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نسل  با  مقایسه در نسل جوان  جهت گیري هاي ارزشیقشربندي سنی و رابطه 

  بزرگسال 
 

  1مریم قاضی نژاد

  2فاطمه خرامان

 9/6/1393: تاریخ دریافت مقاله

  19/7/1393:تاریخ پذیرش مقاله

  

فرد (هاي ارزشی گیري شناخت و تحلیل تفاوت جهت برگرفته از پیمایشی در زمینهمقاله حاضر 

آن با موقعیت ساختاري                   جوان و بزرگسال و رابطهدر بین دو گروه نسلی ) رایانهجمع گ –گرایانه

گروه نسلی  دو در( ساله  18-60) زن و مرد(فرد   248 ي شاملنمونه معتبر آمار .استدونسل ) قشربندي(

از روش نمونه گیري  استفاده  بوده اند که باخانوارهاي شهر تهران ساکن در  )سال 60-40و  18-29

اطالعات مورد نیاز  .مورد مطالعه قرارگرفته اند ، انتخاب واي طبقه بندي شدهاي چند مرحلهاحتمالی خوشه

  .از طریق پرسش نامه جمع آوري گردیده استنیز 

هاي تفاوت جهت گیريو تحلیل  شناخت بر اساس رویکرد نظري مبنا، ،هدف اصلی این پژوهش

جوان و بزرگسال و سنجش ارتباط آن با موقعیت هاي نسلی گروه )جمع گرایانه–فردگرایانه(ارزشی 

  .ستهانسلاجتماعی فعلی و تجارب دوره جامعه پذیري -اقتصادي

 سپس ،داده شدهدست ه ب هانسل هاي ارزشیابتدا تصویري از جهت گیري حاصل، بر اساس نتایج

مورد  ،هاي مکمل آنقشربندي سنی و رهیافتنوین هاي مذکور در چارچوب رویکرد و مفهوم تفاوت

که هر چند در جمعیت مورد مطالعه، نسل  است ها حاکی از آنیافته .تحلیل جامعه شناختی قرار گرفته است

 ،زشیهاي ارگیري اند، اما تفاوت مشاهده شده در جهتگراتر بوده جوان فردگراتر و نسل بزرگسال جمع

 میزان تأثیر متغیرمربوط به نتایج  ،همچنین .اجتماعی متوسط معنی دار بوده است –تنها در پایگاه اقتصادي

جمع گرایی ارزشی نشان  –بر روي فردگرایی ها،ذهنیتی نسل نیزقدرت به عنوان مؤلفه موقعیت ساختاري و 

میزان برخورداري از قدرت تصمیم  باهاي نسلی هاي ارزشی بین گروهکه تفاوت جهت گیري می دهد

  .ربط موثق داشته استنیز  هاي استراتژیک زندگی آنانحوزه درگیري 

ها در مجموع با مفروضات نظري رویکرد قشربندي سنی و تضاد ساختی در در بعد تبیینی مسئله، یافته

اي نسلی، همسو هشی گروههاي ارزاجتماعی در تعیین جهت گیري -پایگاه اقتصادي سن و یتعاملاثر زمینه 

                                                           
  E-mail: maghazinejad@yahoo.com              )مسئولنویسنده ()س(دانشگاه الزهرا  ي،اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و ،استادیار گروه جامعه شناسی1
 )س(دانشگاه الزهرا   ،کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی 2
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مذکور در حوزه مطالعات نابرابري، قشربندي و جهت رویکرد  بوده و بر این اساس، قابلیت و کارایی

  .گرددمی ها تأیید و پیشنهادهاي ذهنی و فرهنگی نسلگیري

  قدرت جمع گرایی ارزشی و –هاي نسلی، فردگراییقشربندي سنی، گروه: کلیدي گانواژ
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  مقدمه 

  

 توجه مورد دیرباز از جمعی، زندگیحوادث و پدیده هاي  ،مختصات دراجتماعی  هاي نابرابري نقش

 هاينابرابري به معطوف بیشتر توجه کانون ،این خصوص در. است داشته قرار اجتماعی متفکران و محققان

و  اجتماعی هايبندي گروه ها و تفکیکسایر  از حاصل هاينابرابري بر تمرکز و تأکید و بوده طبقاتی

  .ندارد چندانی تاریخی مباحث و موضوعات مرتبط با آن، گستره

 جایگاه اجتماعی قشربندي شناسیجامعههاي اخیر در دهه در که اجتماعی هايبندي گروه جمله از

 از یکی عنوان به سن متغیر به اجتماعی مطالعات توجه تکوینی سیر. است سنی هايبنديگروه یافته، را خود

 مقوالتی ،1960 دهه از قبل اجتماعی نظریات که در دهدمی نشان ،اجتماعی قشربندي در دخیل متغیرهاي

. است بوده اجتماعی تفکیک در جنسی و سنی مرسوم هايبندي گروه براي جایگزینی شغل، و طبقه چون

 به شناسیجامعههاي جریان توجه و شدهمی تلقی نابرابري کننده ایجاد منبع ترین مهم افراد اجتماعی طبقه

 نشانه عنوان به نه و مسن افراد و جوانان، اجتماعی مسائل عنوان به صرفاً نیز سن با مرتبط هايپدیده

  ).Cain, 1987:288(است بوده اساسی، مطرح هايپایگاه

بوده  1پیري شناسی جنبش مستمر موفقیت و دانشجویی هايجنبش شروع با همگام که 1960 دهه

 این به و ساخته طبقاتی تنازعات جایگزین را هانسل تنازع فضاي کرده، برجسته را سن عامل است،

 کنند،می زندگی مرفه جوامعی به ویژه در جهان توسعه یافته، در مردم چون که زده است دامن برداشت

هاي عرصه ها و تعارضات درو جایگزینی با سایر شکاف شدن ناپدید حال در تدریج به طبقاتی تمایزهاي

 اجتماعی و سیاسی نظم براي هاییجایگزین دانشجویی هايجنبش که جاآن از. مختلف اجتماعی است

 ،2ماسگروف جمله از نویسندگان برخی و شده داده هاآن به ضدفرهنگ برچسب ند،ه ادادمی ارائه موجود

 طبقۀ خود خودي به را جوانان و برده کار به هاي مربوطهضدفرهنگ تبیین براي را» 3طبقه نسلی« مفهوم

  ). 11:1381هندري،( اندمستقلی تلقی و عنوان کرده اجتماعی

در  بزرگسال، جامعه با آنان نزاع و جوانان شدن رانده حاشیه در دهه مذکور، بحث به ،بدین ترتیب

 تضاد در یکدیگر با اولیه، مراحل در الاقل سنی طبقات که بخشدمی محوریت عقیده این حوزه نظري، به

 بر مبتنی شناسیجامعه هايتئوري کفایت عدم بر داللت ،در حوزه مباحث نسلی جریانات این رواج. هستند

 از دل مباحث مذکور ظهور پیدا کرده و 4رایلی سنی قشربندي مدل نهایتاً نیز که دارد کارکردگرایی و وفاق

  ).Cain, 1987:289( گیردمی قرار تضاد، تئوري بر تأکید مجدد سازي فعال رأس در

                                                           
1 Gerontology 
2 Musgrove 
3 Generational class 
4 Riley  
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 صرفنظر قیمت به آن بر تأکید یا و سن متغیر گرفتن نادیده جاي به 1کرونمک و مرداك ،همچنین

 عنوان به سن کارکرد شیوه ویژه به سن، و طبقه میان روابط باید که شوندمی مدعی اجتماعی، طبقه از کردن

  .گیرد قرار کاوش مورد ،طبقه واسطه

 هايگروه و بوده ترجامع باید ،جوانان هايفرهنگ خرده مطالعه که دریافتند دو این ،دیگر طرف از

 محققان یاد شده از این رو، .در برگیرد نیز بودند، شده فراموش این از پیش که را بزرگساالنی و جوانان

 وضعیت در حاصله تحوالت میان روابط تاریخیِ و ساختاري تحلیل قالب در تحلیل، کالن سطح یک لزوم

 مورد را طبقه بر مبتنی معنایی هاينظام و طبقاتی روابط ساختار در تغییرات و جوانان فرهنگی و اجتماعی

  ).13:1381، به نقل از هندري،1976مرداك و مک کرون،( دهندمی قرار تأکید

 که متغیري عنوان به ،طبقه همچون سن متغیر که گفت توانمی شده مطرح تاریخی سیر اساس بر

 اهمیت حائز ،شود واقع خاصی قشربندي مبناي تواندمی و سازدمی منعکس را نابرابري از ايویژه ساخت

 خویش خاص هايویژگی با فرهنگی تواندمی که متغیري عنوان به )نسلی(دیگر، گروه سنی  طرف از .است

 چندان دو اهمیتی زند، رقم مهمی را فرهنگی و اجتماعی تغییرات طبقه، با تعامل در و دهد بازتاب را

  .یابدمی

 بین در نابرابري ساختار دهندهشکل محوري عامل مثابه به را قدرت 2از طرف دیگر، گرهارد لنسکی

 و مادي هايپاداش در توزیعی نابرابري به هاگروه بین روابط منظر از و داندمی جامعه هايگروه و افراد

 براي را راه اي،رابطه و توزیعی نابرابري در قدرت بحث و روابط این به لنسکی توجه. نگردمی غیرمادي

 مبناي بر سنی، و جنسی نژادي، طبقاتی، مراتب سلسله از اعم اجتماعی، مراتب سلسله اکثر بررسی و درك

  .کندمی باز قدرت تحلیل

 در تاریخی –اجتماعی ايمقوله عنوان به بلکه نبوده، ایستا مفهومی فرهنگ گفت در همین رابطه باید

 اصلی عناصر از هاارزش که جا آن از ،بعالوه .)Tung:1996(کند می پیدا تکامل و یافته تغییر زمان طول

      است، مستمر تکاملی روند یک داراي فرهنگی تغییرجریان  و روند می شمار به جامعه هر فرهنگ

 اندداده نشان تحقیقات. کنندمی تغییر زمان طول در اجتماعی و فردي حوسط در نیز ارزشی هايگیري جهت

 دیگرمربوط به  هايتفاوت از ترگسترده ،»سنی هايگروه« بین ارزشیِ هايگیري جهت در تفاوت که

 اصلی حامل عنوان به نسلی و سنی هايگروه اهمیت مؤید امر، همین و بوده اجتماعی »ايزمینه متغیرهاي«

 معنایی و علت توجه و ارزشی هايگیري جهت تفاوت در مهم نیز، عنصري و اجتماعی و فرهنگی تغییرات

  .)Hellvik,2002:288( است در این زمینه بوده آنان به اجتماعی نظران صاحب و ناخاص محقق

                                                           
1 Murdock & McCron 
2 Gerhard Lenski 
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 و تحول از هاي گویاییشواهد و نشانه موجود، تحقیقات و ایران جامعه به نگاه در همین راستا، با

در اصل،  تغییرات این محمل که بینیممی هاي اخیردر دهه نسلی هايگروه هاينگرش و هاارزش در تفاوت

 فرهنگی تغییرات در ايکننده تعیین نقش ایفاي حال در »نسل« که دارد این از نشان این امر. اندبوده هاجوان

 و نگرشی ارزشی، هايتفاوت دهدمی نشان مختلف مطالعات نتایج این رابطه، در. استجامعه م اجتماعی و

 تضاد یا شکاف به قائل بتوان که در مقطع فعلی نیست بزرگ اياندازه به چه اگر سنی هايگروه بین رفتاري

 هاي جریان ساز و تحول آفرینشکاف به هاتفاوت این تبدیل اما شد، سنی هايگروه بین نگرشی و ارزشی

 ،1383:نژاد قاضی ،1375:نوروزي( نخواهد بود نامحتمل چندان بلندمدت هاي مختلف دردر عرصه

  ).1387: آزاده ،1385:توکلی ،1384:میرزایی ،1383:کاشی غالمرضا

هاي مختلف گیريجهت در تواندمی ،جامعه درون هايفرهنگخرده عنوان به ،نسلی هايگروه تفاوت

مدنظر بسیاري از  که آن عمودي و افقی ابعاد در ارزشی گراییجمع -فردگرایی جمله از فرهنگی -فکري

ه ب تا از ایران خارج و داخل در پیشین تجربی تحقیقات. یابد تبلور باشد،می حاضر تحقیق محققین و نیز

 ،1384:میرزایی ،1375:نوروزي( اندداده تشخیص بزرگساالن از بیشتر را جوانان فردگرایی ،حال

 و تحلیل بررسی حال، این با .)28:1383کاشی، غالمرضا از نقل به Abbruzzes:1995 ،1385:توکلی

مانده  مغفولکنون در جامعه ما تا اقتصادي- اجتماعی طبقه و سنی قشر تعامل اندازچشم از ییهاتفاوت چنین

  .بینیمهاي موجود میو کمتر نشانی از آن در پژوهش

هاي ارزشی جهت گیري شناختقشربندي سنی به منظر رهیافت از  بنابراین، پژوهش حاضر نیز که

موقعیت (واکاوي این مسئله است که تعامل دو عامل طبقه پرداخته، درصدد  مطالعههاي مورد نسل

هاي مختلف را هاي ارزشی نسلجهت گیري، چگونه و تا چه حد) قشر سنی(و سن ) اجتماعی-اقتصادي

  و نقش متغیر قدرت نسلی در این میان چیست؟ می دهدتحت تأثیر قرار 

یا به بررسی رابطه  توجه قرار داده یکی از این دو عامل را موردمطالعات تجربی قبلی در ایران، اغلب 

و یا تفاوت ) 1375:از جمله مطالعه ملکی(اند هاي افراد پرداختهها و نگرشپایگاه اجتماعی بر ارزش

: از جمله مطالعه یوسفی(د انهاي نسلی را بدون توجه به عامل طبقه، مورد بررسی قرار دادهفرهنگی گروه

ی متفاوت از رویکرد مطالعۀ حاضر یبا رویکردها ،ثر نسل و طبقه نیزدر موارد بررسی همزمان ا .)1382

بنابراین، ). 1383؛ کاشی،1383از جمله قاضی نژاد،( شده است به واکاوي مسئله پرداخته) قشربندي سنی(

لی ایران، نبض که در جامعۀ فع مهم استنظري  این سؤال  برايیافتن پاسخ تجربی  تحقیق حاضر درصدد

آن گونه که مورد ادعاي  رو نسل و یازند، در بستر طبقه یا در قلمتغییرات فرهنگی و اجتماعی در کجا می

صاحب نظران رهیافت قشربندي سنی است، در هر دو عرصه به عنوان فضاي زیست و تعامل واحد این 

  دو؟

  سؤاالت پژوهش
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 :باشندطرح میم پژوهشی زیرسؤاالت مبناي مسئله و رویکرد نظري مبنا ، درمقاله حاضر ، بر

به چه ) جوانان و بزرگساالن(جمع گرایانه در بین دو گروه نسلی  –هاي ارزشی فردگرایانهجهت گیري .1

 میزان است؟

  است؟ه چگون گرایانه درنسل جوان و بزرگسالجمع –هاي ارزشی فردگرایانهتفاوت جهت گیري .2

