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  چكيده

داشتن شغل يكي از ابعاد مهم زندگي انسان مدرن است و كاريابي با تولد 
ي قرار گرفته است. شناسان اقتصاد شناسي اقتصادي جديد موردمطالعة جامعه جامعه

هاي بيكاري باال  هاي گذشته با مشكالت اقتصادي متعددي ازجمله نرخ ايران در دهه
رو بوده است. باتوجه به دشواري كاريابي در اين دوره و با طرح اين مسئله كه  روبه

شناسي  هاي روابط اجتماعي چه نقشي در كاريابي دارند، اين مقاله از ديد جامعه شبكه
اي به بررسي كاريابي در شهر ابهر  جديد و با استفاده از رهيافت شبكهاقتصادي 

هاي مارك گرانووتر و نان لين بنا  پردازد. پژوهش حاضر از بعد نظري برمبناي نظريه مي
يافته  نامة ساختها با استفاده از پرسش شده است. روش اين پژوهش پيمايش بوده و داده

از شهر ابهر در استان زنجان انتخاب شده بودند  اي صورت خوشه اي كه به از نمونه
  اند.  گردآوري شده

ترين روش  ) استفاده از شبكة روابط اجتماعي مهم1دهد كه  هاي پژوهش نشان مي يافته
) نظرية منابع 2وجو و دستيابي به شغل در ميان نمونة موردمطالعه بوده است،  جست

) با اينكه 3سي موضوع موردمطالعه است، اجتماعي نان لين داراي كفايت الزم براي برر
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شدگي او  ها از نظرية حك شود، يافته نظرية قوت پيوندهاي ضعيف گرانووتر رد مي
 كنند.                                       پشتيباني مي

  
 شبكة روابط اجتماعي، كاريابي، گرانووتر، لين، منابع اجتماعي. واژگان كليدي:

  
  ئلهو بيان مس مقدمه

هاي بشر در دنياي مدرن است. اين  ترين تالش شدن يكي از مهم پيدا كردن كار و شاغل 
شناسي  شناسان نيز از زمان تولد جامعه مسئله هميشه در علم اقتصاد مطرح بوده و جامعه

هاي مارك   اند. اين مقاله براساس يافته هاي اجتماعي كاريابي بوده دنبال علت اقتصادي جديد به
هاي وي است روي اين مسئله متمركز  شناسي اقتصادي جديد مديون تالش كه جامعه 1وترگرانو

رسد و تا چه حد  ها مي شود چگونه به دست آن است كه اطالعاتي كه به كاريابي افراد منجر مي
كشيدن  چالش با به 2يافتن يك شغل) در كتاب 1995گذارد. گرانووتر ( ها اثر مي بر كاريابي آن

بودن اطالعات و  بر كامل  نظري جريان غالب در اقتصاد (رويكرد نئوكالسيك) مبني هاي بنيان
هاي روابط اجتماعي در انتقال اطالعات  ها براي همگان بر نقش شبكه دردسترس بودن آن

فردي غيررسمي،  دهد كه روابط بين كند. او نشان مي هاي شغلي تأكيد مي مربوط به فرصت
قش مهمي در انتقال اين اطالعات دارند و افرادي كه شغل خود را ويژه پيوندهاي ضعيف، ن به
  كنند.  هاي شغلي بهتري دست پيدا مي آورند به موقعيت دست مي واسطة پيوندهاي ضعيف به به

ويژه از نظر اقتصادي سپري كرده است.  هاي اخير دورة دشواري را به جامعة ايران در سال
دهند. بنابر  وضوح نشان مي اند مشكالت اقتصادي را به هآخرين آمارهايي كه تاكنون منتشر شد
ميالدي، يعني سالي كه اين پژوهش در آن انجام  2019آمار بانك جهاني اقتصاد ايران در سال 

 12برابر  1397نرخ بيكاري در ايران در سال  3درصد كوچك شده است. 5/6ميزان  شده، به
تا) و نرخ  ، بي1399صلي اقتصاد ايران، تابستان (گزارش ف درصد 7/10برابر با  1398درصد، در 

، 1399كننده ـ فروردين  اند (شاخص قيمت مصرف درصد بوده 8/34تورم در اسفند همين سال 
درصد  -8/6و  - 1/4ترتيب  نيز به 1398و  1397هاي  ). رشد اقتصادي ايران در سال1: 1399

تا). كاريابي در چنين شرايطي  ي، ب1399بوده است (گزارش فصلي اقتصاد ايران، تابستان 
دهد.  بودن آن را در جامعة ايران نشان مي تواند دشوار باشد و باال بودن نرخ بيكاري مسئله  مي

_______________________________________________________ 
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كند اين است كه: افراد چگونه در دوران  يكي از مسائلي كه در اين شرايط به ذهن خطور مي
  كنند؟  مي هاي اقتصادي موجود در جامعة ايران به شغل دست پيدا دشواري

درصد شاغالن ايران براي كار وابسته به ديگري هستند و براي فرد يا افراد  60حدود 
رو، آگاهي از  ). ازاين39-34تا:  ، بي1396كنند (نتايج آمارگيري نيروي كار سال  ديگري كار مي

 توجهي از اعضاي جامعه داراي هاي شغلي موجود در بازار كار براي اشتغال بخش قابل فرصت
شناسي اقتصادي جديد اهميت شبكة  اهميت فراوان است. بررسي ادبيات موجود در جامعه
توان بر اين اساس، و با مدنظر  دهد. مي روابط اجتماعي را در انتقال اطالعات شغلي نشان مي

بندي كرد: شبكة روابط  شكل صورت قرار دادن جامعة آماري پژوهش، مسئلة پژوهش را بدين 
  كند؟  ابهر چه نقشي در دستيابي افراد به شغل ايفا مي اجتماعي در شهر

شناسي اقتصادي جديد درصدد  هاي زير با رهيافت جامعه مقالة حاضر با پاسخ به پرسش
  پاسخ به اين مسئله است:

 گيرند؟ هايي براي دستيابي به شغل در شهر ابهر مورداستفاده قرار مي چه روش .1
 گذارند؟  ن شهر بر كاريابي تأثير ميهاي روابط اجتماعي چگونه در اي شبكه .2
  هايي دارند؟  شوند چه ويژگي روابطي كه در اين شهر به كاريابي منجر مي .3
 

  مرور ادبيات پژوهش
هاي  اي از تحليل ميالدي موج تازه 1980در دهة  1شناسي اقتصادي جديد با ظهور جامعه

هاي اقتصادي را با  هشناسان پديد هاي اقتصادي آغاز شد. جامعه شناختي پديده جامعه
شناختي مانند ساختارگرايي و تحليل شبكه، رويكرد فرهنگي،  رويكردهاي متفاوت جامعه

اند. مارك گرانووتر يكي از  رويكرد سازماني و رويكرد تاريخي ـ تطبيقي موردمطالعه قرار داده
دازاني قرار پر شناسي اقتصادي جديد است و در دستة نظريه هاي جامعه ترين چهره شده شناخته

؛ گرانووتر، 2كند (سوئدبرگ هاي اقتصادي را مطالعه مي محور كنش گيرد كه با رويكرد شبكه مي
) موردتوجه 1985خود (گرانووتر،  3»شدگي حك«دليل نظرية  ويژه به ). او به140 -129: 1395

  ).124-123: 1395قرار گرفته است (سوئدبرگ؛ گرانووتر، 
شده،  ازحدحك شده و بيش حك ي ضمن نقد رويكردهاي كمشدگ گرانووتر در بحث از حك

تحليل  كند كه ترتيب بر اختيار و محدوديت كنشگر در اعمال كنش باور دارند، اظهار مي كه به
شدن پنهان در دو حد افراطي اين دو   اي از كنش انساني نيازمند پرهيز از ديدگاه اتمي سازنده

_______________________________________________________ 
1 . the new economic sociology 
2 . Richard Swedberg 
3 . embeddedness 
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ـ است.  2شده ترازحد اجتماعي و ادراك كم 1شده ماعيازحد اجت ادراك نظري ـ يعني ادراك بيش
گيرند و نه  كنند و تصميم مي هايي خارج از متن اجتماعي رفتار مي عنوان اتم كنشگران نه به

ها  هاي اجتماعي داراي فصل مشترك براي آن وسيلة مقوله اي كه به شده وار از نسخة پيچيده برده
هاي استوار  دار در نظام ها براي رفتارهاي هدف تالش آنكنند. بلكه  نوشته شده است، تبعيت مي

