش میذكور ،شیغل
نمونه هاي مورد بررسی با شغل اول و آخر پدرانشان مقایسیه گردیید .در ایین پیژوهش ،نمونیه
 1200نفري در شهر تهران و نمونه  5۶0نفري در شهر شيراز مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس
یافتههاي پژوهش ،در سال  135۶در تهران و شیيراز بیه ترتيیب  57/1و  80درصید از صیاحبان
مشاغل رده باال 81/3 ،و  79/3درصد از صاحبان مشیاغل متوسیط بیاال 42/5 ،و  38/۶درصید از
صاحبان مشاغل متوسط 81/1 ،و  79/4درصید از كیارگران و  38/9و  42/۶درصید از صیاحبان
مشاغل رده پایين ،تحرک اجتماعی شغلی داشتهاند .ميزان تحرک شغلی در كل شهر تهیران ۶9/8
درصد و در كل شهر شيراز نيز  ۶3/7درصد بوده است .در بين افراد بیا تحیرک اجتمیاعی42/5 ،
درصد در شهر تهران و  32/8درصد در شهر شيراز ،تحرک شغلی صعودي و بقيه تحرک شیغلی
نزولی داشتهاند .بيشترین ميزان تحرک شغلی صعودي در تهران ،در صاحبان مشاغل متوسط بیاال
و در شيراز نيز در بين شاغالن رده باال بوده است .همچنين بيشیترین ميیزان تحیرک نزولیی ،در
تهران در صاحبان مشاغل رده پایين و در شيراز در بين كارگران بوده است (كیاامیپیور ،1374
. )37
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كاامیپور در بررسی ساختار طبقاتی و چگونگی تحیرک اجتمیاعی در شیهر تهیران نتيجیه
گرفت كه شهر تهران به لحاظ ساختار طبقاتی ،جامعهاي باز بوده ،ولی ميزان جابجایی و تحیرک
اجتماعی ،فقط در حد یک طبقه بوده است .یافتههاي بررسی وي نشیان داد كیه  22/9درصید از
جامعه مردان شاغل  30سال به باالي ساكن در شهر تهران ،در مراتب باالي اجتماعی ی اقتصادي،
 38/7درصد در طبقه متوسط و  38/4درصد نيز در طبقات پایين جامعه قرار داشیتهانید .مقایسیه
منزلت طبقهاي پاسخگویان با پایگاه اجتماعی -اقتصادي پدرانشان ،تحرک اجتماعی را نشیان داد
كه در تحویل ميان دو نسل 38/7 ،درصد از نسل كنونی ،همان وضع طبقاتی نسل پيشين خود را
حفظ كرده و  ۶1/3درصد نيز آن را تغيير دادهاند (كاامیپور .)1378
مقدس ( )1374به بررسی تحرک اجتماعی در جامعه شهري ایران ،با تأكيید بیر اسیتانهیاي
فارس و كهكيلویه و بویراحمد (شهرهاي شيراز و یاسوج) پرداخت .وي نتيجه گرفت كه تحرک
شغلی در جامعه شهري ایران متداول است ،لكن بيشتر از نوع بيننسلی و افقی است كیه بیر اثیر
تغيير در ساختار شغلی جامعه شهري حاصل شده است .همچنين بر اساس نتیایج پیژوهش وي،
مهم ترین عامل در این نوع تحرک ،تحصيالت است .عالوه بر این ،بررسی وي نشان داد كیه بیر
خالف عموميت تحرک شغلی ،تحرک طبقاتی در جامعه شهري نیادر اسیت و بیا موانیع زییادي
روبرو است .از ویژگیهاي بارز پژوهش مذكور ،بررسی تحرک اجتمیاعی بیا دو الگیوي نظیري
قشربندي و طبقات اجتماعی است .عالوه بر این ،وي تحرک را در بين زنان و مردان و از طریق
تحرک دروننسلی و بيننسلی ،مورد بررسی قرار داده است.
كالنتري و قائمیزاده در سال  1381با روش پيمایش به بررسی تحرک اجتمیاعی و سیاخت
طبقاتی در شهر همدان پرداختهاند (كالنتري و قائمیزاده  .)1381در ایین پیژوهش 384 ،نفیر از
افراد شاغل و بيكار را مورد بررسی قرار گرفته است .در پژوهش مذكور ،تحرک بيننسلی میورد
توجه قرار گرفت و براي سنجش آن از نظام مراتب شغلی و طبقات اجتمیاعی اسیتفاده شید .بیر
اساس نتایج پژوهش  19درصید از نمونیههیا ،تحیرک اجتمیاعی صیعودي 33 ،درصید تحیرک
اجتماعی افقی و  22درصد نيز تحرک اجتماعی نزولی داشتهاند .همچنين نزدیک بیه  27درصید،
هيچ تحركی نداشتهاند .آنها با مقایسه تحرک شغلی و تحرک طبقاتی نتيجه میگيرند كه در شیهر
همدان ،تحرک شغلی عموميت دارد ،در حالی كه تحرک طبقاتی بسيار محدود است و طبقات به
ساختیافتگی گرایش دارند .قائمیزاده در پیژوهش دیگیري ( ،)138۶عوامیل می ثر بیر تحیرک

نايبی و معصومی راد .1390 .عوامل فرهنگی مؤثر بر تحرك اجتماعی مردان … 9

دروننسلی و بيننسلی را مورد بررسی قرار داد .یافتههاي پژوهش فوق نشیان داد كیه در زمينیه
تحرک درون نسلی ،از بين متغيرهاي مختلف مانند قوميت ،مهاجرت ،بعد خانوار ،تعداد فرزندان،
تحصيالت پدر ،تحصيالت مادر ،شغل پدر ،شغل اول فرد ،تحصيالت فیرد و غيیره ،صیرفاً سیه
متغير تحصيالت فرد ،شغل پدر و شغل اول فرد ،بر وضعيت شغل كنیونی وي می ثر بیودهانید و
سایر عوامل از مدل رگرسيون خارج شدند (قائمیزاده  .)127 ،138۶نتيجه نهایی پیژوهش فیوق
این بود كه  39درصد از منزلت شغلی مردان با تحصيل آنها و حدود  29درصد دیگیر بیا اولیين
شغل فرد توضيح داده میشود و  32درصد نيز به عوامل دیگري نظير تحصيالت پیدر و میادر و
سایر عوامل اقتصادي – اجتماعی مربوط است (همان .)135
ویژگی اصلی اغلب پژوهشهاي مربوط به تحرک اجتماعی خارجی و داخلی ،سنجش ميزان
تحرک و ویژگی هاي آن است و تبيين عوامل م ثر بر آن كمتر مورد توجه قرار گرفتیه اسیت .در
برخی موارد نيز كه مدل تبيين تحرک اجتماعی ترسيم شد ،متغيرهایی ماننید شیغل خیود فیرد و
شغل پدر كه در سنجش تحرک دخالت دارند ،مجدداً در مدل به عنیوان متغيرهیاي مسیتقل وارد
شدند .در مقابل ،در پژوهش حاضر سعی گردید تا عوامل م ثر بر تحرک اجتمیاعی ،بیر اسیاس
مدل نظري جامعهشناختی تبيين گردد.

مدل نظری
در تبيين جامعه شناختی تحرک اجتماعی ،عمدتاً دو سنت نظري را به صورت نمونههاي آرمیانی
می توان از یكدیگر باز شناخت كه در یكی از تحرک اجباري و ساختاري و در دیگري از تحرک
گردشی و توزیعی بحث میشود .بر اساس سنت نظري اول ،افراد تأثير چندانی در تحیرک خیود
ندارند ،بلكه تغييرات در ساختار اجتماعی ،موجب تحرک یا عدم تحرک آنها مییشیود .در ایین
دیدگاه ،تحرک افراد تابع زمينه و خاستگاه آنها در نظام طبقاتی و رابطه آنها با قدرت ،مالكيیت و
ابزار توليد است .در دیدگاه دوم ،تحرک اجتماعی ناشی از گردشی دانسته میشود كیه بیه دليیل
توزیع و بازتوزیع فرصت ها در جامعه و جابجیایی افیراد در مراتیب و موقعيیتهیاي اجتمیاعی
صورت گرفته است و موجب میشود كه افراد با كسب مهارتها و ارتقاي دانیش و تخصیص و
شایستگیهاي خاصی ،به مراتب بهتري دست یابند و در نتيجه ،از پاداش بيشتري نيیز برخیوردار

