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  چکیده

. ي دولتی انجام گردیدپژوهش حاضر باهدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی در گرایش به کارها

سرمایه فرهنگی موردنظر در این پژوهش بر اساس تعریف سرمایه فرهنگی بوردیـو متشـکل از   

روش پژوهش حاضـر توصـیفی   . شده است یافته، عینیت یافته و نهادینه سرمایه فرهنگی تجسم

اسـاس   نفر از کارکنان بخش دولتی در شهر تهران بودند که بـر  384است و جامعۀ موردمطالعه 

هاي مورداستفاده در ایـن پـژوهش    پرسشنامه. اي انتخاب شدند اي چندمرحله گیري خوشه نمونه

پرسشنامۀ استاندارد سرمایۀ فرهنگی بوردیو و پرسشنامۀ پژوهشگر ساختۀ گـرایش بـه مشـاغل    

و  SPSS21افـزار   هـاي پـژوهش توسـط نـرم     آمده از پرسشـنامه  دست هاي به یافته. دولتی است

وتحلیـل   آماري رگرسیون خطی، همبستگی پیرسون و همبستی جزئی مـورد تجزیـه   هاي آزمون

آمده حاکی از آن بود که سرمایۀ فرهنگی بر گرایش به کارهاي دولتـی   دست نتایج به. قرار گرفت

یافته و عینیت یافته بـا گـرایش بـه کارهـاي دولتـی       بین سرمایۀ فرهنگی تجسم. تأثیرگذار است

شده و گرایش به کارهـاي دولتـی    ندارد اما بین سرمایۀ فرهنگی نهادینه داري وجود رابطۀ معنی

همچنین، مشاهده شد که سرمایۀ فرهنگی بـا توجـه بـه زمینـۀ     . داري مشاهده گردید رابطۀ معنی

اقتصادي و خانوادگی بر گرایش به کارهاي دولتی تأثیرگذار است اما سرمایۀ فرهنگی بـا توجـه   

  .بر گرایش به کارهاي دولتی نداشتبه زمینۀ اجتماعی تأثیري 
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  مقدمه و بیان مسئله

در جوامـع  . شود که آن شغل براي فرد بـا ارزش شـود   احساس نیاز به شغل خاص باعث می

شوند یـک تغییـر    هاي مختلف از خارج وارد می ا روشهاي جدید ب جهان سوم، وقتی پدیده

هاي جدیـد   با ورود این پدیده. دهد ناگهانی در نظام اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی روي می

شــدن آنهــا بــه نیــاز، ســاختار تولیــد و نیــاز داخلــی دچــار اخــتالل  شــده و بــه هــم   و تبــدیل

سـازان هـر    و آینـده ) رمایۀ انسـانی س(که نوجوانان و جوانان سرمایۀ اصلی  ازآنجایی.ریزد می

اي هسـتند، لـذا تـدبیر و بررسـی مسـائل و امـور مربـوط بـه آنهـا از اولویـت خاصــی            جامعـه 

ریـزي بـراي آینـده، نداشـتن      یکی از عوامل بازدارنـده و مخـرب در برنامـه   . برخوردار است

اي قبـول  سازي نسل جوان بر که آماده اندازي روشن براي آینده جوانان است، درحالی چشم

بنابراین، رسیدگی به وضعیت شـغلی و  . ها در آینده کاري اساسی و ضروري است مسئولیت

تـرین   انجامـد و یکـی از مهـم    زندگی جوانـان، بـه امیـدواري آنـان بـه آینـده و زنـدگی مـی        

اســت بهبــود ) درآمــد کــافی و مطمــئن(معضـالت زنــدگی جوانــان را کــه شــغل و درآمـد   

  .بخشد می

ترین نیازهاي یک جامعه  یابی افراد به شغل موردنظر از اساسی ستموضوع اشتغال و د"

عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی مطـرح بـوده و رفـع آن     و بیکاري به

کرباسی، اثنی عشري و عاقل، ("ریزان بوده است هاي اساسی برنامه همواره، ازجمله دغدغه

هایشان بر این است که  برخی از جوانان و خانواده همچنین، بنابراین امر که تفکر). 32: 1387

... هـاي زنـدگی، بیمـه و    شغل دولتی داراي ثبات و پایداري است و فرد را براي تأمین هزینه

هایشان گرایش فراوانی  هاي اخیر در کشور جوانان و خانواده بنابراین در سال. سازد نیاز می بی

  .بیاورنداند که به سمت مشاغل دولتی روي  پیداکرده

هورلمان
1

عنـوان یکـی از جامعـه شناسـان کـار و شـغل بـراي نقـش عوامـل           به) 1970(

هاي شغلی فرزنـدان اهمیـت خاصـی     اقتصادي، اجتماعی و جو فرهنگی خانواده در گرایش

                                                  
1. Horleman
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کند که در آن ابتدا موقعیت شغلی پدر و مـادر مـورد    هولمان مدلی را عنوان می. قائل است

شود که این اوضاع براي اعضاي خـانواده، امکانـات و    شان داده میگیرد و ن بررسی قرار می

آورد که در آن فرهنگ خانواده، توانایی شناختی، زبان و  سطح معیشت خاصی به وجود می

ازاین مرحله براي فرزندان توانـایی و   گیرد، پس هاي فرزندان شکل می شکل و جهت انگیزه

سـپس مرحلـه   . گیـرد  انشـگاه شـکل مـی   منزلت ناشـی از تحصـیالت در محـیط مدرسـه و د    

شود و فرد در پایان تحصیالت و دریافت  تأثیرپذیري از فرهنگ مدرسه و دانشگاه آغاز می

کنـد   شـغلی کـه انتخـاب مـی    . گـردد  هاي نهایی آماده پذیرش شغل می ها و مهارت تخصص

ي تحت این دور ادامه دارد و هر فرد. کند درآمدي دارد، منزلت اجتماعی او را مشخص می

بنا بر نظر هورلمان ). 1370:89صدر نبوي، (زند  تأثیر شرایط فوق به انتخاب شغل دست می

کـه  . توان گفت عوامل فرهنگی در انتخاب شغل و گرایش به مشاغل دولتی نقش دارنـد  می

  .توان به نقش سرمایه فرهنگی در گرایش به مشاغل دولتی اشاره کرد می

مر اشتغال در جامعۀ ایرانی بسیار مهم است و یکی از مسائلی بنابراین، با توجه به اینکه ا

ها مدیران و مسئوالن و همچنین جامعه شناسان را به خود مشغول داشته اسـت   است که سال

عوامـل  . که این فرایند انتخاب شغل و گرایش به مشاغل خاص در گرو چـه عـواملی اسـت   

. مخصوصـاً دولتـی تأثیرگـذار اسـت    زیادي بر روي انتخاب شغل و گرایش افراد به مشاغل 

توان به داشتن کار و حقوق ثابت، اطمینان خاطر از ادامۀ کار، بیمـه و   ازجمله این عوامل می

بین مطرح باشد  تواند دراین اما عوامل دیگري نیز می. مزایاي دیگر مشاغل دولتی اشاره کرد

هنگـی افـراد اسـت کـه     که از مسائلی است که تاکنون به آنها توجه نشـده اسـت سـرمایه فر   

رو، این امر به یک  ازاین. تواند تأثیر بسزایی بر گرایش افراد به مشاغل دولتی داشته باشد می

هـم بـر روي فرهنـگ     هاي انـدکی آن  شده است اما در ایران تنها پژوهش مسئلۀ کلی تبدیل

انـد و  کار یا عوامل اجتماعی و اقتصادي و نقش آنها در گـرایش بـه اشـتغال سـنجیده شـده     

تاکنون پژوهشی در زمینۀ نقش سرمایه فرهنگی در گـرایش بـه مشـاغل دولتـی دیـده نشـده       

تواند یک مسئلۀ کلی براي جامعه باشد که سرمایه فرهنگـی چـه    رو، این امر می ازاین. است

  نقشی در گرایش افراد به مشاغل دولتی دارد؟
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ان تحصیل او از کودکی تا که سرمایه فرهنگی هر فردي در زم همچنین، با توجه به این

تواند در انتخـاب شـغل او نقـش داشـته باشـد الزم و       گیرد و این امر که می جوانی شکل می

رسد که این مهم مورد پژوهش قرار گیرد تا میزان نقش سرمایه فرهنگی  ضروري به نظر می

از آن هاي مؤثر بر آن در گـرایش افـراد بـه مشـاغل دولتـی شـناخته شـوند تـا بتـوان           و زمینه