–دو گروه نسلی تا چه حد با پایگاه اقتصادي) جمع گرایانه–فرد گرایانه(هاي ارزشی جهت گیري .3

 اجتماعی آنان رابطه دارد؟

دو گروه نسلی تا چه حد با میزان ) جمع گرایانه–فرد گرایانه(هاي ارزشی تفاوت جهت گیري .4

 رابطه دارد؟ ) عینی و ذهنی(برخورداري آنان از قدرت 

-موقعیت اقتصادي(هاي پایگاهی هاي ارزشی در دو گروه نسلی تا چه حد با مؤلفههت گیريتفاوت ج .5

  هاي نسلی آن، قابل تبیین است؟قشربندي سنی و تا چه اندازه با مؤلفه) اجتماعی

  اهداف تحقیق

   :نگارش درآمده استرشته با اهداف زیر به  حاضر مقاله

 ؛جوان و بزرگسال نسلدر میان ) جمع گرایانه–فردگرایانه(هاي ارزشی جهت گیري بررسی وشناخت  .1

در بین دو گروه نسلی ) جمع گرایانه–فردگرایانه(هاي ارزشی مقایسه و شناخت تفاوت در جهت گیري .2

 ؛جوان و بزرگسال

 اجتماعی -يهاي اقتصادو پایگاه) جمع گرایانه–فردگرایانه(هاي ارزشی سنجش رابطه میان جهت گیري .3

 ؛هاي نسلی جوان و بزرگسالگروه

و میزان برخورداري از قدرت ) جمع گرایانه–فردگرایانه(هاي ارزشی سنجش رابطه میان جهت گیري .4

 ؛هاي نسلی جوان و بزرگسالدر میان گروه

هاي ارزشی در تعیین جهت گیري ،هاي نسلی آنهاي پایگاهی قشربندي سنی با مؤلفهمؤلفه مقایسه تاثیر .5

هاي تعیین اثر خالص مؤلفه، براي در بین دو گروه نسلی جوان و بزرگسال ) جمع گرایانه –فردگرایانه(

  .قشربندي سنی

  پیشینه پژوهش

  

در که ه است شد مشاهده ،گرفته صورت حاضر پژوهش سابقه مطالعه منظور به که هایی بررسی در

هاي فرهنگی که تفاوت رسیده اندبه این نتیجه  ،نهایت در اکثر تحقیقات موجود ،ادبیات ویژه شکاف نسلی

در (اي بزرگ نیست که بتوان ها به اندازهمشاهده شده میان نسل...) فکري، ارزشی، نگرشی، هنجاري و (
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از آن به شکاف یا گسست نسلی تعبیر نمود، و در واقع، مسئله فعلی جامعه ایران به ویژه در ) حال حاضر

حال، اغلب محققین و مطالعات معتبر موجود اذعان  با اینتا شکاف نسلی است؛  ها، بیشتر تفاوتبعد ارزش

با طی مسیر تحوالت و استقرار  ،مدتت به شکاف و جدایی ارزشی در بلندتبدیل این تفاو اند کهداشته

به گواهی  ،همچنین .هاي ارزشی ویژه، محتمل استهاي نو با آلترناتیوجایگزینی نسلنیز شرایط جدید و 

قاضی ( اندبودهاثرگذار هاي ساختاري در شکاف نسلی هاي نسلی بیشتر از مؤلفهمؤلفهاینگونه تحقیقات، 

در این زمینه، معرفی و بیان نتایج ). 1387؛ اعظم آزاده،1383، غالمرضا کاشی،1383؛ معیدفر،1383نژاد، 

در ) 1385(قاضی نژاد توکل و  .خواهد بودهاي اخیر، روشنگر و مفید مهمترین تحقیقات انجام شده در سال

به معرفی و  ،هایابی موضوع شکاف و تعارض نسلبا هدف شناخت مبانی نظري و ریشه اي پژوهشیمقاله

نقد دو رهیافت اصلی یعنی رهیافت نسل تاریخی با محوریت نظریه نسلی مانهایم و رهیافت تضاد 

ها را نتیجه رویکرد نخست، شکاف نسل .ندرداخته اپساختاري با عطف به نظریه تضاد نسلی بوردیو، 

در حالی که در رهیافت دوم، منشأ اصلی  ،داندهاي مختلف تاریخی میاجتناب ناپذیر تجارب ویژه نسل

هاي مختلف ها در عرصههاي در اختیار نسلمنازعات نسلی، توزیع نامتوازن منابع قدرت و ثروت و سرمایه

مکمل  به لحاظ تحلیلی، رویکردهاي یاد شده هرچندن مذکور، ابه عقیده محقق .است دانسته شدهاجتماعی 

و شکاف و تعارضات نسلی در ابعاد مختلف آن، با تکیه بر مفاهیم مطرح در هر دو  بوده اند یکدیگر

گذاري اجتماعی براي گرایانه و سیاستتر تبیین خواهد شد، اما از نقطه نظر راهکارهاي اصالحرویکرد دقیق

هاي ها، افزایش عدالت و همبستگی بین نسلی و تعامل طبیعی و موزون میان نسلاهش تنش بین نسلک

و در عمل، کارایی یکسان  ندمختلف اتخاذ هر یک از رویکردهاي یاد شده از پیامدهاي ویژه خود برخوردار

  .نخواهند داشت

به این نتیجه رسیده است که د خو "هاي ارزشیقشربندي سنی و جهت گیري" در مقاله )1971( 1یومانس

در هاي اقشار سنی و تفاوت شتههاي ارزشی اساساً بین اقشار سنی پیر و جوان وجود داتفاوت جهت گیري

  .به عنوان بازتابی از تغییر تکنولوژیکی و اجتماعی دیده شده استاین زمینه، 

هاي مختلف اصلی در فرهنگ هايدر پژوهش جهانی خود در زمینۀ ارزش ،محقق هلندي) 1994( 2هافستد

 53که در مقایسه با  به این نتیجه دست یافتهجمع گرایی  - ارزشی فردگرایی هايجهت گیريدر رابطه با 

هاي اي، برخی تحقیقات در سالدر چنین زمینه. باشدمیاي جمع گرا ه، ایران جامعهعکشور دیگر مورد مطال

اند که جوانان ایرانی نسبت د متوسط تشخیص داده و تأیید کرده، فردگرایی جوانان ایرانی را در حنیز اخیر

و  3تریاندیس ).1384:میرزایی ،1375:نوروزي(اند به بزرگساالن از فردگرایی بیشتري برخوردار بوده

بر رفتار اجتماعی ) جمع گرا/فردگرا(اند که چگونه نوع فرهنگ نشان دادهنیز در پژوهشی  )1998( همکاران

                                                           
1 Youmans, E. G.  
2 Hofsted, G.   
3 Triandis, H. C. 
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جمع گرایی به  - در زمینه سنجش فردگرایی )2010(و همکاران  1کوبایاشی ،همچنین. افراد مؤثر بوده است

سوي  اند که فردگرایی و جمع گرایی دو مفهوم جداگانه هستند و نه یک مفهوم که در دواین نتیجه رسیده

  .مقیاس واحدي قرار داشته باشند

هاي اجتماعی خانواده با گرایش –رابطه پایگاه اقتصادي به بررسی نیز در پژوهشی) 1375(امیر ملکی 

اجتماعی  -پایگاه اقتصاديمتغیر به این نتیجه رسیده که  وي .پرداخته استدر شهر تهران ارزشی نوجوانان 

  .استبوده تأثیرگذار نوجوانان در گرایشات ارزشی  هخانواد

با هاي قابل تأملی در این زمینه به انجام رسیده است، هاي اخیر پژوهشهرچند در سال ،بدین ترتیب

در بعد  ،ه انجام شده در این است که اوالًاین وصف، تفاوت پژوهش حاضر با تحقیقاتی که در این زمین

و  یک مقیاس ویژه هیچاند، پرداخته نسلی هايمتغیر وابسته، تحقیقاتی که به جهت گیري هاي ارزشی گروه

از بلکه  ،جمع گرایی تریاندیس را مورد استفاده قرار نداده –هاي ارزشی فردگراییاستاندارد جهت گیري

 ؛ ثانیاً،اندها بهره گرفتههاي ارزشی نسلخصوص جهت گیريدر  -و اغلب جامع –هاي موجودسایر مقیاس

هایی که قشربندي سنی یا به تعبیري دیگر، نابرابريرهیافت و مفهوم در هیچ یک از این تحقیقات از منظر 

ها ها وجود دارد، به مسئله تفاوت ارزشهاي نسلی در دسترسی به منابع و امکانات و فرصتدر بین گروه

نپرداخته و به ویژه، تأثیر تعاملی طبقه با سن، به ) نسلی(هاي سنی میان گروه) هاي ارزشیجهت گیري(

تحقیقاتی که  ،ثالثاً ؛اندزمون قرار ندادهطور تجربی مورد آه را ب ،عنوان هستۀ محوري رویکرد قشربندي سنی

هاي نسلی جمع گرایی ارزشی وجود دارد نیز به تفاوت در این زمینه در بین گروه –در زمینه فردگرایی

  .اندآن را مورد توجه قرار داده ،نپرداخته و بیشتر در سطح بین فرهنگی یا اجتماعی عام

  پژوهش مبانی نظري

هاي هاي نسل، گروهادبیات نظري قدیم و جدید مرتبط با موضوع در حوزهمقاله پس از مرور در این 

چارچوب نظري مبناي تحلیل مسئله را که بررسی رابطه  ایمنسلی، نابرابري و قشربندي سنی، سعی کرده

هاي نسلی در سطح گروه) فردگرایانه/ جمع گرایانه(هاي ارزشی موقعیت ساختاري با تفاوت جهت گیري

جهت تدقیق چارچوب تحلیل مسئله، در ادامه مروري بر مفاهیم و رویکردهاي مرتبط با  .نماییم بییناست، ت

  .خواهیم داشت) نظریه قشربندي سنی رایلی(نظریه مبناي پژوهش حاضر 

عینی و (براي مقایسه وضعیت  کالن سنی یا نسل در ادبیات جامعه شناسی، از مفهوم گروه بندي

شوند و در قشر سنی واحدي قرار دارند و متولد میدر یک زمان مشابه «افرادي استفاده می شود که ) ذهنی

در ). Cain, 1987:280به نقل از  Riley,1971:80-81(» متأثر از حوادث تاریخی مشترکی هستند

هاي مهم نابرابري اجتماعی محسوب لفهیکی از مؤ ،، سن مانند جنس و طبقهقشربندي سنی رویکرد

هاي ، نابرابريمقالهدر این . گذاردکمابیش تأثیر می بر رفتارهاي فردي ساختار اجتماعی از طریقگردد که می

                                                           
1 Kobayashi, E. 
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و در بستر  هانسل اجتماعی -در چارچوب موقعیت اقتصادي ،هاي سنیاجتماعیِ متأثر از گروه بندي

ایم به دنبال بررسی و سنجش این مسئله ما و است قرار گرفتهنظر  دتاریخی خاص هر قشر سنی یا نسل م

هاي نسل) جمع گرایانه/ فردگرایانه(هاي ارزشی هاي مذکور چه تأثیري بر جهت گیريمجموع مؤلفه که

  .گذاردجوان و بزرگسال می

 جهان بینی و رویکرهاي مختلفی در زمینه علل و شرایط شکل گیريبطور کلی در ادبیات نسلی، 

هاي گروهاي سنی و نسل در میانهاي ارزشی خاص و متفاوت هاي معنایی، به ویژه جهت گیرينظام

که بر از جمله رویکردهاي مذکور است » 1دوره زندگی«تئوري . دارد مختلف تاریخی و اجتماعی وجود

ی، میانسالی و پیري حسب آن، دوره حیات افراد از مراحلی شامل کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگسال

مل و طی گذار از مراحل یاد شده، محتتغییرات ارزشی در بین افراد سنین مختلف  وتشکیل شده است 

 شان تجربهبسیاري از تغییراتی که افراد در طول دوره زندگی ،)2002( 2به بیان هله ویک. طبیعی خواهد بود

یک الگوي تغییرات ارزشی  - هاي اجتماعینقش مانند سالخورده شدن ذهن و جسم و تغییرات در - کنندمی

ی متفاوت از هایافراد سالخوردة امروز، ارزش. آورد که براي همه آنها مشترك خواهد بودوجود میه را ب

نوبه خود، هاي جوانان امروز بوده است و جوانان نیز بهها، مشابه ارزشدارند که آن ارزش زمان جوانی خود

  ).Hellevik,2002:293(سالخوردگان امروز برسند  دورةکند تا به شان تغییر میترجیحات

جبري شرایط گذشته نبوده، بلکه متأثر  هاي نسلی مختلف، صرفاًها در بین گروهاز منظري دیگر، ارزش

بر جریان زندگی و افکار فرد نیز  3اصطالح اثر شرایط دورهساختاري جاري یا به –از موقعیت اجتماعی

جمعیت اثر بگذارد،  يین اساس زمانی که وقایع معاصر نه تنها بر جوانان بلکه بر تمام اعضابر ا. باشدمی

هاي ارزشی بعد از جهت گیريدر شود که بر حسب آن، تغییرات فردي می محسوب» دوره«تأثیر شرایط 

  .نوجوانی، نتیجه تأثیرات شرایط دورة زمانی مذکور است دوران

این است که در هر دو در » دوره زمانی«با رهیافت » دوره زندگی«شباهت دیدگاه  ،ویکبه اعتقاد هله

اما تفاوت این دو دیدگاه در این است که در دیدگاه  ،رودمی »ها در طول زمانانتظار تغییر ارزش«دیدگاه 

اما در  ،شوندجوانان در طول زمان شبیه بزرگساالن می ،یعنی ؛این تغییر قابل پیش بینی است ،»دوره زندگی«

این تغییرات غیرقابل پیش بینی است و بستگی به ذات تأثیرات  )تأثیر شرایط معاصر(» دوره زمانی«دیدگاه 

غیرقابل پیش  ،بر روندهاي تاریخی در جامعه» دوره«به این معنی که فشار تأثیرات  - ردحوادث تاریخی دا

  ).Hellevik,2002:294(بینی است 

                                                           
1Life Course  
2 Hellevik  
3 Period effect  
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است که طبق آن تجربیات دوران » 1گروه نسلی«این حوزه، دیدگاه از جمله نظریات دیگر در 

این اثر نسبتاً  آناناي که در ادامه زندگی گذارد؛ به گونهد میافرانوجوانی، اثري پایدار بر ترجیحات ارزشی 

کند، حال وقتی شرایط محیطی موجود در طول دوره نوجوانی با گذشت زمان تغییر می. ماندپایدار باقی می

این همان رویکرد نسل تاریخی مانهایم . هاي نسلی ترجیحات ارزشی متفاوتی خواهند داشتاعضاي گروه

تجارب دوره  مانهایم معتقد است که. شودیاد می» نسلی گروه«است که در مطالعات اخیر از آن با عنوان 

ثیري قاطع أتشان در طول حیات آناننسل بر گرایشات ذهنی  یکپذیري زندگی به ویژه دوره اصلی جامعه