 10مطالعات جامعهشناختی 1-34 :)39(18

شوند .در این دیدگاه ،تحرک اجتماعی ناشی از تالش ،پشتكار ،خالقيت ،دانش و مهیارت افیراد
دانسته میشود.
هر دو دیدگاه مذكور  -كه در اولی صرفاً عامل ساختار مهم و ضروري دانسته میشیود و در
دومی ،صرفاً بر كنشگر و عامليت فرد تأكيد میگردد  -تقليلگرا است و در هر دو ،جنبیه مهمیی
از واقعيت تحرک نادیده گرفته میشود .از این رو ،مدلی تلفيقی الزم است تا در آن بتوان با ارائه
مفاهيمی جدید ،تقابل هاي ساختار و عامليت ،عين و ذهن ،فرد و جامعه ،زیربنا و روبنا و خرد و
كالن را درهم آميخت و تبيين جامعتري را از واقعيت درهمتنيده و متعامل تحرک اجتماعی ارائه
كرد كه تحت تأثير شرایط ساختاري و نيز ویژگیهاي فردي ،قابليتها و مهارتهاي افراد است.
از این رو ،نظریه بوردیو مورد استفاده قرار گرفته است .بوردیو صاحبنظر تلفيقگرایی است
كه شاید مهمترین تالشش ،در زمينه ایجاد پيوند بين نظریه ماركس و وبیر بیوده اسیت .بوردییو
موضوع قشربندي و تمایزهاي اجتماعی در مصرف و سیبک زنیدگی را میورد توجیه قیرار داده
است .وي براي تأثير فرهنگ به عنوان واسط بين كنش فرد و زمينه و بافتی كه در آن قیرار دارد،
اهميت قائل شده و از این طریق ،به تلفيق بين ساختار و عاملت و بين عينيت و ذهنيت پرداختیه
است (.)Bourdieu 1980, 1984
با الهام از نظریه بوردیو ( ،)1977در مدل نظري پژوهش هم به ساختار و زمينیه اجتمیاعی و
هم به تأثير عامالن ،كنشها و نگرشهاي آنها در تحرک اجتماعی توجه شده است .در این مدل،
تحرک اجتماعی افراد در جامعه ،صرفاً ناشی از موقعيت طبقاتی آنها  -آن گونه كه ماركسیيتهیا
و طرفداران بازتوليد به آن معتقدند  -نيست .تالش و پشتكار ،دانش و تخصص افراد نيیز بیدون
اتكا بر یک زمينه و خاستگاه مساعد اجتماعی شكوفا نمیشیود و موجیب تحیرک دوربیرد آنهیا
نمیگردد .تحرک اجتماعی افراد چه عمودي (صعودي و نزولی) و چه افقی ،به طور غيرمسیتقيم
تحت تأثير زمينه خانوادگی آنها است .خانواده در شكل دادن به شخصيت ،مینش ،خلیق و خیو،
ارزشها ،هنجارها و گرایش هاي افراد ،به ویژه در حوزه كار و رفتار اقتصادي كه از آن با عنیوان
اخالق كار یاد میشود و نيز سرمایه فرهنگی فرد ،م ثر است.
تحرک اجتماعی تحت تأثير عادات ،ارزشها ،هنجارها و باورها به عنوان عناصیري فرهنگیی
است كه آنها نيز در ارتباط با شرایط و زمينههاي اجتمیاعی و فراینیدهاي اجتمیاعی شیدن قیرار
دارند .از این رو ،فرهنگ به عنوان كليتی منفصل و خودسامان مطرک نيست ،بلكه پدییدهاي گیره
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خورده با زمينه هاي ساختاري ،طبقاتی و خانوادگی است .در پیژوهشهیاي بوردییو بیر اهميیت
ارزشها و نگرشهاي تكوین یافته در ذهن فرد در تجیارب دوران كیودكی تأكيید شیده اسیت؛
همچنين تأیيد شده است كه خانواده تأثير مهمی در شكلدهی بیه مینش و خلیق و خیوي افیراد
دارد.
در پژوهش حاضر ،بر اساس الگیوي تلفيقیی و دسیتگاه مفهیومی بوردییو در تبيیين تحیرک
اجتماعی ،مدل نظري زیر استنتاج و آزمون شده است.
نمودار ( :)1مدل نظری تبیین تحرک اجتماعی
سرمایه اقتصادي
سرمایه فرهنگی

خانواده

فرد
تحرک اجتماعی
(شغلی)
اخالق كار فرد

سرمایه فرهنگی
خانواده

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
فرضيه اصلی پژوهشگر كه برگرفته از مبانی نظري است ،در ذیل بيان میشود:
افراد در زندگی خانوادگی و برحسیب ميیزان برخیورداري از انیواع سیرمایههیاي فرهنگیی،
اجتماعی ،اقتصادي ،به كميت و كيفيت خاصی از عادات ،منش و سرمایه فرهنگی دست مییابند
و بر اساس ميزان دستيابی به این عادات و سرمایه فرهنگی قادر میشوند در ميیدان رقابیتهیاي
شغلی ،از ميزان خاصی تحرک برخوردار شوند .بنابراین« ،بين ارزشهیا ،نگیرشهیا ،هنجارهیا و
باورهاي افراد با ميزان تحرک شغلی آنها رابطه مستقيم وجود دارد و ارزشهیا و نگیرشهیا نيیز
تحت تأثير زمينه طبقاتی و خانوادگی افراد هستند».
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به طور خالصه ،فرضيه اصلی پژوهش حاضر عبارت است از« :تحرک اجتماعی افراد ،تحیت
تأثير سرمایه فرهنگی و منش هاي شغلی (اخالق كار) آنهاست و خیود ایین عوامیل ،بیه عوامیل
طبقاتی (سرمایه اقتصادي و فرهنگی خانواده) وابسته هستند».
فرضیههای جزئی
 -1سرمایه فرهنگی خانواده ،تحت تأثير سرمایه اقتصادي خانواده است .هر چه سرمایه
اقتصادي خانواده بيشتر باشد ،احتمال افزایش یا دسترسی به ميزان بيشتري از سرمایه فرهنگی
ایجاد میشود.
 -2سرمایه فرهنگی فرد با سرمایه اقتصادي خانواده رابطه مستقيم دارد.
 -3عادتواره یا منش شغلی فرد (اخالق كار) با سرمایه اقتصادي خانواده (شغل ،درآمد و
دارای ی والدین) وي رابطه مستقيم دارد .به این معنی كه هر چه سرمایه اقتصادي بيشتر باشد،
ميزان اعتقاد به ارزشهاي دنياگرایانه بيشتر و ميزان پایبندي به هنجارهایی نظير نظم،
سختكوشی ،نوآوري ،سرمایهگذاري و  ...نيز بيشتر خواهد بود.
 -4سرمایه فرهنگی فرد ،تحت تأثير سرمایه فرهنگی خانواده است.
 -5اخالق كار فرد ،تحت تأثير سرمایه فرهنگی خانواده (تحصيالت والدین) است .به این
معنا كه هر چه تحصيالت والدین بيشتر باشد ،فرزندان از خوي و خصلت ،ارزشها و
هنجارهاي مساعد با موفقيت و پيشرفت در كار و شغل ،به ميزان بيشتري برخوردار خواهند بود.
 -۶اخالق كار (عادت واره یا منش) فرد تحت تأثير سرمایه فرهنگی فرد است .به این معنا كه
آموزش ،تحصيالت و مهارتهایی كه فرد در نظام آموزشی كسب میكند ،بر شكلگيري ،تغيير
یا تقویت اخالق كار وي تأثير مهمی دارد.
 -7تحرک اجتماعی (شغلی) فرد ،چه در بعد دروننسلی و چه در بعد بيننسلی ،به طور
مستقيم تحت تأثير سرمایه فرهنگی فرد قرار دارد.
 -8تحرک اجتماعی (شغلی) فرد ،چه در بعد دروننسلی و چه در بعد بيننسلی با اخالق
كار (عادات یا منش) وي رابطه مستقيم دارد.

نايبی و معصومی راد .1390 .عوامل فرهنگی مؤثر بر تحرك اجتماعی مردان … 13

روش پژوهش
روش اصلی پژوهش ،پيمایش 1است .ابیزار گیردآوري دادههیا و سینجش متغيرهیا در پیژوهش
حاضر ،پرسشنامه محقق ساخته است .براي سنجش ارزشها و هنجارهیاي فرهنگیی مربیوط بیه
اخالق كار ،از طيف پنج درجه اي ليكرت و به منظیور سینجش تحیرک اجتمیاعی نيیز از معيیار
منزلت مشاغل (نایبی و عبداللهيان  )1381استفاده شد .در تحرک دروننسلی ،تفاضل رتبه شیغل
كنونی فرد از شغل اول وي محاسبه شد و براي سنجش تحرک بيننسلی ،منزلیت شیغل كنیونی
فرد با شغل پدرش مقایسه گردید .همه مردان  35تا  ۶4سیاله شیاغل در شیهر تهیران ،جمعيیت
آماري پژوهش را تشكيل میدهند .حجم نمونه بیر اسیاس فرمیول كیوكران 503 2نفیر محاسیبه
گردید .روش نمونهگيري در پژوهش حاضر ،چندمرحلهاي اسیت .در مرحلیه اول ،خوشیههیاي
پیژوهش بیه طیور تصییادفی انتخیاب شیدند .خوشیههییاي پیژوهش را بلیوکهیاي مسییكونی و
اقامتگاههاي افراد تشكيل مییدهنید كیه در كیالنشیهري ماننید تهیران و بیر اسیاس آمیارگيري
سرشماري سال  35000 ،1385بلوک است .بر اساس فراوانی تجمعی خانوارهاي ساكن در همیه
مناطق بيست و دوگانه شهر تهران ،به تفكيک حوزهها و بلوکهاي آماري 100 ،بلیوک بیا روش
نمونهگيري متناسب با حجم 3به عنوان خوشههاي نمونهگيري انتخاب گردید .این خوشیههیا بیر
حسب تعداد خانوار و جمعيت افراد  35تا  ۶4ساله انتخاب شدند و در مرحله دوم در درون هر
بلوک ،نمونه هاي نهایی پژوهش (افراد) به طور سيستماتيک انتخاب گردیدند .به هر بلوک شیش
پرسشنامه تخصيص یافت و  18نفر از مردان  35تا  ۶4ساله ،در هر بلوک فهرستبرداري شیدند
و از هر سه نفر ،به طور سيستماتيک یک نفر انتخاب گردید .بر ایین اسیاس ،تعیداد  ۶00نمونیه
انتخاب شد كه براي پوشش دادن به كسانی كه از پاسخگویی امتناع میورزند یا دالیل دیگر20 ،
درصد از حجم نمونه برآورد شده ،بيشتر است .با توجه به اینكه ترسيم مدل روابیط علیی میورد
توجه است ،از محاسبات رگرسيونی به منظور تحليل مسير استفاده شد .در پیژوهش حاضیر ،بیه
منظور تجزیه و تحليل دادهها از نیرمافیزار آمیاري اس  .پیی  .اس  .اس و آمیوس  18اسیتفاده
گردید.