 ). 46-45روابط اجتماعي حك شده است (همان: 
شناسي اقتصادي جديد شناخته شده است  جامعه 3عنوان فرافرض شدگي خود به نظرية حك

هاي اقتصادي افراد در آن  ). از نظر گرانووتر شبكة روابط اجتماعي كه كنش13: 2010، 4(پورتز
تواند منبع مهمي براي انتقال اطالعات شغلي و درنتيجه اشتغال افراد  اند مي يا زياد حك شده كم

هاي  پيوند قوت«هاي او مطابق با نظرية  ها و استدالل ). يافته1995، 1973باشد (گرانووتر، 
دهند كه از ميان پيوندهاي موجود در شبكة روابط اجتماعي، پيوندهاي ضعيف  نشان مي» ضعيف

  ). 1973توانند اطالعات مفيدتري را منتقل كنند (گرانووتر،  اهميت بيشتري برخوردارند و مي از
هاي ديگري  نظريه 8رونالد برت 7هاي ساختاري و حفره 6نان لين 5هاي منابع اجتماعي نظريه

هاي روابط اجتماعي  ) بر شبكه1985؛ 1973هاي گرانووتر (گرانووتر،  هستند كه همانند نظريه
شوند. بنابه تعريف نان لين،  ها با عنوان سرماية اجتماعي نيز شناخته مي . اين نظريه ي هستندمبتن

شده در يك ساختار اجتماعي كه در  منابع حك«صورت  سرماية اجتماعي (منابع اجتماعي) به
) تعريف 12: 2001(لين، » آيند به تحرك درمي 9هاي هدفمند دسترس بوده و يا در كنش

د وي از ساختار همان شبكة روابط اجتماعي است و منابع هم هر چيز باارزشي شود. مقصو مي
منابع اجتماعي كاالهاي ارزشمند «شوند. پس،  هاي شغلي را شامل مي مانند اطالعات فرصت

دسترس از طريق پيوندهاي مستقيم و  شده در شبكة روابط اجتماعي يك شخص و قابل حك
). از نظر رونالد برت سرماية اجتماعي به 160: 1998مكاران، و ه 10(الي» باشند غيرمستقيم او مي

). در جامعة 19- 16: 1995اند (برت،  گردد كه در آن حك شده اي بازمي موقعيت افراد در شبكه

_______________________________________________________ 
1 . oversocialized 
2 . undersocialized  
3 . meta-assumption 
4 . Portes 
5 . social resources 
6 . Nan Lin 
7 . structural holes 
8 . Ronald Burt 
9 . purposive 
10 . Gina Lai 
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) و 25- 12: 2005اند (برت،  متمايز تخصيص يافته 1هاي مدرن كه در آن افراد مشابه در خوشه
سبب جايگاه خود در شبكه  سازد، افرادي كه به ز هم جدا ميها را ا هاي ساختاري اين خوشه حفره

ها را با استفاده از  ميان خوشه 2زدن هاي ساختاري بيشتري دسترسي دارند و امكان پل  به حفره
ها  سبب دستيابي به اطالعات و امكان انتقال و دستكاري آن روابط غيرزائد خود دارا هستند به

: 1995اين امكانات را در اختيار ندارند خواهند داشت (برت، به كساني كه  مزيت بيشتري نسبت
شدگي در  ). اين منابع و مزاياي ناشي از حك25- 12: 2005، برت، 37- 34: 2001؛ برت، 19- 16

 توانند موجب انتقال اطالعات براي يافتن شغل باشند.  شبكة روابط اجتماعي مي
قي و جنوب شرقي به اين مسئله مطالعات مرتبط متعددي در كشورهاي غربي، آسياي شر

ها و يك پژوهش از ايران پرداخته  ترين اين پژوهش مورد از مهم 4در اين بخش به  3اند. پرداخته
تر  گيرد كه با بررسي تفصيلي رو صورت مي شدن به چهار پژوهش خارجي ازاين  شود. محدود مي

ري است كه با رويكردي تر شود. پژوهش گرانووتر نخستين اث هر مورد ابعاد موضوع مشخص
اي موضوع موردبررسي اين مقاله را موردمطالعه قرار داده است. گرانووتر با هدف مطالعة  شبكه

چگونگي جريان اطالعات منجر به تحرك اجتماعي در شغل يافتن يا تغيير شغل و علل آني اين 
در  4نيوتناي، فني و مديريتي  تحرك و پيوند سطوح خرد و كالن تحليل، كاركنان حرفه

). 8-3: 1995موردمطالعه قرار داده است (گرانووتر،  1969آمريكا را در سال  5ماساچوست
درصد نمونة او شغل آخر خود را با استفاده از روابط شخصي (روش غيررسمي) يافته  56حدود 

د درص 8/18هاي رسمي و مراجعة مستقيم به كارفرما نيز هر كدام  بودند. ميزان استفاده از روش
شده از طريق شبكه، درآمد و  درصد بوده است. اطالعات شغلي منتقل 7/6ها  و ساير روش

برداري از شبكه براي دستيابي به  اند. گرانووتر بهره همراه آورده بوده رضايت شغلي بيشتري به
دانسته و جايگاه فرد در شبكة روابط  6هاي درست شغل را منوط به برخورداري از ارتباط

كند كه  داند. او استدالل مي ها مي كننده براي دسترسي به آن ترين عامل تعيين ا مهماجتماعي ر
عوامل ساختاري (مانند موقعيت فرد در شبكه) اثرگذارترين عوامل در آشكار شدن فرصت 

گونه كه اقتصاددانان باور دارند)، بلكه  ها (آن ) و نه قيمت20-10شغلي بر افراد هستند (همان: 
). او استدالل 39انجامد (همان:  تر از عقالنيت اقتصادي به اتصال افراد به مشاغل ميفرايندي فرا

_______________________________________________________ 
1 . cluster  
2 . bridge 

  اند.  ) تعداد بيشتري از اين آثار را بررسي كرده1999) و لين (2001. مارسدن و گورمن ( 3
4 . Newton 
5 . Massachusetts 
6 . right contacts  
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كند كه باوجود تمايل بيشتر پيوندهاي قوي به ياري رساندن به افراد، در عمل اين پيوندهاي  مي
ها دسترسي ندارد. در نمونة  كه خود فرد به آن ضعيف هستند كه به اطالعاتي دسترسي دارند

عة او نيز ميانجيگري پيوندهاي ضعيف براي اشتغال، بيشتر از پيوندهاي قوي بوده موردمطال
  ). 55-51است (همان: 

رابطة منابع اجتماعي با دستيابي به پايگاه  1975لين و همكاران در پژوهشي در سال 
 شهر شمال شرقي آمريكا موردبررسي قرار 3ساله در  64تا  20اي از مردان  شغلي را براي نمونه

بر رابطة ميان پيشينة خانوادگي،  ها در راستاي تعديل و تدقيق نظرية دانكن مبني اند. آن داده
عنوان ميانجي  تحصيالت و پايگاه شغلي، شبكة روابط اجتماعي را در قالب منابع اجتماعي به

 اند (لين و همكاران، گذار از پيشينة خانوادگي و تحصيالت به پايگاه شغلي وارد تحليل كرده
درصد موارد از طريق  59و  57ترتيب در  گويان به ). شغل اول و آخر پاسخ1163-1167: 1981

توجهي  ميزان قابل دست آمده است. در مواردي پايگاه اجتماعي رابط به شبكة روابط اجتماعي به
ده ش آمده بوده و منابع اجتماعي باالتر به موفقيت بيشتر منجر مي دست باالتر از پايگاه شغلي به

كرده است و تحصيالت و منابع  طور خالصه، پايگاه ابتدايي منابع اجتماعي را تعيين مي است. به
براين،  ). عالوه1177 -1169اند (همان:  آمده بوده دست كنندة پايگاه شغلي به اجتماعي تعيين

بودن قوت پيوند رابط با  پايگاه باالتر رابط شغلي با پيوند ضعيف همراه بوده و قوي 
تعبير اين پژوهشگران، باوجود اينكه  كننده بر استخدام تأثير مثبت داشته است. به ستخداما

كنندة منابع اجتماعي هستند، گذر زمان با تجميع منابع اجتماعي اهميت  منابع فردي تعيين
). در اين 405- 393: 1981كند (لين و همكاران،  منابع اجتماعي را از منابع فردي بيشتر مي

اند (لين و  تري داشته توجه وندهاي ضعيف براي افرادي با پايگاه ابتدايي پايين اثر قابلتحقيق پي
  ).368-365: 1986، 1دامين

