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 تحرك اجتماعي بين نسلي زنان در تهران

و فرصت ها با تاكيد بر دسترسي به امكانات
*، الهه ايماني*خديجه سفيري

 شناختي انجام شده در ايران به مسأله تحرك اجتماعي زنان كمتر پرداخته هاي جامعه پژوهشدر:چكيده
و. شده است بهمي اين تحرك ميزان در حاليكه شناخت چگونگي تحرك اجتماعي زنان تواند

و ريزي برنامه نسلي به بررسي تحرك اجتماعي بين مقالهاين. هاي جامعه كمك نمايد سياستگزاري ها

)جديد نسل(بين نسلي دختران تحرك اجتماعياين مطالعهدر. مي پردازدشهر نشين تهرانيزنان 

و دان، سن ازدواج، منزلتسطح تحصيالت، تعداد فرزن هايي چون نسبت به مادرانشان با شاخص شغلي

شد تصميم عوامل مؤثر بر تحرك اجتماعي بين نسلي همچنين.ه استگيري در انتخاب همسر سنجيده

شدزنان نيز  و مادربزرگ نتايج نشان داد كه نسل دختران نسبت. بررسي هايشان داراي به نسل مادران

هاي تحرك اجتماعي در هر نسل شاخص نمرات مقايسه.اند تحرك اجتماعي صعودي بين نسلي بوده

و مادران نسبت به نسل تحرك بيانگر باالتر بودن نمره  از پيشاجتماعي دختران نسبت به مادران

و در ميان را در ميان ساير درآمد والدين مهمترين نقش،عوامل مؤثر در نسل دختران خودشان بوده

سن آنها نسبت به مادربزرگه در نسل مادرانمتغيرهاي مستقل به خود اختصاص داده است در حاليك ها

.كردمي ازدواج مهمترين نقش را ايفا

.اجتماعي بين نسلي، منزلت شغلي تحرك پايگاه اقتصادي اجتماعي،:واژه هاي كليدي

 مقدمه

تحمطال هاي ساختاري جامعه بدوناز آنجائي كه نابرابري شرعه مبحث،دك اجتماعي شناخته نخواهد

از.هاي مختلف علوم اجتماعي قرار گرفته است از جهات مختلفي مورد توجه حوزه تحرك كه يكي مواردي
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تحرك اجتماعي بين نسلي. است»ناجتماعي بين نسلي زنا تحرك« طلبد بحث امروزه توجه بيشتري را مي

و دامنه آن و ساخت نابرابر يك جامعه را نشان زنان رو. دهديم ميزان نفوذپذيري اقشار اجتماعي  در از اين

تحرك اجتماعي بين نسلي زنان، عوامل مؤثر بر آن نيز در چند مطالعه تالش شده است تا ضمن بررسياين

.شود دهه اخير شناسايي

و  مسألهطرح پرسش آغازين
رو افراد يـا)صعودي( گفت تحرك اجتماعي تغيير در فضاي اجتماعي است كه حركت روبه باال توان مي
در) نزولي( يينبه پا مي آنان و دامنه آن برحسب يك مرتبه يا سلسله مراتب قشربندي اجتماعي را نشان دهد

ا. متغير استاقشار مجاور يكديگر يا اقشار دورتر از يكديگر تحرك ـ تحرك ه جتماعي زنـان از يـك طـرف ب

افر عنوان قش و از سوي ديگر تأثيرگذار بر تحرك اجتماعي ساير و همچنينعظيمي از جامعه متأثر راد جامعه

و پدران(از عوامل گوناگون از جمله تحرك اجتماعي مردان در. باشـد قابل توجه مـي ...)وهمسران بنـابراين

و تربيت رسمي در دسترس و شرايط كنوني كشورمان كه تعليم قشر وسيعي از مردم ايران قرار گرفتـه اسـت

و سرمايه با توجه به تالش كه گذاري ها و سـاير مـسائل صـورت گرفتـه اسـت هايي در زمينه اشـتغال زنـان

: زير پاسخ دهدهاي پرسش پژوهش حاضر در پي آن است تا به

ما-1 تـر از خودشـان نسبت به نسل قبـل،)به طور خاص تهران(آيا در موقعيت اجتماعي زنان امروز جامعه

 تغييري حاصل شده است؟
ع-2 ؟امل يا عوامل موثر بر تحرك اجتماعي زنان كدامند امروزه در قياس با نسل هاي پيشين

 پژوهش پيشينه
نخستين متن جامع درباره تحرك اجتمـاعي شـناخته»تحرك اجتماعي« سوروكين تحت عنوان مطالعه

و گلد تورپ( شده است مي اما از آنجا كه بررسي او به تحرك اجتماعي) 1985 اريكسون شـود، مردان مربوط

ق قضاوت و حداكثر مي هاي او او ابل تأمل است  جـامع دربـاره تحـرك نخـستين مطالعـه توان گفت بررسـي

ميتا. اجتماعي مردان است  رسيد كه مطالعات مربوط به تحرك اجتماعي از سوروكين الهام اين اواخر به نظر
و بنديكس)1954( مطالعات گالس: گيرد مي و هوسر) 1967(بلوو دانكن) 1959(ليپست و) 1978(فيترمن
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.)81:چاپ ملك، در دست(است همه بر روي تحرك اجتماعي مردان متمركز شده) 1987(گلدتورپ

مي تالش اثر ديگري كه پس از سوروكين، يكي از مهمترين تواند ها در بررسي تحرك اجتماعي

و گالس و 1949 گالس در سالپژوهش. باشدمي محسوب گردد، كار ديويد  عمدتاً در انگلستان انجام شد

و آثار و پرورش كه از سال به نتايج انگلستان به اجرا گذاشته شده بود،در 1944 قانون جديد آموزش