1. Survey
2. Cochran
)3. PPS (Probability Proportional to Size
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یافتههای پژوهش
 - 1تحرک شغلی دروننسلی:
در جدول ( )1بيان شده است كه ميزان تحرک دروننسلی در هر یک از طبقات شیغلی ،تیا چیه
اندازه است .بر اساس ارقام جدول مذكور ،مشخص میشود كه چه تعداد از شاغالن در هر ییک
از طبقات شغلی ،مرتبه شغلی خود را تغيير دادهاند؛ اعم از افرادي كه ارتقا یافتیه ییا آنهیایی كیه
تنزل یافتهاند .جدول ( )1نمونهاي از جدول تحرک اجتماعی است كه به صیورت ییک میاتریس
مربع ترسيم میشود .اعداد مندرج در قطر این جدول ،بيانگر ميزان عدم تحرک است .اعداد نيمه
باالي قطر ،تحرک ارتقایی و اعداد نيمه پایين ،تحرک نزولی را نشان میدهند .اعداد خانههاي دو
ردیف مجاور و موازي قطر ،تحرک كوتاهبرد و اعداد خانههاي باال و پایين ایین خطیوط قطیري،
تحرک دوربرد را نشان میدهند.
جدول ( :)1تحرک شغلی دروننسلی پاسخگویان (بر حسب درصد ستونی)
طبقات شغل کنونی

طبقات شغل اول فرد (درصد ستونی)
2

۳

۴

۵

۶

7

25 100

۰

۰

1/1

0/5

0/9

 - 2مشاغل بسيار عالیرتبه متوسط

۰

50

۰

 - 3مشاغل باالي پایين

۰

۰

 - 4مشاغل متوسط سطح باال

۰

12/5

۰

۰

 – 1مشاغل عالیرتبه باال

 – 5مشاغل متوسط ميان رتبه
 – ۶مشاغل متوسط پایين رتبه

1

۰

1/4

7/4

1/1

۰

۰

۰

1/7

9/3 55/۶

5/2

7/4

۰

۰

5/7

5/1

۰

13/9

۰

3/2 14/9 77/8

12/9 25/۶ 17/5 70/7 5/۶ 22/2

33/4

38/7 23/9 5۶/۶ ۶/9

30/7

19/4 42/7 4/8

11/1

22/2 12/5

۰

 – 7مشاغل پایين

۰

۰

۰

۰

۰

 - 8مشاغل بسيار پایين

۰

۰

۰

۰

۰

جمع درصد ستونی

8

درصد ستونی کل

29

2/2

1/1

1/7

100 100 100 100 100 100 100 100

100

جمع اعداد قطري ماتریس فوق كه  359نفر از نمونهها را شامل میشود ،ميزان عدم تحیرک
شغلی دروننسلی را نشان میدهد .این ميزان معادل  ۶0درصد از نمونههاي مورد بررسی اسیت.
اعداد نيمه باالي قطر ،تحرک صعودي دروننسلی را نشان میدهند 191 .نفر از نمونیههیا ،یعنیی
 32/7درصد از آنها ،تحرک صعودي دروننسلی داشتند .اعداد نيمیه پیایين قطیر میاتریس فیوق،
ميزان تحرک نزولی دروننسلی را نشان میدهند كه در مجمیوع  34نفیر را شیامل مییشیود كیه
معادل  5/8درصد از نمونههاي مورد بررسی هستند .افیرادي كیه از ابتیدا در مشیاغل عیالیرتبیه
شاغل شدند ،تا زمان انجام پژوهش در همان شغل بودند و به مراتب شغلی پایينتر تنزل یافتند.
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 50درصد از افرادي كه در مشاغل عالیرتبه متوسط ،شاغل بودند ،تا زمان انجام پژوهش در
شغل اول خود اشتغال داشتند 25 ،درصد از آنها تحرک صعودي یافتند و به باالترین مرتبه شغلی
صعود كردند و  25درصد بقيه نيز تحرک نزولی داشتند.
افرادي كه در مشاغل طبقه سوم (باالي پایين) اشتغال داشتند ،از تحرک صیعودي برخیوردار
نبودند 55/۶ .درصد از آنها تا انتها شغل اول خود را حفظ كردند ،اما  44/4درصد از آنها تحرک
نزولی داشتند و به مراتب شغلی پایينتر تنزل كردند.
 77/8درصد از دارندگان مشاغل طبقه چهار (متوسط سطح باال) تحرک دروننسلی نداشیتند
و در همان شغل اول خود به كار اشتغال داشیتند 1۶/7 .درصید از ایین افیراد ،تحیرک صیعودي
داشتند و مابقی یعنی  5/5درصد نيز از تحرک نزولی برخوردار بودند.
 70/7درصد از دارندگان مشاغل طبقه پنج (مشاغل متوسط ميان رتبه) از تحرک اجتماعی
دروننسلی برخوردار نبودند و به همان شغل اول خود اشتغال داشتند 22/4 .درصد از این افراد
از تحرک صعودي برخوردار بودند و  ۶/9درصد باقیمانده نيز تحرک نزولی داشتند.
 ۶5/۶درصد از صاحبان مشاغل طبقه شش (مشاغل متوسط پیایين رتبیه) ،تحیرک اجتمیاعی
درون نسلی نداشتند ،به این معنا كه از ابتدا در همين شغل فعلی خود شیاغل شیده بودنید28/۶ .
درصد از این افراد تحرک صعودي داشتند و به مشاغل باالتر ارتقاء یافتند و  5/8درصید نيیز بیه
مشاغل پایينتر تنزل كردند.
 42/7درصد از صاحبان مشاغل طبقه هفت (مشاغل رده پایين) از تحرک صعودي برخیوردار
نبودند و در همان شغل اول خود به كیار اشیتغال داشیتند 55/۶ .درصید از افیراد ایین طبقیه در
شغلشان ارتقاء یافتهاند و به مشاغل رده باالتري دست یافتند .فقط  1/7درصد از افراد این طبقه،
تحرک نزولی داشتند.
 29درصد از افرادي كه ابتدا در مشاغل طبقه هشت به كار مشغول شده بودند ،تا زمان انجام
پژوهش همچنان در شغل خود به كار اشتغال داشتند و از ارتقا برخوردار نشدند .امیا  71درصید
از افراد این طبقه ،توانسته بودند شغلشان را ارتقاء بخشند و به مشاغل باالتر صعود كنند.
بر اساس محاسبههاي انجام شده 17/12 ،درصد از نمونههاي مورد بررسی ،تحرک كوتاهبیرد
صعودي و  7/7درصد نيیز تحیرک دوربیرد صیعودي داشیتند .همچنیين  4/45درصید ،تحیرک
كوتاهبرد نزولی و  1/4درصد نيز تحرک دوربرد نزولی داشتند.
بيشترین تحرک نزولی ،به مشاغل طبقه سوم مربوط است كه بيشتر ناشی از دولتیی و محیول
بودن مناصب شغلی افراد این طبقه است .بيشترین تحرک صعودي نيز در دارندگان مشاغل طبقه

 16مطالعات جامعهشناختی 1-34 :)39(18

پایين مشاهده شده است كه بيش از نيمی از آنها قادر شدند در شغلشان ارتقیاء یابنید .همچنیين
بخش بيشتر درصد عدم تحرک به طبقه شغلی اول مربوط میشیود كیه متخصصیان عیالیرتبیه،
مدیران و صاحبان صنایع بزرگ را شامل میگردد .تقریباً همه اعضاي این طبقه ،موقعيیت شیغلی
خود را حفظ كردهاند.
 - 2تحرک شغلی بیننسلی
براي محاسبه تحرک شغلی بيننسلی ،شغل پدر بررسی شد و پس از رتبهبندي مشاغل ،بر اساس
امتياز هر شغل در مقياس منزلت شغلی ،طبقات شغل پدر محاسبه گردید .در تحیرک بیيننسیلی
نيز جدولها به صورت ماتریس تهيه میشود كه به جدولهاي تحیرک 1موسیوم اسیت .در ایین
جدولها كه از نوع میاتریس مربیع اسیت ،درصیدهاي مربیوط بیه قطیر میاتریس ،درصیدها ییا
نسبتهاي درونریز 2و درصدهاي نيمه باالي قطر و پایين قطیر ،درصیدهاي بیرونرییز 3ناميیده
میشود.
جدول ( :)2تحرک شغلی بیننسلی پاسخگویان (بر حسب درصد ستونی)
شغل پسر (پاسخگو)
 – 1مشاغل عالیرتبه باال
 - 2بسيار عالیرتبه متوسط
 - 3مشاغل باالي پایين
 - 4مشاغل متوسط سطح باال
 – 5مشاغل متوسط ميان رتبه
 – ۶مشاغل متوسط پایين رتبه