موردمطالعه قرار داده است. او نظام دولتي  1988چين را در سال  3شهر تيانجين 2بيان
ند و استدالل دا تخصيص كار در چين را بر ميانجيگري شبكه براي دستيابي به شغل اثرگذار مي

كند كه با توجه به اهميت اثرگذاري مقامات (و نه انتقال اطالعات) در استخدام، اعتماد و  مي
اند. البته دسترسي به  آورند اهميت بيشتري داشته دنبال مي تعهداتي كه پيوندهاي قوي به

س شده است. بر همين اسا پذير مي همين مقامات عموماً از طريق پيوندهاي ضعيف امكان
دليل مالزمت با صميمت، اعتماد و تعهدات  شوند به خوانده مي 4پيوندهايي كه اصطالحاً گوانشي

_______________________________________________________ 
1 . Mary Dumin 
2 . Yanjie Bian 
3 . Tianjin 
4  .Guanxi 
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اند. اگرچه تصميمات در  متقابل (قوي بودن) براي كاريابي در چين كمونيستي راهگشا بوده
درآوردن گوانشي  تحرك  گرفته، به ساختار موردنظر از باال و با معيارهاي غيرشخصي صورت مي

توانسته تصميمات را متأثر سازد و نتايج بهتري را منجر شود. ريسك  فرايندي غيرقانوني ميدر 
شده است. براي  ساخته كه خود به اهميت پيوندهاي قوي منجر مي موجود اعتماد را ضروري مي

درصد نمونة بيان  45دستيابي به اين مقامات استفاده از روابط غيرمستقيم مهم است. حدود 
اي دستيابي به شغل از شبكة روابط اجتماعي خود استفاده كرده بودند كه در ميان ) بر1997(

درصد اين افراد نيز از واسطه براي  45تر بوده است.  ها استفاده از پيوندهاي قوي مرسوم آن
براين، استفاده از واسطه براي ارتباط با  اند. عالوه دستيابي به رابط موردنظر استفاده كرده بوده

داده و جايگاه رابط بر پايگاه شغلي مؤثر بوده است. همچنين،  پرستيژ شغل را افزايش ميرابط 
تري با رابط شغلي غيرمستقيم خود، در مقايسه با واسطه و رابط  مراتب ضعيف افراد پيوند به

اند. درنهايت، ضعف صميميت (قوت  مستقيم يا قوت پيوند ميان واسطه و رابط شغلي داشته
بط، ارتباط غيرمستقيم و قوي بودن پيوند ميان جويندة كار با واسطه و واسطه با پيوند) با را

دهندة  دهد كه نشان كننده (رابط شغلي)، احتمال مديريتي بودن شغل او را افزايش مي كمك
  ). 1997زني پيوندهاي قوي است (بيان،  پل

را  4و درسدن 3پزيگشهروندان الي 2و فلپ 1در تحقيقي بر روي ساكنان آلمان شرقي، فولكر
دهد كه باوجود  ها نشان مي هاي آن اند. يافته پس از تخريب ديوار برلين موردمطالعه قرار داده

 52درصد شغل اول و  40هاي موجود براي استخدام با روش غيررسمي (شبكه)،  محدوديت
ستيژ دست آورده بودند و پر خود را از طريق شبكة روابط اجتماعي به 1989درصد شغل سال 

درصد  54براين،  آمده بوده است. عالوه دست شغليِ رابط مؤثرترين عامل در پايگاه شغل به
اند. همچنين سرماية  درآمده براي اشتغال از نوع پيوندهاي قوي بوده تحرك پيوندهاي به

اجتماعي دردسترس رابطة مستقيمي با پرستيژ شغلي داشته، تحصيالت پرستيژ شغلي رابط را 
اند. بنابه استدالل نويسندگان،  كنندة رابط بوده بيني ساخته و پيوندهاي قوي پيش متأثر مي

ها ضرورت اعتماد و درنتيجه اهميت  بودن آلمان شرقي و ترس موجود از غريبه حزبي تك
دهد. پيوندهاي ضعيف در چنين  پيوندهاي قوي را در اين كشور كومونيستي توضيح مي

رو، براي جلوگيري از تنبيهات نقض ممنوعيت  باشند. ازاين 5فضع اند نقطه توانسته شرايطي مي

_______________________________________________________ 
2 . Beate Volker 
3 . Henk Flap 
4 . Leipzig 
5 . Dresden 
1 . liability  
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تر از پيوندهاي ضعيف بوده  استخدام با روش غيررسمي، استفاده از پيوندهاي قوي بسيار مرسوم
ترتيب طبقات پايين و باال  حال، دسترسي به سرماية اجتماعي باال و پايين براي به است. بااين

شده كه دسترسي به خود اين پيوندها معموالً با ميانجيگري  توسط پيوندهاي ضعيف تسهيل مي
 ). 1999شده است (فولكر و فلپ،  پذير مي يك پيوند قوي امكان

در ايران نيز آزاده و دهقان دهنوي رابطة ميان شبكة روابط اجتماعي (منابع ابزاري و 
 210در ميان حمايتي شبكه) و وضعيت شغلي (تناسب شغل با تحصيالت و موفقيت شغلي) را 

اند.  مدرس و شهيد بهشتي موردمطالعه قرار داده هاي تهران، تربيت  دانشجوي شاغل از دانشگاه
 70گويان اين پژوهش شغل خود را از طريق روابط غيررسمي يافته بودند كه  درصد پاسخ 79

يررسمي به حال روابط رسمي بيش از روابط غ اين اند. با ها پيوندهاي دانشگاهي بوده درصد از آن
وضعيت شغلي مناسب و بينابيني منجر شده است. از ميان ابعاد روابط اجتماعي (تعامل 
اجتماعي، حمايت اجتماعي، ساختار روابط اجتماعي و روابط رسمي و غيررسمي)، افزايش 

داده و يافتن شغل از طريق روابط غيررسمي دانشگاهي به  تعامالت وضعيت شغلي را ارتقا مي
هاي اجتماعي، افزايش  شده است. با كنترل اثر ساختار و حمايت بهتر منجر مي وضعيت شغلي

داده و بر اساس  تعامالت اجتماعي احتمال استفاده از روابط غيررسمي دانشگاهي را افزايش مي
نتايج رگرسيون چندمتغيره تنها بعد تعامالت اجتماعي سرماية اجتماعي بر وضعيت شغلي 

  ).1388ده و دهقان دهنوي، اثرگذار بوده است (آزا
كار  در اين پژوهش، نظرية منابع اجتماعي لين كه بيش از سايرين براي مطالعات مشابه به

عنوان مبناي  داليل نظري و عملياتي به ) به493: 2001، 2و گورمن 1رفته است (مارسدن
است و بر شبكة روابط اجتماعي  چارچوب نظري پژوهش انتخاب شده است. اين نظريه مبتني

زمان  طور هم توان آن را به شود مي اي خاص ناشي مي شدگي در شبكه باتوجه به اينكه از حك
بر اينكه توسط لين و  شدگي موردنظر گرانووتر نيز دانست. اين نظريه عالوه حاوي حك

؛ الي 1981ها و مقاالت متعددي بررسي و تعديل شده (لين و همكاران،  همكارانش در پژوهش
) 1999بررسي و آزمون است (لين،  )، در سه شكل قابل2001، 1999؛ لين، 1998، و همكاران

اش براي وارد ساختن متغيرهاي ديگر در پژوهش و  پذيري شده براي آن انعطاف هاي ارائه و مدل
). پس، با ارجاع به نظرية 2001، 1999؛ لين، 1998دهند (الي و همكاران،  تحليل را نشان مي

  شود:  شكل زير تنظيم مي بهلين چارچوب نظري 
  سازد.  منابع اجتماعي امكان دستيابي به شغل و پيامدهاي آن را متعين مي

_______________________________________________________ 
2 . Peter Marsden 
3 . Elizabeth H. Gorman 
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ها  اند و منابع آن هاي روابط اجتماعي كه افراد در آن حك شده براساس اين چارچوب، شبكه
را شوند نتايج حاصل از آن شغل  هاي شغلي) دانسته مي عامل كاريابي (انتقال اطالعات فرصت

  سازند. نيز متأثر مي
  ):1998، الي و همكاران، 1999بررسي است (لين،  نظرية لين در سه شكل قابل