عنوان مالکی براي انتخـاب شـغل افـراد یـا حتـی تحصـیالت افـراد در دوران نوجـوانی و          به

توان سرمایۀ فرهنگی افراد را بـاال بـرد و    جوانی استفاده گردد زیرا در آن سنین است که می

رو، الزم و ضـروري اسـت کـه بـه      ازاین. هاي مهم تربیت نمود ها و پست افراد را براي شغل

  .سرمایه فرهنگی در گرایش افراد به کارهاي دولتی پرداخته شود بررسی نقش

  

  پیشینۀ پژوهش

  ها و نتایج خالصه یافته  عنوان  سال  پژوهشگر  ردیف

ــی عوامــل و    1398  خلیلی  1 بررس

هـاي مـؤثر    سیاست

بــر اشــتغال نیــروي 

  کار ا

ــاه ــی،    در کوت ــالص داخل ــد ناخ ــدت، تولی م

موجودي سرمایه، درآمـد حاصـل از فـروش    

گذاري مسـتقیم خـارجی و بـاز     سرمایه نفت،

بودن تجاري اثر مثبـت بـر شـاخص اقتصـاد     

اما حداقل دستمزد با یک دوره . مقاومتی دارند

تـأخیر اثــر منفــی و معنـاداري بــر روي ایــن   

شاخص دارد که نتایج فوق براي بلندمدت نیز 

شده است  درنهایت نشان داده. کند صدق می

شـاخص  هـاي وارده بـر    که اثر برخی شـوك 

اقتصاد مقاومتی تا سالیان طوالنی باقی خواهد 

  .ماند

تحلیل عوامل مـؤثر    1396  موحدي و سامیان  2

ــذب   ــر جــــ بــــ

ــان  دانـــش آموختگـ

دانشگاهی در بخش 

  تعاون

گروه عامل کلیدي در جذب  5نتایج نشان داد 

التحصیالن دانشگاهی در بخـش   و ورود فارغ

 گذاري سیاست: اند از تعاون مؤثرند که عبارت

و قانونی، مالی و اعتباري، آموزشی، ارتباطی و 

  .توانمندسازي
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نقــش فرهنــگ در     1395  عصاره و رضایی  3

ــاب   ــتغال و انتخ اش

رشــــــته در دوره  

  متوسطه

دهـد کـه تغییـر نگـرش آحـاد       نتایج نشان می

خصوص اولیاء و بسترسازي فرهنگی  جامعه به

تواند در کیفیت فرایندهاي آموزش فنـی و   می

هـاي   ه متوسطه، اشتغال در رشتهاي دور حرفه

موردعالقه، کاهش بیکاري و در نهایت، رشد 

  .و توسعۀ اقتصادي جامعه مؤثر باشد

نقدي، طاهري نیا،   9

سرشت، عیسی  پاك

  زاده

بررسی نقش سرمایۀ   1393

فرهنگی و اجتماعی 

در ورود بــه بخــش 

ــمی  اشــتغال غیررس

شاگرد : موردمطالعه(

هــــاي  مکانیــــک

  )چاپارخانۀ همدان

دهـد دو الگـو و    هاي تحقیـق نشـان مـی    یافته

براي ورود » اجباري«و » اختیاري«سبک کلی 

الگـوي اجبـاري   . به این سیسـتم وجـود دارد  

برآمـده از بســتري اسـت کــه در آن افــراد از   

سرمایۀ فرهنگـی پـایینی در زمینـۀ آگـاهی از     

مشاغل مختلف برخوردارند و فاقـد مهـارت   

ایـن افـراد   . اند گونه مشاغل قبلی در زمینۀ این

براي ورود به بازار کار از سـرمایۀ اجتمـاعی   

ــامیلی ــی  -ف ــره م ــومی به ــد ق ــوي . گیرن الگ

نیز مبتنی بر بستر سرمایۀ فرهنگـی  » اختیاري«

همچون آگاهی از مشاغل موجـود در جامعـه   

است و با داشتن مهارت قبلی در زمینۀ شغلی 

موردنظر از سرمایۀ اجتماعی خانوادگی بهـره  

  .گیرد می

ــرمایه    1392  وزیري  10 ــش ســ نقــ

فرهنگی  –اجتماعی 

و اقتصادي بر نـرخ  

اشتغال زنان در شهر 

  تهران

هـاي پـژوهش حاضـر نشـان داد      نتایج یافتـه 

سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتمـاعی و سـرمایه   

هـاي   اقتصادي زنان شـاغل بیشـتر از سـرمایه   

فرهنگی اجتماعی و فرهنگی زنان غیر شـاغل  

ــه. اســت ــخص ب ــالوه مش ــب  ع شــد و ترتی

هاي اقتصـادي، فرهنگـی و اجتمـاعی     سرمایه

بینی وضعیت اشتغال  بیشترین سهم را در پیش

  .آنها دارد

ــی عوامــل و    1392  سعدي و موسوي  11 بررس

هـاي مـؤثر    سیاست

بــر اشــتغال نیــروي 

مـدت   نتایج حـاکی از آن بـوده کـه در کوتـاه    

توان بـا اسـتفاده از تسـهیالت و تحریـک      می

ضـمن اینکـه   . تغال را افـزایش داد تولید، اشـ 
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ترین عامـل ایجـاد اشـتغال در بلندمـدت      مهم  کار

تبــع آن، رشــد اقتصــاد  گــذاري و بــه ســرمایه

میزان ضـریب متغیـر بـا    . شده است شناسایی

پذیري پایین بازار  وقفه اشتغال گویاي انعطاف

کــار در اقتصــاد ایــران بــوده کــه الزم اســت 

بـراي  ها و راهکارهـاي قـانونی الزم    سیاست

  .تر ساختن آن مدنظر قرار گیرد روان

20  Arestisa, 
Ferreirob, 
Gómezb,  

کیفیــت اشــتغال و    2020

  حمایت از اشتغال

در این مقاله به بررسی تأثیر قانون حمایت از 

کارگران دائم و موقت بر اشتغال اشتغال براي 

.شده است کل، اشتغال دائم و موقت پرداخته

هاي داده پانل، ما بررسی  با استفاده از تکنیک

کنیم که آیا سـطح و تغییـر در حمایـت از     می

اشتغال براي کارگران دائم و موقت بر پویایی 

اشتغال کل حقوق، اشـتغال دائمـی و اشـتغال    

تایج این مقاله به درك ن.گذارد موقت تأثیر می

بهتر عوامل مؤثر در تکامل اشـتغال و عوامـل   

  .کند کننده کیفیت اشتغال کمک می تعیین

21  Moriconi, Peri  2019    ــاص ــات خ ترجیح

کشور و نرخ اشتغال 

  در اروپا

در این مقالـه مـا از تنـوع در میـان مهـاجران      

کنیم تا اثر  اروپایی نسل اول و دوم استفاده می

شـده بـر    رهنگی تفریحی تعیـین ترجیحات ف

اگـر مهـاجران   .میزان اشتغال فرد را جدا کنیم

برخی از ترجیحات اوقات فراغت کار خود را 

در کشور مبدأ حفظ کنند، زیرا آنها به سـمت  

کننـد،   شرایط مختلف بازار کـار حرکـت مـی   

 توانیم تأثیر این تنظیمات فرهنگـی تعیـین   می

مـا  .کنـیم  شده را از تأثیر عوامل دیگـر جـدا  

دانیم که ترجیحات اوقـات فراغـت ویـژه     می

از تغییرات باال  ٪24کارگري در کشور، حدود 

به پایین در میـزان اشـتغال را در کشـورهاي    

  .دهد اروپایی توضیح می

22  Li, Wei, Wu  2019    ،می، امکانات خدمات خصوصی از قبیل سرگرامکانــات شــهري
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ــانی و   ــرمایه انس س