شغل پدر (درصد ستونی)
۵

۶

7

8

درصد ستونی کل

۳

1

2

1/4

0/۶

۰

۰

1/4

28/۶

۰

1/9 11/8

2

1/2

۰

2/3

1/7

4/7 10/2 9/4 11/8

۰

20

3/8

42/9

۰

۰

9/1 12/8 8/2 1۶/3 34 17/۶

13/9

۰

۰

25 32/۶ 33/5 3۶/1 34 35/3 40 28/۶
29/5 35/5 3۶/5 27/9 15/1 17/۶ 40 ۰

33/4
30/7

5/9

۴

 – 7مشاغل پایين

۰

۰

۰

1/9

 - 8مشاغل بسيار پایين

۰

۰

۰

۰

جمع درصدهای ستونی

۰

5/7

25 15/۶ 12/9 ۶/1

11/1

9/1

2/2

100 100 100 100 100 100 100 100

100

۰

2/4

3/5

تحليل جدول تحرک بين نسلی ماتریس فوق ،به تفكيک طبقات شغلی مختلف بيیانگر نتیایج
زیر است:

1. Mobility Tables
2. Inflow
3. Outflow
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جمع اعداد قطري ماتریس فوق كه  1۶4نفر از نمونههاي مورد بررسیی را شیامل مییشیود،
ميزان عدم تحرک اجتماعی بيننسلی را نشان میدهد .این ميزان معادل  28درصد از پاسخگویان
است .این ميزان یک سوم ميزان عدم تحیرک دروننسیلی اسیت و نشیان مییدهید كیه تحیرک
بيننسلی ،شایعتر از تحرک دروننسلی است .در واقع ،ميزان عدم تحرک اجتمیاعی دروننسیلی،
سه برابر ميزان عدم تحرک بيننسلی است.
اعداد نيمه باالي قطر ،تحرک صعودي بيننسلی را نشان میدهد 291 .نفر از نمونههیا ،یعنیی
 49/83درصد از آنها تحرک صعودي بين نسلی داشتند .در واقع ،نزدیک به  50درصد از پسیران،
به مشاغلی بهتر از پدرانشان اشتغال داشتند .اعداد نيمه پایين قطر میاتریس فیوق ،ميیزان تحیرک
نزولی بيننسلی را نشان میدهد كه در مجموع  129نفر را شامل میشود و معیادل  22/1درصید
نمونههاست 28/۶ .درصد از افرادي كه پدرانشان در مشاغل عالیرتبیه شیاغل شیدند ،تیا زمیان
انجام پژوهش در همان شغل بودند و به مراتب شغلی پایينتر تنزل كردنید .امیا  42/9درصید از
آنها به مشاغل طبقه سوم و  28/۶درصد مابقی نيز به مشاغل طبقه پنجم تنزل كرده بودند.
 20درصد از افرادي كه پدرانشان در مشاغل عالی رتبه متوسط شاغل بودند ،تیا زمیان انجیام
پژوهش به مشاغل همتراز پدران خود اشیتغال داشیتند 80 ،درصید بقيیه نيیز از تحیرک نزولیی
برخوردار بودند 11/8 .درصد از افرادي كه پدرشان در مشاغل طبقه سوم (باالي پیایين) اشیتغال
داشتند ،تحرک صعودي یا نزولی نداشتند و در همان شغل پدرشان به كار پرداختند 17/7 .درصد
از آنها نيز مشاغلی بهتر از مشاغل پدرشان داشتند .اما  70/5درصد از آنها تحرک نزولی داشتند و
به مراتب شغلی پایينتر از مشاغل پدرانشان تنزل كردند 34 .درصد از فرزندان طبقیه چهیارم در
همان طبقه باقی ماندند و تحرک شغلی نداشتند ۶4 .درصد تحرک عمیودي 51 ،درصید تحیرک
نزولی و  13درصد نيز تحرک صعودي نسبت به شغل پدرانشان داشتند 3۶/1 .درصد از افیرادي
كه پدرانشان به مشاغل طبقه پنجم (مشاغل متوسط ميان رتبه) اشتغال داشتند ،در یكی از مشیاغل
هممرتبه با پدرشان به كار پرداختند 29/9 .درصد از افراد مذكور از تحیرک صیعودي برخیوردار
شدند و  34درصد باقیمانده نيز تحرک نزولی داشتند.
 3۶/5درصد از افرادي كه پدرانشان در مشاغل طبقه ششم (مشاغل متوسط پایين رتبه) قیرار
داشتند ،همان پيشه پدر را دنبال كردند یا در همان رده باقی ماندند 48/2 .درصد از افراد مذكور،
تحرک صعودي داشتند و به مشاغل باالتري نسبت به پدرانشان دست یافتند و  15/3درصید نيیز
به مشاغل پایينتر تنزل كردند.
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 15/۶درصد از افرادي كه پدرانشان در مشاغل طبقه هفتم (مشاغل پایين) قیرار داشیتند ،در
همان رده شغلی پدران خود باقی ماندند 80/9 .درصد از آنها از تحرک ارتقایی برخوردار شیدند
و به مشاغل رده باالتري نسبت به پدرانشان دست یافتند و فقط  3/5درصد از این افراد ،تحیرک
نزولی داشتند و به مشاغلی پایينتر از پدرشان تنزل كردند.
 9/1درصد از افرادي كه پدرانشان در مشاغل طبقه هشتم قرار داشتند ،در همان رده بیه كیار
مشغول شده و ارتقاء نيافته بودند .اما  90/9درصد از این افراد ،توانسیتند موقعيیت شغليشیان را
ارتقاء دهند و به مشاغل باالتري نسبت به پدرشان دست یابند.
بر اساس محاسبات انجام شده 25/3 ،درصد از نمونههاي مورد بررسیی ،تحیرک كوتیاهبیرد
صعودي و بيننسلی و  24/5درصد نيز تحرک بيننسلی دوربرد صعودي داشتند .همچنیين 22/8
درصد تحرک كوتاهبرد نزولی و  ۶/8درصد نيز از تحرک دوربرد نزولی برخوردار بودند.
 - ۳تحرک شغلی دروننسلی طبقهبندی شده
در پژوهش حاضر ،عالوه بر سنجش تحرک شغلی دروننسلی و بيننسلی و بر اسیاس ردههیاي
نهگانه پرستيژ مشاغل ،طبقات سهگانهاي از طریق ادغام ردههاي نهگانه محاسبه شد و بیر اسیاس
آن ،تحرک اجتماعی دروننسلی و بيننسلی مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.
جدول ( :)۳تحرک شغلی دروننسلی طبقهبندی شده (بر حسب تعداد و درصد ستونی)
طبقات شغل اول فرد

پایین
طبقات شغل کنونی فرد

متوسط
باال

جمع و درصدهای ستونی

جمع و درصد ستونی

پایین

متوسط

باال

۶7

11

0

78

2/۶

0

13/4

3۶9

۶

455

88/5

31/۶

77/9

تعداد

1

37

13

51

درصد

0/7

8/9

۶8/4

8/7

تعداد

148

417

19

584

درصد

100

100

100

100

تعداد

درصد 45/3
تعداد

80

درصد 54/1

نتایج جدول ( )3نشان میدهد كه  45/3درصد از كسانی كه از ابتدا در مشیاغل طبقیه پیایين
شاغل شدند ،در زمان انجام پژوهش ،در همان طبقه قیرار داشیتند 54/1 .درصید از افیراد طبقیه
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پایين ،به طبقه متوسط و فقط یک نفر ( 0/7درصد) از افیراد طبقیه پیایين بیه طبقیه بیاال صیعود
كردهاند 2/۶ .درصد از افراد طبقه متوسط ،به طبقه پایين تنزل كرده؛  88/5درصد از آنها در همان
طبقه باقی مانده اند و  8/9درصد نيز به طبقه باال تحرک صعودي داشتند ۶8/4 .درصد از كسیانی
كه از ابتدا در طبقه شغلی باال به كار پرداختند ،تا زمان انجام پژوهش ،موقعيت طبقیاتی خیود را
حفظ كرده و  31/۶درصد از آنها به طبقه متوسط تنزل یافتهاند.
نتایج به دست آمده درباره تحرک طبقاتی دروننسلی نشان میدهد كه اغلب جابجیاییهیا و
تحركات شغلی در الیه هاي مختلف یک طبقه یا حداكبر به طبقه مجاور انجام میشیود و امكیان
تحرک طبقاتی دروننسلی دوربرد فراهم نيست .همان طیور كیه در جیدول فیوق نيیز مشیخص
است 54/1 ،از افرادي كه از ابتدا در طبقه پایين قرار داشتند ،توانسته بودند موقعيت شغلی خیود
را به طبقه متوسط ارتقا دهند .چنين فرصتی براي افراد طبقه متوسیط فقیط در حید  8/9درصید
فراهم بوده است .در خصوص طبقه باال 31/۶ ،درصد تنزل طبقاتی پدید آمد كه البته ایین تنیزل
براي طبقه متوسط 2/۶ ،درصد و براي طبقه پایين صفر بوده است .این نتيجه ثابیت مییكنید كیه
بيشترین تحرک درون نسلی صعودي ،براي طبقه پایين اتفاق افتاده و طبقه متوسیط شیانس كمیی
براي صعود به طبقه باال داشته است (در حد  8/9درصد).
 - ۴تحرک شغلی بیننسلی طبقهبندی شده
جدول ( ،)4ميزان تحرک طبقاتی بيننسلی را به طور نسبی نشان میدهد .در این جیدول كیه بیه
صورت ماتریس مربع (سه در سه) ارائه شده ،طبقات سهگانه شغل فرد با طبقات سهگانه شیغلی
پدر مقایسه شده است.
جدول ( :)۴تحرک طبقاتی نسبی بیننسلی (بر حسب تعداد و درصد ستونی)
طبقات شغل پدر
پایین
پایین
طبقات شغل کنونی فرد