 و پيامدهاي شغلي؛ 1بررسي رابطة منابع رابط .1
 و پيامدهاي شغلي؛ 2بررسي رابطة منابع شبكه .2
 زمان دو رابطة پيشين و رابطة ميان منابع شبكه و منابع رابط. بررسي هم .3

روابط ميان اين متغيرها را  1سوم بررسي نظريه را مدنظر دارد. شكل مقالة حاضر شكل 
  :دهد نشان مي

  

 (مدل تحليلي) . متغيرهاي كليدي پژوهش و روابط ميان آنها1شكل 
  

  رضيات پژوهشف
 هاي دستيابي به شغل دارد؛  استفاده از شبكة روابط اجتماعي بيشترين سهم را در روش -
 آمده رابطة مستقيم دارد؛ دست غل بهمنابع رابط شغلي با پرستيژ ش -
 آمده رابطة مستقيم دارد؛ دست منابع شبكه با پرستيژ شغل به -
  منابع رابط شغلي با منابع شبكه رابطة مستقيم دارد.  -

  
 شناسيروش

هاي اجتماعي ـ اقتصادي  در پژوهش حاضر گنجاندن افرادي با مشاغل گوناگون از پايگاه
نامة  مي اطالعات كليدي موردنياز براي تحليل توسط پرسشمختلف حائز اهميت بوده و تما

_______________________________________________________ 
1 . contact resources 
2 . network resources 

 mobilized socialدرآمده ( تحرك ترتيب با عناوين سرماية اجتماعي به اين دو متغير در ادبيات نظري لين به
capital) و سرماية اجتماعي دردسترس (accessed social capitalاند. ) نيز مطرح شده  

 منابع شبكه  شغل و پيامدهاي آن منابع رابط شغلي
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اند. درنتيجه، روش اين پژوهش پيمايش و تكنيك گردآوري  گردآوري بوده يافته قابل ساخت
كه از ابتداي  1نامه بوده است. جامعة آماري پژوهش نيز تمام شاغالن شهر ابهر هاي آن پرسش داده

) در شغل 1398تا انتهاي ارديبهشت  1397نتهاي بهمن ها (ا تا زمان گردآوري داده 1390سال 
اند.  كار شده بودند و تمام بيكاران جوياي شغل اين شهر در اين زمان بوده اخير خود مشغول به

نفر تعيين شده  384درصد  5گيري  حجم اولية نمونه با استفاده از فرمول كوكران و خطاي نمونه
گويان يا در دسترس نبودن  دليل امتناع پاسخ ها به نامه پرسشكه معموالً تعدادي از  بود. ازآنجايي

عدد  500درصد افزايش به  25ها با بيش از  نامه مانند، تعداد پرسش ها بدون پاسخ باقي مي آن
تر  گيرند كم هايي كه پس از اتمام كار براي تحليل مورداستفاده قرار مي نامه رسيد تا تعداد پرسش

اي (متناسب با حجم)  گيري خوشه هاي پژوهش با استفاده از روش نمونه هعدد نباشد. نمون 384از 
صورت كه  اين ها تكميل شدند. به ها در مصاحبة رودررو با آن نامه در دو مرحله انتخاب و پرسش

ها  بلوك سرشماري شهر ابهر متناسب با تعداد فعاالن اقتصادي بلوك 1500بلوك از  100ابتدا 
صورت تصادفي از هر  نمونه به 5به جامعة آماري بود) انتخاب شدند. سپس ترين داده  (كه نزديك

درصد) با  2/81نامه ( پرسش 406هاي  ها مصاحبه شد. در پايان پاسخ بلوك انتخاب شدند و با آن
  تحليل شد. 25افزار اس.پي.اس.اس. نسخة  نرم

ها از وجود يك  هايي هستند كه افراد از طريق آن هاي دستيابي به شغل همان روش روش
شوند و به چهار دستة رسمي، غيررسمي (شبكة روابط اجتماعي)، مراجعة  فرصت شغلي مطلع مي

هاي رسمي هم  شوند. روش ) و خوداشتغالي تقسيم مي22- 3: 1995مستقيم به كارفرما (گرانووتر، 
كز كاريابي هاي رسمي، مراجعه به مراكز اشتغال وزارت كار و مراجعه به مرا اند از آگهي عبارت

گويان پرسيده شده بود كه چگونه از وجود فرصت  غيردولتي. براي سنجش اين متغير از پاسخ
  ها گنجانده شده بود.    ) در پاسخ3هاي موجود (جدول  شغلي آگاهي پيدا كرده بودند و گزينه

ها هستند كه در شبكة روابط اجتماعي افراد وجود  منابع شبكه همان روابط و منابع آن
مراتبي باتوجه به پايگاه خود به  ارند و دردسترس هستند. هر فرد در جامعة هرمي سلسلهد

شوند. وجود  توانند هر چيزي باشند كه باارزش دانسته مي منابعي دسترسي دارد. اين منابع مي
اين فرد در شبكة روابط اجتماعي يك شخص امكان دسترسي غيرمستقيم به اين منابع را براي 

شود كه در شبكة يك شخص وجود دارند و  كند و منابع شبكه منابع افرادي مي ياو فراهم م
، الي و 2001؛ 1999گيرند (لين،  سبب ارتباط ميان افراد دردسترس اين شخص نيز قرار مي به

_______________________________________________________ 
كيلومتري غرب شهر تهران  240) در استان زنجان، واقع در 62: 1397نفر ،  99285. شهري با جمعيت بالغ بر  1

(شهرستان ابهر)،  1395كيلومتري شرق شهر زنجان است.  (گزيدة نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن  85و 
1397.(  
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) 2001(لين و همكاران،  1). براي سنجش منابع شبكه از روش مولد شغل1998همكاران، 
هاي شغلي موجود در جامعه  تعدادي شغل كه نمايندة پايگاه استفاده شده است. در اين روش
شود تا اگر فردي را  ها خواسته مي گيرند و از آن گويان قرار مي هستند انتخاب و در اختيار پاسخ

شناسند آن شغل را مشخص كنند. درنهايت، منابع شبكة شخص  در هريك از اين مشاغل مي
شغل موجود در مولد شغل اين پژوهش  30 شود. براساس معيارهاي موجود محاسبه مي

)، 1381(نايبي؛ عبدالهيان،  »قشربندي اجتماعي در ايران«برمبناي مشاغل موجود در مقالة 
كنندگان هر موقعيت شغلي  باتوجه به نسبت تعداد مشاغل هر طبقه و ارجاع به فراواني اشغال

ار) انتخاب شده بودند. منابع هاي خام طرح آمارگيري نيروي ك (مطابق با داده 1395در سال 
ها از فرصت شغلي شغل اخير خود يا آغاز  شبكه براي شاغالن مربوط به زمان آگاهي آن

وجو براي شغل) سنجيده  خوداشتغالي اخير بوده و براي بيكاران در زمان انجام مصاحبه (جست
  كنندة منابع شبكه بوده است.  شده بود. باالترين شغل دردسترس تعيين

منظور خاصي، در اينجا دستيابي به شغل،  ع رابط همان رابط و منابع اوست كه بهمناب
). 1998، الي و همكاران، 1999گيرد (لين،  برداري قرار مي توسط شخص مورد بهره

ديگر، اين متغير در ادبيات گرانووتر اطالعات مربوط به فرصت شغلي را به جويندگان  بيان به
ابط شغلي در اين پژوهش پرستيژ شغلي (پايگاه شغلي) رابط شغلي كند. منابع ر شغل منتقل مي

در زمان انتقال اطالعات فرصت شغلي است كه پس از پرسش شغل رابط در زمان انتقال 
(نايبي؛ » قشربندي اجتماعي در ايران«گويان با مراجعه به مقالة  اطالعات فرصت شغلي از پاسخ

  ي موجود در اين مقاله تعيين شده است. ) و براساس طبقات منزلت1381عبدالهيان، 
اي  گويان است كه به منزلت اجتماعي پيامدهاي دستيابي به شغل، پرستيژ شغلي پاسخ

شود. شغل افراد در زمان  شود كه در هر جامعه براي يك پايگاه شغلي درنظر گرفته مي گفته مي
  رابط شغلي مشخص شده است. كار مورد سؤال قرار گرفته و پرستيژ آن همانند پايگاه  آغاز به

قوت پيوند يكي از مفاهيم مهمي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. 
قوت يك پيوند يك تركيب (احتماالً خطي) از ميزان زمان، شدت عاطفي، «بنابر تعريف گرانووتر 