 بعدي هاي پژوهشگيري تكنيكي برايو يك جهت نه تنها يك چارچوب مفهومي گروه گالس. پرداخت مي

سبلكه شواهد تجربي بسياري نيز جمع فراهم كردند،  ال پس از آن توسط سايرآوري كردند كه طي بيست
لو 1987پين،( شناسان مورد استفاده قرار گرفت جامعه  1949 هر چند گالس در سال.)49:به نقل از خدا بنده
و تحليل نشده ها طي سال كرد، اما اين داده تحرك اجتماعي زنان گردآوري هايي درباره داده .مانديباق ها تجزيه

و بنديكس در اوكلن رامطالعه ليپست . گرفتميربدر»سرپرست خانوار« عنوانهبد درصد كوچكي از زنان

مقايسه پايگاه شغلي پدران«:كه آنان با اين مصلحت انديشي. كردندنهايي حذف را از كليه جداولزناناما

و پسران است حذف زنان را توجيهو دختران به مراتب .»كردند دشوارتر از مقايسه پايگاه شغلي پدران

و بنديكسليپ  وجود با اين. تنها به مردان محدود كردند»مجاز اوليه سازيساده« مطالعه خود را با توجيه ست

را پذيرفتند كه دشوار است بتوان فرصت كه هاي تحرك اجتماعي قابل دسترسي براي مردان از تعداد زناني

و براي اشتغال در سطوح مهارتي مختلف آماده قبول اين فرصت در موزش ديدهآ ها هستند و مستقل اند، جدا

در ويرايش است وي گلد تورپشناساني كه در اين حوزه به مطالعه پرداخته يكي ديگر از جامعه. نظر گرفت

و دوم  دپژوهشاول د اده خود به 1980و 1987(اضافه كرد رعرصه اقتصاديهاي مربوط به تحرك زنان را

اجتماعي همچنان رواج دارد اخير نيز مطالعه در مورد تحركهاي در سال.)81 ملك، در دست چاپ؛ نقل از

و زنانالبته كه  مي هنوز هم توجه بيشتر به تحرك اجتماعي مردان است .گيرند به ندرت در مركز توجه قرار

 مباني نظري
دتفاوت بين انسان وجود و قدمتش تقريباً به قدمت، سابقه ديرينهاجتماعير زندگي ها هانانسا اي دارد

و درجه اين تفاوت مي و نابرابري رسد اما نوع و انديشمندان، اين. است ها يكسان نبوده ها در روزگاري مردم

را تفاوت و قابل قبول تصور ها مي امري طبيعي و حتي گاهي آن را مشيت الهي و روزگار كرده  دانستند

و ديگري مردم با كسب آگاهي طبقاتي، اين تفاوت آن غيرقابل قبول فرض كردهها را غيرطبيعي و عليه
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و درباره آن اظهار نظر كرده انديشيدهها متفكران اجتماعي نيز از ديرباز به اين تفاوت.اند شوريده در اين. اند اند

و فمينيستي جهت تحليل تحرك بين نسلي استفاده مي .شودمطالعه رويكردهاي نظري تضاد

 با تأكيد بر ديدگاه ماركس مكتب تضاد
و تضادگرايان كه در رأس آنان ماركس قرار دارد معتقدند كه در جامعه و محكومان تضاد بين حاكمان

و مرد و ...و در خانواده تضاد بين زن  معتقدند پردازان اين نظريه. استگرايانه ديدگاه ايشان ماديوجود دارد

در كه پاداش نابرابري به كاركرد ذاتي جامعه ارتباطي زيرا، بين اعضاي جامعه برابرانه توزيع شوند ها بايد

).185:1377 كوئن؛( است ندارد، بلكه استثمار نداران به دست دارايان

و شيوه طبقاتي آنچه در ديدگاه ماركس حائز اهميت است، استثمار هاي توليد است كه در رابطه توليد

كه براي فهم ...و، تضاد طبقاتي، روبنا زيربنا:دارد درنظريه ماركس چند مفهوم كليدي وجود.گيردشكل مي

مي بهتر نظريه ماركس در ذيل به اختصار : شود به آنها اشاره

، واقعيت اساسي قدرت يا شيوه زندگي را نفي كند ماركس بدون اينكه نقش عواملي چون: روبناوزيربنا

و جامعه را مالكيت مي مي آنرا داند كه، نهادهاي بر روي اين زيربنا. نامد زيربنا اجتماعي فرهنگي قرار دارد

، فرآيندهاي آموزش هاي زندگي خانوادگي، صورت فرهنگي هاي، شيوه، قدرت، ازآن جمله نامد آنها را روبنا مي

مي...وپرورشو از هاي اوليه تواند نابرابري كه همه اين عوامل در ناشي . مالكيت را تشديد كند تفاوت

: است مفهوم شامل دو بعداين: طبقاتي تضاد

و سرمايه-1 از داران مبارزه ناآگاهانه ميان پرولتاريا نائل براي برخورداري از كاالهاي اقتصادي پيش

.شدن به آگاهي طبقاتي

و-2 مي هماهنگي كه دو طبقه را در برابر مبارزه آگاهانه به هم قرار و پرولتاريا با آگاهي يافتن دهد

بر نقش تاريخي و اي بهبود وضعيتاش به زندگيش در بلند مدت براي دراختيار گرفتن وسايل توليد مبادرت

).8-9: 1373تامين؛( كندمي عمل جمعي

و و طبيعي يا اجتماعي شرط اجتناب تعادل به نظر ماركس نزاع طبقاتي به جاي توازن حكم قطعي ناپذير

و. است داري بهنجار درجامعه سرمايهو در تناقض در جامعه سرمايه تضاد و داري اين نظام طبيعت ماهيت

آن. است . دارد ناپذير ميان آنان وجود يك تضاد اجتناب.آگاه باشند يا نباشند خواه طبقات اجتماعي متمايل به