ــتغال در   ــع اش توزی

  شانگهاي

ــت  ــهیالت مراقب ــد، تس ــتی   خری ــاي بهداش ه

ها، تـا حـد زیـادي بـا      غیرانتفاعی و رستوران

آوري اشــتغال خــدمات تولیدکننــده در  جمــع

ســطح زیرمجموعــه، کــه از تئــوري ســرمایه  

ــی  ــتیبانی م ــانی پش ــت،   انس ــراه اس ــد، هم کن

که جمع شدن اشتغال تولیـدي بیشـتر    درحالی

نند مرتبط با توسعه امکانات عمومی ما. است

مطالعه ما روشی نوآورانـه  . ونقل سیستم حمل

هـاي شـهري در بسـتر     براي بررسـی تئـوري  

. دهــد هــاي اجتمـاعی ارائــه مـی   انقـالب داده 

کند که دولـت چـین    همچنین این پیشنهاد می

ــر تمرکــز روزافــزون خــدمات   بــراي غلبــه ب

تولیدکنندگان و تسریع در حاشـیه مانـدن در   

ی در خدمات اشتغال تولیدي، باید تمرکززدای

  .را ترغیب کند

23  Kondo, Shoji  2019   تأثیرات همساالن در

  وضعیت اشتغال

فرد،  هاي نظرسنجی منحصربه با استفاده از داده

درصـدي در   شویم که افزایش یـک  متوجه می

میزان اشتغال اولیه همساالن یک فرد، احتمال 

درصد  0,2اشتغال بعد از شش ماه را با حدود 

مـا همچنـین شـواهد    .دهـد  میامتیاز افزایش 

دهد که هنجار اجتماعی براي  نشانگر نشان می

عنوان مکانیسـم اساسـی اثـر همسـاالن      کار به

ــاوجود محــدودیت داده مشــاهده ــا  شــده ب ه

  .کند خدمت می

24  Bussemakersm, 
Oosterhoutm, 

Kraayka, 
Spierings  

ارتباط بین آمـوزش    2017

ــان در  و اشــتغال زن

  سراسر جهان

دهد که در کشـورهایی کـه    ج ما نشان مینتای

مشاغل بخش خدمات نسبتاً کمی هسـتند، بـا   

هاي رگرسیون لجستیک چنـد   استفاده از مدل

ســطحی، داشــتن یــک آمــوزش عــالی بــراي 

بـه نظـر   . اشتغال زنان اهمیـت بیشـتري دارد  

رسد که زنان تحت تحصـیل، تحـت ایـن     می

شرایط، زنان کـم تحصـیل را از کـار خـارج     
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تـر، پیشـرفت تحصـیلی     از همه مهـم . کنند می

ــاي   ــه داراي هنجاره ــان در کشــورهایی ک زن

کارانه جنسیتی هستند، تفاوت بیشتري  محافظه

در این کشورها اشتغال زنان به . کند ایجاد می

تر از کشورهاي آزادتر  توجهی پایین میزان قابل

است، اما براي زنان با تحصـیالت بـاالتر بـه    

  .میزان کمتري است

25  Marcén  2014     نقــش فرهنــگ در

  خوداشتغالی

دهـد کـه    هاي اضافی نشان مـی  وتحلیل تجزیه

زایـی   هایی در تأثیر فرهنگ بر اشـتغال  تفاوت

ازنظر جنسیت وجود دارد، زیرا مردان نسبت 

به زنان نسبت به زنان حسـاس هسـتند و بـه    

ترتیب کـه افـراد    این دلیل فعالیت اقتصادي، به

اي، علمی و فنی و  ههاي حرف درگیر در فعالیت

هاي غذا،  هاي اقامت و سرویس افراد در محل

بیشتر تحت تـأثیر اختالفـات فرهنگـی قـرار     

ما همچنین انتقال فرهنگ را بررسی . گیرند می

کنیم و نقش مهمـی از انتقـال بـین نسـلی      می

کنـیم، اگرچـه تــأثیر    فرهنـگ را مشـاهده مــی  

فرهنگ بر خوداشتغالی از نسلی به نسل دیگر 

  .یابد ش میکاه

  

  چارچوب نظري

نـام اسـت اسـتفاده     در فرایند نظري این پژوهش ازنظریات بوردیو که در این زمینـه صـاحب  

، سرمایۀ فرهنگـی عبـارت اسـت از شـناخت و ادراك فرهنـگ و      بنا بر نظر بوردیو. شود می

از ). 47: 1386فاضـلی،  (هـاي عمـل متناسـب     هنرهاي متعالی، داشـتن ذائقـۀ خـوب و شـیوه    

عنـوان یـک رابطـه اجتمـاعی در درون یـک       دگاه بوردیو سرمایه آن چیزي است کـه بـه  دی

تمامی کاالهـا، اشـیاء و    نماید و دامنه آن بدون هیچ تمایزي به سازواره از تعامالت، عمل می

و در یـک  (دارنـد   عنوان چیزهاي کمیـاب و ارزشـمند، عرضـه مـی     هایی که خود را به نشانه
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عنـوان   شود و سـرمایه فرهنگـی بـه    کشیده می) ردتقاضا هستندساختار مشخص اجتماعی، مو

اي از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل  یک رابطه اجتماعی درون سازواره

  ).Harker, 1990(گردد  کند، منتهی به قدرت و منزلت می می

 تسـاوي سـرمایه   شناس فرانسوي در تحقیقـی کـه بـر اسـاس فرضـیه عـدم       بوردیو جامعه

:کند فرهنگی انجام داده، سرمایه فرهنگی را به سه دسته تقسیم می

هـاي تجربـی و رفتـاري و معلومـات کسـب      سرمایه بدنی و فردي؛ حافظه، مهـارت  -1

تـوان   هاي این سرمایه، مـی  از مشخصه. شوند هاي بدنی و فردي محسوب می شده، از سرمایه 

اي اسـت کـه بـه شـخص و      مایه، دارایـی این سر. یافتگی آن اشاره کرد به پیوستگی و درون

دیگر، تنها، صـاحب ایـن خصـایص، دارنـده ایـن       عبارت به. وخوي وي بدل  شده است خلق

توان این سرمایه درونی  شده را از طریق بخشش،  به همین جهت نمی. سرمایه فرهنگی است

ه فرهنگـی  که این نـوع از سـرمای   در نهایت این. وراثت و خریدوفروش به دیگري انتقال داد

.خورده است فانی و میراست، زیرا به شکل خاصی با یکتایی بیولوژیکی شخص، گره

هـاي فرهنگـی، آثـار ادبـی و شـاهکارهاي       سرمایه عینی فرهنگی؛ مجموعه میـراث  -2

یافته داراي یک  سرمایه فرهنگی عینیت. نامند ها را سرمایه عینی فرهنگی می هنري و جز این

یافته با سـرمایه   توان از طریق رابطه سرمایه فرهنگی عینیت تنها می هاست که رشته از ویژگی

مانند کتـاب، تابلوهـاي نقاشـی، آالت    (این سرمایه . فرهنگی بدنی و فردي آن را معین کرد

البته تنها از لحاظ مالکیـت  (انتقال است  به لحاظ مادي از طریق صاحبانش قابل...) موسیقی و

).حقوقی قابلیت انتقال دارد

ــابطه  -3 ــادي و ض ــرمایه نه ــه   س ــدارك حرف ــیلی، م ــدارك تحص ــارا از  اي؛ م اي و ک

مدرك تحصیلی سند تخصص فرهنگـی اسـت   . اي هستند هاي سرمایه نهادي و ضابطه نمونه

از). 66-65: 1386صـالحی،  (دهد  اي ارائه می شده اش ارزش قراردادي تضمین که به دارنده

نظر بوردیو
1

ترند که رمـوز فرهنگـی    نباشت سرمایه فرهنگی موفقافرادي در زمینۀ ا) 1986(

.صحیح را بهتر در مدرسه و جامعه کسب کرده باشند

                                                  
1. Bourdieu
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ایـن سـرمایه بیشـتر از    «: نویسـد  ریتزر در توضـیح نظریـۀ سـرمایه فرهنگـی بوردیـو مـی      

گیـرد، در ایـن بـازار     شـان سرچشـمه مـی    خاستگاه طبقه اجتماعی مردم و تجـارب آموزشـی  

شـان هزینـه    کننـد و آن را یـا بـراي بهبـود جایگـاه اجتمـاعی       ن را جمع میشا ها سرمایه انسان

شــود کــه جایگاهشــان در  دهنــد و باعــث مــی کننــد و یــا جایگاهشــان را از دســت مــی مــی

).728: 1374ریتزر، (» تر شود چهارچوب اقتصاد فرهنگی وخیم

انـد   ابسـته دارد، همـه اشـکال سـرمایه بـه هـم و      اظهار می) 1986(گونه که بوردیو  همان

توانـد بـه سـرمایه اقتصـادي تعبیـر شـود، اگـر پیونـدهاي          مثال، سرمایه اجتماعی مـی  عنوان به

شخصی به یک تاجر جهت بستن یک قرارداد مهم کمک کند، سرمایه اجتمـاعی همچنـین   

تواند به سرمایه فرهنگی تعبیر شود اگر آگـاهی و شـناخت شـخص او را بـا جهـان تئـاتر        می