بر این . سازدفراهم می هابینی گرایشات فرهنگی نسلچارچوب مفهومی قدرتمندي براي پیش اشته ود

ها یا هنجارها، به طور نظر رویکرد نسل تاریخی، عدم شباهت و تفاوت بین نسلی ارزشاساس، از نقطه

سلی در نوجوانی و جوانی آنان و تعیین عمده نتیجه تجربه حوادث مهم تاریخی توسط یک گروه ن

تر به جامعه و هاي جوانتر در اثر حوادث و تعلقات اجتماعی و گروهیِ نسلهاي اجتماعی وسیعهویت

  ).Hellevik,2002:293؛ 1385؛ توکل و قاضی نژاد،1383نژاد،قاضی(تاریخ آن است 

سن چند پهلو است، در تحقیقات تجربی  در این زمینه باید به این نکته نیز توجه داشت که چون متغیر

 . )Hellevik,2002:294(توان اثر سه عامل عضویت نسلی، دوره و مراحل زندگی را از هم جدا کرد نمی

هاي اي از دالیل تفاوت در جهت گیريرویکردي الزم است که بتواند تبیین کننده بخش عمده ،بنابراین

ن، رویکرد قشربندي سنی رایلی است که تأثیر عوامل مربوط هاي نسلی مختلف باشد و آارزشی بین گروه

آنجا  اما از. به سن، دوره زندگی و نیز شرایط و حوادث تاریخی را توأمان و در کنار هم درنظرگرفته است

قشربندي (هاي ناشی از طبقه را با نابرابري) قشربندي سنی(میان اقشار سنی  که رایلی بحث نابرابري

هاي مهم طبقاتی میان اقشار سنی را از قلم تفاوت ،کند و با این تساوي انگاريفرض می یکسان) اجتماعی

لذا . هاي نسلی و بین نسلی را بطور تئوریک توضیح دهدتواند مسائلی چون تضاد و تنشنمی پساندازد، می

رویکرد ترکیبی براي تبیین این بخش از مسئله، نیازمند استفاده از تئوري ساختی تضاد نسلی بوردیو و 

به بیان دیگر، . پارکین در باب قشربندي اجتماعی هستیم تا تمام ابعاد مسئله تحقیق به خوبی تبیین شود

هاي نسلی، مربوط به تجارب متفاوت تاریخی آنان در طول ها در گروههرچند بخش مهمی از تفاوت ارزش

ها را ارضات و رویارویی فرهنگی میان نسلآنان است، اما بعضی اندیشمندان نیز تع) قشر سنی(دوره حیات 

زمانی و روابط و مناسبات ساختاري نسبت داده و معتقدند منابع اقتصادي و » دوره«به عوامل به اصطالح 

ها و هاي نسلی در شرایط جاري نیز در شکل دادن به تفکر، ارزشهاي سیاسی و فرهنگی گروهسرمایه

اجتماعی –بنابراین، براي سنجش تأثیر موقعیت اقتصادي). 1383،نژادقاضی(هاي نسلی، نقش دارد نگرش

، از رهیافت آنان )ساختمان ذهنی(هاي متفاوت در شکل دادن به ارزش) جایگاه عینی(هاي نسلی گروه

                                                           
1 Generation cohort 
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و رهیافت ترکیبی قشربندي اجتماعی پارکین به عنوان نظریه مکمل آن ) 1984(ساختی تضاد نسلی بوردیو 

  .ستنیز استفاده شده ا

، 1هم اشاره شد، نگاه رایلی به مفهوم قشر سنی پیش از اینطور که همان الزم به توضیح است که

. هاي سنی هم هستبلکه متوجه مفاهیم دوره زندگی و شرایط تاریخی گروه ،محدود به طبقات سنی نبوده

جوانی و سایر مراحل دوره وي قشر سنی را به عنوان گروهی از افراد که مشترکاً دوران کودکی، نو ،بنابراین

گیرد، دهند که از مقتضیات تاریخی آنها نشأت میکنند و خرده فرهنگ مجزایی را شکل میحیات را طی می

کند و رایلی قشر سنی را بسیار شبیه گروه نسلی تعریف می ،در واقع ).Cain, 1987:280(کند تعریف می

اما با یکدیگر تناسب دارند و اساساً ماهیت گروه نسلی معتقد است اگرچه این دو کامالً مترادف نیستند، 

است ) یا برچسب(نسلی یک عنوان  گروه به تعبیر روشن تر، بنابر نظر رایلی،. درون قشر معنی پیدا می کند

  .سازدرا قشر سنی میکه محتواي آن 

موجود در گرایشات  )احتماالً(هاي سنی با تغییرات ارزشی و تفاوت رهیافت قشربنديحال در انطباق 

هاي مذکور در جامعه ما، باید دید حوادث بزرگی همچون انقالب و جنگ و نوسانات ارزشی بین گروه

اجتماعی پس از آن نظیر جریان اصالحات، چه شرایطی را براي کسانی که  –هاي سیاسیاقتصادي و حرکت

هایی را براي آنان در سطوح فردي زشاند، به وجود آورده و چه ارمقارن این حوادث، زندگی و رشد کرده

هاي نسلی، در از آن جا که رایلی نیز همانند پیشگامان نظریه. است برجسته ساخته) نسلی(و گروهی 

هاي سنی در یک جامعه توجه کرده گیري قشرتعریف قشر سنی به تأثیر این گونه حوادث تاریخی در شکل

ها در چارچوب نظریه وي، تاریخی نسل –و هویت اجتماعیهاي تجربه نسلی است، لذا توجه به مکانیزم

هاي نسلی مختلف جامعه ما تا چه حد تحت نفوذ هاي ارزشی بین گروهتواند نشان دهد که تفاوتمی

عناصر مفهومی مرتبط با قشرسنی یا گروه نسلی به معناي تاریخی آن و تا چه اندازه نتیجه عوامل موقعیتی و 

  . باشدمی) هاي سنی مذکوراعضاء گروه(افراد جایگاه ساختاري فعلی 

هاي ، همانند سایر رویکردهاي نابرابري اجتماعی، برخی گروهاین اساس، در دیدگاه قشربندي سنیبر 

هایی را که در اختیار منابع و فرصت  -به علت قدرت بیشتر -) نسل در صحنه یا بزرگسال بیشتر(نسلی 

و در  می سازنددور ) نسل جوان بیشتر(ها اجتماعی، از دسترس سایر گروهدارند از طریق جریان انسداد 

والدین، (ها از این منظر، تفاوت نسل. دهندبا خود قرار می) عینی و ذهنی(نتیجه آنان را در تعارض 

اساسی  هايبه ویژه در میزان دسترسی به منابع قدرت و به کارگیري آن در جریان تصمیم گیري) فرزندان

در  -هستکه مورد نظر تحقیق حاضر هم -...)نظیر ازدواج، کار، تحصیل و (وزه اجتماع و خانواده در ح

معیارها، الگوها و  بالتبع و می گرددهاي نسلی سطح عینی، موجب تغییرات متناظر در سطوح ذهنی گروه

  .سازدو متحول می می دهدهاي زندگی آنها را شکل ارزش

                                                           
1 Age stratum  
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قشربندي سنی مفاهیم و مفروضات نظریۀ منتخب و در چارچوب  بدین ترتیب، بر اساس رویکرد

هاي نسلی جوان و بزرگسال مورد سنجش و تحلیل واقع هاي ارزشی گروهرایلی، مسئله تفاوت جهت گیري

  :استبه صورت زیر  بر اساس چارچوب نظري مبنا، مدل تحلیل پژوهش حاضر .شده اند

  



 

  

  

  

  

  

  

 نسل

 اجتماعی- پایگاه اقتصادي

 قدرت عینی

 قدرت ذهنی

هاي ارزشی جهت گیري

 )جمع گرایی–فردگرایی(
 قشربندي سنی میزان برخورداري ازقدرت



14 

  فرضیات پژوهش

  

  :اند تدوین و مورد آزمون قرار گرفته زیردر مقاله حاضر، بر مبناي چارچوب نظري، فرضیات 

هاي نسلی در گروه) جمع گرایانه –گرایانهفرد (هاي ارزشی و جهت گیريقشربندي سنی بین  -

  .جوان و بزرگسال، رابطه وجود دارد

جمع  –فرد گرایانه(هاي ارزشی هاي نسلی و جهت گیرياقتصادي گروه –بین پایگاه اجتماعی -

  .آنان، رابطه وجود دارد) گرایانه

هاي ارزشی هاي نسلی و جهت گیريدر گروه) عینی و ذهنی(بین میزان برخورداري از قدرت  -

 .آنان، رابطه وجود دارد) جمع گرایانه –فرد گرایانه(

هاي اجتماعی گروه - هاي ارزشی، بیشتر تابع پایگاه اقتصاديتفاوت بین نسلی در جهت گیري -

  .نسلیتجربه و هویت نسلی است تا متغیرهاي 

  روش پژوهش

  

کالن هاي افراد واقع در گروهکلیه  شامل آن آماري جامعه و گرفته انجام پیمایش روش با پژوهش این

 5938837برابر با سال عضو خانوارهاي معمولی ساکن شهر تهران  60-40و نیز  29-18) نسلی(سنی 

روش نمونه  ازبرآورد و استفاده از فرمول کوکران  بوده که بانفر 246 با برابر نمونه حجم .است بودهنفر

 طرحبراي این منظور،  .استفاده شده استبراي دستیابی به آنان اي اي چند مرحلهگیري احتمالی خوشه

براي خوشه بندي مناسب محالت و مناطق شهر  ؛ یعنی،است مبناي کار قرار گرفته 1نمونه گیري عبدي

 تهران از سه معیار قابل قبول بودن زمینه مطالعه، مفهوم واحد متغیرها و داشتن واریانس کافی متغیر مورد

بر این اساس، ابتدا . )به نقل از سایت انجمن جامعه شناسی ایران 1388:عبدي( شده است نظر، استفاده

 و ترین متوسط باالترین، شامل خوشه ها سهتقسیم شده و سپس از میان آنمحالت تهران به ده خوشه 

هاي حوزه ؛ به طوري کهگردیدند انتخاب مطالعه این براي اقتصادي و اجتماعی لحاظ به خوشه ترین نییپا

منطقه ( 269هاي هاي خوشه باالترین، حوزهبه عنوان حوزه) 3منطقه ( 87و ) 2منطقه (134، )1منطقه ( 110

، )12منطقه ( 30هاي ین ترین و حوزهیهاي خوشه پابه عنوان حوزه) 20منطقه ( 77و ) 19منطقه ( 46، )15

و سپس در داخل  شدندوسط ترین انتخاب هاي خوشه متبه عنوان حوزه) 14منطقه ( 109و ) 13منطقه ( 68

ک انتخاب ی خانوار و سپسانتخاب  بعدانتخاب بلوك،  سپسبه انتخاب محله، اقدام  هاحوزهاین 

                                                           
 .است صورت گرفتهبراي انجام چهار طرح پژوهشی مهم،  فرهنگی و اجتماعی شهرداري تهران دفتر مطالعات سوياز 1388 درسال  این کار براي اولین بار1 
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به  تا حد امکانو  -ساله 60-40یا  29-18واقع در گروه سنی  -از هر خانواده پاسخگوي واجد شرایط

  .حضوري صورت گرفتشد و با آنها مصاحبه نسبت مساوي از هر دو جنس، 

در واقع، . باشدهاي سنی یا نسل میدر این پژوهش، واحد مشاهده، فرد و واحد اصلی تحلیل، گروه

بنابراین سطح تحلیل نیز  .کنندهاي نسلی را بررسی میهاي افراد عضو گروهمتغیرهاي این تحقیق، ویژگی

  .میانه است

. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است SPSSر هاي حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزاداده

هاي مستقل و متغیر در بخش اول، متغیر :بخش صورت گرفته است چهارها در توصیف و تحلیل داده

و در بخش دوم که به  وابسته تحقیق به صورت تحلیل تک متغیره مورد توصیف و ارزیابی قرار گرفته

بخش در . اندهاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهد، فرضیهتحلیل دو متغیره و چند متغیره اختصاص دار

اي از متغیرها و به چه میزان تغییرات سوم، از رگرسیون استفاده شده است تا مشخص شود که چه مجموعه

بخش چهارم، در تحلیل  در .بینی و تبیین خواهند کردهاي ارزشی را پیش متغیر وابسته یعنی جهت گیري

مشخص شده که اثر هر  و ایمهاي علی به ساز و کار اثر متغیرها بر یکدیگر پی بردهمسیر با آزمون مدل

  .متغیر تا چه حد مستقیم و تا چه حد غیر مستقیم است

  تعریف مفاهیم و متغیرهاي اصلی

  متغیر مستقل

  قشربندي سنی تعریف مفهومی

وي و . شده است رائها 1رایلیتوسط  1970 هاي دههبندي اولیه قشربندي سنی در سالفرمول تعریف و

هر جامعه بر حسب «: اندمفصل از این مفهوم، قشربندي سنی را چنین تعریف کرده همکارانش در شرحی

هایی که اعضا باید بازي کنند و نیز حقوق و شود و این قشرهاي سنی از نظر نقشسن به اقشاري تقسیم می

مرکب از ) هر جامعه ياعضا(به بیان دیگر، مردم . وت انددهد، متفاامتیازاتی که جامعه به آنها تخصیص می

وجود ه اي از چنین اقشار سنی، بهستند و جمعیت کل نیز از مجموعه) افراد داراي سن مشابه(اقشار سنی 

در کاربرد اخیر، مفهوم قشربندي  .)Cain, 1987:280به نقل از  Riley et al.,1972:4,6,7(» آید می

 ،که بنا بر اظهار رایلی چنانون سلسله مراتب، نابرابري و انتظار تضاد خواهد بود؛ اي چسنی حاوي معانی

ها، نابرابرند هاي متعلق به اجراي نقشهاي در دسترس و نیز در تسهیالت و پاداشقشرهاي سنی در نقش

)Riley et al.,1972:418  به نقل ازCain, 1987:281 (و قشر سنی بسیار شبیه گروه نسلی تعریف 

را بوده است که مفهوم قشربندي سنی در سطح دو گروه نسلی  بر آناین پژوهش  از آنجا که. شودمی

  . در این قسمت ضروري است )سنی(گروه نسلی ارایه تعریف مفهوم  کند،بررسی 

                                                           
1 Matilda Riley 
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   1نسلی/گروه سنیتعریف مفهومی 

در قشر سنی واحدي شوند و متولد می یدر زمان مشابهیک گروه سنی  ياعضا ،رایلیبنا به تعریف 

 ,Cainبه نقل از  Riley,1971:80-81(قرار دارند و متأثر از حوادث تاریخی مشترکی هستند 

در طول زمان حرکت ( شوند بزرگ می چنان کههم دارند، 2، که معناي نسلسنیگروه  این). 1987:280

از لحاظ بیولوژیکی، روانشناختی شان بیشتر می شود،  و سن) روند کنند و در ساختارهاي اجتماعی باال می می