در ماركس از تضاد به مي دورهعنوان يك اصل مسلم حيات اجتماعي .دگوي هاي تاريخي معين سخن
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در مسأله تحرك اجتماعيهرچند ماركس مستقيماً به نپرداخته است اما با توجه خاصي كه به مسأله نابرابري

و با ارتباط جامعه مي و تحرك اجتماعي موضع او درباره تحرك اجتماعي كند ميان نابرابري اجتماعي

ميهب. شودمي مشخص  بتوانند به عوامل اقتصادي مانند توان گفت از نظر ماركس اگر افراد عبارت ديگر

و دارايي دسترسي يابند مي در ثروت، مالكيت . الي سلسله مراتب اجتماعي جامعه حركت كنند البه توانند

.است عامل اصلي تحرك اجتماعي از ديدگاه ماركس دسترسي بيشتر به مزاياي اقتصادي بنابراين

1فمينيستي ديدگاه

كه ديدگاهها فمنيست با، باشندمي اوتكامالً با هم متف بعضاً هاي مختلفي دارند اما در بعضي موارد نيز

را تمام نظريه.دارند هم اتفاق نظر پيامد رابطه قدرت مستقيم ميان زنان هاي ستمگري جنسي موقعيت زنان

طي رابطه.دانگارنميو مردان درن،آ اي كه و بنيادي و،سوء استفاده،نظارت مردان كه منافعي عيني  انقياد
برا،سركوبي زنان دارند اين الگوي.دسازنمي اين منافع را برآورده،زنانز طريق اعمال ستم جنسي

و فراگيرترين ستمگري به عميق و يك ساختار تسلط بنيادي ترين اشكال در سازمان جامعه عجين شده

يك.تاس تشكيل داده يك پدرساالري يك پديده زيست شناختي نيست بلكه ساختار قدرت است كه با

).1374:473؛ريتزر( شودميو قوي ابقاءنسبت عمومي 

 امـا بـا،نظـر دارنـد در برخي نكات با هم اتفـاقها هاي مختلف فمينيست همانطور كه گفته شد ديدگاه
مي معتدل هاي ليبرال از همه يابيم كه در بين آنها فمينيست مطالعه نظرات مختلف فمينيستي درمي .باشـند تر

ط بـر.انـد گرفتـه هاي معاصر در اقليت قـرار در ميان نظريه لب نيز معروف هستنداينها كه به فمينيسم برابر

و سلب، فكر مبناي اين طرز و همان حقوق طبيعي جـنس. نـشدني مـردان را دارد زن موجودي انساني است

حق. ندارد زن به حقوق او ربطي و بنابراين از در قواي عقلي زنان نقصي نيست  حقـوق كامـل انـساني دارند

و(د خوردار باشنبر ).287: 1381س؛ واال آبوت

اجتماعي، نابرابري به طور كلي از ديدگاه تضادگرايان: توان گفت در جمع بندي مباحث مطرح شده مي

و منزلت جلوه بارز ساخت اجتماعي است در اين در ابعاد قدرت ، طبيعي چشم انداز ستيزه عنصر ذاتي، ثروت

و اجبار را عامل اصلي حفظ.است ماعيبيني سازمان اجتو قابل پيش و نگهداري تضادگرايان نيروي زور

و معتقدند كه جامعه به طبقات كامالً جدا با شيوه زندگي جامعه مي و منافع مخالف هم تقسيم دانند متفاوت
 
1 Femenist View 



��. !��� ���	
 ���� ������ ���������������� ����� 

هاي بسيار دارند اما با اعضاي طبقات ديگر فصل اگر چه درون خود فصل مشترك اين طبقات.شده است

.دارند كمي هايركمشت

و طبقه تأمين، اكثر جوامع از دو طبقه به نظر تضادگرايان و توزيع و كنترل كننده ابزار توليد صاحب

نابرابري در زندگي انسان، منبع اصلي بنابراين از نظر اين ديدگاه.اند كننده نيروي كار تشكيل شده

و تفاوت و كنترل  تضادگرايان متأخرتر اگر چه عوامل. توليد است سايلهاي اقتصادي يا به عبارت بهتر تملك
اقتصادي نقش محوري دانند اما به پيروي از ماركس براي عوامل ديگري را نيز در تشديد نابرابري مؤثر مي

هاي رف شيوهودر اين زمينه دارند( كنندمي هاي نابرابري را در نظام اقتصادي جستجو، سرچشمه قائل شده

ميراتوزيع اقتدار  و مالكيت را نيز يكي از اين شيوه منشأ نابرابري مي داند، اگر چه دارايي ).كند ها محسوب

و كنترل وسايل توليد در اين ، پارامتر اصلي براي تعيين موقعيت اجتماعي افراد ديدگاه بنابراين مالكيت

و مهمترين تفاوت و كنترل كننده دارايي ها بين است وا آن عده ايست كه مالك و آن عده كه مالك ند

مي ساختاري معتيهاماركسيست.دارايي نيستند كنترل كننده د قدند كه آنچه در جامعه همرگذرد خانواده

راشود بدين دليل است كه آنچهمي برتر شناخته بنابراين اگر مرد. يابد يعني نابرابري اجتماعي جريان مي

.دارد كند در دست توليد قدرت مي

ما فمينيستترين آنان يعني ليبرالمعتدل نظريات فمينيستي كه در اين تحقيقازسويي در ها مدنظر

نا مي و برابري در مورد زنانباشند از. بايد عمل كردآندر جهت اصالح ساختاري ساختاري بوده  هر دو گروه

ب در رؤياي حذف هم اشتراك دارند چرا كه همانطور كه تضادگرايانا اين نظريه پردازان در يك نقطه

.اي خواهان حذف نابرابري هستند ها نيز به گونه فمينيست نابرابري بوده

، مشغول داشته است هايي كه اين اواخر اذهان پژوهشگران تحرك اجتماعي را به خود يكي از پرسش