متوسط
باال

جمع درصدهای ستونی

جمع و درصد ستونی

متوسط

باال

تعداد

42

3۶

0

78

درصد

22/7

9/7

0

13/4

تعداد

142

295

18

455

درصد

7۶/8

79/7

۶2/1

77/9

تعداد

1

39

11

51

درصد

0/5

10/5

37/9

8/7

تعداد

185

370

29

584

درصد

100

100

100

100
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به منظور محاسبه دقيقتر ميزان تحرک طبقاتی شغلی بيننسلی ،درصیدهاي سیتونی محاسیبه
شد و در ماتریس فوق بيان گردید .بر اساس این ماتریس ،درصد تحرک یا عدم تحیرک طبقیاتی
بيننسلی محاسبهپذیر است.
نتایج جدول ( )4نشان میدهد كه  22/7درصد از كسانی كه پدرانشان از طبقه پیایين بودنید،
خودشان نيز تا زمان انجام پژوهش در همان طبقه قرار داشتند .یعنی  22/7درصد از افیراد طبقیه
پایين ،نتوانستند در وضعيت اجتماعی  -اقتصادي ،به ویژه پایگاه اجتماعی خود بهبود ایجاد كننید
و جایگاه طبقاتی خود را ارتقاء بخشند .اما  7۶/8درصد از فرزندان طبقات پیایين ،توانسیتند بیه
طبقه متوسط راه یابند.
 9/7درصد از افراد طبقه متوسط ،به طبقه پایين تنیزل كیرده؛  79/7درصید از آنهیا در همیان
طبقه باقی ماندهاند و فقط  10/5درصد از آنها به طبقه باال تحرک صیعودي داشیتند .ایین نتيجیه
نشان می دهد كه طبقه متوسط ،فرصتی براي ارتقا به طبقه بیاال نمیییابید و بيشیتر در الییههیاي
مختلف همان طبقه متوسط امكان جابهجایی دارد.
 77/9درصد از افراد طبقه باال ،به طبقه متوسط و  13/4درصد از آنها نيز به طبقه پایين تنیزل
یافتند .فقط  8/7درصد از آنها توانستند موقعيت طبقاتی پدرانشان را حفظ كنند.
 - ۵رابطه بین سرمایه اقتصادی خانواده و سرمایه فرهنگی خانواده
اولين فرضيه پژوهش این بود كه بين سرمایه اقتصادي و سرمایه فرهنگیی خیانواده ،رابطیه علیی
وجود دارد .به طوري كه سرمایه اقتصادي خانواده بر سرمایه فرهنگی آن م ثر است .این فرضیيه
ملهم از نظریه بوردیو مطرک شد كه آن نيز تحت تأثير ماركس است .بیر اسیاس نظرییه میذكور،
ثروت و دارایی اقتصادي سكویی براي پرش به سیكوي فرهنگیی اسیت .از ایین رو ،بیه اعتقیاد
بوردیو طبقات باالي جامعه كه از سرمایه اقتصادي بسيار فراوانی برخوردارند ،سعی مییكننید بیا
افزایش سرمایه فرهنگی و نمادین خود ،وضعيت طبقاتی خود را تببيت كنند یا مانع افول و ركود
وضعيت طبقاتی خود شوند .در جدول ( ،)5رابطه بين دو متغير مذكور به صیورت همبسیتگی و
رابطه علی بين آنها در مدلهاي رگرسيون به طور كاملتر مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول ( :)۵رابطه بین سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی خانواده
سرمایه فرهنگی خانواده
سرمایه اقتصادی خانواده

ضریب همبستگی پیرسون

0/۶07

سطح معنیداری دودامنه

0/000

تعداد

584
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بر اساس اطالعات جدول ( ،)5رابطه معنیداري مستقيم و نسبتاً قوي بين سیرمایه اقتصیادي
خانواده و سرمایه فرهنگی آن وجود دارد.
 - ۶رابطه بین سرمایه فرهنگی فرد و سرمایه اقتصادی خانواده
بر اساس فرضيه دوم مدل نظري ،رابطه علی بين سرمایه اقتصادي خانواده و سرمایه فرهنگی
فرد مورد بررسی قرار گرفت .به این معنی كه هر چیه سیرمایه اقتصیادي خیانواده بيشیتر باشید،
سرمایه فرهنگی فرد نيز بيشتر خواهد بود .ضریب همبستگی بیين سیرمایه اقتصیادي خیانواده و
سرمایه فرهنگی فیرد ( )r =0/40۶نشیان میی دهید كیه بیين ایین دو متغيیر ،همبسیتگی مسیتقيم
معنیداري وجود دارد .به این معنا كه هر چه سیرمایه اقتصیادي خیانواده بيشیتر باشید ،سیرمایه
فرهنگی فرد نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بیود .از ایین رو ،فرضیيه دوم پیژوهش نيیز تأیيید
گردید.
 - 7رابطه بین اخالق کار فرد و سرمایه اقتصادی خانواده
در مدل نظري ،سرمایه اقتصادي خانواده بر سرمایه فرهنگی و نيز بر اخالق كار فیرد تیأثير دارد.
به همين دليل ،یكی از فرضيههاي پژوهش این است كه بين سرمایه اقتصادي خیانواده و اخیالق
كار افراد ،رابطه وجود دارد .نتایج حاصل از ضریب همبسیتگی بیين متغيیر سیرمایه اقتصیادي و
اخالق كار فرد به شرک زیر است.
جدول ( :)۶رابطه بین اخالق کار با سرمایه اقتصادی خانواده
سرمایه اقتصادی خانواده
اخالق کار
شاخص تركيبی اخالق كار

میزان همبستگی پیرسون

تعداد

سطح معنیداری

-0/43۶

584

0/000

بر اساس اطالعات جدول ( ،)۶رابطه اخالق كار با سرمایه اقتصادي خانواده معنیدار اسیت،
ولی این رابطه به صورت معكوس است .به این معنا كه هر چه سرمایه اقتصیادي خیانواده كمتیر
باشد (فرد از طبقات پایين باشد) ،اخیالق كیار (ميیزان پایبنیدي وي بیه ارزشهیا و هنجارهیاي
مربوط به كار) وي بيشتر است .این نتيجه ،فرضيه پژوهش را تأیيد نمیكند ،زیرا بر اساس نظریه
بازتوليدگرایانه بوردیو ،سرمایه اقتصادي خانواده باید با اخالق كار فرزندان رابطه مستقيم داشیته
باشد .به این معنا كه خانواده هاي ثروتمند براي حفظ موقعيت طبقیاتی خیود ،بایید اخیالق كیار
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قويتري را در فرزندان درونی كنند .در حالی كه نتیایج پیژوهش نشیان مییدهنید كیه فرزنیدان
طبقات پایين ،از اخالق كار بيشتري برخوردار هستند.
 - 8رابطه بین سرمایه فرهنگی فرد و سرمایه فرهنگی خانواده
مسير دیگري كه در مدل نظري پژوهش مطرک شد ،رابطه علّی بين سیرمایه فرهنگیی خیانواده و
سرمایه فرهنگی فرد است .به این معنی كه هر چه سرمایه فرهنگی خانواده بيشتر باشید ،سیرمایه
فرهنگی فرد نيز بيشتر خواهد بود.
ضریب همبستگی بين سرمایه فرهنگی خانواده و سرمایه فرهنگی فرد ( )r = 0/743به دست
آمد كه نشان میدهد بين دو متغير مذكور ،همبستگی مستقيم بسيار قوي وجود دارد .به این معنیا
كه هر چه سرمایه فرهنگی خانواده بيشتر باشد ،سرمایه فرهنگی فرد نيز به همیان نسیبت بيشیتر
است .فرضيه پژوهش در این زمينه تأیيد گردیید و خیانواده هیایی كیه از تحصیيالت و سیرمایه
فرهنگی بيشتري برخوردارند ،در تحصيل و كسب سرمایه فرهنگی فرزنیدان خیود بيشیتر می ثر
هستند .بوردیو بر تأثير خانواده در ميزان سرمایه فرهنگی و منش فرد بسيار تأكيد میكند .عیالوه
بر این ،نتایج پژوهشها درباره گروههاي مرجع جوانان نيز نشان دادهاند كیه خیانواده در انتقیال
نظام ارزشی مطلوب خود به فرزندان تأثير مهمی دارد و والدین مهمترین گروه مرجیع فرزنیدان
محسوب میشوند (هاشمی .)52- 43 ،1383
 - ۹رابطه بین اخالق کار و سرمایه فرهنگی خانواده
در مدل نظري و مفهومی پژوهش ،اخالق كار فرد تحت تأثير سرمایه فرهنگی خیود فیرد و نيیز
سرمایه فرهنگی خانواده است .از این رو ،فر

میشود كه هر چه در خانواده امكانات فرهنگیی

بيشتري وجود داشته باشد ،اخالق كار فیرد نيیز ارتقیا خواهید یافیت .تحليیل وارییانس مقیادیر
رگرسيون و مقادیر باقیمانده تفاوت معنیدار را نشان نمیدهد و بر اساس مقدار ضیریب تعيیين
تصحيح شده (0/001