خانوادگی، درجات تحصیلی، زندگی (زندگی  ر طول مراحل مختلفو د می کنندو اجتماعی رشد 

هاي  به طور مداوم در نقشآنها . نمایند حرکت می )مرگدر نهایت ، بازنشستگی و هاي شغلی فعالیت

  ).Riley,1987:4( شوند امعه پذیر میدوباره ج ها نیز شوند و براي ایفاي این نقش جا می مختلف جابه

هاي نسل تاریخی اینگلهارت و دوگراف، یک گروه سنی در معناي نسل بکار در نظریه ،همچنین

آزاده، (گردد رود و در رابطه با سال تولد و نیز حوادثی که یک نسل معین تجربه کرده است، تعریف میمی

این گونه تعریف » 3گروه نسلی«همین صورت نسل با عنوان در متون و ادبیات نسلی اخیر نیز به ). 27:1387

اي را هاي ارزشیهاي اجتماعی هستند و جهت گیريهاي نسلی نوعی از خرده فرهنگگروه« :شودمی

هاي مهم اقتصادي، هاي پیشرفتکنند که در طول دوره تاریخی خاص یک کشور مانند دورهمنعکس می

هاي قبل از بزرگسالی اي، در طول سالاند و چنین حوادث مهم تاریخیسیاسی و فرهنگی مورد تأکید بوده

 & Egriبه نقل از Strauss & Howe 1991, Thau & Heflin 1997(» یک نسل اتفاق افتاده است

Ralston,2004:212.(  

  هاي نسلیتعریف عملیاتی گروه

پذیري و دوره اصلی جامعه، )سن(سل و با لحاظ معیارهاي بیولوژیکیبه اعتبار تعاریف مفهومی ن

و با ارجاع به حوادث تاریخی مهم سه دهه اخیر در ایران، ) سالگی25-14(هاي متمایز گیري دیدگاهشکل

ساله و حوادث بعد از انقالب اسالمی و جنگ نظیر دوره اصالحات و  هشتیعنی انقالب اسالمی و جنگ 

گروه تعریف عملیاتی دو  - "حوادث عطف"ح به اصطال -  هاي سنی مختلف با این حوادثهمزمانی گروه

  :مورد نظر در این پژوهش به شرح زیر صورت گرفته است ینسل

 ،نسلی که موتور حرکت انقالب اسالمی بوده و سپس جنگ تحمیلی را اداره کرده است و درواقع )1

 ).نسل بزرگسال(نسل انقالب و جنگ نام دارد 

هاي بعد از انقالب اسالمی و حوادث دوره مذکور ها به سالنسلی که فرآیند جامعه پذیري آن  )2

 ).نسل جوان(گردد برمی

                                                           
1 Cohorrt 
2 Generation 
3 Generation cohort 
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  :توان به صورت زیر طبقه بندي کردهاي سنی مرتبط با این دو نسل را با اندکی تسامح میگروه

 

 هاجدول طبقه بندي نسل: 1 جدول

  )1390در سال (سن فعلی   سال تولد  هانسل

  سال 40-60  1330-1350  )نسل بزرگسال(و جنگ نسل انقالب 

  سال 18-29  1361-1372  )نسل جوان(نسل پس از جنگ 

  

سعی گردیده است که با استفاده از معیارهاي مورد بحث، به ویژه تجربه حوادث بزرگ  ،بدین ترتیب

، ینسلهاي گروهاجتماعی در محدوده سنی نوجوانی و جوانی، تعریف و طبقه بندي مناسبی از  –تاریخی

  .ه گرددئبراي بررسی حاضر ارا

  عملیاتی قشربندي سنیتعریف 

هاي نسلی تعریف و بکارگرفته مفهوم قشر سنی شبیه مفهوم گروه ،نظر به این که در ادبیات موجود

ه هاي نسلی تفکیک شده بشده، لذا براي عملیاتی سازي و سنجش تجربی متغیر قشربندي سنی نیز، گروه

بر این اساس، متغیر قشربندي سنی، در واقع متغیري ترکیبی است که دو مؤلفۀ اصلی . ستا کار برده شده

  :ند ازا دارد که عبارت

به صورت دو گروه  و پیش از اینهاي نسلی است معناي گروهقشرهاي سنی که هم/ سن  .1

 .تعریف عملیاتی شده است

در ادامه تعریف نظري و  هاي مذکور کهاجتماعی گروه-پایگاه اقتصادي/ موقعیت اجتماعی  .2

 .عملیاتی آن آمده است

  تعریف مفهومی تجربه نسلی

است که در درون خود  2، بلکه یک کل ترکیبی1نظر به این که نسل موجودیتی واحد و یکپارچه نبوده

یک  يقابل تقسیم است، بنابراین همه اعضا -  3یا به تعبیر مانهایم واحدهاي نسلی -به واحدهاي فرعی

میزان تأثیر  به عبارت دیگر،. اقعه اصلی نسلی خود به یک اندازه و به یک شیوه متأثر نخواهند شدنسل، از و

، قومیت، ملیت جنسبرحسب طبقه،  ،هاي ذهنی و رفتاري آنان نسبت به آن واقعه اوالًواکنش پذیري و نیز

ا چه اندازه در حوادث بر حسب این که طی دوره اصلی شکل گیري خود ت ،هاي مهم و ثانیاًو دیگر ویژگی

                                                           
1 United entity 
2 Composit body 
3 Generational units 
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 Sills, Ibid, 1968:94; de(اند، متفاوت خواهد بود مذکور درگیر بوده و چگونه آن را تجربه کرده

graab etal,1996:20-21; schuman&sco�,1989:360  ،161:1383به نقل از قاضی نژاد.(  

  تعریف عملیاتی تجربه نسلی

این که تجارب متفاوت نسلی از حوادث تاریخی بنابر نظرات مطرح شده در خصوص تجربه نسلی و 

هاي مرتبط با حوادث مذکور و در نهایت، تمایز ها و گرایشات متفاوت در نسلگیري افکار، ارزشبه شکل

پاسخگویان، نظر آنها در مورد  انجامد، در این بررسی براي سنجش تجربه نسلیها در یک جامعه مینسل

پرسیده شده و پاسخ آنها  ،سالگی آنها اتفاق افتاده 25تا  14که در فاصله سنی مهمترین واقعه اجتماعی ایران 

؛ هویت و تعلق نسلی پاسخگویان را از نگاه 88هاي انقالب، جنگ، دوم خرداد، انتخابات به یکی از گزینه

 . است شدههاي مذکور مبناي تفکیک دقیق تر نسل قرار گرفته وی یشناسامورد خود آنان 

  اجتماعی- ومی پایگاه اقتصاديتعریف مفه

اجتماعی به عنوان  –در این پژوهش به تناسب موضوع و جمعیت مورد مطالعه، مفهوم پایگاه اقتصادي

یکی از متغیرهاي اصلی مورد مطالعه، بر اساس رویکرد و نظریه قشربندي اجتماعی ماکس وبر، تعریف 

  .نظري و عملیاتی شده است

زیع نابرابر آنها منجر به طبقه بندي اجتماعی می شود، تحت سه عنوان وبر منابع و عواملی را که تو 

   .)حیثیت(منزلت . 3قدرت؛ . 2؛ )مالکیت(دارایی .1: کنداصلی دسته بندي می

او مالکیت، قدرت و منزلت با وجود وابستگی متقابل، داراي سه بنیان متفاوت است  از دیدگاه در واقع،

تفاوت در برخورداري از مالکیت اموال، منشأ . اي سازمان می یابدکه بر روي آنها قشربندي در هر جامعه

و در فضاي اجتماعی است » قشر«منشأ پیدایش  ،درجات گوناگون حیثیت. طبقه، در عرصه اقتصادي است

از سوي ). 153:1378فروتن،(است  قدرت هم از مفاهیم اصلیِ نابرابري اجتماعی در بسیاري از آثار وبر

  :نویسدو می می کندهاي منزلتی را به سه دسته تقسیم دیگر، وبر پایه و اساس گروه

تحصیالت رسمی ) سبک زندگی ب) مبتنی بر الف) سومین عامل طبقه بندي افراد در جامعه(منزلت «

به اعتقاد پژوهشگران حوزه ). 160:1381؛ به نقل از نایبی72:1982وبر،(است » پرستیژ موروثی یا شغلی) ج

قشربندي اجتماعی، با توجه به تفاوت بسیار فاحش اقشار مختلف در میان طبقات اجتماعی از لحاظ قدرت، 

یران و کارکنان خدماتی منزلت اجتماعی و ثروت، ابهام و نامشخص بودن موقعیت طبقاتی متخصصان و مد

هاي فرهنگ و سبک زندگی دارندگان پایگاهمزدبگیر در طبقه بندي مارکس، و از همه مهمتر تفاوت خرده

  ).161:1381نایبی،(اند شناختی جدید، اولویت را به نظریه ماکس وبر دادهاجتماعی مشابه، معیارهاي جامعه

اختار پرستیژ شغلی ایران، شاخص قشربندي بر اساس نظرات متأخر در این باب، س ،از این رو

هاي اجتماعی هاي اجتماعی به صرف خود جایگاهبدین معنی که چون پرستیژ جایگاه ؛اجتماعی شده است
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گیرد، ساختار پرستیژ شغلی شاخص منحصر بفرد رتبه بندي اجتماعی نمادي یا پاداش به افراد تعلق می

  .هاي اجتماعی استغیرمادي جایگاه

  اجتماعی- عملیاتی پایگاه اقتصادي تعریف

اجتماعی از طبقه بندي نایبی در زمینه -در پژوهش حاضر، براي عملیاتی کردن مفهوم پایگاه اقتصادي

  :کنیمهاي آن اشاره میها و دسته بنديایم که در زیر به مؤلفهقشربندي اجتماعی در ایران، بهره گرفته

عالی  و )راهنمایی و متوسطه(، متوسط )ابتداییسواد و بی(کم سواد : هاي تحصیلیگروه -

  )باالتر از دیپلم(

بازنشسته، داراي درآمد بدون (محصل، خانه دار، دانشجو، بیکار، شاغل، سایر : وضع اشتغال -

  )کار و سرباز

  )234:1381عبداللهیان و نایبی،(حقوق بگیر  کارفرما، مستقل و: وضع شغلی -

تیژ تعیین شده براي انواع مشاغل که در مقاله عبداللهیان ونایبی طبقات پرستیژ شغلی هم مطابق با پرس

موجود است، در افراد مجرد بر روي شغل والدین و شغل خودشان درصورت شاغل بودن و در افراد متأهل 

: 1381عبداللهیان و نایبی،(بر روي شغل همسر و شغل خودشان درصورت شاغل بودن، لحاظ گردیده است 

  .ایممتغیرهاي میزان درآمد و هزینه ماهیانه خانوار را، نیز به این شاخص افزوده ،نهمچنی ).217 - 229

اجتماعی از میانگین نمرات طبقات هر عامل در سطح سنجش  -شاخص پایگاه اقتصادي در نهایت،

اما براي انجام برخی عملیات آماري در سطح سنجش ترتیبی و در سه طبقه باال،  - ه دست آمداي بفاصله

  .متوسط و پایین نیز سنجیده شده است

هاي سنی کالن اجتماعی براي گروه-بدین ترتیب، هنگامی که بر اساس متغیر پایگاه اقتصادي

شود، در واقع موقعیت اجتماعی می/در ساخت اجتماعی موجود، تعیین جایگاه) هاي جوان و بزرگسالنسل(

  .ده شده استمفهوم قشربندي سنی، عملیاتی و براي سنجش تجربی آما

  قدرت: متغیر واسط

  قدرت تعریف مفهومی

به عنوان یکی از چهار معیار تعیین موقعیت افراد هر گروه اجتماعی یا جامعه  را» قدرت«، تامین ملوین 

» رغم برخورد با مخالفت احتمالیتوانایی رسیدن به هدف خود در زندگی به«در نظام قشربندي اجتماعی، 

عینی بودن و ذهنی بودن را در امر تقسیم قدرت و ارزیابی آن در جامعه به یک کند و سهم تعریف می

فراوانی دفعاتی که به «توان با به اعتقاد وي، میزان قدرت یک شخص را می. داندنسبت و مساوي می

بنابراین، قدرت از نظر تامین هم عناصر عینی و هم . اندازه گرفت» شوداش نائل میهاي شخصیهدف

  ).54و 21،22: 1373تامین،(هنی دارد عنصر ذ
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  تعریف عملیاتی قدرت

هاي نسلی از قدرت در این تحقیق، در دو سطح عینی و ذهنی سنجیده شده میزان برخورداري گروه

 موردنوع سؤال بنا بر موضوع، شرایط و جمعیت  یک: دو نوع سؤال سنجیده شده است سطح عینی با. است

مطالعه در زمینۀ قدرت تصمیم گیري در سه حوزه اصلی آموزش و تحصیل، ازدواج، کار و اشتغال 

خت کلی سا طراحی شده است و نوع دیگر، در مورد) هاي اصلی روابط قدرت در دنیاي امروزعرصه(

ها هاي اصلی شناسایی کم و کیف روابط قدرت میان نسلکه از محیط قدرت در خانواده بوده است

این مفهوم در کار ما به صورت قدرت تصمیم گیري افراد در چهار حوزه یا قلمرو شامل . شودحسوب میم

قلمروهاي معیشت، تربیت، معاشرت و مدیریت در خانواده به عنوان مهمترین نظام اجتماعی و عرصه 

نی نیز که میزان برخورداري از قدرت در سطح ذه .هاي نسلی تعریف وعملیاتی شده استتعامالت گروه

باشد، از طریق طیف لیکرت مربوط به احساس کلی فرد نسبت به برخورداري از قدرت در زندگی می

کنم تا به طورکلی، احساس می« نظر شما در مورد این عبارت چیست؟ : اینگونه مطرح و عملیاتی شده است

  ».ام بر آن کنترل داشته باشمدهام به خواست و اراده دیگران پیش رفته است و خودم قادر نبوبه حال زندگی

  فردگرایی ارزشی-جمع گرایی :متغیر وابسته

  فردگرایی ارزشی–تعریف مفهومی جمع گرایی 

اهداف فردي خود را ترجیح فردگرایان اغلب از دو مفهوم یاد شده، ) 1378(بنا به تعریف تریاندیس 

خانواده، قبیله، گروه کاري و یا همقطاران  :حتی اگر آن اهداف با اهداف مهم درون گروه همچون می دهند

، 1به خود يهاي خود هستند و بر اتکاروستایی در تضاد باشد و به لحاظ عاطفی، جدا از درون گروه

جمع گرایی  حالی که در در). 258: 1378تري یاندیس،(استقالل، لذت و تعقیب خوشبختی تأکید دارند 

 ؛شودگیرد و به اهداف درون گروه ارجحیت داده مین شکل میاساساً هویت هر فرد در ارتباط با دیگرا

یعنی، در موقعیتی که اعضاي درون گروه سرنوشت مشترکی را به وضوح مشاهده می کنند، اهداف درون 

دهد و ها، اهمیت سرنوشت مشترك را افزایش میشرایط خاصی همچون فوریت. شودها برجسته میگروه