» ندباش كنندة پيوند مي صميميت (اعتماد دوجانبه) و خدمات متقابلي است كه مشخص
گو و رابطي كه اطالعات شغلي  ). در اين پژوهش قوت پيوند ميان پاسخ1361: 1973(گرانووتر، 

 2دليل دقت باالتر با شاخص احساس نزديكي را به او منتقل كرده مدنظر بوده است و به
گويان خواسته  ) سنجيده شده و از پاسخ1998و همكاران،  1، متئوس1984، 3(مارسدن؛ كمپبل

_______________________________________________________ 
1 . position generator  
1 . closeness 
2 . Campbell 
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ا مشخص كنند كه در زمان انتقال اطالعات شغلي تا چه ميزان به رابط شغلي خود شده بود ت
دهندة پيوند قوي و ساير  هاي بسيار زياد و زياد نشان اند. گزينه كرده احساس نزديكي مي

 اند.   كم نه زياد، كم، بسيار كم) نشانگر پيوند ضعيف بوده  ها (نه گزينه
  

  هايافته
تا پايان  1397فعال اقتصادي شهر ابهر در فاصلة انتهاي بهمن  406نمونة اين پژوهش را 

ها شاغل و مابقي در زمان اجراي  درصد آن 9/75دهند كه  تشكيل مي 1398ارديبهشت 
نفر)  1درصد ( 3/0درصد كاركن مستقل و  2/24اند. در ميان شاغالن نيز  پيمايش بيكار بوده

درصد نمونه مرد و  6/76اند.   كرده كار ميدرصد براي شخص ديگري  5/76كارفرما بودند و 
سال  2/32سال، و ميانگين سني آنان  58و  16 2گويان بين اند. سن پاسخ درصد زن بوده 4/23

  بوده است. 
منابع اجتماعي در دو شكل منابع شبكه و منابع رابط شغلي موردسنجش قرار گرفته است. 

مراتب شغلي)  باالترين پايگاه در هرم سلسله توزيع منابع شبكه (دسترسي به رابطان با 1جدول 
 5/62گويان در سطح  باال،  درصد پاسخ 2/37دهد. براساس نتايج، منابع شبكة  را نشان مي

  درصد در سطح پايين بوده است.  3/0درصد متوسط و تنها 
 6/3دست آورده بودند  از ميان شاغالني كه شغل خود را از طريق شبكة روابط اجتماعي به

درصد منابع رابط  5/6درصد منابع رابط شغلي متوسط و  9/89صد منابع رابط شغلي باال، در
). نمونة موردمطالعه احتمالي است و حجم آن نيز بزرگ 1اند (جدول  شغلي پاييني داشته

)N>30هاي  توان با برآورد پارامتر (درصد) مقادير پارامتر (درصد) را با احتمال ) است، لذا مي
). برآورد درصد منابع 53-52، 35-33: 1393دست آورد (نايبي،  جامعة آماري بهمتفاوت در 

درصد افرادي  00/95الي  8/84درصد  95احتمال  دهد كه به رابط شغلي در جمعيت نشان مي
اي در ميانة  كه از شبكة روابط اجتماعي براي دستيابي به شغل استفاده كرده بودند رابط شغلي

  اند. ) داشته6تا  4ات طيف پرستيژ شغلي (طبق
دهد. مطابق اين  گويان را نيز نشان مي توزيع پرستيژ شغلي (پايگاه شغلي) پاسخ 1جدول 

ها داراي پرستيژ  درصد آن 9/89اند و  درصد شاغالن پايگاه شغلي باال داشته 9/2جدول تنها 
درصد  95حتمال ا اند. با برآورد اين نسبت براي جامعة آماري موردنظر، به شغلي متوسط بوده

                                                                                                                                            
3 . Ralph Mathews  

سالگي آغاز  10هاي مركز آمار از  . از آنجايي كه در ايران سن فعاليت اقتصادي در آمارهاي رسمي مانند گزارش 2
  شود، در اين پژوهش نيز از ورود افراد زير هجده سال به نمونه جلوگيري نشده است. مي
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تا ابتداي  1390  سازماني شهر ابهر در بازة زماني درصد تحركات شغلي برون 2/93تا  6/86
هاي شغلي رخ داده است. گفتني است كه در بازة زماني  مراتب پايگاه در ميانة سلسه 1398

ي باال گويي با استفاده از شبكة روابط اجتماعي به شغلي با پايگاه شغل موردمطالعه هيچ پاسخ
  دست نيافته است.

  

  . توزيع متغيرهاي منابع شبكه، منابع رابط شغلي و پايگاه شغلي 1جدول 

  
براي  ):2توان به دو صورت موردبررسي قرار داد (جدول  هاي دستيابي به شغل را مي روش

اند (مزد و  كرده تمام شاغالن و تنها براي آن دسته از شاغالني كه براي شخص ديگري كار مي
درصد شغل خود را از طريق روش غيررسمي (شبكة روابط  3/48بگيران). درمجموع،  حقوق

درصد  6/3هاي رسمي و  درصد ازطريق روش 2/23درصد از طريق خوداشتغالي،  8/24اجتماعي)، 
اند. با كنار گذاشتن خوداشتغاالن (كاري كه اغلب  دست آورده مستقيم به كارفرما به با مراجعة
شوند (يعني  هايي كه كاركن مستقل محسوب نمي اند) و تمركز بر آن هاي مشابه انجام داده پژوهش

درصد اطالعات شغل اخير خود را از  4/64بگيران، كارآموزان و كاركنان فاميلي)  مزد و حقوق
درصد از طريق  8/4هاي رسمي و  درصد از طريق روش 8/30كة روابط اجتماعي، طريق شب

دهد كه ميزان استفاده  مراجعة مستقيم به كارفرما دريافت كرده بودند. برآورد درصد نيز نشان مي
درصد در ميان  95از روش غيررسمي يا همان شبكة روابط اجتماعي در جامعة آماري با احتمال 

درصد بوده  6/70تا  00/58بگيران  درصد و در ميان مزد و حقوق 00/54تا  6/42تمام شاغالن 

طبقة پرستيژ   پرستيژ شغلي
  منابع رابط  منابع شبكه  شغلي

پرستيژ شغلي شغل 
  آمده دست به

  باال
1 3/15% 0/0 %  0/0%  
2 1/7% 0/0 %  3/1%  
3 8/14% 6/3 %  6/1%  

  متوسط
4 9/33% 2/12 %  1/7%  
5 0/24% 2/48 %  6/39%  
6 6/4% 5/29 %  2/43%  

  يينپا
7 - 3/4 %  6/3%  
8 3/0% 3/2 %  6/3%  
9 0/0% 0/0 %  0/0%  

  
 كل

  (نامشخص)
  كل كل

392 
)14(  

406  

139  
)7(  

146  

308  
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گويان نشان داد كه در مواردي منابع اجتماعي در خوداشتغالي نيز نقش  است. صحبت با پاسخ
احتمال  توان با برآورد درصد مربوطه ادعا كرد كه در جامعة آماري به كند. لذا، مي مهمي ايفا مي

دست  واسطه يا ياري شبكة روابط اجتماعي به درصد مشاغل به 00/54تا  6/42درصد حداقل  95
؛ مارسدن، 1995هاي پيشين (گرانووتر،  ها در راستاي بسياري از پژوهش آمده است. اين يافته

دهد كه استفاده از شبكة روابط اجتماعي تا چه ميزان در  ) است و نشان مي2001گورمن، 
مشاهده  3و  2هاي  ابهر اثرگذار بوده و همانگونه كه در جدولدستيابي افراد به شغل در شهر 

گويان منجر شده است. جدول  شود، حداقل دو برابر هر روش مستقل ديگري به اشتغال پاسخ مي
 دهد. هاي دستيابي به شغل را با تفكيك بيشتر نشان مي روش 3

درصد  6/56است كه ها حاكي از آن  گويان و رابط شغلي آن بررسي قوت پيوند ميان پاسخ
اند. در مقايسه، پيوندهاي قوي بيش از  مانده ضعيف بوده درصد باقي 4/43اين پيوندها قوي و 

قوت «اند كه بر خالف نظرية  درآمده بوده تحرك  پيوندهاي ضعيف براي دستيابي به شغل به 
وتر خود ) است. چنانچه دفعات تماس (مانند آنچه گرانو1973(گرانووتر، » پيوندهاي ضعيف

درصد  9/72منزلة شاخصي براي سنجش قوت پيوند درنظر گرفته شوند،  مبنا قرار داده بود) به
  اند.  پيوندها قوي و مابقي ضعيف بوده