  .»آشنا سازد

صـورت   تواند به ارث برسد و یا بـه  سرمایه فرهنگی برعکس سرمایه اقتصادي نمیولی 

طــور ضــمنی و در طــی فراینــد  خیلــی ملمــوس در تصــرف و مالکیــت فــرد باشــد، بلکــه بــه

انتقال سـرمایه فرهنگـی از راه آمـوزش و تمـرین فرهنگـی      . کند پذیري انتقال پیدا می جامعه

کـه سـرمایه فرهنگـی دائمـاً خـود را بازتولیـد        از منظـري دیگـر بایـد گفـت    . شود ممکن می

بدین ترتیب اگرچه افـراد در طـول زنـدگی خـود، دائمـاً      «: نویسد می) 1379(آزاده . کند می

اي آزادانـه از بـین تجربیـات مطلـوب      گونـه  شوند کـه بـه   مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدي می

گیـرد کـه بـا     رهنـگ صـورت مـی   هایی از ف ها تنها از بین جنبه گزینند، ولی این انتخاب برمی

آموزند که شـبیه عـادات    بنابراین تنها چیزهایی را می. گیري و عادات وي منطبق باشد جهت

کیاسـی،  (»کنـد  باشد و تغییر چندانی در سرمایه فرهنگی آنـان ایجـاد نمـی    و سالیق آنان می

1387 :45.(

ترنـد کـه رمـوز     وفـق افرادي در زمینۀ انباشت سرمایه فرهنگـی م ) 1986(نظر بوردیو از

اظهــار ) 1376(گیــدنز . فرهنگـی صــحیح را بهتـر در مدرســه و جامعــه کسـب کــرده باشـند    

ویـژه   انـد، بـه   دارد که کودکانی که از زمینۀ اجتماعی و خانوادگی طبقـه پـائین برخاسـته    می

هـاي   کنند که بـا شـیوه   هاي گفتاري و رفتاري پیدا می هاي اقلیت قومی، شیوه کودکان گروه
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شـده در زمینـۀ    اگرچه میل نظریـات مطـرح  . ري و رفتاري مسلط در مدرسه مغایر استگفتا

توانـد شـرایط    طرف ایجاد تمایز و تولید نابرابري اسـت، امـا دانشـگاه مـی     سرمایه فرهنگی به

یکسان فراهم کند و در اختیار تمام دانشجویان قرار دهد تا هرکس بنا بر استعداد و توانـایی  

تواند فراهم آورندة شـرایط یکسـان باشـد، کـه      دانشگاه از سه نظر می. بردخود از آن بهره ب

اند از جو گروه آموزشی، ساختار گـروه آموزشـی و تجربیـات طلبگـی دانشـجویان       عبارت

).1380قاضی طباطبایی و ودادهیر، (

هاي اساسی آن جامعه است کـه هویـت یـک جامعـه را      فرهنگ هر جامعه از ویژگی"

ها و باورهـا اسـت    ورسوم، اهداف، ارزش طورکلی فرهنگ شامل آداب به. کند مشخص می

هـاي   فرهنـگ، کلیـت تـامی از ویژگـی    . کنـد  که سبک زندگی یک جامعه را مشخص مـی 

. کنـد  معنوي، مادي، فکري و عاطفی است که یک جامعه یا گروه اجتماعی را مشخص می

هاي زنـدگی، حقـوق اساسـی     ینگیرد بلکه شامل آی تنها هنر و ادبیات را در برمی فرهنگ نه

  ).13: 1376یونسکو، ("شود ها و باورها نیز می هاي ارزشی، سنت انسان، نظام

مثابه میراث بـه   یابد و به فرهنگ هر جامعه در طول تاریخ آن جامعه شکل و تکامل می

شوند اما تغییـرات   ها نیز دستخوش تغییر و تحول می اگرچه فرهنگ. شود آیندگان منتقل می

فرهنگ در رفتارها و ساختارها متجلی و در آنها سـاري و جـاري   . کند و تدریجی است آن

بخـش هـر    هـاي اساسـی متمایزکننـده و هویـت     شود و به همین جهت فرهنگ از ویژگی می

  .رود جامعه به شمار می

یادآوري این نکتـه حـائز اهمیـت اسـت کـه تجلـی و جریـان فرهنـگ در رفتارهـا و          "

رو، اگـر   ازایـن . گیـرد  طبیعی و بدون الزام و اجبار بیرونی صورت مـی  نهادهاي جامعه بسیار

فرهنگ یک جامعه متعالی و داراي عناصر مثبت و پیش برنده باشد مسیر تعـالی و پیشـرفت   

زمـان در مقابـل تغییـرات     شـود و هـم   آن جامعه همـوار و حرکـت در آن مسـیر تسـهیل مـی     

هاي مختلف اقتصـادي و   ثیر فرهنگ در حوزهبنابراین تأ. کند اجتماعی نامناسب مقاومت می

ــذ اســت   ــدگی انســان بســیار زیــاد و ناف ــوع  . اجتمــاعی زن ــه تغییــر اجتمــاعی و هــر ن هرگون

فایده یـا   گذاري اقتصادي یا اجتماعی بدون در نظر گرفتن عناصر فرهنگی جامعه بی سیاست
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توسـعه اقتصـادي و    هـاي  به همین دلیل امروزه در برنامـه . حداقل بسیار کم نتیجه خواهد بود

گیرد تا جایی که توسعه فرهنگـی   ازپیش موردتوجه قرار می اجتماعی، عناصر فرهنگی بیش

). 23: 1374دوپـویی،  ("شـود   فراتر از توسعه اقتصادي و عامل پویایی و نـوآوري تلقـی مـی   

توانـد عـاملی مـؤثر در انتخـاب شـغل و گـرایش افـراد بـه          رو، سرمایه فرهنگی فرد می ازاین

دانـد یعنـی    هـاي علـم و دانـش را سـرمایه فرهنگـی مـی       بوردیـو مقولـه  . غل خاص باشـد مشا

ها، آموزش و مزایایی کـه   هایی از دانش، مهارت صورت«دیگر سرمایه فرهنگی به  عبارت به

، »دهد که جایگاه باالتري در جامعـه کسـب کنـد    هر فردي واجد آن است و به او اجازه می

هـایی   ها و معرفـت  با انتقال نگرش(یو، پدران به فرزندان خود از دیدگاه بورد. شود گفته می

بخشـند   سرمایه فرهنگـی مـی  ) کند که در سیستم آموزشی جاري به موفقیت آنان کمک می

  ).14: 1388روحانی، (

حال باید در ایـن نکتـه دقیـق شـد کـه چـرا سـرمایه فرهنگـی یـک عامـل تولیدکننـده            

هایی که یک  ها و شناخت گی عبارت است مهارتگفته شد که سرمایه فرهن. نابرابري است

هاي برابري را براي همـه اعضـاي    میدان اجتماعی فرصت. دهد جامعه در اختیار فرد قرار می

ها سود ببرند که مهـارت   توانند از این فرصت کند، لیکن تنها آنهایی می آن جامعه فراهم می

گـر   فرهنگـی یـک متغیـر مداخلـه    از این حیث سـرمایه  . ها را داشته باشند جذب این فرصت

عنوان یـک   بسیار مهمی است هم در مواقعی که در توزیع منابع نابرابري وجود دارد یعنی به

مغیر در بازتولید نابرابري اجتماعی دخالت دارد و هم در مواقعی که جامعه متقاضی برابـري  

ین زمینۀ خانوادگی و بنابرا. گر مهمی باشد تواند متغیر مداخله ها است می ها و پاداش فرصت

طور مستقیم بر حصـول سـرمایه فرهنگـی تـأثیر دارنـد و سـرمایه فرهنگـی         زمینه اجتماعی به

حتی برخورداري ازنظرها . طور مستقیم بر دستاوردهاي علمی و شغلی تأثیر خواهد داشت به

  ).1381بوردیو، (هاي اکتسابی است  و عقاید شخصی نیز ثمره تحصیالت و مهارت

یافتـه   به نظریۀ بوردیو، که سرمایۀ فرهنگی متشکل از سـرمایۀ فرهنگـی تجسـم   با توجه 

، سـرمایۀ عینیـت   )شـده  هاي رفتاري و معلومات کسـب  هاي تجربی، مهارت حافظه، مهارت(

و سـرمایۀ  ) منـدي بـه هنـر    مصرف کاالي فرهنگی، تملـک کـاالي فرهنگـی و عالقـه    (یافته 
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اي و مدارك کارایی که به اشتغال فرد اشاره مدارك تحصیلی، مدارك حرفه(شده  نهادینه

است و همچنین این امر که زمینۀ خانوادگی، اجتمـاعی و اقتصـادي فـرد بـر سـرمایۀ      ) دارند

هاي پژوهش تـدوین   اش مؤثر است مدل مفهومی زیر طراحی و بر اساس آن فرضیه فرهنگی

  .گردید

  

  مدل نظري

  
  

  هاي پژوهش فرضیه

  فرضیه اصلی پژوهش

  .رهنگی در گرایش به کارهاي دولتی نقش داردسرمایه ف
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  هاي فرعی پژوهش فرضیه

یافته و اشتغال به کارهاي دولتی رابطه وجود دارد بین سرمایه فرهنگی تجسم.  

بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و اشتغال به کارهاي دولتی رابطه وجود دارد.  

دولتی رابطه وجود داردشده و اشتغال به کارهاي  بین سرمایه فرهنگی نهادینه.  

سرمایه فرهنگی با توجه به زمینۀ خانوادگی افراد در اشتغال به کارهاي دولتی تأثیر دارد.  

سرمایه فرهنگی با توجه به زمینۀ اجتماعی افراد در اشتغال به کارهاي دولتی نقش دارد.  

تی نقش داردسرمایه فرهنگی با توجه به زمینۀ اقتصادي افراد در اشتغال به کارهاي دول.  

  

  روش پژوهش

. شـود  هـا پژوهشـی توصـیفی قلمـداد مـی      پژوهش حاضـر بـر اسـاس نحـوه گـردآوري داده     

ــیفی  " ــژوهش توص ــاي    ... پ ــین متغیره ــط ب ــل رواب ــایش آن، تحلی ــیه و آزم ــاختن فرض برس

مطالعـه در ایـن   ).74: 1388میرزایـی، ("شده و پروراندن قوانین کلـی توجـه دارد   دستکاري

کاري آزمایشـی و انتخـاب نمونـه تصـادفی از      و بافت طبیعی بدون دستپژوهش در محیط 

هـاي خـود و عملیـاتی کـردن      شده و پژوهشگر پس از تـدوین فرضـیه   جامعۀ پژوهش انجام

ها، ابزار خود را که یک پرسشنامۀ پژوهشگر ساخته است، مدون  متغیرهاي برآمده از فرضیه

الزم به توضیح است کـه ایـن پـژوهش    . استنموده و آن را روي اعضاي نمونه اجرا نموده 

شـده و   نیز منطبق با اصول پژوهش توصیفی و ازنظر هدف با یـک هـدف اکتشـافی شـروع    

هـاي خـود را مـدون کـرد و      ویژه مبانی نظري فرضـیه  پژوهشگر با بررسی ادبیات پژوهش به

  . ها پرداختبه آزمون فرضیه) فرضیه پیرو و فرضیه آزما(آنگاه متناسب با یک هدف قیاسی 

در پژوهش قیاسی که به آن پژوهش فرضیه آزما"
1

شود، پژوهشگر ممکن  نیز گفته می 

هــا،  هــایی شــروع کنــد کــه از طریــق مشــاهده هــا یــا پرســش اســت کــار خــود را بــا فرضــیه

 -انـد  آمده دست شده در زمینۀ موردمطالعه به هاي ارائه هایی اکتشافی، یا سایر نظریه پژوهش

                                                  
1. Hypothesis-testing resecrch
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فـرض شـده در    رعکس پژوهش اکتشافی با یک مفهـوم یـا انتظـار از پـیش    پژوهش قیاسی ب

هـا مسـیر حرکـت     هـا یـا فرضـیه    فـرض  شود و ایـن پـیش   مورد پدیدة مورد بررسی شروع می

نمایند و به همین دلیل به آن پژوهش فرضیه پیرو پژوهشگر را تعیین می
1

"شـود  نیز گفته مـی  

  ).66: 1388میرزایی،(

  

  گیري مونه و روش نمونهجامعه آماري و حجم ن

کارکنان بخش دولتی در شهر تهران بـر اسـاس سرشـماري سـال     : جامعه آماري موردمطالعه

و سـطح   0,5نفر اسـت کـه بـر اسـاس فرمـول کـوکران بـا سـطح دقـت           2،276،928، 1397

گیـري تصـادفی    در ایـن پـژوهش از روش نمونـه   . شده است نفر انتخاب 384، %95اطمینان 

منـد   گیـري تصـادفی نظـام    اي استفاده و در نهایـت بـا اسـتفاده از نمونـه     لهاي چندمرح خوشه

شـده و   منطقه تقسـیم  22روش کار به این صورت بود که ابتدا شهر تهران به . انتخاب شدند

نهـاد   5طور تصادفی انتخاب و از هر منطقه نیـز   منطقه به 5سپس بر اساس شرایط جغرافیایی 

هـاي   نامـه  منـد انتخـاب و پرسـش    صورت تصادفی نظام نفر به 16دولتی انتخاب و در هر نهاد 

  .مربوطه توسط این افراد تکمیل گردید

  

  ابزار پژوهش

  پرسشنامۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو

ها و نمودهاي  سؤال داشته و هدف آن سنجش ارزش 22پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو 

مهارت ذهنی، (بدنی و فردي  یافته یا سرمایه تجسم -1: فرهنگی و هنري در سه شاخص

مصرف کاالهاي فرهنگی، تملک کاالهاي (عینی  - 2) مهارت در بیان مطالب درسی

اما پرسشنامۀ مذکور . باشد می )مدارك تحصیلی(نهادي  -3) مندي به هنر فرهنگی، عالقه

هایی از آن حذف و تعدادي به آن  براي پژوهش حاضر کمی نامناسب بود بنابراین، پرسش

  .سؤال افزایش پیدا کرد 33ها به  ه گردید و تعداد گویهاضاف

                                                  
1. Hypothesis-driven resenrch
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ابـزار   CVRشده است که میانگین کـل   اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا مشخص

پایایی پرسشنامۀ فوق نیـز از طریـق آزمـون آلفـاي کرونبـاخ و      . به دست آمد 878/0برابر با

مـورد بررسـی   ) ین و آزمـون بارتلـت  اولکـ  –میر  –کیزر (kmoاعتبار سازه از طریق آزمون 

اسـت و اعتبـار     843/0آمده بـراي ایـن پرسشـنامه    دست آلفاي کرونباخ به. قرار گرفته است

  .قبول پرسشنامه است است که حاکی از پایایی باال و اعتبار قابل  578/0سازه برابر

  

  پرسشنامۀ پژوهشگر ساخته

اي پژوهشـگر سـاخت بـوده کـه      شـنامه شده در پـژوهش حاضـر، پرس   پرسشنامه دوم استفاده

گویـه اسـت کـه     3شده، بخـش اول شـامل    بخش تشکیل 5سؤال است که از  65متشکل از 

گویه است کـه مربـوط بـه     27مربوط به متغیرهاي جمعیت شناختی است، بخش دوم شامل 

گویـه اسـت کـه مربـوط بـه متغیـر زمینـۀ         3متغیر زمینۀ اجتماعی است، بخـش سـوم شـامل    

گویه است کـه مربـوط بـه متغیـر زمینـۀ خـانوادگی        17ست، بخش چهارم شامل اقتصادي ا

  .گویه است که مربوط به گرایش به کارهاي دولتی است 15است و بخش پنجم شامل 

ابزار  CVRشده است که میانگین کل  اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا مشخص

شده  طریق روش آلفاي کرونباخ مشخص پایایی ابزار نیز از.به دست آمد 0,901برابر با 

زمینۀ  -شده در خصوص چهار خصیصه  است و ازآنجاکه در این پژوهش ابزار طراحی

بوده است،  –اجتماعی، زمینۀ اقتصادي، زمینۀ خانوادگی و گرایش به کارهاي دولتی 

قرار  ط بهکه به میزان آلفاي گویه هاي مربو. ها محاسبه گردید بنابراین چهار آلفا براي آن

  .آمده حاکی از پایایی باالي ابزار بود دست جدول زیر است که آلفاي به
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  آلفاي کرونباخ  متغیر

  0,785  زمینۀ اجتماعی

  0,793  زمینۀ اقتصادي

  0,801  زمینۀ خانوادگی

  0,863  گرایش به کارهاي دولتی

  

  ها وتحلیل داده نحوة تجزیه

گیـري تصـادفی،    توزیع نرمال که از طریق نمونـه  –ري با توجه به اینکه شرایط آزمون پارامت

ها و نیز پیوسته بودن مقیاس و نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف مبنـی بـر    برابري واریانس

اي بود،  هاي رابطه شده نیز از نوع فرضیه هاي طراحی مهیا بود، و فرضیه–ها  نرمال بودن داده

هـاي سـه    مبسـتگی پیرسـون و بـراي فرضـیه    آزمون ضـریب ه هاي دو متغیري از  براي فرضیه

متغیري که با توجه به زمینۀ خانوادگی، اجتماعی و اقتصادي بود از همبستگی جزئی و براي 

هـاي سـرمایۀ فرهنگـی بـود از رگرسـیون خطـی        فرضیۀ اصلی پژوهش که بـر اسـاس مؤلفـه   

  .استفاده گردید

  

  هاي پژوهش یافته

ی نقش داردسرمایه فرهنگی در گرایش به کارهاي دولت.
  