=

 )R2میتوان گفت كه مدل رگرسیيونی فیوق مناسیب نيسیت و سیرمایه

فرهنگی خانواده بر اخالق كار فرد تأثير ندارد .بررسی آزمیونتی دربیاره تیأثير سیرمایه فرهنگیی
خانواده بر سرمایه فرهنگی فرد نشان میدهد كه مقیدار ایین تیأثير معنییدار نيسیت .از ایین رو،
فرضيه پژوهش در این زمينه مورد تأیيد قرار نگرفت.
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نتيجه محاسبه فوق این است كه سرمایه فرهنگی خانواده ،بر اخالق كار افیراد تیأثير مسیتقيم
ندارد ،بلكه ممكن است از طریق سرمایه فرهنگی فرد ،این تأثير را بگذارد.
 -1۰رابطه اخالق کار با سرمایه فرهنگی فرد
در فرضيه دیگر پژوهش ،رابطه بين سرمایه فرهنگی افراد با اخالق كار آنها مورد توجه بیود .بیر
اساس فرضيه مذكور ،ادعا گردید كه سرمایه فرهنگی افراد كه دانیش ،تحصیيالت ،مهیارتهیا و
تواناییهاي آنها را شامل میشود ،بر شكلگيري نوع خاصی از رویكردها ،ارزشها ،گیرایشهیا،
عادات و خلق و خوي افراد تأثير میگذارد .این عادات نظام ارزشی و رفتاري را شامل میگیردد
كه در جریان اجتماعی شدن در خانواده و سپس در مدرسه و دانشگاه حاصل میشود .به عبارت
دیگر ،اجتماعی شدن موجب شكلگيري منش و عادات خاصی در افراد میشود .منش و عیادات
نيز بر كار و شغل افراد تأثير میگذارند .زیرا ارزشهاي خاصی را شامل میشود كه اهداف افیراد
را در زندگی تعيين میكند .همچنين موجب شكلگيري مهارتها و توانیاییهیا ،خلیق و خیو و
سبکهاي خاصی از رفتار میشود كه فرد بر اسیاس آنهیا ممكین اسیت در جرییان كینشهیا و
تعامالت روزمره ،به ویژه در حوزه كار و فعاليتهاي اقتصادي بیه سیطوک متفیاوتی از موفقيیت
دست یابد.
جدول ( :)7میانگین شاخص اخالق کار و ابعاد آن به تفکیک میزان سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی سختكوشی ارادهگرایی
ضریب همبستگی
پيرسون
سطح معنیداري

دنياگرایی و
سوداندوزي

درستكاري

انگيزه
پيشرفت

حسابگري وقتشناسی

اخالق
كار

0/183

0/19۶

- 0/003

0/113 0/13۶ 0/0۶3

0/112

0/138

0/000

0/000

0/94

0/00۶ 0/001 0/12۶

0/007

0/001

در جدول ( ،)7رابطه اخالق كار با سرمایه فرهنگی فرد بررسی شده است .بیر اسیاس نتیایج
فوق ،مشخص گردید كه هر چه سرمایه فرهنگی بيشتر باشد ،اخالق كار نيیز افیزایش میییابید.
عالوه بر این ،همه زیرشاخص هاي اخالق كار ،به جز دنياگرایی و درستكاري با سرمایه فرهنگی
همبستگی معنیدار و مستقيم دارند .از این رو ،میتوان پذیرفت كه هر چه سرمایه فرهنگی بيشتر
باشد ،اخالق كار فرد و زیرشاخصهاي آن یعنی ميل بیه پيشیرفت ،سیختكوشیی ،ارادهگراییی،
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حسابگري ،وقتشناسی نيز بيشتر است .بر اساس محاسبات فوق میتوان گفت كه فرضيه ششیم
پژوهش نيز تأیيد شده است.
 -11رابطه بین تحرک اجتماعی و سرمایه فرهنگی فرد
با توجه به اینكه در مدل نظري پژوهش ،رابطه بين سرمایه فرهنگی فرد به عنوان یک متغيیر
مكنییون (متشییكل از ميییزان تحصییيالت فییرد ،معییدل دوران تحصییيل ،تجربییه دوران تحصییيل،
مهارت هاي آموزشی ،فنی و تخصصی فرد ،مصرف فرهنگی فرد) با تحرک اجتماعی دروننسیلی
و بيننسلی فر

شده بود ،در این قسمت این رابطه بررسی میشود.

جدول ( :)8رابطه بین سرمایه فرهنگی با تحرک اجتماعی دروننسلی و بیننسلی
سرمایه فرهنگی فرد
تحرک بيننسلی

تحرک دروننسلی

ضریب همبستگی پيرسون

0/104

سطح معنیداري

/120

تعداد

584

ضریب همبستگی پيرسون

0/231

سطح معنیداري

0/000

تعداد

584

بر اساس نتيجه حاصل از آزمون ضریب همبستگی پيرسیون كیه در جیدول ( )8بيیان شیده
است ،میتوان گفت كه بين سرمایه فرهنگی فرد با تحرک اجتماعی دروننسلی و بيننسلی رابطه
معنی دار مستقيم وجود دارد .به این معنا كه هر چه ميزان سرمایه فرهنگی فیرد بيشیتر باشید ،بیه
همان نسبت تحرک اجتماعی وي نيز بيشتر است.
 - 12رابطه بین تحرک اجتماعی با اخالق کار فرد
در فرضيه هشتم پژوهش ،اخالق كیار افیراد ،مهمتیرین عامیل می ثر بیر تحیرک اجتمیاعی آنهیا
محسوب شده است.
در جدول ( ،)9فرضيه فوق بررسی شده و نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پيرسون،
به تفكيک براي رابطه بين شاخص كلی اخالق كار با تحرک اجتماعی دروننسیلی و بیيننسیلی
بيان شده است.
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جدول ( :)۹رابطه بین شاخص اخالق کار با تحرک دروننسلی

اخالق کار

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
تعداد

اخالق کار

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
تعداد

تحرک دروننسلی
0/350
0/000
584
تحرک بیننسلی
0/812
0/000
584

نتایج جدول ( ،)9وجود رابطه معنیی دار مسیتقيم را بیين اخیالق كیار بیا تحیرک اجتمیاعی
دروننسلی و بيننسلی تأیيد میكند.
 - 1۳مدل تحرک شغلی دروننسلی
نمودار مسير همه محاسبات انجام شده و آزمون فرضيه هاي پژوهش ،همراه با ضیرایب مسیير و
مقادیر خطا را میتوان در نمودار ( )2ترسيم كرد.
=E
٠/٤٤٦
سرمایه فرهنگی

= p٠/٠٧٢

=E
٠/٨٤٦

=p
٠/٧٨٧

تحرک اجتماعی
درون نسلی

اقتصادی
خانواده

فرد
=p
٠/١٨٦

سرمایه

p = 0/۶07

p = ٠/٢٧٣
p = ٠/٣٢٤

سرمایه

p = -٠/٦٥٤
اخالق کار فرد

p = ٠/١٧٦

فرهنگی
خانواده

=E
=E
٠/٦٣٣
٠/٦٨٤
Chi_Square = 1.978 D.F = 2 P = 0.372 RMSEA = 0.000

نمودار ( :)2نمودار مسیر تحرک اجتماعی دروننسلی

محاسبات نيكویی برازش با نرمافزار آموس نشان میدهد كه نمودار ( )2معنییدار اسیت .بیر
اساس نمودار ( )2میتوان ادعا كرد كه در درجه اول ،اخیالق كیار افیراد كیه شیامل نگیرشهیا،
ارزش ها ،هنجارها و عاداتی مانند سختكوشی ،ارادهگرایی ،دنياگرایی ،سوداندوزي ،درستكاري،
وايفه شناسی ،انگيزه پيشرفت ،حسابگري و وقتشناسی است ،بر تحرک اجتمیاعی دروننسیلی
تأثير مستقيم دارد .به این معنا كه هر فرد عادات و خصایص فرهنگیی میذكور را بيشیتر درونیی
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كند ،شانس موفقيت خود را ارتقاء میبخشد ،به طوري كه حتی موانیع سیاختاري نيیز قیادر بیه
ایجاد مشكل نيستند .در درجه دوم ،سرمایه فرهنگی فرد شامل دانش ،تحصيالت و مهیارتهیاي
فرد است كه بر ارتقاء وي در شغلش تأثير دارد .طبق نمیودار ( ،)2سیرمایه اقتصیادي و سیرمایه
فرهنگی خانواده نيز بر تحرک اجتماعی اثر دارند ،اما اثرشان با واسطه متغيرهیایی ماننید اخیالق
كار و سرمایه فرهنگی فرد است.
 - 1۴مدل تحرک شغلی بیننسلی
نمودار ( )3تحرک شغلی بيننسلی را نشان میدهد .بر اساس محاسبات رگرسيونی چند متغيیره،
ضریب تعيين اصالک شده  0/۶91به دست آمد كیه نشیان مییدهید متغيرهیاي میدل از قیدرت
تبيينكنندگی بسيار زیادي برخوردار است .به این معنا كه بيش از  ۶9درصید از وارییانس متغيیر
وابسته (تحرک بيننسلی) را تبيين میكنند .در خصوص تحیرک بیيننسیلی ،متغيرهیاي سیرمایه
اقتصادي خانواده به صورت مستقيم نيز تأثيرگذار است .در حالی كه در تحرک دروننسلی صرفاً
به صورت غيرمستقيم اثر داشتند.
بر اساس محاسبات انجام شده ،صرفاً دو متغير سرمایه فرهنگی و اخالق كار فرد بیر تحیرک
اجتماعی بين نسلی وي اثر مببت دارند .همچنیين متغيیر سیرمایه اقتصیادي خیانواده بیر تحیرک
اجتماعی بيننسلی ،اثر منفی و كاهنده میگذارد.
=p٠/٢٣٦
p=-