اند. در اين ميان  ها زن بوده درصد آن 5/14هاي شغلي مرد و  درصد رابط 5/85همچنين 
درصد با ميانجيگري فردي  3/3ا حدود برابر بيشتر از مردان ب 6درصد نزديك به  2/19زنان با 
  ).p≤ .001جنس خود به شغل دست پيدا كرده بودند ( غيرهم

  
  هاي دستيابي به شغل در شهر ابهر . توزيع روش 2جدول 

بگيران، كارآموزان و  مزد و حقوق  تمامي شاغالن  روش دستيابي به شغل
  كاركنان فاميلي

  درصد  فراواني درصد فراواني
  4/64  146 3/48 146 ة روابط اجتماعي)غيررسمي (شبك

  -   -  8/24 75 خوداشتغالي
  8/30  70 2/23 70 رسمي

  8/4  11 6/3 11 مراجعة مستقيم به كارفرما
 كل

  (نامشخص)
302 

)6(  
100 

)9/1(  
227  

)4(  
100  

)7/1(  
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  هاي دستيابي به شغل در شهر ابهر . توزيع جزئي روش 3جدول 

  
ر زمينة اجتماعي (خويشاوندي و درصد روابطي كه به اشتغال منجر شده بودند د 9/82

درصد  9/45درصد در زمينة شغلي آغاز شده بودند. درمجموع  1/17محيط مدرسه/ دانشگاه) و 
هاي  اند. اين رابط گويان داشته ها پيوندي خويشاوندي (هم سببي و هم نسبي) با پاسخ رابط

اند؛ يعني  ي) داشتهارتباط كاري (شغل درصد موارد با محل ايجاد فرصت شغلي 5/81شغلي در 
كننده يا كارمند/كارگر) يا به داليل شغلي با آن مكان  اند (استخدام كرده يا در آن محل كار مي

گويان اطالعات شغلي را از شخصي به غير از كارفرما  تن از اين پاسخ 109اند.  داراي ارتباط بوده
  اند. شدهدرصد توسط رابط شغلي براي كار توصيه  4/76اند و  دريافت كرده

هاي  روش 4خوبي قابل مشاهده است. جدول  وجوي شغل نيز به اهميت شبكه در جست
وجو براي شغل را در ميان بيكاران نمونة موردمطالعه و جويندگان شغل در سراسر كشور  جست

درصد بيكاران براي  93دهد. مطابق با اين جدول، در كل كشور  نشان مي 1397در سال 
كنند. اين مراجعه براي نمونة  بكة روابط اجتماعي خود مراجعه ميوجوي شغلي به ش جست

  درصد  وانيفرا  مسير دستيابي به شغل  روش

مي
رس

  

  6/8  26 هاي رسمياز طريق آگهي
  3/1  4 با مراجعه به مراكز اشتغال وزارت كار

  9/11  36 هاي غيردولتيبا مراجعه به كاريابي
  8/24  75 خوداشتغالي  
  3/3  10 با مراجعه و درخواست مستقيم به كارفرما  

كه)
شب

ي (
سم

يرر
غ

  

(پيوندهاي قوي و با درخواست از اقوام، دوستان يا آشنايان
  2/17  52  ضعيف)

وجوي دانست در جستيكي از اقوام، دوستان يا آشناياني كه مي
  2/18  55  شغل هستم با من تماس گرفت (پيوندهاي قوي و ضعيف).

پيشنهاد از سوي فاميل، دوست يا آشنا بدون اينكه از تالش من 
  9/11  36  براي يافتن شغل باخبر باشد (پيوندهاي قوي و ضعيف).

دليل پيشنهاد يا شناختم، بدون اطالع من و بهفردي كه او را نمي
شدن از سوي يكي از اقوام، دوستان يا آشنايان با من  توصيه 

  تماس گرفت (پيوندهاي قوي و ضعيف).
2  7/0  

  0/2  6 ساير  

 كل  
  (نامشخص)

303  
)5(  

100  
)6/1(  
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درصد بوده است. اين ميزان از مراجعه به شبكة روابط اجتماعي  84موردمطالعه نزديك به 
رسد.  ها در نمونة كشوري به بيش از دو برابر مي توجه بوده و اختالف آن با ساير روش قابل

هاي گوناگون در شهر ابهر و كل كشور نيز  اده از روشهاي موجود ميان ميزان استف اختالف
براين، نتايج  احتماالً ناشي از تفاوت در ساختار مشاغل مناطق مختلف در ايران است. عالوه

وجوهاي  درصد كل جست 4/34دهد كه  نشان مي 1396نهايي طرح آمارگيري نيروي كار سال 
ست كه نزديك به دو برابر روش رايج شغلي در اين سال با مراجعه به شبكه صورت گرفته ا

). اين 32تا:  ، بي1396بعدي (درج يا مطالعة آگهي رسمي) است (نتايج آمارگيري نيروي كار 
  كنند.  ها در كاريابي را آشكار مي ها بار ديگر اهميت شبكه نسبت
  

  1397وجوي شغل در ميان بيكاران نمونه و نمونة كشوري سال  هاي جست . توزيع روش 4جدول 
ارديبهشت  - 1397نمونة پژوهش (اسفند 

  *1397نمونة كشوري سال   )1398

  درصد فراواني  وجوي شغل روش جست درصد فراواني وجوي شغلروش جست

ها يا مطالعة  درج آگهي در روزنامه  % 9/42  هاي رسمي مراجعه به آگهي
  هاي استخدام آگهي

1/40 %  
  25985كل: 

مراجعه به مراكز اشتغال وزارت
نام يا پيگيري در مراكز خدمات ثبت  % 7/35  كار

  اشتغال وزارت كار
1/24 %  
  25984كل: 

مراجعه به مراكز كاريابي
نام يا پيگيري در مؤسسات ثبت  % 3/66  غيردولتي

  كاريابي غيردولتي
1/33 %  
  25985كل: 

مراجعه و درخواست مستقيم به
  % 0/44  كار) تماس با كارفرما (صاحب  % 1/55  كارفرما

  25984كل: 
وجوي منابع و امكانات جست

وجوي منابع مالي و امكانات جست  % 7/35  براي شروع فعاليت خوداشتغالي
  براي شروع فعاليت خوداشتغالي

5/19 %  
  25982كل: 

  % 5/4  تقاضاي جواز كسب يا پروانة كار  % 3/14  تقاضاي جواز كسب يا پروانة كار
  25983كل: 

ومراجعه به فاميل، دوستان
آشنايان (مراجعه به شبكه و 

  پيوندهاي ضعيف و قوي)
7/83 %  

  وجو از دوستان و آشنايانپرس
(مراجعه به شبكه و پيوندهاي ضعيف 

  و قوي)

9/92 %  
  25986كل: 

  % 2/7  ساير  % 0/1  ساير
  26076كل: 

     98كل: 
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ر ايران هاي خام موجود بر روي درگاه مركز آما هاي نمونة كشوري براساس داده * نسبت
  اند.  محاسبه شده

  
  آزمون فرضيات

ترين  هاي پژوهش شبكة روابط اجتماعي مهم در بخش توصيفي مشاهده شد كه براساس يافته
هاي  ميانجي دستيابي افراد به شغل است و بيش از هر روش ديگري اطالعات مربوط به فرصت

  اولين فرضية پژوهش است.معناي تأييد  ها به كند. اين يافته شغلي را به افراد منتقل مي
اولين فرضيه از سه فرضية مربوط به نظرية لين ناظر بر رابطة پرستيژ شغلي رابط شغلي و 

آمده است. تحليل دومتغيره رابطة مثبت و معنادار ميان دو متغير را نشان  دست پرستيژ شغل به
يژ شغلي) ). ضريب گاما و ضريب دي سامرز (براي متغير وابستة پرست5دهد (جدول  مي
حال، با محاسبة ضرايب دومتغيره با استفاده  اين نيستند. با . بوده و معنادار 127. و 407ترتيب  به

. 000گانة پرستيژ شغلي) تمام ضرايب در سطح معناداري  از مقادير اصلي متغيرها (طبقات نه
. 340ي مقدار صورت، ضريب دي سامرز براي متغير وابستة پرستيژ شغل شوند. دراين معنادار مي

دهند. درنتيجه شدت رابطة دو متغير نزديك به  . را نشان مي281و ضريب تااوسي كندال مقدار 
آمده  دست متوسط است. بنابراين، فرضية وجود رابطه ميان منابع رابط شغلي و پرستيژ شغلي به