). 257: 1378تري یاندیس،(یابد ها به عنوان منظم کننده هاي رفتار افزایش میهاهمیت درون گرو ،از این رو

ها، بعد افقی و عمودي مطرح شده توسط مهمترین ابعاد مورد بررسی فردگرایی و جمع گرایی در پژوهش

بوده است که برحسب آن، چنان چه این مقوالت با یکدیگر ترکیب گردند، چهار متغیر شکل  2تریاندیس

در عین (، فردگرایی عمودي )شوددر عین استقالل افراد، بر برابري نیز تأکید می(فردگرایی افقی :گیردمی

در عین درك خود بعنوان (، جمع گرایی افقی )شوداستقالل افراد، بر پذیرش نابرابري میان افراد تأکید می

در (و جمع گرایی عمودي ) شودمی جزئی از جمع و شبیه بودن به دیگران، بر برابري میان افراد نیز تأکید

                                                           
1 Self-reliance 
2 Triandis 
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) شودهاي درون جمع نیز تأکید میعنوان جزئی از جمع، بر پذیرش نابرابريه عین درك فرد از خود ب

)Singelis, Triandis et al., 1995:240.(  

  فردگرایی ارزشی–تعریف عملیاتی جمع گرایی 

هاي گرایی ارزشی، جهت گیريجمع  –از آن جا که در مرور ادبیات مربوط به سنجش فردگرایی

جمع گرایی ارزشی، به صورت  -سر آن، فردگرایی ارزشی مذکور هم به صورت مقیاسی واحد که در دو

به نقل از  Freeman:1997; Kagi�basi:1987,1994(اند هاي متضاد قرار گرفتهقطب

Kabayashi.etal: 2010 (اند و هم به صورت دو مفهوم جداگانه سنجیده شده)Kabayashi.etal: 

تا برآورد  ایمجمع گرایی ارزشی را به هر دو روش سنجیده –، ما در این تحقیق متغیر فردگرایی)2010

  .دست دهیمه دقیق تري از مقادیر واقعی آنها در جامعه آماري مورد مطالعه ب

ستفاده براي سنجش میزان پایایی مقیاس ها و شاخص ها در این تحقیق، از ضریب آلفاي کرونباخ ا

از روایی  ،و بنابراین بوده است  79/0 – 5/0ها بین ها و شاخصمیزان آلفاي کرونباخ اکثر گویه. شده است

  .باشدقابل قبول برخوردار می

  هاي پژوهشیافته

  متغیرهافراوانی توزیع 

  هاي نسلیمؤلفه .1

این اصلی  متغیرهاي مستقل هر دوکه  ندتجربه نسلی بوده ا سن و شامل، مورد مطالعههاي نسلی مؤلفه

   .به شمار می آیندپژوهش 

ساله  60بزرگترین پاسخگو  ساله و 18کوچکترین پاسخگو ، نمونۀ مورد مطالعهاز نظر توزیع سنی 

میانه سن . بوده است )نماي آماري( سالگی 29 مربوط بهپاسخگویان  یبیشترین فراوانی سن. اندبوده

و نیمی دیگر بیش از  29بدین معناست که نیمی از جامعه آماري کمتر از بوده که  19پاسخگویان نیز برابر 

سن پاسخگویان ) پراکندگی(، اختالف )14/13(با توجه به میزان انحراف معیار  ،همچنین. اندسال داشته 29

 .رسداین امر طبیعی به نظر می) هاي بزرگسال و جواننسل(زیاد بوده که با توجه به جامعه آماري پژوهش 

 14-25حدود (مطابق مفروضات نظري این مطالعه، پاسخگویان بر حسب تقارن ایام نوجوانی و جوانی 

 ساله 40- 60افراد : انددر دو نسل دسته بندي شده ،آنان با حوادث تاریخی انقالب اسالمی و جنگ) سالگی

نسل پس از (جوان نسل  عنوانه ، بساله 18-29افراد و ) نسل انقالب و جنگ(نسل بزرگسال  عنوانه ب

نسل  آنان متعلق بهدرصد  1/56نسل بزرگسال و از درصد پاسخگویان  9/43دهد که نتایج نشان می. )جنگ

  .استبوده هاي پژوهشو تحلیل یافته مبناي این مطالعه ،اند و این دسته بندي دو گانه نسلیبودهجوان 
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 خصوصاین پژوهش در ، تجربیهاي داده برحسببراي سنجش مفروضات نظري که آمد،  چنان

را  مورد آزمون قرار داده و نظر آنان تجربه نسلی پاسخگویان را نیزعالوه بر سن، مؤلفه هاي تاریخی، نسل

پرسیده است، سالگی آنها اتفاق افتاده 25تا  14در مورد مهمترین واقعه اجتماعی ایران که در فاصله سنی 

دو گروه سنی  يگردد که اکثریت قریب به اتفاق اعضامی مشخصبا توجه به نتایج بدست آمده  .است

مترین حوادث نسلی مربوطه همورد مطالعه خود را با م) درصد6/93(و بزرگسال ) درصد3/95(جوان 

این نتایج، مؤید مدعیات  .کردرا به عنوان یک نسل حقیقی تلقی توان آنان اند و بنابراین میشناسایی کرده

هاي نسلی ویژه در جریان وقوع رویکردهاي نسل تاریخی در زمینه شکل گیري هویتنظري نظریات و 

  .باشدحوادث تاریخی نسل ساز در هر جامعه می

  پاسخگویان جمعیت شناختیهاي ویژگی .2

، وضع فعالیت، قومیت ،جنس، وضعیت تأهل، مذهبشامل  که هااین ویژگیها و نتایج مربوط به داده

در میان کل جامعه آماري  ، نشان داده است کهباشدپاسخگویان می اجتماعی -اديتحصیالت و پایگاه اقتص

 3/9تنها  ،همچنین. اندو در بین دو نسل بزرگسال و جوان نیمی از پاسخگویان مرد و نیمی دیگر زن بوده

در حال حاضر همسر دار و یا بدون همسر بر (ازدواج کرده  بقیهدرصد پاسخگویان نسل بزرگسال مجرد و 

به طور . درصد بوده است 4/67اند، در حالی که این نسبت در میان نسل جوان بوده) اثر فوت و یا طالق

  .حداقل یک بار ازدواج کرده بودند بقیهدرصد جامعه آماري مجرد و  9/41کلی 

در هر دو نسل  .اندمتعلق به سایر مذاهب بوده بقیهو درصد جامعه آماري شیعه  2/99مذهب  ،همچنین

  .اند، شیعه مذهب بوده)درصد 99(اتفاق پاسخگویان نیز اکثریت قریب به

غیر فارس و از ) درصد 5/20( بقیهفارس و از قوم درصد  5/79در میان جامعه آماري به طور کلی، 

ن فراوانی را در میان اقوام مختلف به خود درصدي بیشتری 3/12ها با سهم آذري .بوده اندسایر اقوام 

درصدي براي نسل بزرگسال  4/22با این حال سهم اقوام مختلف غیر فارس از حداکثر . انداختصاص داده

درصدي در  1/13ها با سهم آذري ،در این میان. درصدي براي نسل جوان در نوسان بوده است 19تا حداقل 

  .اندداشته) درصد7/11(نسبت به نسل جوان نسل بزرگسال درصد فراوانی بیشتري 

بدین گونه بوده اقتصادي پاسخگویان بر حسب دو نسل بزرگسال و جوان  –هاي اجتماعیویژگی

 7/29درصد شاغلین از حداقل . اندغیر شاغل بوده بقیهدرصد پاسخگویان شاغل و  35 مجموع، در :است

در نوسان بوده، با این حال بیشترین سهم ) بزرگسالنسل (درصد  7/41تا حداکثر ) نسل جوان(درصد 

بیشترین سهم . مربوط به نسل جوان بوده است) درصد 7/29(و کمترین سهم شاغالن ) درصد 8(بیکاران 

 ،و در مقابل) درصد 9/13(در میان نسل بزرگسال ...) بازنشستگان، اجاره و (افراد داراي درآمد بدون کار 

  .مربوط به نسل جوان بوده است) درصد 7/8(بیشترین سهم محصالن 
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با این . در نوسان است) نسل بزرگسال(درصد  7/3تا ) نسل جوان(میزان بی سوادي از صفر درصد 

حدود ( بسیار بیشتر) درصد 5/40(نسل جوان در ) کارشناسی و باالتر(سهم افراد با تحصیالت عالی  ،حال

تحصیالتی ) درصد 6/36(بخش عمده جامعه آماري . ستبوده ا) درصد 2/22(از نسل بزرگسال  )دو برابر

بیشتر از نسل بزرگسال تا حدودي ) درصد 1/39(این نسبت در میان نسل جوان . انددر سطح دیپلم داشته

  .بوده است) درصد 3/33(

درصد در سطح متوسط  9/56اجتماعی پایین،  - درصد پاسخگویان در پایگاه اقتصادي 6/27 ،همچنین

اکثریت  در جامعه آماري مورد مطالعه، شایان ذکر است که. اندباال قرار گرفته ردةدرصد در  4/15و تنها 

  .انداجتماعی متوسط قرار گرفته-در پایگاه اقتصاديکلی،  به طورنیز هر دو نسل و در پاسخگویان 

  )ذهنیعینی و (میزان برخورداري از قدرت  .3

 بدین معنا کهبوده است؛  اصلی ، متغیر واسط)عینی(در این بررسی، متغیر میزان برخورداري از قدرت 

هاي مرتبط با مفهوم ، عوامل و مؤلفه)قدرت( واسطه این متغیرمبتنی بر مفروضات و مدل تحلیل، به

جمع  –فردگرایی(ارزشی  هايبر جهت گیري) اقتصادي–هاي نسلی و پایگاه اجتماعیمؤلفه(قشربندي سنی 

در سه حوزه تحصیل، ) قدرت(این متغیر تأثیر لذا . گذار خواهند بودتأثیر هااعضاي نسل) گرایی ارزشی

الزم به ذکر است که با . سنجیده شده است - ها و مسائل اصلی و جدي زندگی جوانانحوزه - ازدواج و کار

قدرت، به صورت قدرت تصمیم گیري در سه حوزه توجه به این که در این تحقیق، میزان برخورداري از 

عدم قدرت نیز به معناي فقدان توان تصمیم گیري در  ،اصلی تحصیل، ازدواج و کار سنجیده شده است

زمینه تحصیل، ازدواج و کار در افراد بوده و بالعکس، قدرت کامل به معناي توان تصمیم گیري مستقل در 

پاسخگویان حاکی از آن ) عینی(ل از میزان برخورداري از قدرت نتایج حاص. باشدهاي مذکور میحوزه

نسل بزرگسال و  درصد 9/51( هاي تحصیلبیشترین درصد پاسخگویان هر دو نسل در حوزه ،است که اوالً

بدون توجه ، )نسل جوان درصد 6/61نسل بزرگسال و  درصد 66( ، کار و اشتغال)نسل جوان درصد 3/41

 9/44( هاتصمیم گیرياکثریت  اند و در قلمرو ازدواج، مستقالنه تصمیم گرفتهود، به رأي و نظر والدین خ

در هر سه حوزه اصلی  ،ثانیاً. بوده است والدین مشورتبا  )نسل جوان درصد 0/62نسل بزرگسال و  درصد

 )درصد 0/66 و درصد8/17،  درصد 9/51( ، نسل بزرگسال)تحصیل، ازدواج و کار و اشتغال(تصمیم گیري 

عدم  ،ثالثاً. داشته است )درصد 6/61، %14 درصد /6،  درصد 3/41( قدرت کامل بیشتري از نسل جوان

با والدین  آنان تر و تصمیم گیري مشورتیکم، نسل جوان در هر سه حوزه  يقدرت تصمیم گیري اعضا

  .بیشتر از نسل بزرگسال بوده است خود،

ها نشانگر آن است که از یافته. این پژوهش بوده استبعد ذهنی قدرت، مؤلفه دیگر مورد سنجش در 

احساس قدرت و کنترل  )درصد 9/75(، بویژه نسل بزرگسال هر دو نسل ياعضا یتاکثر، لحاظ ذهنی
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زیادي از لحاظ قدرت ذهنی میان چندان تفاوت  ،به عبارتی .اندبر زندگی خود داشته »خیلی زیاد«و  »زیاد«

فاوت موجود در این زمینه، به نفع نسل بزرگسال بوده و نسل جوان در ندارد، هرچند تدو نسل وجود 

  .متري در زندگی برخوردار بوده استها از احساس قدرت کمقایسه با آن

  جمع گرایی ارزشی- فردگرایی .4

هاي ارزشی مربوط به جهت گیري هاي نسلیها و تفاوت، میزاناین مطالعه اهدافیکی از اصلی ترین 

توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب میزان . باشدمی -متغیر وابسته این پژوهش –و جمع گرایانه فردگرایانه

 :نشان داده شده است 2جدول جمع گرایی ارزشی به تفکیک دو نسل، در  –فردگرایی

 نسل دو کیتفک به یارزش ییگرا جمع –ییفردگرا حسب بر انیپاسخگو ینسب و یفراوان عیتوز: 2 جدول

  نسل

  جمع گرایی ارزشی –فردگراییمیزان 

ي
ی عمود

فردگرای
  

ی
ی افق

فردگرای
ی  

ی افق
ع گرای

جم
  

ی 
ع گرای

جم

ي
عمود

ل  
د ک

ص
در

  

 0/100  15/7  54/6  25/9  3/7 نسل بزرگسال

 0/100  8/0  37/7  38/4  15/9 نسل جوان 

 

 داراي جهت گیري ارزشی جمع گرایانه افقی )درصد 6/54( بیشترین درصد پاسخگویان نسل بزرگسال

سوق پیدا  )درصد 4/38( گیري ها به سمت فردگرایی افقیدر حالی که در نسل جوان این جهتاند، بوده

گرچه میزان فردگرایی ارزشی نسل جوان بیش از جمع گرایی ارزشی آنان بوده است، اما  ،یعنی ؛کرده است

میزان جمع گرایی افقی در نیز بوده، چون ) جمع گرایی ارزشی(هاي نسل قبل نسل جوان هنوز حامل ارزش

که فردگرایی عمودي  آن جالب توجه. این نسل اختالف کمی با میزان فردگرایی ارزشی افقی داشته است

تقریباً مشابه و جمع گرایی ) درصد 7/15(و جمع گرایی عمودي نسل بزرگسال ) درصد9/15(نسل جوان 

در . تقریباً پایین بوده است) درصد 7/3(و فردگرایی عمودي نسل بزرگسال ) درصد 8(عمودي نسل جوان 

جمع گرایی ارزشی دو نسل جوان و بزرگسال در بعد عمودي در دو سوي مخالف  -فردگرایی ،واقع

  .اندیکدیگر قرار داشته

با جهت ) سلسله مراتب طبقاتی اقشار سنی(چون فرض اصلی این مقاله رابطه قشربندي سنی 

بین /بین نسلی و درون/تایج مربوط به متغیر وابسته در سطوح درونهاي ارزشی بوده است، لذا اهم نگیري