E = ٠/٤٤٦

سرمایه
اقتصادي
خانواده

٠/٠٧٢

سرمایه فرهنگی
فرد
E = ٠/٣٠٩

=p

٠/١٠٤

=p
٠/٧٨٧

تحرک اجتماعی

=p

بين نسلی

٠/٦٠٧

=p

٠/٢٧٣
=p

٠/٦٩٥

سرمایه

=p

اخالق كار فرد

-٠/٦٥٤

فرهنگی
=p

٠/١٧٦
=E

٠/٦٨٤

خانواده
=E

٠/٦٣٣
RMSEA = 0.27

P = 0.234

Chi_Square = 1.417 D.F = 1

نمودار ( :)۳نمودار مسیر تحرک اجتماعی بیننسلی
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محاسبات نيكویی برازش با نرمافزار آموس نشان میدهد كه نمودار ( )3معنییدار اسیت .در
خصوص تحرک بيننسلی نيز ،مدل نظري پژوهش تأیيد گردید .زیرا مهمترین متغيري كه قدرت
تبيينكنندگی فراوانی در زمينه تحرک بيننسلی دارد ،همان اخالق كار است كیه ميیزان تیأثير آن
نزدیک به  70درصد است .پس از آن ،سرمایه فرهنگیی فیرد در حیدود  10درصید از تغييیرات
متغير تحرک بيننسلی را تبيين میكند .از آنجایی كه شغل پدر در محاسبه تحرک بيننسیلی ،اثیر
فراوانی دارد ،در محاسبه رگرسيون تأثيرگذار است .این تیأثير منفیی اسیت ،زییرا ميیزان تحیرک
ارتقایی با منزلت شغلی پدر رابطه عكس دارد .به این معنی كه اگر پدر در باالترین مرتبه شیغلی
باشد ،شغل فرزند در بهترین حالت هم تراز پدر خواهد بود و در اغلب موارد ،در مراتبی پایينتر
از آن قرار میگيرد .همچنين اگر پدر در پایينترین مرتبه شغلی قرار گيرد ،درصد بسيار كمیی از
فرزندان همتراز پدر خواهند شد و اغلب در مراتب باالتر از پدر قرار خواهند گرفت .با توجه به
این موضوع ،میتوان از اثر مستقيم سرمایه اقتصادي خانواده بر تحرک بيننسلی صرف نظر كرد.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،بيشتر براي سنجش ميزان تحرک اجتماعی در بين مردان  35تیا  ۶4سیاله
شهر تهران تالش شده است .رویكرد نظري این پژوهش ،سنجش تحرک و جابهجاییهاي شغلی
است كه تحت تأثير پژوهشهاي گلدتروپ و همكاران ( )1980و نيز پژوهشهاي برین ()2004
است .در پژوهش درباره تحرک شغلی ،تحرک دروننسلی و بيننسلی مورد توجیه قیرار گرفتیه
است .در تحرک دروننسلی ،ميزان جابجایی افراد بين مراتب شغلی مختلف در دوران اشتغالشان
بررسی میگردد و تحرک بين نسلی نيز با مقایسه مرتبیه شیغلی فیرد بیا مرتبیه شیغلی پدرانشیان
سنجيده میشود.
براساس یافتههاي پژوهش حاضر ،در ایران به ویژه در شهر تهران ،تحرک اجتماعی بيننسلی
و دروننسلی در تعداد فراوانی از مردان  35تا  ۶4ساله وجود داشته است .این بدان معناست كیه
جامعه از ساخت قشربندي بستهاي برخوردار نيست كه مجالی براي جابجیایی و تغييیر اقشیار و
طبقات فراهم نكند .بلكه برعكس تحرک طبقاتی مشاهده میشود كه به دالیل مختلف سياسیی -
فرهنگی و اجتماعی ،در تاریخ ایران رایج بوده است .در این زمينه باید تأیيد كیرد كیه تحیوالت
ساختاري ،تأثير مهمی در تحرک اجتماعی دارند كه نباید آنها را نادیده گرفت .تغييیرات سياسیی
 -اقتصادي مانند جنگ ،انقالب ،سازندگی و اصالحات و تغييیرات اجتمیاعی – فرهنگیی ماننید
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گسترش آموزش عالی ،شهرنشينی ،مهاجرت ،ارتباطات و صنایع رسیانهاي ،مبیادالت فرهنگیی و
غيره ،جملگی زمينههاي افزایش تحرک اجتمیاعی دروننسیلی و بیه وییژه بیيننسیلی را فیراهم
كردهاند .بر اساس نتایج حاصل از سرشماريهاي سالهاي  1335تا  ،1385مشخص گردیید كیه
تحرک طبقاتی از پایين به متوسط در ایران ،حداقل پس از گذشت سه دهیه از انقیالب اسیالمی
 ،1357رایج شده است كه در این زمينه می توان عوامل ساختاري و تغيير و تحوالت فرهنگیی و
اجتماعی را م ثر دانست .عواملی مانند گسترش شهرگرایی ،آموزش عالی و گسیترش ارتباطیات
و رسانهها و در نتيجه آنها ،ارتقاي ميزان مهارتها ،تواناییهاي فردي و شكلگيري نگیرشهیاي
جدید فردگرایانه ،ارادهگرایانه و دنياگرایانه نقش بارزي داشتهاند .با وجود این ،آنچه كیه اهميیت
بسيار دارد ،شكلگيري نگرشها ،عادات ،باورها و رفتارهاي تببيت شدهاي در افراد است كیه در
هماهنگی با این تغييرات ،امكان تحرک اجتماعی را فراهم میكند.
براساس نتایج پژوهش ،می توان ادعا كرد كه عامل اخالق كار ،بيشیترین سیهم و تیأثير را در
تحرک اجتماعی افراد دارد .این نتيجه نظرییه بوردییو را دربیاره تیأثير عیادتوارههیاي افیراد در
ميدانها و عرصههاي مختلف تأیيد میكند ،ولی بیا توجیه بیه عیدم تأیيید تیأثير مسیتقيم زمينیه
اجتماعی – اقتصادي افراد بر تحرک اجتماعی آنها میی تیوان گفیت كیه دییدگاه بازتوليدگرایانیه
بوردیو مورد پذیرش قرار نمیگيرد .نتایج پژوهش حاضر ،نشان داد كه خانوادههاي طبقیات بیاال
اخالق كار ضعيفی را در فرزندان خود درونی كردهاند و برخالف آنها فرزندان طبقیات پیایين از
ميزان بيشتري از ارزش ها ،عادات و خلق و خوي مربوط به پيشرفت و ارتقاء برخوردار هسیتند.
همين عامل باعث شده است كه تحرک اجتماعی دروننسلی و بيننسلی در بين فرزندان طبقیات
پایين شایعتر باشد و بخش وسيعی از افراد این طبقات قادر شدند منزلت شیغلی خیود را بهبیود
بخشند .در بررسی دقيق تر این موضوع مشخص گردیید كیه فرزنیدان طبقیات پیایينتیر ،ارزش
بيشتري براي موفقيت ،كار و تالش ،تحصيل دانش و حرفه و تخصیص قائیل هسیتند و در اثیر
گسترش امكانات آموزشی و فرصتهاي فرهنگیی در جامعیه توانسیتهانید بیه میدارج بیاالیی از
سرمایه فرهنگی نيز دست یابند.
براساس نتایج پژوهش ،ميانگين اخالق كار از طبقه پایين به سمت طبقه بیاال كیم مییشیود.
ميانگين اخالق كار فرزندان طبقه پایين  ،3/89طبقه متوسط  3/24و طبقه باال 2/99 ،از مقيیاس 1
تا  5است .بر اسیاس چنیين تفیاوتی ،آزمیون تحليیل وارییانس معنییدار اسیت .ایین نتيجیه در
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پژوهشهاي قبلی (معيدفر1378 ،؛ معيیدفر )1385 ،نيیز تأیيید گردیید و در تبيیين آن بیر عامیل
بيگانگی اجتماعی تأكيد شد (معيدفر  .)340 – 338 ،1385همچنين در تبيين این نتيجه میتیوان
گفت كه اوالً طبقات پایين جامعه با فشار مضاعفی براي تحرک صعودي روبرو هستند و با توجه
به گسترش فرصت هیاي آموزشیی و اقتصیادي و نيیز تغييیر و تحیوالت اجتمیاعی و فرهنگیی،
ارادهگرایی ،دنياگرایی و انگيزه پيشرفت فراوانی كسب كردهاند .به عبارت دیگر ،بایید گفیت كیه
"ولع تحرک" (رفيعپور  ) 1384در جامعه میا بیه وجیود آمیده اسیت .طبقیات پیایين جامعیه در
كالنشهري مانند تهران با نمونههاي زیادي مواجه میشوند كه در مدت كوتاهی به مراتب شغلی
یا اقتصادي باالیی دست یافتهاند .چنين ولعی در گذشته هيچگاه به این اندازه رخ نیداده بیود .در
گذشته ،مردم بيشتر در روستاها یا شهرهاي كوچک زندگی میكردند كه فاصله طبقاتی بسيار كم
بود و افراد بيشتر به وضع خود قانع و راضی بودند و اگر هم راضیی نبودنید ،وضیعيت خیود را
ناشی از تقدیر میدانستند (قاضیمرادي  .)1387در سیاليان اخيیر در جامعیه اییران بیه وییژه در
تهران ،رشد بخش زمين و مسكن موجب گسترش ابعاد این ولع تحرک شده است .بیه گونیهاي
كه مشاهده میشود ،حتی برخی از افراد تحصيلكرده مانند وكال ،پزشكان و اساتيد دانشیگاه نيیز
به سیمت فعاليیت اقتصیادي در بخیش زمیين و مسیكن كشیيده شیدهانید تیا شیاید بخشیی از
عقبافتادگی ناشی از بی توجهی به ثروت را جبران كنند .زیرا آنها نيز خود را با كسیانی مقایسیه
میكنند كه در تحصيل موفق نبودهاند ،ولی توانستهاند به ثروت هنگفتی در مدت كوتاهی دسیت
یابند (رفيعپور  .) 372-3۶5 ،1384البتیه بخشیی از ایین ولیع تحیرک در هیر جامعیهاي در اثیر
گسترش سرمایهگذاري هاي صنعتی و رشد اقتصادي رخ میدهد كه نمونیه بیارز آن ،كشیورهاي
آسياي جنوب شرقی به ویژه كره جنوبی است .در كره ،ولیع تحیرک و سیرخوردگی در نيیل بیه
مقاصد شیغلی و اقتصیادي میورد نظیر ییا شكسیت در فعاليیتهیاي اقتصیادي ،مسیائلی ماننید
اختالل هاي روانی ،افسردگی و خودكشی را پدید آورده است .آمارها نشان میدهند كیه در كیره
جنوبی ،خودكشی چهارمين عامل مرگ است و این كشور ،بيشیترین نیرخ خودكشیی را در بیين
كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه 1دارد .بر اساس آمار سال  ،2009ميزان
خودكشی این كشور  31در هر  100هزار نفر بود كه بيشترین ميزان را در بين كشیورهاي عضیو
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این سازمان 1به خود اختصاص داد .پس از كره جنوبی ،كشور ژاپن بیا نیرخ  ،24/4در هیر صید
هزار نفر قرار دارد .مجارستان در مرتبه سوم ،اسلوونی در مرتبه چهارم و فنالند در مرتبیه پینجم
قرار دارد (سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ،گزارش شاخصهیاي همبسیتگی اجتمیاعی،
خودكشی .)2009 :اما بخشی از این ولع نيز در بیعدالتی یا احساس بیعدالتی به وجود میآیید.
در جامعهاي كه افراد احساس كنند ،مزایاي اجتماعی مانند ثروت ،قدرت ،شغل ،مقام و منصب و
غيره بر اساس اصل شایستگی توزیع نمیشود ،رقابت لجامگسيخته و ناهنجار نيیز بیراي كسیب
این مزایا پدید میآید (رفيعپور  .)285 ،1384در چنين جامعهاي ،تحرک طبقاتی یا شغلی وجیود
دارد ،اما این سيالت ،نشانه تعادل جامعه نيست .بلكه نشانه چرخش مستمر مناصیب شیغلی بیين
افرادي است كه به دالیل انتسابی و نه بر اساس ویژگیهاي اكتسابی گمارده شدهاند .دليل آن نيز
دولتی بودن بخش عمده اقتصاد و مشاغل در جامعه است .این موضوع پیس از انقیالب موجیب
تحرک بيشتري نيز شده است .زیرا هر دولتی به جابجایی گستردهاي در مناصب و مشاغل دولتی
عالیرتبه ،ميانرتبه در سطح مدیران و حتی كارشناسان عالیرتبه پرداخته است .چنیين پدییدهاي
نيز موجب پيدایش ولع براي تحرک شده است.
بررسیهاي اكتشافی و كيفی پژوهش نيز بيانگر این فرضيه است كیه در سیاختارهاي اداري،
بهویژه دولتی فرایند تضعيف و تقليل انگيزه هاي شغلی و اخالق كار وجود دارد ،به این معنا كیه
بخشی از افراد با سرمایه فرهنگی باال در اوان ورود بیه مشیاغل خیود ،از انگيیزه فراوانیی بیراي
ارتقاء و پيشرفت برخوردارند ،سختكیوش هسیتند و در كارشیان نیوآوري دارنید ،امیا پیس از
گذشت مدت زمانی ،به دليل مواجه شدن با موانع ساختاري در مسير ارتقاءشیان ،بیه تیدریج در
زمينه انگيزههاي شغلی و اخالق كار دچار افت میشوند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه دو عامل سرمایه فرهنگی و اخیالق كیار ،تیأثير مهمیی در
موفقيت افراد ،بهویژه در زمينه تحرک شغلی آنها دارد .اخیالق كیار ارزشهیا ،باورهیا و عیاداتی
مانند دنياگرایی ،سوداندوزي ،عیدم اعتقیاد بیه سرنوشیت و تقیدیر ،بیاور بیه توانیایی و قیدرت