  شود. از طريق شبكة روابط اجتماعي تأييد مي
  

 رابط شغلي . پرستيژ شغلي برحسب منابع 5جدول 

  
  

    
  
  
  
  
  

p ≤ .01  
  
  

  پايين  متوسط  باال  كل  پرستيژ شغلي رابط شغلي (منابع رابط شغلي)  پرستيژ شغلي

 4  متوسط
0/80 %  

118 
5/94 %  

6  
7/66 %  

130  
2/92 %  

 1  پايين
0/20 %  

7 
5/5 %  

3  
3/33 %  

11  
8/7 %  

 5  كل
100 %  

125 
100 %  

9  
100 %  

139  
100 %  
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تر از رابطة پيشين  ستيژ شغلي نيز مستقيم و معنادار ولي ضعيفرابطة منابع شبكه و پر
دهد كه دسترسي به اعضايي  است. اين رابطه كه براي تمام شاغالن بررسي شده است نشان مي

هاي اجتماعي ـ اقتصادي  مراتب پايگاه در شبكة روابط اجتماعي كه در سطوح باالي سلسله
دهد  تيابي به شغلي در سطوح باال را افزايش ميتوجهي دس شكل قابل جامعه قرار دارند به

). در اينجا نيز ضرايب دومتغيره براي مقادير جدول تقاطعي معنادار نيستند (گاما: 6(جدول 
. 000گانه در سطح  ها با مراجعه به مقادير طبقات نه .) اما تمامي آن054.، دي سامرز: 274

. و 166راي متغير وابستة پرستيژ شغلي صورت، ضريب دي سامرز ب شوند. دراين معنادار مي
دهد.  شود كه رابطة مستقيم و ضعيف ميان دو متغير را نشان مي . مي154ضريب تااوسي كندال 

  شود. رو، فرضية رابطة ميان منابع شبكه و پرستيژ شغلي نيز تأييد مي ازاين
لي) با پرستيژ پس از بررسي رابطة منابع شبكه و منابع رابط شغلي (پرستيژ شغلي رابط شغ

شغلي، بايد رابطة اين دو جنبة منابع اجتماعي با يكديگر موردبررسي قرار گيرد. تحليل 
دهد (جدول ارائه نشده است). بنابراين فرضية  اي ميان دو متغير نشان نمي دومتغيره هيچ رابطه

 شود. رابطة منابع شبكه با منابع رابط شغلي رد مي
  

 منابع شبكه. پرستيژ شغلي برحسب  6جدول 

p ≤ .05  
  

ت. ميان قوت پيوند و بسته نيس قوت پيوند با رابط شغلي با پرستيژ شغلي رابط شغلي هم
شود.  آمده از طريق شبكة روابط اجتماعي نيز رابطة معناداري ديده نمي دست پرستيژ شغل به

هاي قوي به مشاغل با پايگاه شغلي  درصد) پيوند 5/7حال، پيوندهاي ضعيف كمي بيش از ( اين با
مده بوده دست آ پرستيژ شغلي) (هيچ شغلي كه از طريق شبكه به 5تا  4متوسط (طبقات 

  متوسط  باال  كل  منابع شبكه  پرستيژ شغلي

 7  باال
7/6 %  

2  
0/1 %  

9  
0/3 %  

 91  متوسط
7/86 %  

176  
1/92 %  

267  
2/90 %  

 7  پايين
7/6 %  

13  
8/6 %  

20  
8/6 %  

 105  كل
100 %  

191  
100 %  

296  
100 %  
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پرستيژ شغلي بااليي نداشته است، لذا سطح متوسط باالترين بوده است) و پيوندهاي قوي 
اند  نزديك به سه برابر بيشتر از پيوندهاي ضعيف به مشاغلي با پرستيژ پايين منجر شده بوده

رية بستگي با اينكه ضعيف بوده و معنادار نيست با نظ ها معنادار نيستند). اين هم (اين تفاوت
بر دستيابي به مشاغلي با پرستيژ باالتر در  هاي گرانووتر مبني و يافته» هاي ضعيف قوت پيوند«

  خواني دارد. اثر ميانجيگري پيوندهاي ضعيف هم
اثرگذار باشند. در اين بخش  1توانند بر هر يك از متغيرهاي شكل  عوامل گوناگوني مي

ترين متغير وابستة  عنوان مهم امدهاي شغل، بهمقاله به متغيرهاي احتمالي داراي رابطه با پي
شود. متغيرهاي منابع اجتماعي، پرستيژ شغلي  تحقيق، در قالب تحليل چندمتغيره پرداخته مي

و جايگاه ابتدايي (پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي شاغالن پيش از آغاز به كار در شغل اخير) 
) سنجيده شده و متغير 1381، عبدالهيان، گانة پرستيژ شغلي در ايران (نايبي براساس طبقات نه

بندي است. با  طبقه ارشد قابل سواد تا كارشناسي  طبقه از بي 7تحصيالت (سرماية انساني) در 
 7)، جدول 166: 1392كمي فرض كردن اين متغيرهاي ترتيبي براي مقاصد تحليلي (نايبي، 

ت دو مدل براي تمام شاغالن و دو صور چهار مدل رگرسيوني (ضرايب رگرسيون استاندارد) را به
دست آورده بودند شامل  هايي كه شغل خود را از طريق شبكة روابط اجتماعي به مدل براي آن

هاي دوم متغيرهاي مستقل بيشتري  ترين متغيرهاي مستقل و مدل هاي اول مهم شود. مدل مي
  گيرند.  را دربر مي
منابع شبكه با پرستيژ شغلي شود، رابطة  مشاهده مي 7گونه كه در جدول  همان

رود؛ يعني ميان منابع  آمده با حضور ساير متغيرها در مدل رگرسيوني ازميان مي دست به
ها  اي وجود ندارد. اين مدل اي كه فرد در آن حك شده است و پرستيژ شغلي او رابطه شبكه

ستقيم با آن اي م دهد كه تحصيالت بر پايگاه شغلي اثرگذار است و رابطه همچنين نشان مي
براين، تحصيالت بيش از هر متغير ديگري بر پايگاه شغلي اثرگذار است و مردان  دارد. عالوه

اند. دو مدل مرتبط با تمامي شاغالن همچنين  به زنان داشته تري نسبت پرستيژ شغلي پايين
اي  رابطهبيانگر آن هستند كه ميان جايگاه ابتدايي و پرستيژ شغلي رابطة مستقيم برقرار است. 

اند  دست آورده واسطة شبكه به هايي كه شغل خود را به كه با حضور منابع رابط شغلي براي آن
هاي مربوط به تحرك روابط شبكه، منابع رابط شغلي رابطة  رود. براساس مدل ازميان مي

دهد. درنهايت،  آمده از طريق روابط اجتماعي نشان مي دست مستقيمي با پايگاه شغل به
هاي سوم و چهارم، يعني رابطة دو شكل منابع  ها براي ارزيابي فرضيه كه از اين مدل يدرصورت

اجتماعي با پيامد شغلي استفاده شود، فرضية مربوط به رابطة منابع شبكه با پرستيژ شغلي رد و 
تمام شاغالن همچنين  2شود. مدل  فرضية رابطة منابع رابط شغلي با پرستيژ شغلي تأييد مي
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دهد كه يافتن شغل از طريق شبكة روابط اجتماعي تأثيري بر پرستيژ شغل  نشان مي
  آمده ندارد. دست به
  

  هاي عوامل مؤثر بر پرستيژ شغلي ) مدلBeta. ضرايب رگرسيون استاندارد ( 7جدول 

كننندگان  پرستيژ شغلي (استفاده  پرستيژ شغلي (تمام شاغالن)  متغير وابسته
  شبكه)

  2مدل   1مدل   2 مدل  1مدل   متغير مستقل
 منابع شبكه
  تحصيالت

  جايگاه ابتدايي
  سن

  جنس (مرد)
  منابع رابط شغلي

  قوت پيوند
روش دستيابي به شغل 

  (غيررسمي)

052/ 
*327/  
*254/  

  

050/ 
*309/  
*233/  

026/  
***112/ -  

  
  
070/ -  

053/ -  
*347/ -  

057/  
  
  

***195/  
012/ -  
  

079/ -  
*348/  

026/  
015/  

***198/ -  
***206/  

011/  
  

*p≤.001     **p≤.01     ***p≤.05 
  

شده  بيكاران در كنار شاغالن در نمونة موردمطالعه گنجانده شده بودند تا رابطة منابع حك
در شبكة روابط اجتماعي با وضعيت اشتغال موردبررسي قرار گيرد. يعني براي بررسي اينكه آيا 