در هاي موجود در خصوص تحرك توان نظريه اين است كه تا چه حدي مي اجتماعي را در مورد كشورهاي

و از جمله كشور ما ايران قابل قبولح  دانست؟ ال توسعه
و احترام را بدست آورند داراي قدرت بنابراين با توجه به دو ديدگاه فوق اگر زنان اين  ابزار ثروت

حال. نسبت به نسل قبل خود خواهند داشت"صعودي تحرك اجتماعي"تر در اين عبارت دقيقهب.شوند مي

در مي و اشتغال زنان افزايش يافته، به تبع آن بايد انتظار كشور ما كه ميزانخواهيم بدانيم آيا تحصيالت

و مالكيت هاي شاخصدر اين پژوهش.زنان نيز نسبت به گذشته از افزايش برخوردار باشد داشت كه درآمد
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از متغير وابسته از جمله و مالكيت ونظريهدارايي همو تعداد فرزند شغل، تحصيالت، تضاد سر گزيني نحوه

.است براي بررسي اين موضوع مدل تحليلي ذيل ارائه شده. نيستي گرفته شده استيفم نظريهاز 

 پژوهش مدل-1نمودار
:كلي فرضيه

مي-١ .دارند رسد كه زنان امروز نسبت به نسل قبل تحرك اجتماعي صعودي به نظر

:جزئيت فرضيا

.آنها رابطه دارد والدين) طبقه(ي بين نسلي زنان با پايگاه اقتصادي اجتماعيتحرك اجتماع-2-1
با-2-2 و تحصيالت والدين آنها رابطه دارد تحرك اجتماعي بين نسلي زنان .سواد
.دارد اجتماعي بين نسلي زنان با ميزان درآمد والدين آنها رابطه تحرك-2-3
.دارد شغلي والدين آنها رابطهاجتماعي بين نسلي زنان با منزلت تحرك-2-4
.اجتماعي بين نسلي زنان با سن ازدواج آنها رابطه دارد تحرك-2-5
.دارد رسد تحرك اجتماعي بين نسلي زنان با مدت اقامت آنها در تهران رابطهمي به نظر-2-6

گيرياز نظر نحوه تصميم
 در مورد انتخاب همسر

ط بقاتي بين از نظر فاصله
 زوجين هنگام ازدواج

سكونتمحل

مدت اقامت در

پايگاه

واجدسن از

محل تولد

و دارايي مالكيت

ان
زن
عي
ما
جت
كا
حر
تحصيالتت

نحوه

تعداد فرزندان

شغل

درآمد

مالكيت منزل

مالكيت زمين

مالكيت وسيلة

ساير

تعلق به خودشم

درآمد

تحصيالت

منزلت

منزل

همسرشبهمتعلق

هاي متغير وابستهشاخص متغيرهاي مستقل
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.دارد رابطه رسد تحرك اجتماعي بين نسلي زنان با منطقه محل سكونت آنانمي به نظر-2-7
.دارد رسد تحرك اجتماعي بين نسلي زنان با محل تولد آنان رابطهمي به نظر-2-8

 پژوهشروش
 بته جهتال.)1385(بود آوري اطالعات شامل زنان شهر تهران در زمان جمعپژوهشآماري اين جامعه

50تا40 درانما سال،30تا20 تحقيق در مورد تحرك اجتماعي بين نسلي زنان را به سه گروه سني زنان

و گسترده بود روش با توجه به اينكه جامعه آماري مدنظر يك جامعه.شد سال تقسيم60 مادران باالي سال

شد گيري چند مرحله نمونه به اي تمام نقاط تهران گيري طبقه صورت كه ابتدا به شيوه نمونه بدين.اي انتخاب
ب .شد انتخاب تصادفي طورهسه قسمت تقسيم شد كه در درون هر قسمت يك منطقه

و در درون هر بلوك به روش هاي خاص به شيوه سيستماتيكر هر منطقه بلوكد انتخاب شدند

سن 200 حدود حجم نمونه.شدند تصادفي خانوارهايي انتخاب  ساله50تا40نفر با توجه به آمار زنان در

در زمان مراجعه زناني.ه بود تعيين گرديدشد ايران اتخاذ ساله باشند از مركز آمار30تا20كه داراي دختر

سنو ساله بوده50تا40كه در سن  مي30تا20دختري متاهل در .گرفتند سال داشتند مورد سوال قرار

شد پس از تعريف هر يك از متغيرهاي موردنظر،همچنين ،و سپس با پيش آزمونتعدادي گويه انتخاب

س روايي گويه و در صورت روايي پايين، برخي از گويه نجش متغير مورد نظرها براي هاي سنجيده شد

منطقه مسكوني، مدت اقامت در تهران،:از عبارتنداين پژوهش متغيرهاي مستقل.شدند نامربوط حذف

و شاخص پايگاه  بين)تحرك اجتماعي(هاي متغير وابسته اقتصادي اجتماعي والدين، سن ازدواج، محل تولد
انسلي و دارايي، تحصيالت، نحوه:ز عبارتند .همسرگزيني، تعداد فرزندان، شغلي مالكيت

و نحوه سنجشعريف عملياتي متغيرت  آنها ها
در المعارف اجتماعي تحرك اجتماعي را امكان حركت انسان دايره):يان نسليم(يتحرك اجتماع  ها

ت كند البالي سلسله مراتب طبقاتي يك جامعه تعريف مي اجتماعي است نوعي تحرك« نسلي حرك ميانو

).1374:262 كوئن؛(»دهد كه از نسلي به نسل ديگر رخ مي

كه نحوه عملياتي كردن متغير تحرك اجتماعي اجبدين صورت است با، نمره تحرك تماعي هر نسل