 .1سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ،متشكل از  34كشور توسعهیافته است كه در سال  19۶9به منظور
توسعه تجارت و همكاري هاي اقتصادي تأسيس شد .اعضاي سازمان خود را به دموكراسی و اقتصاد بازار متعهد
می دانند .بيشتر كشورهاي عضو ،جزء ثروتمندترین و پردرآمدترین اقتصادهاي جهان هستند.
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خویشتن در تغيير اوضاع و شرایط زندگی و بهبود مستمر آن ،ميیل بیه پيشیرفت و موفقيیت در
زندگی ،بهویژه موفقيتهاي تحصيلی ،شغلی و اقتصادي ،حسابگري و عقالنيیت ،وقیتشناسیی،
سختكوشی ،درستكاري ،وايفهشناسیی ،زهید و پرهيیز از بطالیت و خیوشگیذرانی را شیامل
میشود .كسانی كه به ارزش هاي مذكور اعتقاد دارند و این باورهیا در عیادات و خلیق و خیوي
آنها متجلی است ،قادر خواهند بود در حوزههاي مختلف رقابت پيروز شیوند .بیا حصیول ایین
نتيجه كه نظریههاي فرهنگی بوردیو ،ماكس وبر ،دیوید مکكلهلند ،راجیرز ،دانيیل لرنیر و سیایر
صاحبنظران حوزه فرهنگی توسعه را تأیيد میكند ،میتوان گفت كه جامعه ایران براي نيیل بیه
توسعه و پيشرفت به تربيت بيشتر انسانهیاي ارادهگیرا ،موفقيیتطلیب ،آینیدهنگیر ،برنامیهرییز،
سختكیوش ،دنيیاگرا ،وايفیهشیناس و درسیتكار ،حسیابگر ،وقیتشیناس ،اهیل پیسانیداز و
سرمایه گذاري ،خالق و كارآفرین نياز دارد .در این فرایند خانواده ،نظیام آموزشیی ،رسیانههیا و
سایر نهادهاي فرهنگی باید براي تشویق افراد به درونی كردن این ارزشها ،تالش كننید و میانع
تكوین باورها و نگرشهاي بدبينانه ،تقدیرگرایانه ،دمغنيمتی و دنياگریزانه در افراد شوند.
مهمتر از ایجاد و تقویت اخالق كار توسط نهادهاي تربيتی و فرهنگی ،دولت بایید بیا وضیع
قوانين و ایجاد سازوكارهاي مناسب ،به تقویت اصل شایستگی و شایستهساالري همت گمارد تیا
مانع افول اخالق كار جوانان و فارغالتحصيالنی شود كه با انگيزه و اشتياق فراوانی به بیازار كیار
وارد میشوند .بر اساس نتایج پژوهش حاضیر ،كسیانی در شغلشیان موفیق هسیتند كیه از ایین
ارزشها برخوردارند و افرادي كه نتوانستند در منزلت شغلی خود بهبود ایجاد كنند ،مقدار اندكی
از این ارزشها را داشتند .در بين زیرشاخصهاي اخالق كار ،درستكاري تأثير بسيار مهمی دارد.
باید به افراد آموخت كه در صورتی میتوانند به موفقيت بيشتر دست یابند كیه واایفشیان را بیه
بهترین شكل انجام دهند .انجام واایف یكی از بارزترین مسيرها و شيوههیایی اسیت كیه افیراد
می توانند از طریق آن بر رقباي خود پيشی گيرند .اما باید به موازات آن پیاداش متناسیب نيیز در
نظر گرفت تا احساس بیعدالتی در افراد شكل نگيیرد .زییرا احسیاس بییعیدالتی از دو جنبیه،
اخالق و فرهنگ كار را دچار بحران میكند .به طوري كه برخی افراد به این نتيجه میرسیند كیه
راه نيل به مزایاي اجتماعی ،تالش ،پشتكار ،سختكوشی و درستكاري نيست ،بلكه با كجیروي،
بهتر می توانند پيشرفت كننید .در برخیی از افیراد دیگیر نيیز ممكین اسیت اثیر خنبییكننیده ییا
بیتفاوت كننده بر جاي گذارد؛ به طیوري كیه بیه محیل نيیل بیه برخیی از اهیداف و مقاصید
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شخصیشان ،پایبندي خود را به ارزشها و هنجارهیاي كیار از دسیت دهنید .مشیاهدات كيفیی
پژوهشگر در بسياري از ادارههاي ایران ،چنين فرایندي را تأیيد میكند.
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