الزم به (نشان داده شده است  )3شماره (اي ی مقایسهطبقاتی به طور اجمال و براي نمایانی بیشتر در جدول
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هاي درون نسلی و بین نسلی در مقایسه باالتر نسبی درصد معناي به جدول داخل هايذکر است که ستاره

  ):باشدمی هاي ارزشیگیريجهت

 بین طبقاتی/بین نسلی و درون/پاسخگویان در سطوح درون یارزش هاييریگ جهت مقایسه: 3 جدول

  بین طبقاتی/بین نسلی و درون/سطوح درون

  جمع گرایی ارزشی  فردگرایی ارزشی

فردگرایی 

  افقی

فردگرایی 

  عمودي

جمع گرایی 

  افقی

جمع گرایی 

  عمودي

  درون

  نسل
  0/8  37/7  9/15  * 7/37  جوان

  7/15  * 6/56  7/3  25/9  بزرگسال

-پایگاه اقتصادي

  اجتماعی

  19/1  * 9/52  4/4  23/5  باال

  7/9  * 9/47  10/0  34/3  متوسط

  10/5  21/1  23/7  * 7/44  پایین

  بین

  نسل
  3/39  8/46  * 6/84  * 4/65  جوان

  * 7/60  * 2/53  4/15  6/34  بزرگسال

-اقتصاديپایگاه 

  اجتماعی

  *4/46  4/32  5/11  8/19  باال

  3/39  *4/60  *8/53  *3/59  متوسط

  3/14  2/7  6/34  0/21  پایین

  

و ) درصد 7/37(میزان فردگرایی افقی در نسل جوان  هادرون نسلبنابر نتایج جدول مذکور، در سطح 

جمع گرایی ارزشی بوده  -فردگراییباالتر از سایر ابعاد ) درصد 6/56(جمع گرایی افقی در نسل بزرگسال 

پایین، ولی )درصد 7/15(و بزرگسال ) درصد 0/8(میزان جمع گرایی عمودي در هر دو نسل جوان . است

بسیار کم تر از نسل ) درصد 7/3(در نسل جوان کم تر و میزان فردگرایی عمودي نیز، در نسل بزرگسال 

عمودي نسل جوان حدود چهار برابر نسل بزرگسال و بنابراین، فردگرایی . بوده است) درصد 9/15(جوان 

  .در مقابل، جمع گرایی عمودي بزرگساالن، حدود دو برابر نسل جوان تر است

میزان جمع گرایی افقی در اعضاي طبقه باال  )اجتماعی-پایگاه اقتصادي(درون طبقات در سطح 

) درصد 7/44(طبقه پایین  ياو میزان فردگرایی افقی در اعض) درصد 9/47(و متوسط ) درصد 9/52(

  .فردگرایی ارزشی بوده است -ها، قوي تر از سایر ابعاد جمع گرایینسل

هاي بین نسلی و طبقاتی چون مربوط به آزمون فرضیات و روابط بین الزم به ذکر است که مقایسه

  .متغیرهاست، در آن بخش توضیح داده خواهد شد

 همبستگی دو متغیرهروابط 
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 . خواهیم پرداختبه نتایج آزمون فرضیات در قالب روابط دو متغیره  در این بخش

در بین ) جمع گرایانه -فردگرایانه(هاي ارزشی رابطه قشربندي سنی با جهت گیري .1

  هاي نسلی جوان و بزرگسالگروه

 مذکور با متغیر وابسته رابطه آماريبراي بررسی هاي مطرح در باب مفهوم قشربندي سنی، نظر به مؤلفه

  :که به شرح زیر آمده است ی داریمئجزنیاز به آزمون چهار رابطه  )هاي ارزشیجهت گیري(

 ؛)جمع گرایانه–فرد گرایانه(هاي ارزشی و جهت گیري) گروه سنی کالن(بررسی رابطه نسل  .1

با کنترل پایگاه ) جمع گرایانه–فرد گرایانه(هاي ارزشی بررسی رابطه نسل و جهت گیري .2

 ؛اجتماعی -اقتصادي

 ؛)جمع گرایانه–فرد گرایانه(هاي ارزشی اجتماعی و جهت گیري -بررسی رابطه پایگاه اقتصادي .3

) جمع گرایانه –فرد گرایانه(هاي ارزشی اجتماعی و جهت گیري - بررسی رابطه پایگاه اقتصادي .4

   ؛با کنترل نسل

ر سطوح بین نسلی، د Vمذکور از آزمون خی دو و ضریب کرامر  هايبراي بررسی آزمون فرضیه

نتایج این چهار فرضیه اجماالً بدین شرح شد و استفاده درون نسلی، بین طبقاتی و درون طبقاتی، 

  :استبوده 

  هادر سطح مقایسه بین نسل

افقی (مربوط به نسل بزرگسال و فردگرایی ارزشی ) افقی و عمودي(بیشترین نمره جمع گرایی ارزشی 

  .بوده و این تفاوت به لحاظ آماري نیز معنی دار بوده است، مربوط به نسل جوان )و عمودي

  در سطح مقایسه بین طبقات

 4/46(میزان جمع گرایی عمودي در طبقه باال  ،)درصد4/60(متوسط  افقی در طبقهمیزان جمع گرایی 

از سایر طبقات  ،طبقه متوسطدر  %)53 درصد /8(و عمودي ) درصد 3/59( میزان فردگرایی افقی، )درصد

  .بیشتر بوده و این تفاوت معنی دار نیز بوده است

  ايدر مقایسه بین نسلی و درون طبقه

تنها در طبقه  ،هاي نسلیبین گروه) جمع گرایانه - فردگرایانه(هاي ارزشی جهت گیري میزان تفاوت

عنی دار م گرچه تفاوت مذکور وجود داشته، اما از نظر آماريمتوسط معنادار بوده و در سطح سایر طبقات، 

) افقی و عمودي(بر این اساس، تنها در طبقه متوسط بیشترین نمره جمع گرایی ارزشی  ،یعنی ؛نبوده است

، مربوط به نسل جوان به لحاظ آماري معنی )افقی و عمودي(مربوط به نسل بزرگسال و فردگرایی ارزشی 

  .دار بوده است
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  در مقایسه بین طبقاتی و درون نسلی

تنها در نسل جوان  ،اجتماعی -هاي اقتصاديهاي ارزشی بین طبقات یا پایگاهتفاوت جهت گیري

در نسل جوان، فردگرایی طبقه پایین بیش از فردگرایی طبقات متوسط و باال بوده  ،یعنی ؛معنادار بوده است

  .هاي ارزشی میان طبقات مختلف معنی دار نبوده استاست، اما در نسل بزرگسال تفاوت جهت گیري

توان گفت، فسیر نتایج پژوهش حاضر از منظر مقتضیات تاریخی و تجارب ویژه هر نسل میدر ت

خاطره جمعی این . پذیري نسل بزرگسال در گرماگرم دو واقعه اساسی انقالب و جنگ طی شده استجامعه

یوند و نسل تحت تأثیر این دو حادثه بزرگ و تجربه جمعی آن قرار داشته که سرنوشت آنان را به یکدیگر پ

، تجربه دوران جنگ این ویژگی را به عالوه. ها و جهان بینی مشترك آنان را رقم زده استاهداف، ارزش

دارا بوده است که تهدید مشترك، اکثر افراد جامعه را به همبستگی، تالش و جستجوي خیر جمعی و تبعیت 

 ، تصوري کلیاي بنديهر تقسیم داشته و فراسويوا می) دفاع از حریم کشور(از هدف کلی واصلی جامعه 

لذا مصادف شدن . داده استاز مقوله جامعه، ملت و کشور ایران را در اذهان و آگاهی عموم جاي می و عام

پذیري نسل بزرگسال با این حوادث، بر گرایشات ذهنی آنان در طول حیات شان تأثیري قاطع زمان جامعه

هاي قبلی و بعدي است متفاوت از نسل اغلباري خاصی که داشته است و آنان را از آمادگی ذهنی و رفت

گرایانه نظیر عالقه به همگرایی و هماهنگی هاي جمعها و نگرشکه ارزش طوريبه  ؛برخوردار کرده است

  .در این نسل تبلور بیشتري یافته است) گراییقانون(اجتماعی، مشارکت جمعی و توافق با هنجارهاي جامعه 

. پذیري خود را با وقایع دیگري سپري کرده استخاطره مؤثر از جنگ، اما جامعهنسل جوان و بدون 

نسل جوان  يها، اگرچه اعضاوقایعی چون جریان نوسازي و اصالحات و وقایع مرتبط بعدي که در آن

رسد این دوران با دهند، اما به نظر میحضور خود در صحنه و دغدغه خود براي آینده کشور را نشان می

اي چون هایی عجین بوده که هدف و خیر جمعی مشترك در آن به وضوح واقعهها، تعارضات و بحرانتضاد

رسد نسل جوان با تغییر آرام و تدریجی به سمت اهداف در این شرایط به نظر می. جنگ مشخص نیست

ي ارزشی گیرفردي به جاي اهداف جمعی، توجه به آینده خود و خانواده به جاي آینده کل جامعه و جهت

جامعه را از شرایط بحرانی درگیر آن، نجات  ، سعی دارندگرایانههاي جمعگیريفردگرایانه به جاي جهت

هاي جمع گرایانه هم در عین حالی که به ارزش -ایط موجود تغییر مثبت ایجاد کنندرداده و به نوعی در ش

شاید بتوان گفت نسل  ،تعبیري مثبتبه عبارت دیگر، بر مبناي نتایج این پژوهش و در . کنندپشت نمی

یري به سمت خودباوري، خود اتکایی، ابراز جوان فعلی براي نجات جامعه از شرایط بحران، با جهت گ

سازي و رشد سعی دارند با خودشکوفا) دگرایانههاي ارزشی فرجهت گیري(خود و پیشرفت فردي 

و آن را در مسیر رشد و  زندجامعه را فراهم ساها و تکیه بر استعدادهایشان، زمینه توسعه آتی توانمندي

  .دهندپیشرفت و خارج شدن از شرایط بحرانی یاري 



28 

پذیري نسل جوان مطرح و خواه ناخواه بر البته به جز تجربه وقایع تاریخی مذکور که در جریان جامعه

ارزشی آنان تأثیر گذار خواهد بود، ذکر این نکته نیز الزم به نظر  هايگرایشات شناختی و جهت گیري

یعنی  زندگی آنان، دورهکلی پذیري نسل جوان فعلی تحت تأثیر شرایط رسد که به ویژه، تجربه جامعهمی

مدرنیته و جهان بینی، ابزارها و ساز و کارهاي آن نیز قرار دارد  جریان فضاي جهانی شدن و نفوذ پرقدرت

ها و اهداف فردي مادي و غیر مادي از محورهاي وسعه فردیت و فردگرایی گسترده و توجه به خواستهکه ت

ها نیز با توجه به معنی داري در تفسیر نتایج پژوهش از منظر موقعیت و پایگاه جاري نسل. اساسی آن است

گفت طبقه متوسط با توان می -متوسط –هاي نسلی تنها در یک طبقههاي ارزشی گروهتفاوت جهت گیري

انقالب و دوران  –سال اخیر جامعه ایران 30اي است که در وقایع طبقه گی تمایل به تغییر وضع موجود،ویژ

بنابراین بالتبع، نسل . اي نقش آفرین و نیز تحت تأثیر حوادث مذکور بوده استطبقه - نوسازي و اصالحات

پذیري در شرایط مذکور را اکنش ذهنی حاصل از جامعهبزرگسال و جوان متعلق به این طبقه نیز، بیشترین و

هاي نسلی تنها در هاي ارزشی بین گروهکنیم تفاوت جهت گیريمشاهده می ،از این رو. نشان خواهند داد

اي با سرمایه فرهنگی باال طبق نظر بوردیو، طبقه متوسط، طبقه ،همچنین. این طبقه معنی دار بوده است

، این طبقه بر )1957(جمله کهل  ازن اساس و بر مبناي نظر سایر نظریه پردازان شود و بر ایمحسوب می

 فرزندان يارتقاتأکید بر پیشرفت فردي، کامروایی، پیشرفت شغلی،  :هاي فرهنگی همچونبسیاري از ویژگی

داف به تحصیالت دانشگاهی، موفقیت در کار، برنامه ریزي براي آینده و فعالیت، پیشرفت و اصرار بر اه

به  ،هایی در فرهنگ طبقاتی متوسطچنین ویژگی وجود توان گفتعملی و کاربردي تأکید دارند که می

 رسدبه نظر میاز این رو، . استدر فرهنگ آنان هاي فردگرایی ارزشی همان مؤلفه معناي حضور جدي

را به سمت فردگرایی ارزشی  هاهاي نسلی خاص که آننسل جوان طبقه متوسط عالوه بر مؤلفه ياعضا

در ذهن و ضمیر آنان  را هادارند که این گونه اصول و ارزشفرهنگ طبقاتی قرار  در بستر دهد،سوق می

جمع گرایی ارزشی در بین نسل  -لذا در پژوهش حاضر نیز تفاوت فردگرایی .کندتشدید می برجسته و

  .تجوان و بزرگسال، تنها در طبقه متوسط معنادار شده اس

باال و (فردگرایی باالتر در طبقه پایین نسبت به سایر طبقات  هاي پژوهش مبنی بردر تفسیر یافته

نظرانی  صاحب يآرابر مبناي  ،به خصوص در میان نسل جوان این طبقه ،هاي نسلیو گروه) متوسط

هاي بنديهبه دلیل گرو - جمله جامعه ما ازتوان گفت در جوامع مختلف می بوردیو و پارکین همچون

ها از دستیابی به منابع و فرصت ،هابعضی افراد و گروه  - ...و  سن و طبقهجنس، بر مبناي مختلف پایگاهی 

دانسته ها حاکی از انسداد اجتماعی است که صفت ذاتی آن قدرت محرومیت این گروه. شوندمحروم می

طبقاتی نابرابر،  هايبنديین در بستر گروهیپااجتماعی  - افراد داراي پایگاه اقتصادي ،بر این مبنا. استشده 

هاي معمول و عدم دستیابی به فرصت شدگیبه حاشیه رانده . کننداي شدن را تجربه میوضعیت حاشیه

در نهایت، اجتماعی و  هايطرد اجتماعی است که پیامد آن خدشه در پیوند مفهوم زندگی، بیان دیگري از
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هاي دستیابی به راه با مسدود شدن ی،شرایط چنیندر . واهد بودهاي مطرود خانزواي اجتماعی گروه

هنجاري و سوق به  - هاي انفصال ارزشیجریاناجتماعی،  ها و روابطهاي معمول و ضعف پیوندفرصت

  .تواند رشد یابدهاي زیر سلطه و مطرود میارزشی فردگرایانه در میان طبقات و گروه هايگیريجهتسمت 

- هاي اقتصاديپایگاه يکه اعضا )در حال حاضر(بر حسب شرایط دوره در جامعه ما از سوي دیگر، 

اجتماعی شناورند، افراد متعلق به طبقه پایین - هاي مقطعی اقتصاديدر جریان کمبودها و بحران ،اجتماعی