  خالصه مدل رگرسیون تأثیر سرمایه فرهنگی بر گرایش به مشاغل دولتی -1جدول 

    مدل
مجموع 

ضرایب تعیین

درجه 

  آزادي

میانگین 

ضرایب 

  تعیین

F  
  سطح

  معنادار

ضریب 

همبستگی

  ضریب تعیین 

شده تعدیل

خطاي 

استاندارد 

  برآورد

    رگرسیون  1

باقیمانده  

  جمع  

a .سرمایه فرهنگی): ثابت(بینی  پیش  

b .گرایش به مشاغل دولتی: متغیر وابسته  
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بـین متغیـر   ) R(مقدار ضریب همبستگی . دهد خالصه مدل را نشان می 1جدول شمارة

دهـد بـین متغیـر     باشد کـه نشـان مـی    می 0,263ی، سرمایه فرهنگی و گرایش به مشاغل دولت

همچنـین مقـدار ضـریب    . سرمایه فرهنگی و گرایش به مشاغل دولتی همبستگی وجود دارد

از کـل تغییـرات   % 6,2دهـد کـه    باشـد، نشـان مـی    مـی  0,062شده که برابـر بـا    تعیین تعدیل

. ایـن معادلـه اسـت   گرایش به مشاغل دولتی وابسته به متغیر سرمایه فرهنگـی ذکـر شـده در    

. کنـد  بینـی مـی   دیگر سرمایه فرهنگی، تغییرات گرایش بـه مشـاغل دولتـی را پـیش     عبارت به

تـر از   در سـطح خطـاي کوچـک   ) F=9,439(داري مقدار آزمون همچنین، با توجه به معنی

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیـر سـرمایه فرهنگـی و     ، می0,05

شاغل دولتی مدل نسبتاً خوبی بوده و سـرمایه فرهنگـی تـا حـدودي قـادر اسـت       گرایش به م

  .تغییرات گرایش به مشاغل دولتی را تبیین کند

  

  aضرایب  -2جدول 

  استاندارد  ضرایب غیراستاندارد    

  BStd. ErrorBeta  t  Sig  مدل

  )ثابت(  1

یافته تجسم  

عینیت یافته  

نهادي  

a .گرایش به مشاغل دولتی: متغیر وابسته  

  

نتـایج مربـوط بـه میـزان تـأثیر هـر متغیـر در مـدل و همچنـین میـزان            2شمارة جـدول 

  :که دهد مقایسه متغیرها نشان می. دهد ها را نشان می همبستگی بین آن 

.دار است شده بر گرایش به مشاغل دولتی معنی تأثیر متغیر سرمایه فرهنگی نهادینه- 1

یافتـه و عینیـت یافتـه بـر گـرایش بـه مشـاغل دولتـی تـأثیر           سرمایه فرهنگـی تجسـم  -2

.داري ندارد معنی
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بر روي متغیر گـرایش بـه    0,302شده با ضریب تأثیر  متغیر سرمایه فرهنگی نهادینه-3

ایـن بـدین معنـا اسـت کـه بـه ازاي افـزایش یـک         . أثیر مستقیم داشـته اسـت  مشاغل دولتی ت

شده میزان گرایش بـه مشـاغل دولتـی را     انحراف استاندارد در متغیر سرمایه فرهنگی نهادینه

.دهد افزایش می

  

یافته و اشتغال به کارهاي دولتی رابطه وجود دارد بین سرمایه فرهنگی تجسم.

  

  یافته و گرایش به مشاغل دولتی ي سرمایه فرهنگی تجسمهمبستگی متغیرها -3جدول 

سرمایه فرهنگی   گرایش به مشاغل دولتی  متغیر  

  یافته تجسم

گرایش به مشاغل 

  دولتی

  همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد

سرمایه فرهنگی 

  یافته تجسم

  همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد

  

یافته و گرایش به مشاغل دولتی رابطۀ  بین سرمایه فرهنگی تجسم 3شمارةطبق جدول 

یافته هـیچ تـأثیري بـر گـرایش      بدین معنی که سرمایه فرهنگی تجسم. معناداري وجود ندارد

یافته موردنظر در ایـن پـژوهش متشـکل     سرمایه فرهنگی تجسم. افراد به مشاغل دولتی ندارد

هاي فرد در انتقال مفاهیم به دیگران است که نتـایج نشـان داد کـه در     ها و توانایی از مهارت

  .این پژوهش این امر نقشی بر گرایش افراد به مشاغل دولتی نداشته است

  

بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و اشتغال به کارهاي دولتی رابطه وجود دارد.
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  گرایش به مشاغل دولتی همبستگی متغیرهاي سرمایه فرهنگی عینیت یافته و -4جدول 

سرمایه فرهنگی عینیت   گرایش به مشاغل دولتی  متغیر  

  یافته

گرایش به مشاغل 

  دولتی

  همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد

سرمایه فرهنگی عینیت 

  یافته

  همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد

  

یه فرهنگـی عینیـت یافتـه و گـرایش بـه مشـاغل دولتـی        بین سرما 4شمارةطبق جدول 

بدین معنی که سرمایه فرهنگـی عینیـت یافتـه هـیچ تـأثیري بـر       . رابطۀ معناداري وجود ندارد

سرمایه فرهنگی عینیت یافته موردنظر در این پـژوهش  . گرایش افراد به مشاغل دولتی ندارد

هنگـی اسـت کـه در ایـن پـژوهش      متشکل از عالقه و تمایل افراد به مصارف و کاالهاي فر

  .نشان داده شد این امر نقشی در گرایش افراد به مشاغل دولتی نداشته است

  

شده و اشتغال به کارهاي دولتی رابطه وجود دارد بین سرمایه فرهنگی نهادینه.

  

  شده و گرایش به مشاغل دولتی همبستگی متغیرهاي سرمایه فرهنگی نهادینه -5جدول 

سرمایه فرهنگی   به مشاغل دولتیگرایش   متغیر  

  شده نهادینه

گرایش به مشاغل 

  دولتی

  همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد

سرمایه فرهنگی 

  شده نهادینه

  همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد
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بـه مشـاغل دولتـی بـا     شده و گرایش  بین سرمایه فرهنگی نهادینه 5شمارةطبق جدول 

بـدین  . داري وجـود دارد  رابطـۀ معنـی  % 95در سطح اطمینان  0,05داري کمتر از  سطح معنی

شده بـاالتر رود آنهـا گـرایش بیشـتري بـه       معنی که هر چه در افراد سرمایه فرهنگی نهادینه

ان شده در این پـژوهش متشـکل از میـز    سرمایه فرهنگی نهادینه. کنند مشاغل دولتی پیدا می

اش و تمایل فـرد بـه ارتقـا تحصـیلی و مهـارتی اسـت کـه در ایـن          تحصیالت فرد و خانواده

  .پژوهش نشان داده شد این امر نقش پررنگی در گرایش افراد به مشاغل دولتی داشته است

  

     سرمایه فرهنگی با توجه به زمینۀ خانوادگی افـراد در اشـتغال بـه کارهـاي

.دولتی تأثیر دارد

  

  تگی متغیرهاي سرمایه فرهنگی و گرایش به مشاغل دولتی با توجه به زمینه خانوادگیهمبس -6جدول 

گرایش به مشاغل   متغیر    

  دولتی

  سرمایه فرهنگی

  زمینه خانوادگی
گرایش به 

  مشاغل دولتی

  همبستگی

  سطح معناداري  

  تعداد  

  

  سرمایه فرهنگی

  همبستگی

  عناداريسطح م  

  تعداد  

  

بین سرمایه فرهنگی و گرایش به مشاغل دولتی با توجه به زمینـه   6شمارةطبق جدول 

داري وجـود   رابطۀ معنی% 95در سطح اطمینان  0,05داري کمتر از  خانوادگی با سطح معنی