و دارايي، تعداد شغل،هاي تحصيالت شاخص افرزندان، ميزان مالكيت نتخاب همسر، تصميم گيري در مورد
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و بعدو ت فاصله طبقاتي با همسر در هنگام ازدواج سنجيده و عيين از قراردادن همه آنها در مقياس ترتيبي

ازنمره تحرك اجتماعي بين نسلي هاي تحرك اجتماعي بين دو نسل بدست تفاوتي كه بين نمرات شاخص،

ون آمد مشخص شد كه كدام نسل .ن تحرك به چه ميزان بوده استايسبت به نسل قبل خود تحرك داشته

.آن به معناي ميزان آزادانه بودن. شيوة انتخاب همسر است:همسرگزيني نحوة

كه كار در معناي معمول. براي تعريف شغل اول بايد كار را معني كرد:شغل آن، هر نوع اشتغالي است

افعاليت):شغل(كار.)1380،115بيرو،(باشد پاداش مالي بر آن مترتب  كه براي كسب درآمد دستمزدستي

.گيردمي صورت

در: عملياتي تعريف و مستمر كه مقابل مزد يا حقوق شغل يا پيشه مجموع كارهايي است محدود، مشخص

و گذران زندگي فراهم منظمي انجام مي به همين دليل به پايگاه. شودمي گيرد كه با آن وسايل معاش

و قشربندي اجتماعي مربوط سفيد هاي كاركردي مانند همسر، ريشت با اين تعريف تخصصاس اجتماعي

و فعاليت و سود مانند خانه هاي قبيله بودن و غيره در تعريف شغل بدون درآمد .گنجد نمي داري، سربازي

.شودمي سال در آنجا زندگي كند محل زندگي وي ناميده10 مكاني كه فرد حداقل:زندگي محل

 اي كه والدين فرد از لحاظ دارايي يا عدم دارايي منزلت يا طبقه:والدينـ اجتماعي پايگاه اقتصادي
و دارائي ثروت و اجتماعي در مقايسه با ساير پايگاه هاي مادي و طبقات كسب هاي فرهنگي  نمايدمي ها

فر( .)186: 1381خالقي

و اعتبار اجتماعي فرد است نشان: اجتماعي پايگاه بادهندة اعتبار، ارزش، موقعيت نقش اجتماعي هم رابطهو

.)267: 1374محسني( منتظمي دارد

ب: پايگاهعملياتي تعريف و دارائيهاي والدين فرد مانند ميزانه منزلت اجتماعي تحصيالت، عالوه ثروت

و دارائيهاي مالي والدين كه آنها را در پايگاهي و ميزان درآمد مي نوع شغل .دهد متمايز از ديگران قرار

 ...و مانند وجوه نقد، امالك.دباش هر چيز با ارزشي كه در مالكيت فرد يا خانواده : داراييو مالكيت
).1382:9نخعي(

و داراييعملياتي تعريف و مالكيت وسايلي كه هر فرد شخصاً در اختيار دارد: مالكيت تعريف بر اساس درآمد

.شود مي

باشد)پايين يا متوسط شهر متعلق به طبقات باال،(طقاينكه اين محل تولد جزو كداميك از منا:تولد محل

وشومي سنجيده .باشد اينكه محل تولد شهر يا روستاد
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درآمد، مهارت، بندي منزلت مشاغل بر اساس مقياسي است كه بر حسب عوامل عيني درجه: شغلي منزلت

و قدر رتبهو عوامل ذهني ...و امنيت م بندي ارج و نظر ردمي كه با مشاغل مختلف سر مشاغل بر حسب ديد

مي دارندو كار ).69ص:1374 مقدس؛( آيد به دست

 يافته هاي پژوهش
 نسل مقايسه همسرگزيني در سه

 فراواني نحوه همسرگزيني سه نسل زنان-1جدول
نحوه دختران پاسخگويان مادران

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني همسرگزيني
135.640208241 فرد خود
و 738197236 14والدين خود

935.46735.362010 والدين
6633275.13105 پدر
75.3168135.6 مادر
75.36335.1 سايرين

 100 200 100 200 100 200 جمع كل

در نمونه توزيع فراواني نحوه همسرگزيني زنان1جدول و دختران سه نسل مادر آماري ان، پاسخگويان

در توان گفت كه نسل جديد از نظر تصميممي. دهدمي را نشان به گيري مورد انتخاب همسر نسبت

كداين مقياس بعداَ. دارند مادرانشان آزادي عمل بيشتري .شده است گذاري بر حسب ميزان آزادي فرد

 نسل ميانگين نمرات شاخص هاي تحرك اجتماعي بين سه
و دختران جمعيت نمونهميانگين ميزان تحرك اجتماعي زنان2 نمودار در سه نسل مادران، پاسخگويان

 بيشترين84/22ط دختران است كه با متوس بيشترين تحرك اجتماعي مربوط به نسل.دهد را نشان مي
تحركاتدر)استاندارد انحراف(ديگر بيشترين تغييرات از سوي.ميانگين را به خود اختصاص داده است

با اجتماعي نيز مربوط به . است6/12 نسل دختران است كه برابر
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و نمرات شاخص ميانگين-2نمودار  مادران هاي تحرك اجتماعي سه نسل دختران، پاسخگويان

آن نكته ديگر كه مي ن اشاره كرد توان به سبت به اين است كه پيشرفت تحرك اجتماعي نسل دختران

از)مادرانشان( پاسخگويان .است پيشرفت تحرك اجتماعي نسل پاسخگويان نسبت به مادرانشان بيشتر

و نزولي تحرك اجتماعي بين ها نسل تفاوت صعودي
و پاسخگويان-2جدول هاگنسبت به مادربزر مقايسه ميزان تحرك اجتماعي دختران نسبت به مادران