ي از که مشکالت بیشتر و وضعیت اقتصادي و اجتماعی نابسامان تري دارند، احتمال دارد به خاطر ناخشنود

 -جمع گرایی ارزشی –هاي اجتماعی مسلطخود، به ارزش بستر طبقاتیشرایط عمومی تشدید شده در 

 به عبارت دیگر، شاید .هاي فردگرایانه پیش بروندهاي خردتر، فردیت و ارزشو به سمت حیطه نندپشت ک

ی باالتري دارند یردگراف ،نسل جوان این طبقه نسبت به نسل جوان سایر طبقات يکه اعضارا دلیل این امر 

هاي طبقاتی و هم از بابت هم از جهت جایگاه بطور مضاعف، در این دانست که چنین افرادي بتوان

که از طریق  ،هاي سنی و تعلقات نسلی، مورد اجحاف واقع شده و نه تنها از حیث طبقه خویشبنديگروه

ر ثروت و قدرت و انسداد اجتماعی شده و در هاي توزیع نابرابخود نیز مواجه با جریان) نسلی(گروه سنی 

یابند که هاي ارزشی فردگرایانه سوق میبه سمت جهت گیري ،به وضعیت مذکور) تعارضی(واکنش منفی 

  .طبقات باال و متوسط جامعه استنیز نسل بزرگسال و ) جمع گرایانه(هاي مسلط اغلب مخالف با ارزش

- فردگرایانه( هاي ارزشیجهت گیري و) عینی و ذهنی(قدرت میزان برخورداري از رابطه  .2

  هاي نسلی جوان و بزرگسالدر بین گروه )جمع گرایانه

هاي نسلی با جهت بر مبناي رویکرد نظري این تحقیق، میزان برخورداري از قدرت در هریک از گروه

ینی و ذهنی به عنوان متغیر متغیر برخورداري از قدرت در دو سطح ع. هاي ارزشی آنان رابطه داردگیري

براي بررسی این رابطه نیاز به آزمون سه رابطه بوده که به شرح . واسط این پژوهش در نظر گرفته شده است

  :زیر آمده است

هاي هاي ارزشی در بین گروهو جهت گیري) ذهنی(بررسی رابطه میزان برخورداري از قدرت  .1

 ؛نسلی

هاي هاي ارزشی در بین گروهو جهت گیري) عینی(ت بررسی رابطه میزان برخورداري از قدر .2

 ؛نسلی

 جهت در سه زمینۀ تحصیل، ازدواج و کار با) عینی( قدرت از برخورداري میزان رابطه بررسی .3

 .نسلی هايگروه بین در ارزشی هايگیري
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نیازمند اجراي سه مرحله آماري  ،هاي ذکر شده در باالالزم به ذکر است که براي آزمون هریک از رابطه

در مرحله دوم این رابطه با  ،این رابطه براي کل جمعیت مورد مطالعه سنجیده شده ،در مرحله اول :ایمبوده

آزمون شده  ،با تفکیک دو نسل جوان و بزرگسال ،کنترل نسل از طریق همبستگی جزئی و در مرحله سوم

  .است

که از  -در روابط گروهی و اجتماعی) ذهنی و عینی(درت تأثیر متغیر ق دست آمده ازه ب تایجن

 دهدمیجمع گرایی ارزشی نشان  –بر روي فردگرایی - هاستهاي موقعیت ساختاري و ذهنیتی نسلمؤلفه

میزان برخورداري از قدرت تصمیم  اب ،هاي نسلی مورد مطالعههاي ارزشی بین گروهکه تفاوت جهت گیري

از هاي استراتژیک زندگی خود ربط موثق داشته و این تأثیر نسلی بر امور و حوزههاي گیري و کنترل گروه

در این به عبارت دیگر، . هرچند شدت آن در نمونۀ مورد مطالعه ضعیف بوده است ،معنادارنظر آماري 

الاقل احساس قدرت و کنترل بیشتري بر  یا گیري هاي نسلی هر قدر قدرت انتخاب و تصمیمگروهرابطه 

اند و برعکس، هر قدر میزان تري نیز برخوردار بودهاند، از جهت گیري ارزشی فردگرایانهدگی خود داشتهزن

در میان نسل  ،همچنین. اندآن جمع گراتر شده يها کاهش یافته، اعضااحساس قدرت در نسل واقعی یا

بوده  و اشتغال بیشتر هاي اصلی تحصیل، ازدواج، کارجوان هر چقدر قدرت تصمیم گیري افراد در حوزه

تر و هرچقدر میزان استقالل یا قدرت آنان در ارزشی آنان فردگرایانه، جهت گیري)تصمیم گیري مستقالنه(

بنابراین، . اندتري داشته، جهت گیري ارزشی جمع گرایانه)تصمیم گیري مشورتی(تر بوده ها کماین زمینه

هاي در گروه) ذهنی و عینی(یزان برخورداري از قدرت فرض محوري پژوهش حاضر مبنی بر رابطه میان م

) روابط همبستگی دوگانه(آنان در این سطح ) جمع گرایانه–فرد گرایانه(هاي ارزشی نسلی و جهت گیري

هاي اجتماعی و توان گفت هرقدر فرد بتواند در شرایط و موقعیتدر تفسیر این یافته می. تأیید شده است

یعنی هویت مستقل و جداي از جمع در او بیشتر شکل گرفته  ،تر تصمیم گیري کندارتباطی خود مستقالنه 

ها، است و طبیعتاً جهت گیري ارزشی وي به سمت فردگرایی خواهد بود و هرچقدر این گونه تصمیم گیري

ي هاصورت گیرد، بالتبع تبعیت از دیگران و ارزش) به ویژه والدین(مشورتی و با لحاظ یا مداخله دیگران 

  .تر خواهد بود جمع گرایانه در وي قوي

در بین ) جمع گرایانه-فردگرایانه(هاي ارزشی اي و جهت گیريرابطه متغیرهاي زمینه .3

 هاي نسلی جوان و بزرگسالگروه

به دلیل عدم پراکندگی ... اي مهم نظیر مذهب، قومیت، منطقه و اي از متغیرهاي زمینهاز میان مجموعه

 قرار آزمون مورد ارزشی هاي گیري جهت با را تأهل و جنس متغیر دو تنها سایر متغیرها،الزم ) واریانس(

  .داده ایم
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در مرحله اول این رابطه براي کل جمعیت مورد مطالعه سنجیده  هاي قبل، در اینجا نیزهمانند آزمون

و نسل جوان و به تفکیک د(این رابطه با کنترل نسل از طریق همبستگی جزئی  ،شده و در مرحله دوم

  .نیز آزمون شده است )بزرگسال

جمع گرایی ارزشی بر حسب  –در مورد تفاوت فردگرایی :بدین شرح است اجماالً دست آمدهه بنتایج 

به عالوه، . معنی دار بوده است جنس، تنها تأثیر متغیر )جنسوضعیت تأهل و (مطرح اي متغیرهاي زمینه

بدین معنی  ؛ارزشی تأیید شده است فردگراییو در بعد  جوانرابطه مذکور فقط در میان زنان و مردان نسل 

در تحلیل این یافته . که فردگرایی مردان نسل جوان بطور معنی داري بیشتر از زنان این نسل بوده است

هاي تحصیلی و شغلی رتبه باالتري مروز از نظر مراتب و جایگاهچون زنان نسل جوان ا ،اوالً توان گفتمی

هاي به سمت ارزشتا حدودي آنان را  کسب کرده اند، همین امر احتماالًنسبت به زنان نسل بزرگسال 

رسد در به نظر می ،ثانیاً. خودباوري، خوداتکایی و تعیین اهداف شخصی سوق داده است :فردگرایی چون

هاي مختلف موقعیت نازل تري داشته حنسیتی جامعه ایران، زنان نسبت به مردان در عرصه ساختار نابرابر و

رود که منطبق بر موقعیت و شرایط بنابراین انتظار می .اند و مردها اغلب یک یا چند گام جلوتر از زنان بوده

زشی در میان متفاوت و فردگرایی ارهنوز تا حدي هاي ذهنی آنان نیز ساختاري دو جنس، جهت گیري

اند که زنان نه هاي پژوهش نشان دادهاز سوي دیگر، یافته. بیشتر از زنان این نسل باشد ،مردان نسل جوان

داراي جمع گرایی ارزشی بیشتري در سویۀ مقابل،  بلکه  اند،تنها فردگرایی کم تري نسبت به مردان داشته

خاص  یتجنسند حاکی از این امر باشد که زنان بر حسب تواقبل، نتایج اخیر می نکتۀدر تأیید . اندنیز بوده

در راستاي  بیشترجامعه پذیري آنان  اینکه جریانو دگرخواه تر بودن و  ترهایی چون عاطفیو ویژگی

ها و مشارکت با بیشتر اهل توجه به دیگران، عالقه به حفظ مجموعه ،است مسري و مادريههاي نقش

، بیشتر و قویتر از مردان هم هاي جمع گرایانهارزش رسد کهعی به نظر میطبی ،هستند و بر این مبناجمع 

  .درونشان تبلور یافته باشد نسل خود در

  تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر

تأثیرات تعاملی و تحلیل مسیر،  به کمک تحلیل رگرسیونی چند متغیره و ،در آزمون نهایی مدل نظري

   5و 4نتایج حاصل در جداول  .ه استوابسته، مورد بررسی قرار گرفتیر همزمان متغیرها بر هم و بر متغ

  :نشان داده شده است
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 خالصه نتایج مدل رگرسیونی: 4 جدول

  ضریب همبستگی

R 

 ضریب تعیین

R2 

 ضریب تعیین تعدیل شده

R2
a 

0/431 0/186 0/173 

  

 مدل رگرسیونی مستقل يرهایمتغ بیضرا :5 جدول

  متغیرهاي مستقل

 استانداردضرایب غیر 
ضرایب استاندارد 

 شده
t 

سطح 

 معناداري
B 

Std. 
Error 

Beta 

 0/000 14/157  0/216 3/057 )عدد ثابت(

 0/000 4/168- 0/260- 0/100 0/419-  اجتماعی-پایگاه اقتصادي

 0/048 1/985- 0/123- 0/027 0/053-  )عینی(قدرت 

 0/016 2/432- 0/153- 0/073 0/179-  نسل

 0/027 2/229- 0/134- 0/031 0/070-  )ذهنی(قدرت 

  

افراد هاي ارزشی درصد تغییرات جهت گیري 17نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که  

اجتماعی و قدرت ذهنی و عینی تبیین  –، پایگاه اقتصادي)هاي نسلیگروه(را چهار متغیر نسل مورد مطالعه 

ضرایب تأثیر  ،همچنین. مجموعه عوامل یاد شده است »متوسط«کنند که نشانگر قدرت تبیینی در حد می

اجتماعی  –شدت تأثیر متغیر پایگاه اقتصادي که از میان متغیرهاي چهارگانه مذکور،دهد نشان می) بتا(نسبی 

و قدرت عینی ) احساس قدرت(، قدرت ذهنی )تعلق نسلی(و نسل  بیشتر از سایر متغیرها بودهها نسل

هاي ارزشی گیريبه ترتیب، متغیرهاي بعدي اثرگذار بر جهت) برخورداري واقعی از استقالل رأي و عمل(

 جنسو  - متغیر کالن نسل  اي ازبه عنوان مؤلفه -ذکر است که متغیرهاي خاطره نسلی الزم به .اندافراد بوده

فعلی  توان گفت، شرایط و امکانات واقعی وبنابراین می .ندارگرسیونی این مطالعه معنادار نشده در تحلیل

، احساس قدرت یا بی قدرتی فعلی ر، بویژه تعلق تاریخی به نسل خاصدر مقایسه با متغیرهاي دیگ هانسل

ها و تعلقات ارزشی يو حتی هویت و خاطره نسلی، از ضریب نفوذ و تأثیر بسیار قویتري در تعیین سوگیر

  .ها برخوردار استنسل

نشان داده  6در جدول حلیل مسیرعلی متغیرها تانجام نتایج حاصل از  هاي مذکور، در تکمیل یافته

 :است
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 ریمس لیتحل آزمون در وابسته ریمتغ بر مستقل يرهایمتغ ریتأث جینتا: 6 جدول

  مجذور اثر خالص  اثر خالص  اثر کاذب  اثر کل  غیرمستقیماثر   اثر مستقیم  رابطه مرتبه صفر  اثر متغیرهاي مستقل

  072/0  -269/0  -085/0  -333/0  -073/0  -260/0  -345/0  اجتماعی–پایگاه اقتصادي

  074/0  -273/0  0  -318/0  -165/0  -153/0  -273/0  نسل

  019/0  -140/0  -052/0  -134/0  -  -134/0  -186/0  )ذهنی(قدرت 

  023/0  -152/0  -116/0  -156/0  -033/0  -123/0  -239/0  )عینی(قدرت 

  

19/0R2=  

بیش از سایر  )تعلق نسلی( اثر خالص متغیر گروه سنی یا نسل که دهدمینتایج جدول مذکور نشان 

      مستقیم و اتمجموع اثرمنطبق بر نتایج رگرسیونی، ، در عین حال. متغیرهاي مورد مطالعه بوده است

  . ، با تفاوتی اندك به نفع متغیرهاي پایگاهی بوده استنیز در تحلیل مسیر) اثر کل(غیر مستقیم 

هاي نسلی تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر به تفکیک گروهتجزیه و ، تر جهت دستیابی به تحلیل دقیق

توان تصمیم (ینی به واسطه قدرت ع ،که نسل جوان طبقه پایین دهدمینشان نتایج  .استسنجیده شده نیز 

متوسط (باالتر نسبت به سایر طبقات، بیش از جوانان سایر طبقات ) گیري و انتخاب مستقالنه تر در زندگی

توان تصمیم (تأثیر متغیر قدرت عینی  اساساً در حالی که. به سمت فردگرایی ارزشی سوق یافته اند) و باال

در ) اي مهم و استراتژیک در طول زندگی هر فردهگیري در حوزة تحصیل، ازدواج و کار به عنوان عرصه

در مجموع و بر اساس نتایج  ،بنابراین. هاي ارزشی نسل بزرگسال صادق نبوده استتعیین جهت گیري

هاي نسلی مورد مطالعه، اجتماعی فعلی گروه - توان نتیجه گرفت، پایگاه اقتصاديتحلیل مسیر تفکیکی می

ها داشته و شدت اثرگذاري آن در نسل جوان، به مراتب هاي ارزشی آنتأثیر مستقیم در تعیین جهت گیري

نسلی در انتخاب ) عینی(عامل قدرت و مثبت در عین حال، نقش مستقل . بیش از نسل بزرگسال بوده است

در میان جمعیت جوان مورد مطالعه تأیید شده، اما حضور و تأثیر ) فردگرایانه(هاي مطلوب اهداف و ارزش

نکته . شوده نمیدر میان نسل بزرگسال پژوهش حاضر اساساً دیدهاي ارزشی مذکور در جهت گیريعامل 

و  هستندها، فردگرا طبقات پایین هر دو نسل، بیش از افراد طبقات باالي آن ياعضا مهم بعدي این که