ایش به مشـاغل  بدین معنی که سرمایه فرهنگی افراد با توجه به زمینه خانوادگی بر گر. دارد

تواند با اثرگـذاري بـر سـرمایه فرهنگـی گـرایش بـه        دولتی تأثیر دارد و زمینه خانوادگی می

زمینـه خـانوادگی مـورد بحـث در ایـن پـژوهش زمینـۀ        . مشاغل دولتی را در افراد بـاال ببـرد  
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مذهبی و بعد خانواده است که نشان داد افراد بر اساس زمینۀ خانوادگی گرایش بیشـتري بـه   

  .غل دولتی دارندمشا

  

      سرمایه فرهنگی با توجه به زمینۀ اقتصـادي افـراد در اشـتغال بـه کارهـاي

.دولتی نقش دارد

  

  همبستگی متغیرهاي سرمایه فرهنگی و گرایش به مشاغل دولتی با توجه به زمینه اقتصادي -7جدول 

گرایش به مشاغل   متغیر    

  دولتی

  سرمایه فرهنگی

  زمینه اقتصادي
گرایش به 

  غل دولتیمشا

  همبستگی

  سطح معناداري  

  تعداد  

  

  سرمایه فرهنگی

  همبستگی

  سطح معناداري  

  تعداد  

  

بـین سـرمایه فرهنگـی و گـرایش بـه مشـاغل دولتـی بـا سـطح           7شـمارة طبق جـدول  

بـدین معنـی   . داري وجـود دارد  نـی رابطۀ مع% 95در سطح اطمینان  0,05داري کمتر از  معنی

که سرمایه فرهنگی افراد با توجه به زمینه اقتصادي بر گرایش به مشاغل دولتی تـأثیر دارد و  

تواند با اثرگذاري بر سرمایه فرهنگی گرایش به مشاغل دولتی را در افراد  زمینه اقتصادي می

انـداز و دارایـی    دي، پسزمینۀ اقتصادي مورد بحث در این پژوهش وضعیت درآم. باال ببرد

تواند در گرایش به مشاغل دولتی نقـش داشـته    خانوادگی فرد است که مشخص گردید می

  .باشد
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      سرمایه فرهنگی با توجه به زمینۀ اجتمـاعی افـراد در اشـتغال بـه کارهـاي

  .دولتی نقش دارد

  

  ه زمینه اجتماعیهمبستگی متغیرهاي سرمایه فرهنگی و گرایش به مشاغل دولتی با توجه ب -8جدول 

گرایش به مشاغل   متغیر    

  دولتی

  سرمایه فرهنگی

  زمینه اجتماعی
گرایش به 

  مشاغل دولتی

  همبستگی

  سطح معناداري  

  تعداد  

  

  سرمایه فرهنگی

  همبستگی

  سطح معناداري  

  تعداد  

  

رهنگی و گرایش به مشاغل دولتی با توجه بـه زمینـه   بین سرمایه ف 8طبق جدول شمارة 

توانـد تـأثیري بـر     بدین معنی که زمینه اجتماعی نمـی . اجتماعی رابطۀ معناداري وجود ندارد

زمینۀ اجتماعی مورد بحـث در ایـن   . سرمایه فرهنگی و گرایش به مشاغل دولتی داشته باشد

توانـد نقـش    ت که نشان داد نمیهاي جمعی اس پژوهش روابط و مناسبات اجتماعی و رسانه

  .مؤثري در گرایش افراد به مشاغل دولتی دارد

  

  گیري بحث و نتیجه

ایـن  . آمده سرمایۀ فرهنگی بر گرایش به مشاغل دولتـی تأثیرگـذار اسـت    دست بنا بر نتایج به

دهد که داشـتن سـرمایۀ فرهنگـی در افـراد گـرایش آنهـا را بـه مشـاغل دولتـی           امر نشان می

توان گفت که سرمایه فرهنگی دانشی است که افراد را قادر به  بنابراین، می. دهد افزایش می

ازنظر بوردیو سرمایه فرهنگی به مفهـوم فرهنگـی   . کند تفسیر رمزهاي فرهنگی گوناگون می

مثابـه   از این منظر سـرمایه فرهنگـی بـه   . کند است که ازنظر اجتماعی همانند سرمایه عمل می
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ویـژه از طریـق خـانواده و     پذیري، بـه  ی است که فرد در فرایند جامعههای ها و ویژگی مهارت

هـاي اجتمـاعی    در واقع، اصطالح سرمایه فرهنگی بوردیو به دارایـی . کند مدرسه، کسب می

غیرمالی، مثالً پرورشی یا ذهنی، اشاره دارد که، وراي ابزارهاي اقتصادي، تحرك اجتماعی 

  .بخشند را ارتقا می

غیرمـالی حــاوي دانشــی تربیتــی، اجتمـاعی و ذهنــی اســت کــه، در    هــاي ایـن دارایــی  

هاي پیچیـده، بـراي    یافته و برخوردار از افکار و ذهنیت هاي غیر مرفه اما بسیار تربیت خانواده

چنـین کودکـانی اغلـب فرزنـدان هنرمنـدان، نویسـندگان،       . شـود  کودکان تدارك دیده می

رغـم درآمـد خـانوادگی متوسـط،      تند، و بـه کرده هس معلمان، مدیران کل، و اساتید تحصیل

این وضعیت با فراهم آوردن امکان دسترسی . شوند اجتماعی و تحصیلی فهمیده محسوب می

دیگر، مفهوم  بیان به. شود هاي خصوصی برگزیده تشدید می این کودکان به مدارس و دانشگاه

هاي فرهنگی،  ها، و تواناییسرمایه فرهنگی به نقشی اشاره دارد که انواع متمایز سالیق، دانش

  .کنند در رابطه با فرایندهاي تکوین طبقه در جوامع معاصر، بازي می

تـوجهی از   ، در ذهن و اندیشـه بخـش قابـل   )1395(همچنین، بر اساس نظر رضوانی فر 

دولتی یـا خصوصـی    جوانان، اشتغال به معناي نشستن بر روي صندلی در ادارات دولتی، نیمه

گونـه اسـت کـه     ها به اشتغال فرزندانشان این در واقع نگاه جامعه و خانواده. دکن معنا پیدا می

توانـد بـه دلیـل     این امر می. آنها را در مسیري قرار دهند که در مشاغل دولتی استخدام شوند

هـاي   ها و مخاطرات اشتغال افراد در بخش خصوصـی اسـت، بنـابراین در سـال     وجود ناامنی

اند که بـه سـمت مشـاغل     هایشان گرایش فراوانی پیداکرده نوادهاخیر در کشور جوانان و خا

  . دولتی روي بیاورند

ها سعی بر آن  کند خانواده بنابراین، بر اساس نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو که بیان می

دارند میزان سرمایۀ فرهنگی فرزندانشان را از طریق کسـب علـم و فرهنـگ بـاال ببرنـد و بـر       

ها سعی بر آن دارند که فرزندانشان را به سمت مشاغل دولتی  خانوادهاساس نظر رضوانی فر 

بنابراین، این امر که در این پـژوهش مشـخص گردیـد کـه سـرمایۀ فرهنگـی بـا        . سوق دهند

پـذیر   توجه به زمینۀ خانوادگی و اقتصادي بر گرایش به مشاغل دولتـی نقـش دارد را توجیـه   
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هـاي تحصـیلی فرزندانشـان در مـدارس و      زینـه هـا بـا فـراهم کـردن ه     کنـد زیـرا خـانواده    می

ها سعی بر آن دارند تا فرزندانشان در سطح تحصیلی ارتقا یابنـد و بـر همـین اسـاس      دانشگاه

کـه ایـن امـر از طریـق بـاال بـردن ســطح       . بتواننـد در مشـاغل دولتـی مشـغول بـه کـار شـوند       

هاي  و بررسی مؤلفهتحصیالت و علم آنها است که همان سرمایۀ فرهنگی عینیت یافته است 

شـده بـاال گـرایش     سرمایۀ فرهنگی مشخص گردید که افراد داراي سرمایۀ فرهنگی نهادینه

یافتـه و عینیـت یافتـه نقشـی در      هاي فرهنگی تجسـم  بیشتري به مشاغل دولتی دارند و سرمایه

ینیـت  دهد که افراد با سرمایۀ فرهنگی ع این امر نیز نشان می.گرایش به مشاغل دولتی ندارند