 درصد عدم تحرك تحرك نزوليدرصد درصد تحرك صعودي تحرك
%3%5/87�5/9 دختران
�5/10%12%5/77)پاسخگويان( مادران

و مقايسه2در جدول و نزولي پاسخ دختران .صورت گرفته استگويان در ميزان تحرك صعودي

و سير نزو اجتماعي منفي برخوردار بوده رصد از پاسخگويان نسبت به مادرانشان از تحركد12 لياند

اجتماعي مثبت برخوردار بوده رصد از پاسخگويان نسبت به مادرانشان از تحركد5/77 در حاليكه. اند داشته

از5/10 همچنين.اندو سير صعودي داشته به درصد و نسبت پاسخگويان داراي تحرك خنثي بوده

 تحرك اجتماعي آنها با نمره كه اين امر بيانگر اين است كه نمره اند مادرانشان داراي تحرك اجتماعي نبوده

.مادرشان برابر بود تحرك اجتماعي

مي هم  از تحرك)پاسخگويان(درصد از دختران نسبت به نسل مادرانشان5/9دشو چنين مالحظه
هاي شاخص اي كه از مجموع عبارت ديگر نمرههب،اند داشتهو سير نزولياند بودهاجتماعي منفي برخوردار

درصد5/87 در حاليكه باشدمي هاي تحرك اجتماعي مادرشان اند كمتر از نمرهب كردهتحرك اجتماعي كس

و سير صعودي داشته از دختران نسبت به مادرانشان از تحرك  كه نمره چرا. اند اجتماعي مثبت برخوردار بوده

از3 همچنين،باشدمي تحرك اجتماعي آنها نسبت به مادرشان بيشتر ت درصد حرك خنثي دختران داراي
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و نسبت به مادرانشان داراي تحرك اجتماعي بر.اند نبوده بوده تحرك اجتماعي در بررسي عوامل موثر

و بيانگر ضرايب همبستگي بين متغير3جدول آزمون رگرسيون چنينهم.هاي مستقل مي باشد متغير وابسته

كهگانه چند .است مستقل تبيين شدههاييرمتغتغييرات متغير وابسته از طريقاز%35 نشان مي دهد

و-3جدول و عوامل مؤثر بر آن در بين پاسخگويان  دختران همبستگي تحرك اجتماعي

 مقياسها
 اجتماعي تحرك

 پاسخگويان
 اجتماعي تحرك

 دختران
44/044/0 مادر تحصيالت1

50/054/0 ازدواج سن2

30/067/0 درآمد والدين ميزان3

30/033/0ينمنزلت شغلي والد4

21/014/0 اقامت در تهران مدت5

27/029/0 منطقه مسكوني6

13/028/0 تولد محل7

و متغيرهاي يل رگرسيون چندتحل-4جدول )2R=616/0( مستقل متغيره تحرك اجتماعي پاسخگو

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients  مدل

 رگرسيون
 متغيرها

BStd. errorBeta 

 مقدار
t

سطح
داري معني

(Sig) 

 ثابت
(Constant) 66/2-83/145/1-148/0

در مدت زندگي
04/0023/0104/076/108/0 تهران

66/0085/0457/074/7000/0 سن ازدواج
59/0335/0107/078/1077/0 تولد محل
73/0238/0186/009/3002/0 والدين درآمد

نه
دگا
چن

ان
زم
هم

منزلت شغلي
 والدين

512/0197/0155/059/2010/0
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و متغيرهاي تحليل رگرسيون چند-5جدول  مستقل متغيره تحرك اجتماعي دختران
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients مدل 

 رگرسيون
 .BStd متغيرها

Error  
 

Beta 
t مقدار

سطح
 داري معني

(Sig) 

 ثابت
(Constant) 78/167/107/1286/0

مدت زندگي در
032/003/005/0057/1292/0 تهران

49/0066/035/041/7000/0 سن ازدواج
368/1466/0141/093/2004/0 تولد محل
37/1124/0538/012/11000/0 والدين درآمد

نه
دگا
چن

ان
زم
هم

ي منزلت شغل
185/0129/0068/043/1154/0 والدين

و تحليل يافته  گيري نتيجه ها
بررسي، آن است كه ميزان عدم تحرك اجتماعي بين نسلي هاي تحرك اجتماعي در جامعه مورداز ويژگي

ميهب در بين دختران آنقدر كم است كه به در حالي.پوشي نمود توان از آن چشم طور كلي كه با نگاهي

ميپژوهشيج نتا ازها شويم كه در نسل مادران نسبت به مادربزرگ متوجه چنين نبوده يعني گروهي

به%)10/5( پاسخگويان مي نسبت و عده مادران خودشان داراي عدم تحرك بين نسلي اي هم نسبت باشند

.%)12(اند تحرك نزولي داشته به پايگاه مادران

و فرضيه عمده تح ترين نتايج تجربي بههاي مي قيق را :توان بر شمرد شرح زير

ميزنان با عوامل مؤثر بر اين تحرك رابطه تحرك اجتماعي بين نسلي داد كه بين تحرك نشان

و  اجتماعي زنان با پايگاه اقتصادي اجتماعي والدين آنها رابطه وجود دارد يعني هرچه درآمد، تحصيالت

ميمنزلت شغلي والدين باالتر باشد ميزان تحرك صعو .شود دي دختران آنها بيشتر

مي بين نسلي زنان رابطه مدت اقامت در تهران با تحرك اجتماعيبررسي هم نشان در نسل دهد كه
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و هم در نسل پاسخگويان هرچه مدت زندگي در تهران بيشتر بوده ميزان تحرك اجتماعي افراد نيز دختران

 در بين نسلهمنيز سكونت آنها در تهران محلرابطه تحرك اجتماعي زنان با منطقه.باشدمي بيشتر