میم گیري و توان انتخاب، تص(جهت گیري مذکور در نسل جوان، به طور مستقیم تحت تأثیر میزان قدرت 

  .می باشدافراد نیز ) کنترل بر زندگی

 ،هاي نسلیبه تفکیک گروهنیز بر این اساس، نتایج تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر به طور کلی و 

هاي سنی بزرگسال و اجتماعی گروه - تعلق نسلی و پایگاه اقتصاديمتغیرهاي  همزمان /نشانگر رابطه توأم

بنابراین، فرض اصلی . باشدمی) نسل ياعضا(هاي ارزشی افراد جهت گیري بر هاآنتعاملی  جوان و تأثیر

به . گرددبرگرفته از رویکرد مبناي مطالعه حاضر در خصوص تأثیر توأم متغیرهاي نسلی و پایگاهی تأیید می

همراه با رایلی و منطبق بر نظریه قشربندي سنی، بر حسب نتایج پژوهش حاضر در جمعیت  ،عبارت دیگر
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هاي تعلقات نسلی، جایگاه تحت تأثیر تنهاهاي ارزشی نه گیريتوان ادعا نمود که جهتد مطالعه میمور

هاي جوان و بزرگسال و شرایط و موقعیت هاي دوره جامعه پذیري نسلحوادث و تجربهتاریخی، 

اعضاي هر نسل در ظرف ) تاریخی(اجتماعی یا جایگاه فعلی آنان است، بلکه تجارب قبلی  -اقتصادي

به  یو سمت و سو و جهت خاص و متفاوت می کندشرایط دوره و موقعیت فعلی آنان اثر گذاري 

  .بخشدهاي آنان میارزش

  :در ادامه آمده استمدل مسیر متغیرهاي پژوهش حاضر 
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 X2: نسل

 X1: اجتماعی-پایگاه اقتصادي

 X4: قدرت عینی

 X3: قدرت ذهنی

هاي ارزشی جهت گیري

 X5): جمع گرایانه–فردگرایانه(
P12 = 0.337 

e5 = 0.902 

e3 = 0.969 

e4 = 0.974 

P34 = 0.248 

e1 = 0.941 

P52 = -0.153 

P51 = -0.260 

P53 = -0.134 

P42 = 0497 

P54 = -0.123 

P41 = 0.468 
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  نتیجه گیريبحث و 

هاي ها با نگاهی جدید و از منظر نظریههاي ارزشی نسلگیريدر تحقیق حاضر، مسئله گرایشات و جهت

ها و هاي نسلی، مورد کنکاش نظري و بررسی میدانی قرار گرفته و تفاوتمتأخر قشربندي سنی، طبقه و تحلیل

که بر اساس مفروضات مدل نظري  - فرضیات تأیید شده پژوهش. توصیف و تحلیل شده است ،هاي آنشباهت

 -اندهاي نسلی، صورت بندي و مورد آزمون قرار گرفتهو طبقه در ایجاد مسائل و دیدگاه در زمینه تعامل نسل

گراتر  جمع ،فردگراتر و نسل بزرگسال ،هر چند در جمعیت مورد مطالعه، نسل جوانحاکی از آن است که 

اجتماعی  –هاي ارزشی بین دو نسل، تنها در پایگاه اقتصاديگیري اند، اما تفاوت مشاهده شده در جهتبوده

نسبت به نسل جوان متوسط نسل جوان طبقه  ياعضاچرا که  -این امردر تحلیل . متوسط معنی دار بوده است

عالوه  توان گفت  هاي مبناي پزوهش حاضر می با ارجاع به نظریه -  ی باالتري دارندیسایر طبقات، فردگرادر

رنیته و فضاي جهانی شدن و نفوذ پرقدرت مد جامعه پذیري نسل جوان فعلی درمشترك  وبر تجربه خاص 

عنوان محوري اساسی در زندگی شخصی و ه مشوق توسعه فردیت ب که مروج وجهان بینی و ابزارهاي آن 

که طبق نظرات بوردیو، طبقه اي  مطالعه به طبقه متوسط ان موردنسل جو يتعلق بخشی از اعضا است، اجتماعی

هاي فرهنگی  شود و براساس نظرات نظریه پردازانی همچون کهل، ویژگی با سرمایه فرهنگی باال محسوب می

نظایر اینها، در  لذت جویی، موفقیت در کار و اصرار بر اهداف عملی و/خاص نظیر پیشرفت فردي ، کامروایی

عه جمله جاماز  - هاي تاریخی خاص دوران در جوامع ونیز اینکه و گیرد  می ، مورد تاکید قرارطبقه فرهنگ این

 سبب شده که طبقه متوسط طبقه اي تاثیرگذار در تحوالت اجتماعی بوده است،  - ایران پس از انقالب اسالمی

لی خاص، فرهنگ طبقاتی مولفه هاي تجربه و هویت نستحت تاثیر توام نسل جوان طبقه متوسط ما،  ياعضا

و نسبت به نسل  یابند، سوق ه سمت فردگرایی ارزشی بیشترو نیز شرایط دوره، ب) تعامل نسل و طبقه( ویژه 

وجه مثبت آن، منشاء  که در کنندمحور قویتري پیدا  -هاي ارزشی  فرد جهت گیريبزرگسال طبقه خود، 

  .بود خواهد اجتماعیهاي فردي و  پیشرفت

هاي موقعیت که از مؤلفه - در روابط گروهی و اجتماعی ) ذهنی و عینی(تأثیر متغیر قدرت نتایج  ،همچنین

      جمع گرایی ارزشی، نشان داده است که تفاوت  –بر روي فردگرایی -  هاستساختاري و ذهنیتی نسل

میزان برخورداري از قدرت تصمیم گیري و کنترل  اب ،هاي نسلی مورد مطالعههاي ارزشی بین گروهجهت گیري

   .داردهاي استراتژیک زندگی خود نیز ربط موثق هاي نسلی بر امور و حوزهگروه

هاي تحقیق با توجه به نتایج معادالت هاي آماري به عمل آمده بر روي دادهنتایج تحلیل ،در مجموع

 -تئوري قشربندي سنی و متغیرهاي مرتبط با آنمؤید مفروضات نظري  بشدترگرسیونی و مسیریابی علی، 
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ها در انتخاب مسیر توانمندي نسل یا جایگاه ساختاري جاري و قدرت یا موقعیتیعنی تعلق، هویت نسلی، 

 به کمک نظریات(اي از این تئوري هاي پژوهش همسو و سازگار با مدل تعدیل شدهو یافته است -زندگی خود

 این  )تضادي- کارکردي( چارچوب ترکیبیبه عنوان  )بوردیو و پارکین تأخر،تضاد محور صاحبنظران نسلی م

تري پیرامون قابلیت مدل قشربندي سنی در تحلیل با این حال، اگر قرار باشد موضع دقیق. به شمار می آید مقاله

ایران به ثباتی هاي نسلی مختلف اتخاذ کنیم، باید اجازه دهیم جامعه هاي ارزشی گروهمسئله تفاوت جهت گیري

تاریخی  –برسد؛ چرا که سرعت و همپوشی تحوالت اجتماعی هاتأثیرگذار بر نسل اينسبی از نظر شرایط دوره

را از  )اثر دوره( توانیم تأثیر شرایط مقطعیبه ویژه در پنجاه سال اخیر در ایران به قدري زیاد بوده که عمالً نمی

هایی با هویت، از نسل، بواقع و بطور دقیق تر امالً جدا کرده وک )اثر نسل( حوادث تاریخی بزرگ نسل ساز

  .تجارب و گرایشات ذهنی و رفتاري مستقل صحبت کنیم

به دقت تعریف و  دوبارهگردد، مفهوم قشربندي سنی در مطالعات مشابه دیگر نیز پیشنهاد میبراین مبنا 

بیشتر، نتایج بررسی حاضر را تأییدي بر صحت و توان با اطمینان تنها در این صورت است که می. واکاوي شود

قابلیت رویکرد قشربندي سنی به عنوان رویکرد اساسی در تحقیقات علوم اجتماعی به ویژه تحقیقات نسلی به 

هاي تواند در سطح درون نسلی توضیح دهد که گرایشات و جهت گیريتئوري مذکور هم می. شمار آورد

متغیرهاي تجربه تاریخی و شرایط دوره جامعه پذیري (چه متغیرها و عواملی  ارزشی اقشار سنی بیشتر همسو با

است و هم در سطح بین نسلی، قادر به ) ها یا شرایط و موقعیت اجتماعی فعلی آنان و یا تعامل این دونسل

براي بررسی دقیق تر  ،همچنین. هاي مختلف نسلی استهاي ارزشی گروهتوضیح تفاوت جهت گیري

هاي مختلف، اساساً نیازمند انجام تحقیقات طولی هستیم؛ زیرا بررسی هاي ارزشی و گرایشات ذهنی نسلتفاوت

هاي نسلی موجود هایی در پس تفاوتتواند نشان دهد که در گذر زمان، چه فرآینددر یک مقطع زمانی نمی

ص شود و در این زمینه هاي ارزشی از قشرهاي سنی به خوبی مشختا تأثیرپذیري جهت گیري خوابیده است

استفاده مناسب از الگوهاي آماري تحلیل نسلی جهت بررسی و تفکیک دقیق تر اثرات توأم سن، نسل و دوره از 

  .شود  و پیشنهاد می یکدیگر ضرورت دارد

در زمینه  )فرزندان و والدین(جوان و بزرگسال بر حسب نتایج این تحقیق میان دیدگاه دو نسل  ،همچنین

اند کردهوالدین فکر مینسل  ،فاصله وجود داشته است؛ یعنی ) خانوادگی و غیره(مشترك هايريتصمیم گی

اند، اما تصور فرزندان جز این بوده شان مشارکت دادههاي اصلی زندگیفرزندان خود را در حوزة تصمیم گیري

براي کاهش تنش و تعارضات  شودپیشنهاد میها لذا با توجه به فردگرایی باالتر نسل جوان، به خانواده. است

اي اعمال قدرت کنند که شخصیت و هویت فردي فرزندان آسیب میان والدین و فرزندان، به گونه، بویژه نسلی
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در هاي خانوادگی کمتر بروز و ظهور پیدا کند و هاي قدرت در میان نسلاحساس نابرابري در جایگاهبیند، ن

 .وان و بزرگسال در قلمرو خانواده کاسته شودهاي جاز تنش و تضاد میان نسل ه،نتیج
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  منابع

  چاپ  .هاي سنی در جهت گیري ارزشی، نگرشی و رفتارينقش گروه بندي )1387(اعظم آزاده، منصوره

 پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات: اول، تهران

  تهران. عبدالحسین نیک گهر .هاي اجتماعینابرابريشناسی قشربندي اجتماعی و جامعه )1373(تامین، ملوین :

 نشر توتیا

 نشر رسانش: تهران. نصرت فتی .فرهنگ و رفتار اجتماعی )1378(س . تري یاندیس، هري 

  شته جامعه شناسی، دانشگاه ر ،پایان نامه کارشناسی ارشد ".فردگرایی و دینداري" )1385(توکلی، عاصفه

 .الزهرا

 بررسی و نقد : شکاف نسلی در رویکرد هاي کالن جامعه شناختی " )1385(ضی نژاد ل، محمد و مریم قاتوک

، 27شماره  .نامه علوم اجتماعی ."رهیافت هاي نسل تاریخی و تضاد با تاکید بر نظرات مانهایم و بوردیو

 .95- 124: 1385بهار 

  پاییز 20شماره  .علوم اجتماعینامه  ". تبیین قشربندي اجتماعی")1381(عبداللهیان، حمید و هوشنگ نایبی ،

 .205-236: 1381و زمستان 

  انجمن جامعه شناسی ایران .خوشه بندي محالت تهران: نمونه گیري) 1388(عبدي، عباس . 

 هاي ملیدفتر انتشارات طرح: تهران .تجربه و خاطرات نسلی در ایران )1383(غالمرضا کاشی، محمدجواد  

  اجتماعی و استبداد پدر در خانواده  –شناختی اثر پایگاه اقتصاديجامعهبررسی " )1378(فروتن، مهرنوش

شناسی، نامه کارشناسی ارشد جامعهپایان ."سال15-19بر ایجاد انزواي اجتماعی و پرخاشگري فرزندان

 .دانشگاه الزهرا

  ارزشی بررسی و تحلیل جامعه شناختی تفاوت گرایشات : هانسل ها و ارزش" )1383(قاضی نژاد، مریم

  .جامعه شناسی، دانشگاه تهران ،پایان نامه دکتري ."نسل جوان و بزرگسال

  محمد  .)پردازان کالسیک و معاصرهاي نظریهدیدگاه(نابرابري اجتماعی  )1373(گرب، ادوارد جی

 نشر معاصر: تهران. زادسیاهپوش و احمدرضا غروي

  انتشارات دانشگاه شیراز: ، شیرازچاپ دوم. اجتماعینابرابري و قشربندي  )1377(لهسایی زاده، عبدالعلی 

 ،نامه علوم  ."بررسی شکاف نسلی در ایران -شکاف نسلی یا گسست فرهنگی" )1383(سعید  معیدفر

 .24، شماره اجتماعی
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  هاي ارزشی نوجوانان اجتماعی خانواده با گرایش –بررسی رابطه پایگاه اقتصادي" )1375(ملکی، امیر

نامه پایان".  )1374-5ذکور سال سوم رشته ریاضی فیزیک و تجربی تهران در سال تحصیلی آموزان دانش(

  .شناسی، دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشد جامعه
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The present article is adapted from a survey on analysis of value orientation 
(individualistic-collectivistic) differences between two generation cohorts, based 
on 246, face-to-face interviews conducted with individuals between 18-60 years 
old who were randomly chosen from Tehran's different districts using stratificated 
mutli-stage cluster sampling method. 

The aim of this research is to recognize and compare value orientation 
differences (individualistic-collectivistic) between the youth (18-29 years old) and 
the adult generation (40-60 years old), and to measure the relationship of value 
orientation with current socioeconomic status (objective) and sociolizaiton 
(subjective) of generations, and to analyze these differences and their cause and 
effects. Hence, at first, an overview of value orientations of generations and their 
differences is illustrated, and then, those differences are sociologically analyzed 
within framework of age stratification or generational class. 

The data indicate that although the youth is more individualistic and the adult 
is more collectivistic, finding value orientation differences between the two 
generations is only sginificant in middle class. Also, the results of power 
(subjective and objective) variable impact on individualism-collectivism values 
indicate that the difference of value-orientations among generation cohorts is 
correlated to the ability of decision making of generation cohorts in strategic 
domains of their life. The correlation of sex variable and value-orientation is 
significant. This correlation has been confirmed between youth generation of men 
and women in terms of individual values. Namely, men are more individualistic 
than women of the same generation. 

Findings are also compatible with the assumptions of the theoretical age 
stratification and structural approach conflict in determining the generation cohort 
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value orientations. In fact, this compatibility strongly confirms the basic approach 
of current study. 

Keywords: Age Stratification, Generation Cohorts, Individualism-
Collectivism, Objective Power, Subjective Power and Sex 