اند) بر  راد در آن حك شدهاي كه اف  تفاوت در دسترسي به منابع شبكه (تفاوت در شبكه
اي  دستيابي افراد به شغل تأثيري دارد يا خير. تحليل دومتغيره و رگرسيون الجستيك رابطه

  دهند. ميان دو متغير نشان نمي
  

  گيريبحث و نتيجه
مطالعات پيشين در نقاط مختلف جهان نقش شبكة روابط اجتماعي در دستيابي به شغل را 

). اشتغال نيمي از شاغالن و نزديك به دوسوم مزد و 2001ورمن، اند (مارسدن؛ گ نشان داده
خوبي نشان  ها در فرايند كاريابي در ابهر را به بگيران نمونة موردمطالعه اهميت اين شبكه حقوق

ميزان حداقل دو برابر ساير  دهد. رواج دستيابي به شغل از طريق شبكة روابط اجتماعي به مي
كند. اين يافته، در كنار  شبكة روابط اجتماعي را پشتيباني مي ها تعيين كاريابي توسط روش

) 1985وجوي شغل، آنچه را گرانووتر ( رواج باالي مراجعه به شبكة روابط اجتماعي براي جست
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كند نيز نشان  شدگي كنش اقتصادي در شبكة روابط اجتماعي ياد مي عنوان حك از آن به
يابي  وجوي شغلي و هم كار اكي از آن است كه هم جستها ح دهد. به عبارت ديگر، اين يافته مي

  اند. توجهي در متن بالفصل شبكة روابط اجتماعي حك شده به ميزان قابل
بررسي روابط متغيرها رابطة مستقيم و معنادار ميان منابع اجتماعي و پايگاه شغل 

آمده  دست شغلي بهكند. به اين صورت كه بين منابع رابط و پايگاه  آمده را تأييد مي دست به
رابطة معنادار وجود دارد، اما رابطة ميان منابع شبكه و پايگاه شغلي تنها در بررسي دومتغيره 

حال، ميان دو شكل از  رود. بااين معنادار است و معناداري رابطه در تحليل رگرسيوني ازميان مي
ندارد. بايد توجه داشت  اي وجود منابع اجتماعي، يعني منابع شبكه و منابع رابط شغلي، رابطه

رود كه اين رابطه  كه حتي در صورت وجود رابطه ميان دو شكل منابع اجتماعي انتظار نمي
ديگر، دسترسي به سطحي از منابع  عبارت ). به481- 480: 1999توجه باشد (لين،  چندان قابل

نبود رابطه  شود. شبكه لزوماً موجب استفاده از آن منابع براي مقصودي خاص در آن سطح نمي
دهد. درنتيجه، با توجه به  ميان منابع شبكه و منابع رابط شغلي نيز همين امر را نشان مي

شده در آن امكان دستيابي  شود كه شبكة روابط اجتماعي و منابع حك ها همچنان ادعا مي يافته
ايت دهد و چارچوب نظري در كليت آن از كف تأثير قرار مي به شغل و پيامدهاي آن را تحت
هاي پژوهش هم نظرية منابع اجتماعي لين و هم نظرية  برخوردار است. درمجموع، يافته

  كنند.  شدگي گرانووتر را پشتيباني مي حك
اي كه  هاي شبكه اي ميان دو شكل منابع اجتماعي وجود ندارد، يعني ويژگي اينكه چرا رابطه

گيرد  برداري قرار مي يابي موردبهرهاند با آن عضوي از شبكه كه براي كار افراد در آن حك شده
مرتبط نيست، يا اينكه چرا پيوندهاي قوي بيشتر از پيوندهاي ضعيف براي دستيابي به شغل به 

اند و استفاده از پيوندهاي ضعيف به مشاغلي با پرستيژ باالتر منجر نشده است را  تحرك درآمده
درصد تحركات  90شد كه نزديك به  توان با ارجاع به عوامل ساختاري توضيح داد. مشاهده مي

شغلي نمونة موردبررسي در مشاغلي با پرستيژ متوسط رخ داده است. با توجه به احتمالي و بزرگ 
درصد تاحدزيادي مشابه توزيع موجود در جمعيت  95توان اين توزيع را با احتمال  بودن نمونه، مي

ي شغلي در سطوح باال تاحدزيادي ها گيري (جامعة آماري) دانست. كمبود فرصت مبناي نمونه
ديگر،  عبارت دهد. به سودمندي منابع شبكة باال در دسترسي به اطالعات شغلي را كاهش مي

هاي شغلي در سطوح متوسط و پايين، كه در جمعيت  احتمال اينكه اطالعات مربوط به فرصت
غلي پايين و متوسط هاي ش هايي با پايگاه موردمطالعه در اكثريت مطلق بوده، در دسترس رابط

ها  اند كه اطالعات آن باشد نيز تاحد زيادي وجود دارد. از طرف ديگر، مشاغل اندكي وجود داشته
اي ميان دو شكل منابع  هايي با پايگاه شغلي باال بوده باشد. لذا رابطه منحصراً دراختيار رابط
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نبود رابطه ميان منابع شبكه تواند از علل  شود. همين ساختار شغلي نيز مي اجتماعي مشاهده نمي
بودن پيوند دسترسي به   هاي رگرسيوني باشد. در مدل لين ضعيف و پايگاه شغلي در مدل

هاي  ). درنتيجه، تمركز رابط470: 1999كند (لين،  هايي با پايگاه اجتماعي باال را تسهيل مي رابط
عيف را تاحدودي توجيه شغلي در سطوح متوسط طبقات اجتماعي كمبود استفاده از پيوندهاي ض

تواند يكي از علل رواج بيشتر استفاده از پيوندهاي قوي در ميان نمونة اين  كرده است و مي
ها دشوار بوده و مشكالت اقتصادي  براين، شرايط اقتصادي ايران در اين سال پژوهش باشد. عالوه

حتمال استفاده از اند كه ا متعددي در جامعه وجود داشته است. مطالعات گذشته نشان داده
  ). 213 - 209: 1983يابد (گرانووتر،  پيوندهاي قوي در چنين شرايطي افزايش مي

پژوهش حاضر تنها يك سوي رابطة كاريابي يعني جويندگان كار (عرضه) را موردمطالعه 
هاي روابط  ويژه ميانجيگري شبكه قرار داده است. براي درك بهتر آنچه در بازار كار و به

ها و كارفرمايان  دهد، بايد دو جزء ديگر يعني ميانجي ر دستيابي به شغل رخ مياجتماعي د
ترين پيشنهادي است  زمان اين سه عنصر اصلي (تقاضا) نيز موردمطالعه قرار گيرند. مطالعة هم

  توان در نتيجة اين پژوهش براي مطالعات آتي ارائه كرد.  كه مي
روي فعاالن اقتصادي شهري كوچك اما  درنهايت بايد توجه داشت كه اين مطالعه بر

دهندة اين باشد كه پيوندهاي قوي در بازار كار  صنعتي انجام گرفته و ممكن است نتواند نشان
هاي اقتصادي كشور مانند تهران،  ويژه نماينده آنچه در قطب تر هستند. اين نتايج به ايران مهم

درصد)  3/34سوم ( اينكه نزديك به يك حال، باتوجه به دهد نيست. بااين تبريز و مشهد رخ مي
وجوهاي شغلي كشور (بيش از دو برابر هر روش ديگري) با مراجعه به شبكة روابط  كل جست

رود كه اين  ) انتظار مي32تا:  ، بي1396گيرد (نتايج آمارگيري نيروي كار  اجتماعي صورت مي
عالوه، بايد  برخوردار باشند. بهها در دستيابي به شغل در سطح كشور نيز از اهميت زيادي  شبكه

شناسي اقتصادي جديد درپي تعميم نتايج تحقيقات به كل جامعه نيست.  توجه كرد كه جامعه
خود  تري در اين شهر باشد خودبه لذا ممكن است علت اينكه پيوندهاي قوي عامل كاريابي مهم

ها در كاريابي و  آن دستاوردي براي رد فرضية گرانووتر دربارة قوت پيوندهاي ضعيف و نقش
عبارت ديگر، در شهر ابهر پيوندهاي قوي در  دستيابي به مشاغلي با پرستيژ باالتر باشد. به

  اند.  تري از پيوندهاي ضعيف داشته كاريابي نقش مهم
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