و هم در بين مي دختران .باشد نسل پاسخگويان معنادار

كه آنان رابطه تحرك اجتماعي زنان با محل تولد بررسي زناني كه محل تولد آنها بين دختران نشان داد

د در تهران است از تحرك اجتماعي بيشتري نسبت به زناني كه محل يا روستاهاستو ستانر شهرتولدشان

و همچنين زناني كه محل تولد آنهابرخو به ردارند در شهرستان است از تحرك اجتماعي بيشتري نسبت

و اما در بين نسل پاسخگو بين تحرك.برخوردارند زناني كه محل تولدشان در روستاهاست اجتماعي زنان

.ندارد محل تولد آنها رابطه معنادار وجود

به ضيهنتايج آزمون فر مي هاي مربوط دهد كه در نسل تحرك اجتماعي بين نسلي زنان نشان

و پاسخگويان ابتدا سن ازدواج سپس د تحصيالت مادر وربعد از آن در دختران ابتدا درآمد والدين آمد والدين

و سپس سن هر چند در دو نسل.دن بر تحرك اجتماعي داري تاتير بيشتربعد تحصيالت مادر ازدواج

و افزايش اهميت دارد مشترك بودن اين سه عامل در هر دو نسل هايي وجود دارد ولي آنچه تفاوت در ايجاد

.زنان مي باشد تحرك اجتماعي

است)44/0(تحصيالت مادرو)54/0(، سن ازدواج)67/0(ن جديد همبستگي ميزان درآمد والديدر نسل

هم كه مي.باشدمي نسبتا نزديك به مؤثر بر تحرك اجتماعي شود در ميان تمام عوامل همانطور كه مالحظه

و تحرك اجتماعي بين نسلي)67/0(بين نسلي زنان بيشترين همبستگي مربوط به ميزان درآمد والدين

و بعد دختران مي در در حاليكه، باشدمي)44/0(مادر تحصيالتو)54/0(از آن همبستگي سن ازدواج باشد
و سن ازدواجگروه پاسخگويان باالترين ضريب و تحصيالت)50/0( همبستگي ميان تحرك اجتماعي

.برقرار است)44/0(مادر

و عوامل مؤثر بر تحرك در ميان ضرايب همبستگي محاسبه شده بين تحرك  مانند( اجتماعي از يك سو
ج، سن ازدوا تحصيالت والدين، ميزان درآمد والدين، منزلت شغلي والدين، نحوه مالكيت منزل مسكوني،

و محل،مدت اقامت در تهران كه67/0برابر بيشترين ضريب)تولد منطقه مسكوني بهبوده  ضريب متعلق

آنبوده است ميزان درآمد والدين همبستگي تحرك اجتماعي دختران با  سن ازدواج همبستگيو بعد از

بااما در ميان پاسخگويان بيشتر. دهدمي را به خود اختصاص54/0باالي ضريب نسبتاً  ين ضريب همبستگي
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با سن ازدواج مي و پاسخگويانهب.باشدمي50/0 باشد كه برابر توانمي طور كلي در بين دو نسل دختران

و تحرك اجتماعي از سوي .ديگر وجود دارد گفت كه همبستگي نسبتاً قوي بين سن ازدواج از يك سو

اجتماعي بين نسلي زنان اين عوامل شدن ميزان تأثير هر يك از عوامل مؤثر بر تحرك براي مشخص

رگرسيوني بيانگر آن بود كه سن ازدواج پاسخگويان مهمترين معادله. در معادالت رگرسيوني قرار داديم را

وازپسو متغيرهاي مستقل به خود اختصاص داده است نقش را در ميان ساير سن ازدواج، متغيرهاي درآمد

.پاسخگو دارد اجتماعي زنانمنزلت شغلي والدين نقش مهمي در تحرك

را در ميان ساير متغيرهاي مستقل به خود اختصاص اما در گروه دختران، درآمد والدين مهمترين نقش

و محل تولد نيز نقش مهمي در تحرك اجتماعي دخترانپسو داده است . دارد از آن متغيرهاي سن ازدواج

رادر اين نكته بيانگر اين است كه در نسل جديد تأثير آمد والدين بر تحرك اجتماعي دختران مهمترين نقش

سن)پاسخگويان( آنها دارد در حاليكه در نسل مادران هر چند.ازدواج بيشتر از تأثير درآمد والدين است تأثير

.استتر اما در نسل جديد تأثير درآمد والدين محسوسدهر دو نسل درآمد والدين داراي اهميتن در

مي پژوهشهاي يافتهبهبا مروري مجدد ها دختران نسبت به مادرانشان شود كه در اكثر زمينه مالحظه

ميزان اند يعني با توجه به اينكه متغيرهاي سطح تحصيالت، ميانگين امكانات زنان، داشته تغييراتي محسوس

و و سن ازدواج در نسل جديد نسبت به نسل قبل افزايش يافته تع درآمد، هزينه ماهانه داد فرزندان در متغير

تر از خودشان از تحرك اجتماعي صعودي نسل جديد كاهش يافته است؛ بنابراين زنان نسبت به نسل قبل

.اند بوده برخوردار

مي هنوز هم خانه توزيع مشاغل در هر سه نسل نشان داد كه با داري مهمترين شغل و مشاغلي باشد

را درصد)دختران( متوسط نسل جديد رتبه %)5/18( اند نسبت به دو نسل قبل به خود اختصاص دادهبيشتري

مادرانشان برابربا%)5/11( باال آمار اشتغال دختران اما جالب توجه است كه در مورد مشاغل داراي رتبه

مي در حاليكه.دباش مي .رفت اين درصد در مورد دختران افزايش يابد انتظار

با كه عامل نشان دادهاي اين پژوهش يافته توجه به اين كه با باال رفتن آن فرصتي را براي سن ازدواج

و و امكان اشتغال مي دسترسي تحصيالت باال و مالكيت براي زنان ايجاد و با افزايش درآمد به درآمد ونمايد