یافته باال گرایش و تمایل بیشتري به اشتغال در مشاغل دولتـی دارنـد زیـرا سـرمایۀ فرهنگـی      

اي است عاملی اسـت کـه فـرد را بـه      شده که همان داشتن مدارك تحصیلی و حرفه نهادینه

  .دهد سمت اشتغال در مشاغل دولتی و ثابت سوق می

رسـند   به سطح باالي تحصیالت مـی  گیرد که افراد زمانی که این امر از اینجا نشات می

اي را بـراي   هاي ثابت با درآمد ثابت مشغول شوند و آینـدة تضـمینی   تمایل دارند تا در شغل

شـده همچـون    کنـد سـرمایه فرهنگـی نهادینـه     بنا بر نظر بوردیو که بیان مـی . خود رغم زنند

کننـد و   مـی  هاي تحصیلی که در قالب مدارك و مدارج تحصیلی نمود عینی پیدا صالحیت

دهـد،   شده می ها هم ازنظر قانونی و هم ازنظر عرفی ارزش اجتماعی و تعریف به دارنده آن

دارا بودن سرمایۀ فرهنگی عینیت یافته و مدارك تحصیلی باال افراد را به سمت ثبات سـوق  

ات منزلۀ ثب دهد و مشاغل دولتی با توجه به دائمی بودن شغل و درآمد ثابت براي افراد به می

  .باشد می

شده تبدیل فرهنگ شخصی بـه عنـاوین و مـدارکی تحصـیلی      سرمایه فرهنگی نهادینه

نـوعی بـا القـاب اشـرافیت      بوردیـو ایـن سـرمایه را بـه    . اند است که ازنظر اجتماعی تأییدشده

این سـرمایه فرهنگـی، بـه کمـک ضـابطه اجتمـاعی و نمـادین، بـراي افـراد          . کند مقایسه می

ایـن سـرمایه قابلیـت    . ، مانند مدرك تحصیلی، تصدیق، حرفه، و کارکند موفقیت کسب می

مثالً . واگذاري و انتقال ندارد و به دست آوردن آن توسط فرد به شرایط معینی بستگی دارد

شود که به صاحب خـود،   هاي واقعی متجلی می نامه هاي تحصیلی و گواهی صورت عنوان به
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ــار حقــوق تضــمین  ــت، ار  در کن ــت اعطــا  شــده توســط دول ــراردادي و ثاب ــد  مــیزش ق کن

)Champagne, 2008: 25.(کند  ترین نقش بارز خود را در بازار کار ایفا می این مفهوم بیش

. هاي کمـی و کیفـی قـرار گیـرد     گیري تواند تحت اندازه و آنجاست که سرمایه فرهنگی می

تضـمین   طور رسمی بنابراین، در تعریف ضمنی مدرك تحصیلی، که صالحیت خاصی را به

نهفته اسـت کـه گسـترده آن متناسـب بـا      » فرهنگ عمومی«کند، ضمانت برخورداري از  می

شود،  حال، هیچ ضمانت واقعی براي آنچه رسماً تضمین می بااین. وجهه مدرك مذکور است

  ).53: 1390بوردیو، (توان یافت  یعنی موثق بودن این ضمانت، نمی

مـدارك تحصـیلی بـا آن دسـته از اعمـال       بستگی نزدیـک  توان چرایی هم گونه می این

شوند،  صراحت از کسی خواسته نمی شوند، و هرگز به فرهنگی که در مدارس تعلیم داده می

مثابـه شـرط ورود بـه جهـان      همه، این واقعیت، که مـدارك تحصـیلی بـه    را تبیین کرد؛ بااین

نظـام آموزشـی،   توان، بدون توجه بـه دیگـر تـأثیرات     کنند، را نمی فرهنگ مشروع عمل می

تـر   همچون تقویت عملکرد خانواده بورژوایی از طریـق القـاي فرهنـگ مشـروع، کـه پنهـان      

دیگر، از مجراي مـدرك تحصـیلی، شـرایط وجـودي معینـی       بیان به. است، کامالً تبیین کرد

).57: 1390بوردیو، (شود  برگزیده و مشخص می

مثابـه شـکلی از سـرمایه     واننـد بـه  ت عالوه بر این، بوردیو بر این نظر است که اشـیاء مـی  

مثابـه   هـا، تـا میـزان معینـی، بـه      گیـري از آن  جا که استفاده و بهـره  فرهنگی عمل کنند، تا آن

مثالً یک فلسفۀ شکلی از سـرمایه فرهنگـی   . شده باشد سرمایه فرهنگی درونی شده، پذیرفته

خاتمـه بایـد گفـت    در . است، زیرا مستلزم آموزش فرد بـراي درك آن اسـت  » یافته عینیت«

» شـده  نهادینـه «سرمایه فرهنگی در جوامع برخوردار از نظام تعلیم و تربیت رسمی بـه شـکل   

هـا   هاي افراد را از طریق صدور اسـتوارنامه  که مدرسه کفایت و مهارت هنگامی. وجود دارد

رو، افـراد   ازایـن . گیـرد  کند سرمایه فرهنگی درونی  شده ارزش عینی به خود می گواهی می

در نتیجه، . هاي تحصیلی مشابه از ارزش هم ارزي در بازار کار برخوردارند داراي گواهینامه

در نتیجـه،  . توان شکل متمـایزي از سـرمایه بـازار کـار برخوردارنـد      درجات آموزشی را می

از منظـر بوردیـو،   . توان شکل متمایزي از سرمایه فرهنگی تعبیر کرد درجات آموزشی را می
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شود، مشابه آن چیزي است کـه   ارکردي، که براي سرمایه فرهنگی انجام میسازي ک نهادینه

  ).Bourdieu, 1979(گیرد  وسیله پول درباره سرمایه اقتصادي صورت می به

کنـد کـه سـرمایه فرهنگـی و      بر اسـاس مـوارد فـوق بوردیـو ایـن بحـث را مطـرح مـی        

نحو بنیادي براي موفقیـت  هاي ارثی خانوادگی، فراتر و ماوراي عوامل اقتصادي، به  گرایش

اي  از همـین رو، بـه نحـو قاطعانـه    ). Bourdiue & Passeron, 1964(در مدرسه مهم هستند 

شـکند و تأکیـد دارد کـه فرهنـگ در      شناختی فرهنـگ را در هـم مـی    مفاهیم سنتی و جامعه

 او بـر ایـن مفهـوم اصـرار    . بسیاري از اموالی، که ویژگی سرمایه اقتصادي دارند، سهیم است

وسـیله   فرهنگی منبعی توانا بـراي ایجـاد منـافع هسـتند و بـه     » هاي عادات و گرایش«دارد که 

گیرنـد و تحـت شـرایط مناسـب      قـرار مـی  » انحصـارگري «هاي بالقوه موضـوع   افراد و گروه

در نتیجه، این امر که سـرمایۀ  ). Bourdieu, 1979(توانند از نسلی به نسل بعد انتقال یابند  می

جه به زمینۀ اقتصادي و اجتماعی بر گرایش به مشاغل دولتی تأثیرگـذار اسـت   فرهنگی با تو

  .گردد تبیین می

نقش فرهنـگ در اشـتغال و   "با عنوان ) 1395(هاي عصاره و رضایی  همچنین، پژوهش

بـا  ) 1393(سرشـت، عیسـی زاده    ، نقدي، طاهري نیـا، پـاك  "انتخاب رشته در دوره متوسطه

هنگـی و اجتمـاعی در ورود بـه بخـش اشـتغال غیررسـمی       بررسی نقـش سـرمایۀ فر  "عنوان 

بررسـی  "بـا عنـوان   ) 1392(، وزیري ")هاي چاپارخانۀ همدان شاگرد مکانیک: موردمطالعه(

، نـدري  "فرهنگی و اقتصادي بر نرخ اشتغال زنـان در شـهر تهـران    –نقش سرمایه اجتماعی 

جـه بـه نقـش زنـان در تشـکیل      تو. انجـام داد زن، اشتغال و فرهنـگ  "با عنوان ) 1384(ابیانه 

، "خانواده و تربیت فرزندان و تفاوت نگرش در این زمینه، مسئله اشتغال زنان را تحت تـأثیر 

نشان دادند که فرهنـگ و سـرمایۀ    "نقش فرهنگ در خوداشتغالی"با عنوان ) 2014(مارسن 

سـت تـا بتـوان    اما، پژوهشی مشابه انجام نگردیـده ا . فرهنگی بر اشتغال افراد تأثیرگذار است

  .نتایج این پژوهش را با آن مقایسه و به جامعه تعمیم داد
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