مي منزلت شغلي  تواند تحرك اجتماعي صعودي بيشتريمي، شود والدين امكانات بيشتري براي زنان ايجاد
.نمايدايجاد
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مي يافته اخير زنان نسبت به مادرانشان تحرك اجتماعي كه هرچند در نسلدهد هاي اين پژوهش نشان

را هاي صورت گرفته ولي اين تحرك در رده و دختران فاصله بسيار كمي اجتماعي نزديك به هم بوده

و فقط تعداد پيموده  به نسل ديگر را تجربهبسيار اندكي هستند كه تحرك به معناي جهش از يك نسل اند

.اند كرده

 پيشنهادها
و پدر، سنجش تحرك اجتماعي در ايران به دليل وابستگي موقعيت اقتصادي زنان-1 به موقعيت همسر

و پيچيده كه.استاي زنان كار دشوار ما الزم است تا تعاريف جديدتري از تحرك اجتماعي متناسب با جامعه

.باشد ارائه شود

ميهب به اينكه آگاهي از تحرك اجتماعي زنانبا توجه-2 در عنوان نيمي از جمعيت جامعه تواند

گذاري هاي بيشتر در اين زمينه بايستي سرمايه انجام پژوهش هاي بهتر جامعه مؤثر باشد براي ريزي برنامه

.گيرد بيشتري صورت

كه-3 ميمستلزم گرفتن برخي تحرك اجتماعي در زمينهپژوهشاز آنجايي باشد، اطالعات آماري

و نگاري جهت دريافت اطالعات آماري با مشكل نامه بايستي تمهيداتي فراهم شود تا پژوهشگران هاي اداري

.آمار ايران مواجه نشوند هاي پيشنهادي مركز هزينه

از-4 هاي پژوهش حاضر تحقيق كنند پيشنهاد زمينه به كليه پژوهشگراني كه قصد دارند در يكي

با ود نمونهش مي به.شود پرسش از هر سه نسل همراه باشد تا نتايج بهتر بررسي هايشان در اين پژوهش

.شد آوري اطالعات الزم فقط با پرسش از يك نسل جمع ...و زماني، اقتصادي دليل محدديت

 منابع

، غفاري غالمرضا  پژوهش زنان،"ي تبيين نگرش نسلي به زن در جامعه ايران") 1381(آزاد ارمكي، تقي

7-3،24، شماره1دوره

و كلر واالس آبوت، .اپ دومچ.ني نشر:تهران،يمنيژه نجم عراق، شناسي زنان جامعه)1381(پامال،

و نابرابري هاي اجتماعي)1370( آلن بيرو،  نشر توتيا: گهر، تهران عبدالحسين نيك،جامعه شناسي قشربندي
وشن جامعه)1373( ملوين تامين، .توتيا نشر:تهرانگهر، عبدالحسين نيك،نابرابريهاي اجتماعي اسي قشربندي
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و فرامادي دانشجويان دانشگاه بررسي ارزش)1381( خالقي فر،مجيد نامه كارشناسي هاي تهران، پايان هاي مادي
.شهيد بهشتي دانشگاه،ارشد

،ارشد كارشناسي نامه پايان، كرمانشاهي در شهرمطالعه مورد نسلي بين اجتماعي تحرك)1372( لو، سعيد خدابنده
.مدرس دانشگاه تربيت

چماجد نشر:نتهرا،زاد غروي احمد،شناسي جامعه نظريه)1373( جرج ريتزر، .اپ اول،

چعلمي انتشارات:تهران،ثالثي محسن، معاصر شناسي در دوراني جامعه نظريه)1374( جرج ريتزر، .اپ دوم،

.چاپ سوم، كيهان انتشارات:تهران،اجتماعي المعارف علوم درآمدي بر دايرة)1380(باقر ساروخاني،

و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه:تهران،اجتماعي روش تحقيق در علوم)1380( باقر ساروخاني، .چاپ پنجم، علوم انساني

و بررسي موانع ارتقائشا نگرش زنان شاغل نسبت به ارتقاي)1382( سيما شكري، ن در ادارات دولتي شهر شغلي
و،دارشي كارشناسي نامه پايان قزوين .تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم

و مهاجرت در شهر تهران تحرك)1374( پور، شهال كاظمي .تهران دانشگاها،ي دكتر نامه پايان، اجتماعي

.چاپ چهارم، توتيا نشر:تهران،ثالثي محسن،شناسي جامعه درآمدي به)1377( بروس كوئن،

ج گرب، و احمدرضا، اجتماعي نابرابري)1381( ادوارد .چاپ دوم، معاصر نشر:تهران، زاد غروي محمد سياهپوش

.چاپ پنجمنشر ني،: تهران،منوچهر صبوري، شناسي جامعه)1381(آنتوني گيدنز،

و نگرش هاي جنسيتي") 1383( عبدالهيان،حميد تع: نسل ها "ارض در نگرش هاي جنسيتيسنجش آگاهي از
.57-3،84، شماره2پژوهش زنان، دوره

و استدالل") 1381(عبد الهيان، حميد و مردان: عقالنيت و زنان ، دوره"گفتگو ميان نسلها  پژوهش زنان
.183-3،195شماره1

.باستان انتشارات:تهران،شناسي جامعه مقدمات)1366( منوچهر محسني،

در)1374( اصغر علي مقدس، و تحرك اجتماعي و بويراحمد استان ساختار شغلي  نامه پايان، هاي فارس، كهكيلويه
.تربيت مدرس دانشگاه،دكترا

و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه، تحرك اجتماعي ها در زمينهو نظريه مفاهيم)زير چاپ( حسن ملك، .علوم انساني

، و رضا نجار زاده نخعي وها واژه)1382( منيژه .بازرگان نشر:تهران،كالني كليدي اقتصاد خرد
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